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Dünya arp Hazırlığında 
Bilhassa Gaz Maskesi Fabrikal8rı 

Çok iş Yapıyorlar 
Londra - Bntlln milletler ha· 

Ya kuvvetlerini artırmakta biri· 
hlrile yarııa ıfrmit bulunuyorlar. 
Httlerin son nutkundan aonra 
lngil tere Avam kamaraıında !alc:l
Winln söyledi il nutukta lnıUt .. 
renin hava kuvvetlerlal en aıatı 
lauatakOnln tiç miıline çıkarmı1a 
kuır verdltlnl blldlrmlf br. 

Bu nutuk bava telallkealnla •• 
kadar rakınlqtatını •• kadar kor
lıwaç oldutunu ve bu tehlikeye 
lcarp koyma çarelerlal araıtarma• 
ilin ne kadar mllhl• oldujunu 
IGltermektedir. laıfltereain mll1-
tıkbel Baıvekilinia atııadan çı• 
kın bu aöıler lngilterede 9ok 
btıyll k bir akla uyandır mı• Hum
lllala bir faalf yet baııöatermfıtir. 

Nutku mllteaklp derhal l.ir 
"tmperatorJuk bava F1•1,, lhdaa 
•dilaıiı o gtin lngllterenla btlUla 
lııva lstHyonlara halita açılmıf, 
••Ya kuvvetlerine ratbet uyaadır· 
lb~lc: için gealı bir propagandaya 
Rlrlıilmiı ve bir bava taarr•ı 
lcı!'tııanda mabalU idarelerle, umu-
11ar ve .huıu.I. leıekklllerln hnka-

tle ne ıure\le teıtlld me11I 
.., ı ılll.rl•e dair bir talfmabia-
111• haz.ırlanmıya baılamııbr. 

Bu talimatname henDı baaıJap 
dıtıtılmamıı olmakla beraber haf. 

..... [ Doamı 1' Gnot yUıde] 

r.,,.,. ,, ..... ı.rı•tl•, ••lılrll ,.z1.,4.,, 1c.,. ....... içi• Jı.r •fiti• '•· 
I•• .. ••• ll6ı .. ı•I•• miti.•/•• •llilll•rnul•n 61rl 

· Japonya ile Almanya, Rusyaya 1 
Karıı El Ve Ağız Birliği 

Yaptılar, Deniyor 
Va ... rtoa, S - Burada öt· iki memleket askeri kun·etleri 

renlldttin• ı&n Japonya ile Al· birlikte çalııacaklardır. 
maaya arumda abli bir aık.rt Al•aa zabif eri Japonyaya 
ittifak aktedilmlıtlr. gldecett pbl, Almanyaya da Japon 

Bu muahede çok ıtıll tutul· sabitleri 16nderllecektir. 
maktadır. Muahede mucibince ittifakın hedefi Ruıyadır. lf 

L~----------------------------------.J 

AmmeHiz~etleriBak!°!ın r _ Atatürk l 
dan Beledıyeler Muhım AnkarayaDöndü 

Vazifeler Yüldeniyorlar 
t Ankara, 3 (Huıuıl) - Kamu
tc'Ydaki belediye kanunu muvak· 
ıt komıiyonu, belediyeler kaau

~u Dzeriodekl tetkiklerini oldukça 
•rletmlıtlr. BUtUn ıaye, beledi· 

)tlıriaa baııboı ve keadl ıelirlle 
tltl9c11ii iyi banket etlea mlı1-
.... ler haliadea çakanlarak yur•• 
~~•nduJqhrma •ıyaaaıında ., .. 
'dıyılerln de mahalli mevzular 
~ ihtiyaçlar llserbule proıramlı, 

te111H bir çahıma propamı 
•ltında it görecık vaılyete 
'°"11 l aıa11 dır. 

iç itler Bakınlıtınıa heledl· 
t•lır banka11na kurma11, ayaı 
di 'Yındarlak ıartlarına batla bel .. 

Yeler için bir mlltelaa11ıaa 
l•bir Yf\ bayındırlık plAnları ha
~rlıtrnaıı gibi tedblrlerdıa ıonra 
,:lediyelerln çahımaııaı orıaaiıe 
1. lllek ve bUttia ıehir lılerinl 
ıı:1•diyeleştlrmek, yeni hazırlaaaa 
ti ııaunun ana vaafıdır. VilAyıtl .. 
.. ~lıd, tııekldU ıtmlı ve ıehlr 
tlr~rl llzerinde çalııaa muhtelif 
tind •tlırin çahıma tarzları nze-
1:a .. • araıtarmalar yapılmıı ve 
..... lirketlerden çoğunun, halkın 
•lıklD~ menfaatini alAkadar eden 
111 lrık, su, nakil vasıtaları ve 
it ~· aibl itlerde bile timdiye 
,: _•r fU yolları takip ettikleri 
it ttd•ta bir "iıtismar tr&atll,, 
""d"ldan anlafllmııtar: 

1 
- T •• ı ıermayeaial mD.( o..- 16 iaol JÜ& .... 
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Hava Tehlikesini 
Bilenler 

8UyUk Yardımlarda 
Bulunuyorlar 

Nurkalem limitd ılrketi mtı
dllrU Bay Nuri Dağcelal 25000, 
Müteahhit mühendis Bay Hayri 
Kayadelın 4000, TUrk kömllr ma· 
denleri anonim f .keti 1000 lira 
•ererek hava tehlikesini bilenler 
kurumuna Uy• yaıılmıılardar. 
ltalya • Habetl•tan Sınar 

Kavgalar1 
Roma, 3 (A.A.) - ltalyaa 

Soaall•iade· Habetidali Ue r-' 
Mr - lravıaa el•11ftur. 

ReiıicDmhurumuz Atatnrk dün 
akşam huıuıl trenle Ankaraya 
mDtevecclben' hareket elmiıtir. 

~------------------~-_J ----······· ... ···•········································ 
Tröstlerle 

· Mücadele 
~diyoruz 

Üzüm, incir Alivre 
Satıı1arı ·-

bmir, 3 ( Huau.t) - Oıtlmcll· 
nua; incircinin yara .. kapanmadı. 
Mlltemadly•n kanıyor ve müte
madiyen yemlı ÇHflfımda mllatah
•111 dUıtıadllrea dolaplar dönüyor. 

Alivre aahtı yapmadıklarını 

a6yliyenler bu hafta içinde 1935 • 
1936 yılı iaclr rekolteainin dörtte 
birini satmıt bulunuyorlar. Yine 
bu hafta içinde 19000 ton özDm 
allvreal yapalmııtar. Alivre yapıJ. 

( Dnamı 11 iaei ,..... ) 

Türk Esnaf •• 
Şikayetçi 

T•rlc l1çl.l11I• h•lc••••• 1'11~ 
•• •••cıl•r l•r•/•tttl•• •••il· 
11111•1 ılrlger •• •••• 61r ...... , .. ,. .•. , .,.,.,, .... ,,., 
ı.ıı,.,.ı.,.. I"••••• 9 -o• •r ,...... h,,... ..,. ...... 
tld11. 

Tayyare Cemiyeti
nin Karar VeCeva
bını Bekliyoruz 

Türk Kanatlarını Yük
seltecek Müsabakalar 

Artmalıdır 

• .. 

Dünya tayy11eclliği bugllnkU yllkaek 'kudretini harp ıonandan bu 
gllne kadar yapılan aay111z teşvik mtlaabakalarlle kazanmııtır. 
Fransada, lngi'.terede, Almanyad~, Amerlkada, bullaa dtloya• 
nı, her köıesinde gazeteler bu müsabakalar lçlo 611 ayak 
olmuştur. Y alnıx lna-iliz gazet•lerinin ıon llç yıl içinde tay· 
yaredliğin ilerlemeli yolunda koyduklan ve •erdikleri 
paranın yekunu milyonl~ı aımııtır. 

.,$011 Posl11,, ti• Tir/el••"• lllı tl•t• ol•r111c bir ll•oe t•,.lk ....... , •• 
•rn• par• •gırrgor. Ba ••"••"• Tllrlı T•g11•r• nınl,.tiır• 
ıa it:ldi/I ••ptılt. : 

1 - Memleketi ba9tan ba9a dola9mak •uretlle yapllacak bir 
uzun me•afe mUaabakaaına Son Poata 500 llra ko· 

yacak. 
2 ~ Muayyen bir yUkaekllkten para~Utle atlayacak olan 

para9Utçllye d• 100 llra vereceQhı. 
MUeabakanuz halk ve tayyarecller arasında derin bir allka 

ile kar9llanmı9br. Şimdi, tekllflmlz hakkında TUrk 
Tayyare cemiyetinin karar ve cevabını bekllyoruz. 

50 Makedonyalı 
Bulgaristan da 

Mahkum 
Ölüm Cezasına 
Edilmişler 

Sofya, 3 (Huıuıi) - Bulgariıtanda aıkeri mahkemeler, Makedonya 
lhtllll komitesine menıup olanların ıorguıunu bitirmlt ve 1lmdi1• kadar 
elli komiteci hakkında 610m cezaıına bUkmedllmiıtir. Fakat bu cezalar 
laeallz lnfH edllmemlıtlr. Çllnktl mahk6mlar baıka auçlardan dolayı 
da ıorp altanda bulunu1orlar. 

• U'ada Makedon1• lhtilalalanD&D •l•bata• olu ve el7•Ylll 
Tlrkl)ede bul .... ı ... llllaailof da 111ab .. ıs bre •Jn •Jft Gllme 
••• 'a2 • •• ., •• - · • 





4 Hazlrah 

Hergün 
işsizleri 

---
Çalıştırmak 

Mümkün Değil Midir? 

* işsizleri Çalıştırıyorlar 
Almanyada ve Amerikada 

•plzlik bllyGk bir tehlike olmaya 
rGz tutmuıtu. Hilkümetler, yer
l•rinde tutunabilmek için bu ... 
aeleyi halletmeye •ecburdular. 
DtııUndUler, taşındılar. Devletin 
bunları umumi lılerde kullan•a
ıına karar Yerdiler. Bunu• az .. 
rlne de•l•t blltçHindea mtUdm 
bir kısım ayırdı, bankalardan 
a. mühim bir miktar para istik· 
raz etti. Bu para ile yollar, mek· 
tepler, demiryolları, ıuyolları, 
elektrik teaisatı, haalahaneler •e 
Hlre yapbrmaya teıebbBı ettiler. 
lısizlerl bu lılere Hvkettller. 
Almanyada meseli 100 metre 
ıenişliğinde otomobil yolları, ir 
ellere yeni binalar, 'H daiaa 
bunlar gibi Amme hizmetine alt 
(tler yapılmaktadır. Bu 1ayede 
alta milyon iııiz iki milyona la· 
mlştir. 

Amerika, Amme hizmetlerine 
alt bUtlln mtieıHHelerl yeniden 
fapmaya teıebbüs etmlıtlr. O da 
ltılılerin mllbim bir kısmını bu· 
ralarda meıgul etmeye muvaffak 
olmuıtur. 

Fakat bu teıebbllıler ıu ne
ticeyi vermlıtlr: Şe birler güzelleıl· 
Jor. Hayat kolaylıklan artıyor, koa· 
for ıiyadeleıiyor. V • memleket ha· 
ldkaten bir cennet haline ıeliyor. 

~ 

Çalışmıgan Adam 
Cemiyet için israftır 

lşıizlerl Amme hizmetinde ça· 
hthrma ıiıteminl takip eden 
devletlerin dayandıklan g6rlt 
eıa11 ıudurı 

işsiz adam cemiyet için bir 
iarıfhr. Bu adam çalııabllaeydl 
bir kıymet meydana a•tlrocek ve 
bu kıymet milli senetin artmaaına 
)'ardım edecekti. Çabımayınca 
cemiyet bu kazancı kaybediyor 
•• milli Hrvet mutazarır oluyor. 
Şu halde dnlet blltçeaiuden 
P•ra israf etmek pahaıına da 
olıa bu, boş kulları çalıı· 
tırmak, mlllt servet hHabıaa 
faydalı bir teıebbUıtür. Filvaki 
birkaç milyon iıçl gHade birer 
lir,. kazanıalar, milli servete o 
llllktar bir kıymet lllve etmlı 
olacaklardır. 

lf· 

Bizdeki işsizler 
Bizde iplz var mı? Bilmiyoruz. 

•limizde rakam yok. Iatatlıtiklere 
Clayanarak bir rakam i'Öıterem .. 
)'İL Fakat memleketteki nilfuıun 
WUzde altmıımm mesleii belli 
olmıyan kimselerden mftrekkep 
bulunduğunu biliyoruz. Çiftçiler 
bu nlıbetten hariçtir. Me1leif 
belli olmıyaa adam demek, mu· 
tYYen iti olmıyan adam demektir. 
vu halde buifuı burada, yarın 
orada çalııan, fakat hayatının 
Coğunu boıta ıeçlreo bllyUk bir 
lıalabahk var demektir. 
1 Sonra Ttırklye Amme hizmet· 
~ri noktasından en ıerl meml .. 
••tlerden biridir. Yollarımız 
rolctur. s., ınt, elektrik, nakliye 
hizmetlerimiz ya çok noksaadır 
••yahut yok ıibldlr. Bunları 
••nıan ile yapmıya kalkmak asır
lar iıter. Amme hizmetleri 
lllodern bir tekle gelmedikçe 
letıdiğlmlz medeniyet sevlyeaine 
tr111emlze lmkin yoktur. O halde 
laizde do devlet Almanya ve 
A11ıerikıda olduiu a'ibl, lııizled 
lnune itlerinde çalıştırmak Uzere 
bir ıeferberlik yapamaı: mı ? 
bı Bu it için lbım olan paranın 
b r kısmı bütçeden, bir kısmı 
t ankalardan iıtikraz suretila 
•mln olunabilir. 

lı Bu fikir Uzerinde işlenir.E e 
()'halde pratik yolları bulunablllr. 
.,:unıUzde misaller vardır, onları 
ti .ek yaparak muyaffaldyete 

Ofru yürOyebillriz. 

SON POSTA 

1 Resimli Makale a iki Yol Ağzı a 

Ma•allartla ı•budeler yela çıktıkları •••an dalma yola gllr• ya Hllmete çıkar, ya uçuruma allrUklenirJz. Bize 
iki yol afsıaa raati'elirler. Dualardan doğru yola (idealer yol Hçmekte rehberlik edecek olan bllgimiıı:dir. Bilıi 
muratlanna ererler, diterleri datlık. ormanlık, karanlık Ye 
meçhul ndilerde harap olup l'iderler. Muallana bu .abipleri yolların nereye götllrecetiai tahmin edebilirler, 
hiklyeıi hakikate tercüman olmuıtur. Filnkl hepimiz Cahiller karanlık yolda wittlkleri için nereye nraeak· 
hayatımııı:da l:u lkl yol ııtzına rc- •tgeliriz Yo •eçecetimiz lerını bllem6zler. 

--:......~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

iki Cinayet işlendi 
Bir Kadın, Düşman Olduğu Bir 

Gence Sekiz Kurşun Sıktı 
Bir Bahçıvan Da 
Bir Çobanı 
Öldürdü 

Bu sabah, Galatada Mahmu· 
diye caddeılode bir kadın bir 
doayet iıledi. 

Rize köyllUerindeo Gülizar 
kadın memleketinde bir kadın 
mHeleıinden düşmam olan KA· 
zım adında bir gence bu aabab 
raatgelmiı, çarıafanm altında ıak· 
ladığı tabancayı çekerek KAzımı 
8 yerinden vurmuıtur. 

Kiıım ölllm hlllinde hastaneye 
kaldırılmıı, Gülizar kdın da 
yakalanmııhr. 

ikinci Cinayet 
DUn Hürriyettepeslnde çoban 

Sotirf, koyunlannı topal Nevruzun 
bahçesine aokmuı, Nevruzun otlu 
Melamet buna kızarak çobanı av 
tUfengi ile vurup &ldllrmOıtDr. 

Katil tutu~muıtur. 

200 Bin Lira 
Verdi 

HaYa kurumuna 120 blo lira 
Yeren Abdurrahman Nadnin kar· 
deıl Nuri de 200 bin lira vermek 
ıuret.il• yükaek yurd severliiini 
ıöıtermİ§tİr. 

Hudutlar Koıniıyonunda 
Ankara, 3 - Emniyet umum 

müdürtı Bay Şnkrll 15 Haziranda 
Şamda toplanacak hudutları tah· 
dit komiıyonunda memleketimizi 
temıll edecektir. 

Kamutay 
Müzakereleri 

Arsıulusal Panayır Ve Ser
giler Vergiden Muafhr 

Ankara, 3 - Kamutayın dlln· 
kn toplantısında, KnltOr Bakanlı• 
ğının merkez örgiıtlerf hakkındaki 
kanuna ek olarak kabul edilen bir 
kanunla da bir ar genel dlrektar
IUğO, özel okullar, beden eğitimi 
ve izcilik, yayım direktörlnklerl 
kurulmaktadır. 

Kamutay, memleketimizde açıla 
cak arsıulusal panayır ve ıerailerin 

Yergi ve resimlerden muafiyetine 
dair kanunu taavip etmiı ve 4 
birinci teırin 1926 dan önce bu· 
lunan vakıflara alt tatbikat ka· 
nun lAyihaaını g6rllıerek kabul 
etmiıtir. 

Yugoslavya 
Muhalifleri 

Yeni Kamutay Görüıme
lerine iştirak Etmediler 

Belgrat, 4 ( Huıuıi ) - Yeni 
kamutay dUo açıldı, fakat muhalif 
1aylavlaı· iştirak etmediler. Mu· 
halifJer, 1eçimde yolsuzluk yapıl· 
dığını, bu Hbeple kamulaya gel· 
medikler!nl blldirmiılerdlr. 

Müılüman Oldu 
TeYklfhanede Yani adında bir 

ıuçlu mllılüman olmak latiyordu. 
Bu adamın muameleıl bitirilmlı, 
Tabir adanı alarak mOılUman 
olmuıtur. 

iSTER iNAN /STER 

Çoruh Saylavı 
Fehmi Öldü 

Ankara, 3 - Çoruh ıaylavı 
Ömer Fehmi bugUn ( dlln) vefat 
etti. 

Çorum Vallal De K•lp 
Sektealnden ÖldU 

Çorum valiai Arif Aykaçın 
kalp aektHinden öldüiil haber 
Yeriliyor. 

Adliye Müsteşarlığı 
Ankara, 3 - Adliye MDıte

ıarlığına Ceza İtleri MUdllrtı 
Haıanın tayini yUkHk tasdike 
iktiran etmiıtir. Teftiş Heyeti 
Reisi Eıadm Hukuk fakllltesl 
medeni hukuk profeıörlOğüne, 

MUfettişlerden Sezai'nin de Ankara 
Mllddeiumumiliğine tayin edlle
cekleri söylenmektedir. 

Bir Çarpışma 
Yunaniatanda Altı Jandar

ma Yaralandı 
Atina, 3 (Huıusi) - Lutraklde 

komünistlerle jandarmalar ara11n• 
da bir çarpışma olmuı, altı jan· 
darma yaralanmııtır. Komtlninler
den birkaçı yakalanmıft ötekiler 
kaçmııtar. 

Doğru Değilmiı 
Tnrkiye Yahudilerinin Filiıtine 

muhaceretleri hakkında vali mu
••lni demiıtir ki: 

.. _ Türkiye MuaeTilerlnl FIHı• 
tine hicret ettiren bir ıebeke 
mevcut değildir. Bu itle alAkadar 
olarak nezaret altına alınmıı 
kimH de yoktur.,, 

1 NANMAI 
Bir gazetede okuduk: lıtanbulun yavaf yavaı detil. birdenbire kıhk kıyafe
,, l.tanbul t•hrinin bir pllnı tanalm edilmek arzusu tini deAiıtirecek, ıokekluın timdiki ebua ıekli pek az 

m•ırutiyttin ilk gilolerlnde kendisini göste~miıti. umanda geçecek, emllk ıereflenecck. Kimi yerden 
Hattl bunu bir arzu halinde bırakmıyarak fıllyrta tramvay, kimi yere.en tü11el"er geçecek. He' • deniz 
çıkarmak için trı~ bbiıa b

0

ile. vaki oldu ... B~. it Paria~n aı rı baıı yerlerin kıymeti büıbülCln ~atacak, z,ra tabii-
o uman en meıhur tcthıre lerı nden f't oayo Bouv r~ ~ dir ki ( niçin tabii, b ılmiyoruml ) \•apur ar şimd:ki · ı 
hava'e edildi. Müteh· Hl• fıtanbula ııeldi, öteyi l:erıyı ıekilde kalmıyacak sürat e gidip gelme kabil olacak. 
dolaıtı, Eonraaı ne oldu? Allah bilir. " ÜakOdür, Çamlıca, °Kadıköy cihetleri, ıimenJifer güzer-

" O zamana ait gazeteleri karııtırarken te1Aduf 1 "h d" f d h 1 · B · · "h ı · . • · dl b' k d t haf aelıyor! ga ına teııa u e en a ı yer.er, oğ ızıçı cı t: t erı, ettıtım ıu ta.avvur ıım ıze ne a ıı r u • . •. . .. . 
1 

• 
" Gazelf" cİ hullaaten diyor ki; ıehrln p'anını tan- Şıııı, Ferıkoy tepelni tramv;l y ar, tGne ler \•e aaır 

ıı:ime Möıyö Bouvard'ın memur oldujunu biliyor.unuz. ve.aiti nakliye yClıı:Qoden '1gülıarı ilmoana,, düoecek,, 

iSTER JNAN iSTER iNANMAI 
~------------------.;.._ _________________________________________ .J 

Sayfa 3 

Sözün Kısa11 

Yazı Çok Oldalu ir.in 

Buglin Konamadı 

•••• •• ••• • • •••• ••••• •••• 1 ... ... . -

Kondilis İki Dava 
Daha Açtı 

Atlna, 3 (Huıuıi) - Harbiye 
bakanı general Kondilis, eıkl 
bakanlardan Strates il• general 
Metaksaaın gazeteıinin müdürü 
aleyhinde iki yeni hakaret dava11 
açmııtır. Kondilisin Metakıaı 
aleyhine açtığa da vamn muhake
mesine benUz batlanmamıtbr. 

Tevfik Rüıtü Aras 
Ankarada 

Avrupadan şehrimize dönen 
Hariciye bakanı Tevfik Rnıttı 
Aras dUn Ankaraya gitmiıtir. 

Komünistler 
Kazandılar 

Pariı, 3 - Sen Yi'ayetl Belediye 
seçiminde lromGni•tler 19 yer fazla 
kazanmak ıuretile 29 yer 11hlbi 
olmuılardır. 

Bir Fransız Müs-
temlekesinde 
isyan Çıktı 

Kaıablanka, 3 (A. A.) - KabU•l•r
den bir bCSlfik lmllıll b61gHlndeld 
(mıntaka) aakerlere aaldırmlflardw. 

Saldıranlar, pll•kClrtGJmGft ve o 
bGlgeJ.,deld kuneller tarafındaa 
kovalanmııtır. 

Paris, 3 (Radyo) - Faıta 
çıkan isyanın bllyllmekte oldutu 
haber veriliyor. isyanı baıtırmak 
için Fransız donanmama men
ıup bir filo hareket etmiıtir. 

Rumaideki 
isyan 

iki Seyh idam Edildi 
Bağdat, 3 (A.A.) - Son za· 

mantarda Rumalde çıkan iıyanın 
mDrettibl sayılan iki feyb idam 
•dllmlştir. 

Orta Fırat Uzerindeki Shuyu
teh şehri bir haya bombardıma· 
nandan aonra teslim olmuıtur. Ham
mer mıotakasında Irak ordusunun 
asilere karıı yapmakta olduju 
harekat devam etmektedir. 
Vali Ve Kaymakamlar 
Araıında Genlı DeA'iı-

meler Yapılacak 
Ankara, 3 - Vali •e Kay• 

makamlar arasında geniş mlk· 
yasta değiımeler olacakbr. Vila
yetler idaresi Genel DrektörlUğUne 
Kırklareli Vallıi Faik •eya Kastama 
nu Valiıi Faı:ıl tayin edilecektir. 

lstanbul Üzerinde Hava 
Gezmeleri Yapılacak 
ita aeyabat acentesi ile Er 

Frans hava firketl, latanbul Oze
rfnde kUçOk bava ıezlntllerl 
yapmak için anlaımıılar, mOaaade 
için hUkümete baıvurmuşlardır. 
MUsaade verilince lıtlyenler lstan• 
bul ilzerinı tayyare ile ıezebil .. 
ceklerdir. 
Kadın Kıyafetinde Bir 

Hlrsız Yakalandı 
Sıvas, 2 - Burada kadın kı

yafetine bürünerek uzun zaman· 
danberl hırsız!ık yaphiı anlaıılao 
Ali adında biri yakalanmı9, çal
dığı etyalardan bulunanlar aa• 
bf plerine verilmlttir. 

_ __ , ... _ ........ ... -..... ·~·f~··~• =--:=:.r=•r:• =-:ıı .,;ı :;:;,a;;;,ı- ............... 

~ -, 
Güzel 
Fotoğraf 
Yarışımız 
Y ;ız geldi. Şimdi kırda, de
nizde, plf jda birçok gllzel 
manzaralara ıahit olacaksı· 
nı7. Elinizde fotoğraf maki· 
neı.iz \'arsa, hemen bunlar
dan birini tesbit ediniz \'e 
çıkardığınız fotoğrafı bize 
gönderiniz 
Her neşredilen fotoğraf için 
ıabibine ( 1) lira verilecektir. 
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Bolu - Adapazar 
Yolunda 
Son Posta 

Bolu ( Hua ·si) - Bolu çok 
gfttel bir şehirdir. Bir tep~n:n 

Uzeriodo kuru lmuıtur. Dört yanı 
g_,niş ve verimli tarlalarla çev• 
rilmiştir. 

Şehrin bir saat ~lesinde Ye 
cenubunda iki bUyük ılıcası var. 
KükUrtlU •e çelikli hamamları 
denilen bu ılıca lara pek uzak 
yerlerden sağlık arayanlar aeliyor 
ve iyi o!up dönüyor. Bolu gençliği 
çalııkan bir durumdadır. Bolunun 
bir ortamektehl var. HalkeYinin 
muhtelif ıubeleri ayrı ayrı faali· 
yet halindedir. 

Bolunun içindeki ıular pek 
içmeye elverj~Ji değil, içme ıuyu 
daha fazla, çenedeki köylerden 
geliyor. Boluya civar köylerden 
ıelen kaynak ıulardan Kızılağa 
köyU, Çakmakçılar yaylaaı, Kozlu, 
Bayramcık, Habrşeyhler, Taıoluk 
ve Karaca ıuları en UnlUlerldir. 

Bolu hllki'ımet konağı yanmıı, 
yeniden yapılmıf, hOkômetin yanı
baıanda küçük bir ıinema da 
•Ucude getirHmiıtir. Şehdn her 
yıl biraz daha bayındırlaıhrı!ığı 
ıörülüyor. 

Düzce adı ıibl dOmdUı bir 
memleket... KUçQk bir Bcyoilu. 
Burau meıhur toton memleketi 
DUıceden ıonra Hendek geli
yor, Hendek te dUzç• ıil>i ıD
ıel bir tUtUn memleketi... Şehir 
hergOn bllyUyor güzelleıiyor. 
Adapaıarına yaklaıınca raıtla• 
nan orman Şevkiye k&yl\dl\r. 
Köyde kırk ey Yardır. Üç ders• 
haneli · bir de okul vardır. 

Kay Sandıklı Adapaıarı ara· 
ıındadır. Adapazarına bağlıdır, 
köylUler ılraatle uğratırlar. Bura· 
nın kabatı çok meıirurdur. lıtaa• 
bulda Adapaıarı kabatı diye 
gelen kabaklar bu köyden ~•lir. 

Köylln ÇevrHlndeld topraklar 
verimlidir. 

Kaydı iklıl yol tlıırl•tle llirl 
de köyün içinde olmak Bnre it 
kahve vardır. K6y eYlerl laıp 
bahçe içinde ve ilft katlıdır, alt 
katlar ahar vı atıl Bıt kat oda• 
lar Ye ıofadır. 

Bu köytle Köy kanunu mu•a~ 
fakiyetle tablk edilmektedir. Kly 
çevirgenl çahıkan bir adamdır. 
KöyOa gençleri çok uyanıktır. 

K6ye fstanbuldan gaıeteler ıellr. 

Bartmdı Yeni Bir Pazar 
Barbn, ( Huıuıi ) - Uluı na• 

hly11inin Abdibeıe me•kiinde 
yeni bir pazar kurulmıya baıla· 
mııtır. Pazerın ilk kuruluıu köylll 
tarafından ıenlik yapılarak kut• 
lulanmıştır. 

- --.-.. :.1 . ...... - - 1 • · - - ··----------
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~ 
loa POlta • iLAN FIATLARI 

I - Guete11l11 ·-· flU••ll•-lir aifarea11 11rı ,.,,,, 61r. 
( aanlllfl) •gılıP\. ..., t 

z- Sagja.uıe ,tJre 61r M•ll· 
•in ili11 /iah JanlaNlır: 

ıayfa sayfa sayfa 1&yfa l.>iğır Soo 
1 2 3 , . " )·erler sayfa -

400 250 200 100 60 ao 
Krş. Krş. Krş . Rrş. Krı. Kro. , 

.., 

3-:Bır .antimtle '1Giaıi 

(8) kelime uardır. 

4- lnce ,,, le alın gazı/ar 

tutacakları ger• IÔI'• 
Nntimle ölçülür. . 

Ödemişliler 
Atımını 

Kutluladılar 
Ödemiş, ( Hususi ) - 31 Ma

yısta Ödemişte Jlk kurşun atımı 
bayramı yapılmııtır. Ba}ram yeri 
ödemite iki saat mesafedeki Hacı 
llyaa ınrtları idi. Buraya bir de 
ilk kurşun abidesi dikllmiıti. Her 
yıl burada bu bayram yapılır Ye 
bir de panayır kurulur. 

Eu yılda ayni şey yapı 'mılt ı r. 

Düşmanla mUc;dele ilk önce 
buradan batlamış, kışlada ki J 2 
bin Alman mavzeri ile 8 bin 
karamarlin halka dağı! ılmı~ ve 
Hacı Ilyas 11rtlarında cephe tutul· 
muıtu. Bayrama meıhur Recep 
Efe de ittirak etmiıtir. 

Düşmana ilk Kurşun 

Recep Efe nıftcadelede Sakar
yada yaralanmıf, Yunanlılar. eline 
ealr dl\ımüf, Yu.~ anistana götürül· 
müf fakat oradan bir kolayını 
bulup kaçmış, tekrar cephede 
Y onanlılarla vuruımuıtur. Hayra• 
ma Ödemiı:llerden baıka Tirelller 
ve Bayındırhlarda ittirak etmiş· 

ô lemişt• ilk kurşun abide•İ Te Recep Efe 

Anadoluda Hava T ehli
kesini Bilenler 

ıerdir. Bursa Maliyecilerinin Taahhütleri-Mer-
BirKöy Kahvesinde sin, Sinop ·ve İzmirde Toplantılar 

Uyurken Kahveciyi 
_____ ......... ,_.. ..................... _ ..... 

Öldürdüler 
Bartın ( Husuıl ) - Çeıtepe 

köyünden Ye Klllük oğullarından 
kahveci Hasan kahvesinde uyur• 
ken kah nnin camı kırık pencere
ılnden patlatılan bir a vtnfeil ile 
lildOrülmOıtDr. HAdiae Hnaamda 
kahvede Ha1anın ml11flri de bu· 
lunmakta olma1ına rağmen uyu·· 
duğu için o da Huanı kimin 
vurduiunu f arkedememlştlr. Bu 
e1rarlı cinayetin aydınlatıma11 

için tahkikat yapılmaktadır. 

Bursa, (Huıuıi) - Başta def
terdar Bay Remzi olduğu halde 
bUtUn Bursa maliye memurları 

her ay maaşlarından yUzde birini 
tayyareye vermeye karar vermiı· 
ler, bir de taahhütname imzala· 
mıtlardır. Bu suretle her ay tay• 
yare cemiyetine 30 J;ra verilecektir. 

* 
Sinop, 3 ( A. A. ) - Halk-

evinde iki gündür Uıtllste yapılan 
toplantılardan ıonra şehrimizde 
hava tehlikesini bilenler ve yal'" 
dımcı olanlar kurumu yapılmıştır. 

Gaziantep Kahramanları Filmde 

Gaziantep (Huıuıt) - Hnkumet 
Gaziantep müdafaasını film• 
aldırmaktadır. Tariblmizla parlak 
1ayfalarındaa birini teıkil eden 
ve geceli ıllndUılB tam 9 ay 
ıllren bu mlldafaada çahıan 

kahraman Gaziantep çocukları 
bulunmuı ve bunlar tarihi filmin 
artlıtlerl •e fiıUranları olmuılar
dır. Re1lmde filme alınan Antep 
kahramanlarından bir grup gCS
zlkmektedlr. 

Aferin Bayındır Kadınlarına 

Hep Birlik Olup Y okıul Hemıirelerine Manto Aldılar 

Bayındır (Huıuıi) - Belediye• 
nin bir haılrandan itibaren çarıaf 
ve peçe kullanılmaıını menetmul 
üzerine münevver kadınlardan bir 
komite teıkil edilmlı Ye bu 
komite yokıul kadınlara manto 
tedarik etmeyi kararlaıtırmııhr. 
Bun:.: n için bir mUaamere tertip 
edi:miş, hasıl•h ' ile lımirden 
mantoluk kumaı getirtilmlf, Ba· 
ymdırda eli iğne tutan ne kadar 
biçki ve dikiş bilen kadın var1a 
Belediye salonunda toplanarak bun 
ları biçip dikmeye baılamıılırchr. 

Bu ıuretle ilk elde 120 manto 
temia edilmit Ye yoksul kadınlara 
4ajıtılmııtır. Burada haziranın 
Llrindenberl çarıafb, peçeli •• 
peıtemallı tek bir kadın ıörUle
memektedir. 

Girısunda Fmdık Piyasası 

Gireaun, ( Huıuıi ) - Fındık 
ply&1&1ında yUkıeklik devam et· 
mektedir. Bouada kabuklu fındık 
31 kuruıtıa ıatılmaktadır. 

Halk bUyUk bir llgl ile bava 
tehlikeıini bilen llye yazılmakta• 
dır. Şehrimiz bu ujurda bllytlk 
bir canlılık sröstermektedir. 

* 
Mersin, ( Husuıi ) - Hava 

kurumunda yapılan bir toplantıda 
hava tohlikealnl bilen ftye kayde· 
dilmesi işi konuşulmuş, bu ft için 
bir komite 1eçllmiıtir. Komite 
derhal çalışmıya baıJamıştır. Bu 
uğurda propagandaya ve neıriyata 
çok önem nrilecektir. 

* lzmir, (Huıust) - Hava kuru• 
munda bUtUn teıekkUIJerin fttira· 
kile yapılan toplantıda ha•a 
tehlikesini bilen Oye kaydi etra· 
fında kararlar alınmıştır. lzmlrin 
35 bin lıçiıi namına bir tayyare 
alınacaktır. 

Alan yada 
Bir Zengin, Köyüne Aıri 
Bir Mektep Hediye Etti 

Alanya (Huıuıi) - TUrbelinH 
Alanyanm yazlığı ve yaylasıdır. 
Bur&11 muntazam köşkler, dllzgOn 
ıokaklarla ideta bir ıehlr gibidir 
ve birkaç mahalleye ayrılmııtır. 
Ttirbelinasm ıuları pek allıeldlr. 
en ıöhretli su yeri pmarbaııdır 

vı burada her biri elli kiti ala· 
cak bilyUklllkte çardaklar vardır. 

Bu yaylanın kenarında Dere 
tnrbelln&1 denilen 106 evli ve 522 
nüfuslu bir köy vardırkl yaylaya 
yarım aaat meaafededir. 

Bu kliyUn zenginlerinden Derell 
Emin köye bu yıl 3 denbaneli, 
iki k&tlı, teneffnı, yemek, okuma 
1alonlarını ihtiva eden bir mek· 
tep yaphrmııtır. 

Dereli Eminin bu hareketi 
muhitte bUyUk taktirlerle karıı
lanmııbr. 

Mardin de 
Bakkalların Aaprin Ve ilaç 
Satmaları Y aıak Edildi 

Mardin, ( Husuıl ) - Burada 
bakkal ve aktar dükkinlarında 
Hpirin, afyon, lodllr, pota.yum, 
ıUlfat dö:ıenk sıibi ilaçların 1atıl
ması yasak edilmiş, h ükümet dok· 
torları ve polisler dUlckanları ge· 
ıerek bunlara toplamıılardır. 

Haziran 4 

D1Jn11a llclual Haberleri 1 
1 

Fransa Ve 
Yumurta 
ithalatı 

Franıa hükumeti 1935 yılı ilk 
1935 kon- altı ayı için \er

dlj'i kırık yumur• 
tenj~n il•- ta kontenjan H .. 

. 'ıf•lerı fDpıldı teıinl fU suretle 
teabit etmiıtlr: 5000 kental yUı:• 
de )'Jrmiıl kuru olmak llzerı 
rumurta akı, 5000 kental yumurta 
Hrııı, 1000 kental ıekerli yu• 
murta ıarııı. 

Memleketimizden taze veya 
aanayle mahıuı bozuk yumurta 
ihraç edilmekte olduğundan bu 
kontenjanlardan memleketimizin 
istifade etmeaine lmkAn yoktur. 

Diğer taraftan Franıa hilkü· 
mıU iUmrllk tarifesinin yumurta 
kıımında eıa1la deiiıikllkler yap
mııtır. Bu arada memleketimiz 
ihracatını allkadar eden kabuklu 
yumurtanın aayriıafi yUz kiloaun• 
dan alınan 150 frank gUmrillc 
reımi yani tarife ile 95 franga 
indirllmlıtlr. 

• 
Londradan alınan bir telgrafa) 

nıllt•r• 11 sröre lngiltere hU• 
afgonları· kumetl afyonları

mızın bu Ulkey• 
mız.. ithalini huıuıt bir 

. mU1aadeye tabi tutmuıtur. 

• 
Şehrimize gelen haberlert 

J göre japonyada 
•.• aponga· k k h tet l seya atlndo 

da ise bulunan uyuıturu-
cu maddeler lnhi1ar idare ticaret 
mUdUrll Bay Şefik itini kolaylaı• 
tırmııtır. lobiaann japonyada 
teılılnl kararlaftırdıtı 10 mUmeı• 
ıllliktın yedisinin yeri teabf t ıdlJ. 

mittir. 

* 
Filistin bllkiımetl tUtUn ldhaU 

Fili.tind• hakkında mUzey
fütün glrlı yel bir kararla ha 

maddeden almap 
r•$ml memlekete g irlf 

reamlnl 350 Mil' den 250 Mile kı• 
dirmiıtir. Bu karara göre FUisti._. 
de lmal ve 1atılmak nzere getirllea 
tntnnl&r de yeni tarif eye göre 
resim ödeyeceklerdir. 

Afyonda 
Gazhgöl Şoıası Maden Su

yuna Kadar Uzatılacak 
Afyon, (Huausi)-Afyon ·Gazlı 

gölll ıoseslnin Gazlı gölden ma• 
den ıuyuna kadar uzatılması ka• 
rarlaıtırdmıı ve açılmasına bar 
lanılmııtır. 

HUkQmet konağı ile belediy• 
önDnden geçen caddenin de par
ke ile döıenmesl bitmlıtlr. 

--·---·-·····························-···....-
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BUTON -ULKE.Yt 
HERCtUN 

~nPo•!J OAKİ e,iR. fL,& 
BUTUN ULKE.Yl HE~ c;.UN DOL -• 



-===-4 Huiran 

( Siga•el Alt1mi ) 

ita/ya, 
lııgiltere ile Mi 
Karşılaşacak? 

Habetlltanın vaziyeti, timdiye 
il.dar aiyaaetlerl biribirine çok uyıun 
lflrGnen lnıiltere Ue balyanın aruını 
lÇacağa beaaiyor. ltalyan ıazetelerl• 
lliıı yazılarında buna birçok itaretler 
•ardır. ltalyan 8atbakanı Muıolinl'nia 
loıı •ÖyleYiade de lnıillz a ıyuuına 
lc.rıı at lmıt birçok tatlar ıBse 
Sarpı yor. 

ltalyayı laıiltereye kartı bu dereee 
lcıtlcırtan, loıiltereain, ltalya ile 
ffabetiltan araaında bir muhareht 
f1k1na.ını iıtemez 1lrGn111e1idlr. 
lt.lya, buau, iyi mlnada anlamıyor. 
l.rilterenin Habetlıtan lzerlnde ıC>al 
ı...huadutuna delil ıayıyor. Hattı, 
deUı ile de kanaat etmiyor, bası 
"•lc'alar lıaydecliyorlar. Diyorlar ki: 

logiltere Habeıiıtan hudutlarında 
••kert tedbirler almaktadır. Bu ted· 
lllrıerin alınmasa bir aene eYveldea 
.... lamııtır. Hudut boyuna yer yer 
.. kert kıt'alar yerlettirllmittlr. Sonra, 
1Por için diye, renit 1ahalar taazl• 
~İllllittir. Bu 1abalar o ıuretle tanaim 
tclil111itlerdir ki kolaycacık tayyare 
llltydaıu haline konulabilirler. Binae• 
t•l~yh: bu hazırlıklar ıöıteriyok ki 

ııltere, ltalyanın Habeıiıtana el 
~baaaıını lıtemiyor. Bl !lkiı oraaını 
•adlıl almak ta1ayyurunda ıibi 

llrlnllyor. Şu laalde ltalya, tlot• 
:"ikaıında kendini hl~ beklemediti 
ı!'. •aıiyet kar111ında buluyor •e 

l•lterı ile karıılatmıı görClyor. 
Süreyya 

Amerika Altın 
Babası Oldu 

Dokuz Milyar Dolara 
Yakın Altını Var 

-, Vatinıton, J ( A.A.) - Amerika• 
.... b ••tı.. ıtoku tlmdiye katlar rörlf..... 
d 1rtııı bir aa71 olan 8.835.040.895 

• •rı buJmuıtur. 

•ı"'•n Deniz Delegeleri 
Londraya Y•rdllar 

._ londra, 3 (A.A.) - Deaiz konur 
d ~1•rına ittlrak edecek olaa Alma• 
ı,.' ~releri Kroydoa uçak alanına 
•l~ı~l~r n dotruca Almaa blylk 
Uç 11t•ne ridirek prenı Fon Blımark 
~ llonutmuılardır. 

t: : 

Edebi 
Tefrikamız 

ION POIT! 

BABtCI 

Fransa, Vergileri indir- 1 

mek Yoluna Gidiyor 
ltalya Vapurları 

Durmadan Asker 
Ta9ıyor 

Napoll, 3 (A.A.) - Naıaryo Sa· 
uro vapuru, 60 ıubar, tOSO topçu 
neferi, top •• harp ıereçi (malze· 
mHI) alarak Erltra7a rltmlttlr. Fakat Franga Karıı Spekülasyonun Da 

-----------------------------Ardı Kesilmedi 1 
Liyoa, 3 - Heryo, FraaHnıa 47 

milyar fraaklık ltir bütçeye dayına· 

mıyacatını, nrıilerl dltlrmek il· 
zımıelditinl 11S7lemit nı 

'•- Fr•••• korumak itin toplana• 
lı•. Çlnktl frank, Fraaıanıntlar. " 
demlttir. 

Fren•• F'lna11a Bak•nının 
Bir TetebbUaU 

Pariı, 8 ( A.A. ) - RlJyter ajıaıı 
muhabirinin haber nrditine rlre, 
Franaa Finan1 Bakaaı Kay70 para 
durıunlutunu (latlkrarıaı) elde itmek 
için Ar11ulu1al bir konferaaı topla• 
mak fikrindedir • 

Frangı dUfUrmek için 
apekUllaron 

Londra, 3 (A.A.) - Frank Ozerlae 
ıpekQllayoa 7apanlar, açık eatııa kartı 
ayrıoa bir inanca (teminat) elde ede
bilmek için lnıillz bonaaıadaa frank 
ıatıa almak iıtemlı~erdi. lnılliı kon· 
trofu buau onamadıtından ıpeklla• 

tirler, eenebl bor1alaraaa bat•urmak 
Yeni FraHIZ batbakanı Buiıon razetecilerle görlft1yor 

sorunda kalmıı!ardır. 

İsviçre Frangı 
Düıürülmiyecek 

Bera, 3 (A.A.) - l1Yiçre paru:nın 
deterden dUınrllmHI giritidi (teıeb-

25000 Ölü! 
Asya Zelzelesi Ha

kiki Bir Faciadır 
blıll) raddedilm"ttir• Ekonomoal kriz· Simla, 5 (A. A.) - Din akpma 
lerl• uj'rafmak için kuJlanıJaa bası kadar Kuetta'da hafif Hroıatalar du• 
tedbirlerin temel 7uaya elden•Hİ 
lıtetl tle reddedilmittir. 

Su Baskını 
Amerikada Hayli Zararlara 

Sebep Oldu 
Nnyork, 8 ( A.A ) - Nebra1ka 

blkılmetlncfe yağmurla kuıtık bGyGk 
bir fırtına ohnuıtur. Tahillt yoktur. 

~ 
Nnyorlr, S ( A.A ) - Batı hlku· 

metlerlndekl a ehir tatmalarında 7S 
kiti 3lmlıtlr. Zararın 17 milyon dolar 
oldutu ıöyleniyor. Yalnıı Nebra1ka 
hlkGmetlnde 42 kiti ölmnı H 12 
milyon dolarlık ıarar o!muıtur. 
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Y•za11: 
llahmut Yesari 

N.o 

87 

yulmuttur. 
Son 1araıntıda yıkılmamıı olaa 

evler, tehlikeli olduj'undan botaltıl· 

mıttır. 35.000 kltillk Kuetta ıehrl 
nüfuıunun ylzde 70 lnia 1ar1ınhlarda 
lJ!dOtCl ıanalmaktadır. 

(Bu nGfuıun yClade yetmitl takri· 
bın 25400 kiti eder. 

Eski Siyam Krallnın 

Hazlneelnl &oydular 
Loadra, 3 ( A.A. ) - Birtakım 

kllıtah bırııalar Hld Siyam kralının 

eYİne ıirmitler, Hlıd kraliçeye ait 
birçok deterll taıları alarak kaç••t· 
lardar. 

Polla bırı·zları ııramaktadır. 

Hacer, ıağ yanağına çukur· 
laıtararak çapkın çapkın ıUldU: 

Hayat Kampanası 
Ölüm Kadranı 

Almanyada Dakikada iki 
Çocuk Doğuyor 

Berlin, 3 (A. A.) - Ha7at kampa• 
nHı Ye ölOm kadranı, Berliala orta• 
ııaa yerleıtirlleeektir. BualH, Almu• 
7adakl 61üm ve dofumların nlıbetlal 
ıöıtere c• klerdf r. 

Her beı dakikada b\r konı •ura· 
cak ve arada kllçOk bir çınrarak 
çınlayarak, dokua çoeufua dofdufuau 
gC>ıterecektir. Ayal samanda bir kum 
ıaati 7 Almanın 51dltlne lıaret 

eclecektir. 
Almanyada alfuı çotalmuı, daki

kada iki, yani Hnede 210,000 dotum 
nlıbetindodir • 

Bir Vapur Kapaklandı 
Moıkon, 3 ( A.A. ) - Volıa Gıe· 

rindeki Jaroılav kıyılarında motllrll 
bir remi teraOıtl çnrilmittir, 11 kiti 
botulmutt ır. 

men anladım. Yine o yalanın ba· 
ıanı kaldırdıiını anlayıverdim. 
Yalan mı? 

ça-. Tırtılları 
- Değil mi ya, Cevat Beycl

llm •.• Ateı olmıyan yerde, du· 
man çıkmaz! derler amma, her 
zaman değil •.• Hiç yoktan çıka

rıyorlar. 

Dedi. 
Jandarma zabiti, kqlarmın 

araıı buruıarak baıını aaUadı: 

~· lylllğl unutan, nank6r bir ..:;n dejilimdlr. Siz, bir kere, 
4t .• için, akrabam. abbabam, 
to~'liz. Arhk ben, 610rllm, k6tl 

.. pmaa. Kendimi dlifllnme
:ı-• •ili dnınıınrnm. Sizi kaçık 
h l&rnıem. Sizin ıereflnlsi, her

Jden llltlln tutanm. 
it Geaç mllllzlm, yDıll pemb.

hrelc bakıyordu: 
1f - T 9f•kknr ederim, Hacer ....... , 

liaeer, içinden: 
'1,la- Yola ı•ldl.. Şiadl, e, 
._. illet Bey olacak iti, yere •ur

llın llruı ıeldL •• 
4._ Diyordu. Karyolanın yanında 

'•n lıkemleyi çekti: 
C. - M&aaadenfzle oturacatı•, 

•at Bey. 
dt.a Jandarma zabiti, telifi• kımıl· 

lllıtta: 

.._; Aman rica ederim. Bunu, 
baı •ye kadar, benim dtltüamek· 
~ llınngelirdl. Af buyurunuz. 

"ti 
1 
•cer, baıını eğerek teıkktır 

'1aı..... Siz de oturunuz... Haıta• te •Yakta yorulur1UDuz. 
'•t. bey, ıolll...,.dl: 

- O kadar çok yattımki ar· 
tak yatmak. oturmak yoruyor. 
Boyuaa, odada dolaııyorum. 

- Hayır, bayır... Yorulma· 
yınız. 

Genç, zabit, onun hatırını bot 
etmek için, karyolanm kenanaa 
lliımiıtl; Hacer, çanta11nı didnin 
llıtDne koymuı, ellerini de kilitle· 
mitti: 

- BuraJ• a1ak balbiJm 
ıtındenberi, yapmadık dedikodu 
bırakmadalar. ilin apı torba d .. 
tfl ki bllzHiL .. Klmı• ile koaur 
maclıjım, klmu ile ı•zlp tosm .. 
dıtım halde, 16ylenmedlk kalma· 
dı... Banlann, •• içia oldutuna 
biliyorum. Declikodulan pkaraa• 
lara yDz •ermit olıaydım, .. .ı .. 
riai keterlerdl... Bir k6tlllitlm 
yokken, bu kadar 16z olur .. , ya, 
Allah etmeıia, biraz finpdey .. 
cek oltam, neler demezler artılr. 
Hiç bir f enabiım olmadığını, hep 
Hd• dedikodu ile, .azle, llfta 
kalmaıından anlaıanız yal. 

Jandarma mlUlzlml, ı••ç ka· 
dına bak veriyordu: 

- Dotru 167IUyor1unuz, Hacer 
İ Hamm. •• 

Birden katlan çabldı, ylzll 
kararıverdi: 

- Hiçbirine, hiçbirine tutal
muyorum; ald bir mutaumfan 
oğlu mu, toronu mu bir Mehmet 
Bey varmıı, ona tutuluyorum. Bu 
adam, benden ne iıtiyor? Ben, 
bu adamı tanımayorum. Daha 
ben, buraya ı•lmeden, benimle 
uğraımıya baıl•mlf... O, ylzden 
yaralandı, dabe uılanmacL. Kendi 
buta yabyor, adamlannı llzerime 
ıaldanyor. Beni lıtanbuldan tanı
yormql 

Yumruldanm 11kmı1, dizlerine 
•uru yordu: 

- Bu adamla kartılaımak, 
ytlzleımek lıtlyorum. Benimle 11• 
ahp ••remlyor? K6yde, eYlmizl 
taılayan onun adamları... Kua· 
bada, bana, ileri ıerl 16• atanlar, 
onu ıutrtmalarL.. Sizi fltleyen 
de ol 

Durmuttu. Cewat Bey, taıclik 
eder ıibi 16zlerlnl indirdi. Hacer, 
ditlerl ara11ndan: 

- Ben, yanılmam! Hutaneye 
ikinci defa ıeldiil• zaman, beni 
kabul etmeJitialzla •bebinl, be-

- iyi tahmin ettiniz. O, ıöy· 
ledi. 

Hacer, ku•vetine gllvenea 
inaanların emniyeti ile 6•&ndft: 

- Bea, biç ·yanılmamL. Dalla 
buraya gelmeden benimle utra• 
ııyor... Eğer, yaralanmamıı ol· 
uydı, Mehmet Bey, kimbilir 
daha naııl uir•ıacaktı? 

Birden hatırlamıt ıibl ıordu: 
- Mehmet Bey, haıtaneden 

çıktı mı? 
- Çoktan •• 

Hastaneye biç ujTamıyor 
mu 1 

Ara11ra ujTu1or. 
Hacer ,OldD: 
- Birıey 10racajım amma, 

affedersiniz .•. 
- Rica ederim, biç çekin• 

maden liSyleyinil. 
- Bu Mehmet Beyle ıizin bir 

doıtluğunus, 11la arkadqlatanaa 
Tar ma? 

- Şöyle, birkaç merbabahk 
abbapbğım var, o kadar. 

- Peki, a• diye llzl haıta· 
hanede arıyor? Fitlemek, ortabi• 
birbirine karııbrmak için.. Daral• 
ma11nız amma, tiz de çocuk ıfbl
llniz. Aalamaklatınıı lmmıelirclL 

Sayfa S 
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'( Gönül lıleri J 
Genç Kızlar 
Hangi Tipe 
Mensupsunuz? 
Dört Köt• Çehreli Kadınlar 

Dört Köt• Çehrell Kadınlar 
Bu tip kadınların okadar kat'i, 

okadar bariz meziyetleri, karakte· 
riıtikleri vardır ki, bunların .. rı 
ıaçlı veyahut ta llyab aaçb olma• 
larının bunda hiçbir teliri yoktur. 

Bu tipteki Hnfm bir kadın, 
yine ayni tipteki Hmer bir ka· 
dından daha fazla ideal ıabibl 
olabilir. Fakat her ikisinin de 
dllıllnllfleri ve hareketleri dina• 
mlktlr, birdir ve binaenaleyh iklıi 
de bir tip olarak kabul edilebilir. 

Bunlar hem kafalannı hem de 
vOcutlarını çabıbrırlar. Genç yaıta 
iken ıpora •on derece merak aa• 
tarlar •• blltUn mevcudlyetlerlle 
buna atılırlar. Yaşları ilerledikçe 
de içtimai, ılyHl ve bayır ıaba

lırında kendilerini 16aterirler. 
VDcutları ekHrlya lrl yapalı 

•e ııhhatları da fe•kalAdedir. 
maddi •e manevi her Jlk•, her 
•ahmete erkekler kadar katlana• 
bilirler. 

Gençliklerinde çok spor , .. 
panlar, orta yata ıelclllderl vakit 
biraz tltmanlamı1a bqlarlar. 
VUcutlarmdan ziyade kafalannı 
iıletenler i1e, blllkiı, 6mlirlerinln 
ıonuna kadar zayıf kalırlar, 

Bu tip kadınların Ylcutlarını 
m1, yoksa kafalanm ma dıha 
ziyade lılettlklerinl anlamak içia 
profillerini tetkik etmelidir. Çeh· 
relerinin tlıt k11mı, alt kumından 
daha f ula çıkık olanlar kaf alarmı, 
alt kıımı daha plak olanlar da 
daha ziyade Ylcutlanaı çalıtb• 
rırlar. 

Dalma temiz ha•aya •• idma· 
nı muhtaç olduklarından it aa· 
haıına ablacaldan uman dalma 
açık ha•ada çahıabilecelderi bir 
mealek intihap etmelidirler. 

Hayatta mu•affak olmaya, lt 
baıarmıya ıon derece bariıtlrlet. 

(Devamı 12 inci ylade) 

Ce•at Beyin 16z IÖylemeıine 
Yakıt bırakmadı, tekrar 10rdu: 

- Bekir Efe ne oldu? 
Jandarma zabiti: 
- Akraban olacak! bir kere-

cik olıun, arayıp 10rmadın mı? 
Senin yüzünden, baııoa neler ıeldl1 

Diye hayret etmedi T• ciddi 
bir taY1rl• cevap vercllı 

- Biraz lylleflnc• haplunealn 
revirine naklettiler. 

Hacer içini çektlı 
- Yazık, ıGremedlm. 
Genç mlllldm de içini çek· 

miıti: 

- Herkeı, ne ı&ylerae ı6yle
ıin, Bekir Efe, çok mert. Jlilt 
blr dellkanb.. Akrabams, diye 
16y1Uyorum, unnetme7ln... Tam 
erkek çocuk... BlrH bqan •. 
kabına ııtaauyor... Gençlik.. 
Fakat lçi temis.. Kaacakhta yok. 

Hacer, çeldn• çekine IOl'du. 
- Benim için, ne diyor? 
Jandarma zabiti, durdu, yut• 

kunur aibi haktı: 
- Sizi 16rmeii, Iİzinle ko

nuımağı pek iatiyor. 
Hapiabanede 16remez mi· 

ylm? 
G6rtırı0n0L 

Hacer, daha çok ı6ylemek 
iıtlyordu; fakat kapıya •urul
muıtu, genç mllllzlm: 

- Glrioid 
(Arkuı .,..,, 



6 Sayfa 

Bir Gün Gelecek 
Çind11 Afyon 
lçilmiyecek .. 

Çind. KlanrSou .. liri afyon 
içilmeainl raaak etmeye 

--,..-.---1--• karu vermiıür • 
._,ınde 111••" Yalnız bu yaaaiı 
40 gıl •onra 40 yıl içinde ya·raı 
yasak olacak yavat tatbik ede-

cektir. Şimdiki halde bu ıehlrde 
176,512 tane afyon tiryakiıl ~ar
dır. Fakat bu Hyı yalnız afyon 
içmek için elinde hUkümetten 
abnmıı mtlsaadena111eyi hamil 
olanlan göıterir. Gizli içenler 
bunun dıımdıdır. 

* 
Amerikah birıazetıci, Ame-

rikanın latiklll mticadelı· 

g ş mlş ukı bır 
-1-0-0--0-,-n-d~ lerine lttl!ik •!· 
nl•nll•m•z aaker olan Mı.-

ter (Jannet) de ••lenmekte 
neden bu kadar ac•I• •ttltial 
sormuı, ondan 4a f1I ceYaba 
almııbr. 

- ln11n 100 yqında m•• .. 
mez, çok ihtiyar aayılır. Bana mu
kabil yalnız yatımakta ıtçtlr!,, 

Bu cevabı veren miıter Qan· 
net) 98 yapadadar. Alb aJ &ıce 
kan11 61dtıl'I lçla yeniden eY• 
leam•y• teıebbllı etmiftlr, acele 
etme8inla Hbebl bu iti 100 yquaa 
gelmeden ine• bitirmek heYeaidir. --- , 
Nöbetçi 
Eczanel•r 

B.a poe aöbetvl eoaueı. tD
lardır. 

lıtanbul tarafJI Şehzadıbaıında 
(Üoi•ersite), O.rrabpı,.da (Şeref 
Celal), Fatihte (A. Kemal), Topka
puda (Naıım), Sama&yada (Erofiloa), 
Cibalide (~teati Ahmet), Eyüptı 
(Hıkmet), Gıdikpaıada (Aaadoryan), 
Oefterdarda (Arif), llivanyol•n4a 
(Eıat), BU~kapucla (A. Rıza), 
BakırköJiiacle <1*fu Terıiyan}, 
Bıyojfo wafu Beyoiluncia ~Kao
ıuk), Paııpluda (Glhııı), Tahim· 
de (Karakin Kürkçüyan), Galat.da 
(HidayıtJ, Kartulnı&a ~ıodıt Ek
nm), Kuımp ... da (Yealauaa). 
Ha.köyde (Yeıallllrki71), Kadıkö7 
tarah: M11vakkıthue oaddeıiade 
(Leoa Qubukluyan), Kutdilindı 
(HulU.i Oaaao), Baytkadada (Halk). 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından (*) 
--Deniz Tatması 

Sinirleri çok ıayıf bir halta ma
ayenı ettim. Denlsde hafif hiı 
dalga olduğu samanlarda lııaı 
dönmeai, bulantı ıoluk terlerle 
baygınlıt ~d.ijilli •• ( tluis 
'8*8ı..-D ) JDUl.Wİp oJi•paU 

aalat\ı. 

Ba bir nnru•enlkti. Hutalıjı 
(dalgaya te!adiif ıtmık ihtimalioe 
blnaen) kendmnl npar ile 11ya• 
lsatten meıme4iyor4L Deoiı ...._ 
IDUIDID inUyi kullumak turetile 
a.a•ne ıeçllıltilcliiiıd n bey'
bir arıuya tuadiil bılinde ~iru 
aoiuk • iti•• '3 - S) damla v:.
lidol ve ( 1 l'. damla lokm"n rullu 
damlatarak i9me1ini, 1ba11nı arb
ya dayayarak ,.arım ••t kadar 
lıtirahat etmemm: " tok buluta 
" kuma alarak mİdeJİ faal& -.la 
ıeylerle doldurmamuını, ur.ua M• 
niz yolculuklarıoda uykuulufa 
karı• da yilld• elli aantigramlık 
bir ( nronat ) aJmalIDI tavsiye 
f!ttim. 

1 

1 

-----·-------------------:i t•• Hu 'IOlları lıu"p ıakl rın z, yahut 
b. at~llme 1•rıt 0mp ........ ..,_. 7apa· 
1 n. fakaetıa _. .. aaınıada bu ••tlar ~lr 

do •o ıı'ı 1 1 dachnn:a yet ıcblllr. 

SON POSTA 

Bir Çöküntü Daha 
--------

Balı kpaz arın da Dört Kişi 
Kaldı 

Bir 
Yıkıntının Altında 

Bereket Versin 
Hepsinin De 

Yaraları Hafiftir 
DGa lifeye dojru Babkpaza• 

nada yol ~ir ç&kme hldiaeıi 

oldu •• d6rt kiti 1ara1aadı. 
Hidiıe f&yl. ıeçmlfllr. 

Babkpazarıoda "Ankara ku
tariye kooperatip firkett,, aia 
bulunduju binama lldacl kabaa 
pirinç çu•alları tqanmaktadır. 
H .. allar, Yei 1.k.ı..ladea tafa
daldan pYaUan 1tlaanaa ildad 
kabaa 1Wl.,tir.ektedirı... Ba 
urada, date•e, ÇUY&llarıa atu'Jt. 
im• tabaamll edemeait n Ol
data aibi çakmn,ter. 

Bu ç&kllntll ile beraber, ha· 
mallardan Halll w Hn .. ,1n Ue 
kooperatip teıgilatarı Agop 
yaralannuflardır. 

Hanlardan bafka bu l>iaanın 
yaaında 'balunaa aarraf Artinle 
ayakllatn konu~ınakta olan T oaoa 
Papaayaa lıminde bir ermeal de 

l 

Oöküntihlın eonr• pollalır tetkik yapıyorlar 

Tuz 3 Kurup indi Amma •.• 

Buna Bir Takım Masraf
lar Da Eklenecek 

Bakkallardan 7 Kuruıa Alabileceğiz 

' 

Haziran 4 

Kari Melctabları 

Bir Mektep Ve 
Uygunsuz Evler 

-' 

Bodrumdan bir okuyucumuz yrıt 
ııyoı; 

Egenin en gilzel ıeblrlerindea 
biri olan budrumun tam ortaıı• 
da bir ilk mektep Yardır. Bil 
mektep yeni ve genç nt1il yfl' 
tifdrmek için ieceli iündüzll 
çabfayor Ye çocuklarımıu büylla 
bir gayretle okutuyor. F akal 
ılae, bu mektebe 20 metre kadaı 
ilerde uygunauz Ye umumi 
kadınların evleri olduğunu s6r 
Jer .. m inanır mıımız? Evet, k<Srpt 
90cuklarımız hergUn mekteplerJıı• 
plirken ve eYlerlne dönerkll 
IMa ayguaıuz kadınlan görüyol 
Kmlarımız ye çocuklarımız için b9' 
ne fena ıeydir?. Bilmeyerek b• 
eYler ara11na afren miniminiler de 
alabWr. Türk uluıuua aağla• 
alalAklı, uj'lam kafalı genç yetir 
tincek olan böyle kıymetli blf 
:..elrtebln 1amnda bu çeılt uypaı' 
1n eYleri tutmak dotru değildtt' 

Bu huıuıta alAkadarlarm D~ 
urıdlkkatlal celbederim. 

Bodrumda berber l.tHköy:t Af 
Son Posta - Okuyucum~ 

ma ıöyledlği gibi, hakikaten bit 
Ukmektebe bu kadar yakıo af" 
-•z bir yer varaa, derhal b• 
raıımn botalhlması baıka yert 
nakil liıımdar. Yok eğer oku,.. 
cumuz meseleyi fazla bftyUtmlf 
lı• allkadar makamdan bu iti' 
aychnlatılmaamı dileriz. hafif ıurette yaralaamlfbr. lıe el 

koyan zabıta •emarJarı yaraWarı 
C.rrahpaf& laaıtaaeıine katdır
mıtlar, orada yaraları ıanlarak 
eylerine s&nderilmiılerdir. Potlı, 
çöknntllnlln Hhepl.md arafbr
maktadır. 

Tuz lnbiaan Mldlrl Bay 
Cavit tuı fiatlarınıa tıcuzlamaıı 
hakkında 111 mat6matı nrmiıür : (, ______ c.;;;.;•;..;;v..;;,•...1P;.;;'.;;;;•.;.r _______ J 

" Tuz lnhlaarı, tlltün lnhlaarJn· 
dan çok farklıdır. Tuzua yalnız 
latlbaall balıiaar altmdadir, aatııı 
Hrbeıttir. Bonua için muhtelif 
yerlerdeki sabı fiatlarında rekabet 
veya ibtikAr yoluna Hpılabilir. 

lhtiklra karp ıelmek için de 
lnblaar idareal tuafandaıı ambar
lar açmak mllmkllndllr. Memle
kette Jltmİfe Jakm tuzla YU'clar. 
Ea •tlblm tulalar KoçhlAr Ye 
Çamaltı tuzlalanchr. Dijer mınta· 
katardaki tuzlalar ancak maballJ 
ibtiyaçlan karıılular. Şimdi 
memleketin hw tarafandald tuz· 
lal•dan 3 kuruıa tu:1 alabilmek 

Adil Tıp MOdUrlUjUndı 
Adliye Bakanlıjı Adli Tıp 

itleri MUdUrll Bay Halit Naciyl 
Aakaraya ç•iınattbr. Babalık 
Adb Tıblt111 morg •e mtıııhede
hane mUdllrliiklerini latvederek 
mor• ve mlıahede doktorlujıı 
ua•anlle yeniden ylz elllıer liralık 
Ud doktorluk kaltul etmif ve 
ukl ml\dllrler Bay Sat• ile 
Hayredcli•I bırakmıfbr. lsmirdıkl tur.lalardan bir ıörüntit 

Istanbul 
Dün 

Kaymakamları 
Toplandılar 

ı.ta.ıb.ı ka,..aka.ıan .tiUn 
Vali muaYial Bay Rnkaeddio'la 
bqkan!ıj'ıada tepluarak nume
relaj işini konuımutlU'dır. Bu 
ko:ıu,mada numerotaj ifiain ea 
lnaa umanda bttirilmui için 

ŞUphl Edildi Amma.. 
Şiıtide Slileyman Nazif 10ka· 

tında oturan ıfçı Ali, ftlnCle 
ıltı o' arak l:u:unnnqtuf'. Bu 
61ftmden eneli ffiphelenmlf, 
fakat muayene H1111ada blp 
sektesinden aldnjl teablt etlt
mlftir. 

tedWrier un...,m. Topla.tada 
kaymakamların bir slla •nel 
parU blna11nda tanareye yardım 
için rapt:ldan içtimada alınan 
karartar da konUfU}muftur. Reaim 
ba toplanb amt1111da ahnllllfbr. 

lngiliz Kıralı için 
lns'liı mimin dopm yıld&na

ml mhaaebetite db hl'iliz kon-
ıoloıbaneıinde bir kabul resmi 
yapdmlf, hıgifiz konaolna logHia 

ko1oniainln tebıtlderial kabul 
etmiltir. 

mllmkft oiacaktır. 
Fakat tuzlalardan tuz alma· 

yaalar tuzu ambarlardaa tuzla 
fiabndu biraı fark& alacaldardır. 
Me•llı Karadeniz mıntakasıodaki 
lobiıar ambarlarında tuı.un beher 
kiloıu 4 kuruıa, Marmara mınta• 
kaıında 3 kuruı 90 ıantim~ 
Akdeniz nnntakaıunda 4 kuruşa 

11tılacakhr. Hudutlarda ve orta 
Anadoluda tuzun maliyet fiah 
olan 3 kuruıa, nakliye Ocretlnia 
de lliveılle tuz Hllfı t'apılacak, 

fakat bu f ukm kaçakçalıj'a mini 
olmak için mümkün olduğu kadar 
az olmuına çah§ılacakbr. Bak
kallarda Ye tlccarluda yani tuzla 
ve ambarlardan •oua lçGDcO 
addedilenler de taı ambar 1atı11 
llzeılıı• öifitme, nakli1e, kir ve 
aalre maarafları binmek auretile 
ıablabilacektir. Yani buılha tuzu 
bakkaldan oa klll'Uf& alıyoraak 15 
buİl'andan ıoua bunu • çok 
yedi kur .. a almam.. lizımge
lecektlr. 15 huiraadaa M>ara 
tusaa laer ,_. ~ ray~ 
ftattaa 3 k.,.. •iı .. ta1m .. 
lhımdal'. 

T optal'Olar Yeya INakkaDar 
ellerinde ltok tu Hluadup 
takllird• bum 15 hairuda Jn. 
biıar ldnreai•• blldlrerell Mı 
ktlo için Mr kDo tas almak 
hakkına malik olacaldarcls. " 

Manieada Balıkpazarı oaddeaind• 
marangoz Adnan Erteme: 

T aYaiyemlz fU! Mutlaka mubl
tlalz ve dvarınızdald yapa mUtea~ 
bitlerine baıvurmanız lizımdıt• 
Y ..ı infulta, bilhuaa IOD gb' 
)erde her tarafta yapılan yd 
evlerde ılzio için it butm.ı. 
mlmldlndtlr. Yalnız mllteşebb" 
Ye ceHretll olunuz. Ta•a•sutır 
maza ıimclllik imkln airmftyonfl 

* Mudurnide Bay Mebmede: 
Mektubunuz çok karıııkbtı 

Daha vazıh ve kı1a bir ıekildt 
y•ı•n11, nqredelim. 

* 11 TUrk laaaurkir Ye pftir· cil ... 
aamına " kaydlle mektup ıöad• ..... 
eık•,.eamaz•: 

lmıaaaz ve ıarib adreuiz melr 
blplan • ..,.tmekte mazuruz. .. 

Gaziaalcpte Bayan Fatmayaı 
Bize yazdığınız mektup ıelt 

llndı bir iıtida ile Gaziant8' 
Mtddeiumumlllğlrıe mllracaat ecli" 
nlz. Kartılqbğınız hakıızhk 0..
rlade takibatta bulunulacaiı ~ 
bakkakbr. 

Jf 
Adana Mim muallimi S. De-" 

Alp•: " 
Bir lıtlda ile Adana MaafP 

Mlldürlüğlloe mnracaat ecli.ı:z fi 
yaziyetinizl anlatınız. 

* O.duda Ulccar Bay Metin Gflnt?!! 
Meaelenin esa11nı bltmcdı15• 

mlz için mektubunuzu ne~redf" 
medlk. Arzu eaeraeniz bir oıtlr' 
tupla vaziyeti yine mevzubabl 
mDfettiıe bildiriniz. 

* 
Aalr ara TGze Bakaalıfı Geı;:, 

Dlnkt&lltti S.\reterlerlaeln Ak .. 
BaJ Slleyman Barlaıuu I' 

lıl&aabakaJ• iftirak için ... 
lak aurette kuponlan kc, .......... 

.. "" Beyollu Meırutlyıt cacldeal ti 
119 da okuyunlanmıadaa Bay la; 

Sıra11 ıellace lıtec:UtlalJ Y 

...... 1 ... am • •enclllr· 



4 Haziran 

-
Gıırb.tte Ôlilm -

Vasıf Çınarın 
Acıklı Ölümünün 
Tafsilatı 

Moskova, 3 (A. A.) - TUrkl· 
Y• büyllk elçisi V a1ıf Çınar'ın 
&lümU hakkında çıkan bültende 
den:liyor ki: 

"Vasıf Çınar 30 Mayıı •kıamı 
•vindo · birdenbire bastalanmıı ve 
karnından şiddetli aaıacılar duymıya 
•• kusmıya başlamııtsr. 

Sabahleyin profesör Frongolot 
hastayı muayene etmit Ye baraak
ların dUinmlendiğinl ve ayna 
Zamanda Perituan'da bir irrlta1· 
Yon olduğunu görmüıtnr. Profe· 
ı&r Hertzen ve Burdenko da kon· 
ıllltasyonda bulunmuılar ve aynı 
teıhisl koymuılardır. Bar.akları 
itletmek için verilen btıtnn emek· 
ler boıa çıkmıı ve 1 Haıiran aa· 
bahı sancılar azalmamakla beraber 
haıta ağırlaıtığı için Kremlin 
baatanealne kaldırılmaıına karar 
•erllmiıtlr. O 2Un Ye o gece aka· 
deıniayon Krol, Profesör Frongolot, 
Burdenko, Hertzen, Uuborg, 
Vinoiradof ile doktor Levin ve 
Sokolof ye rontkencl prcıfeaör 
Frenkel araaında konaUltasİ}ODlar 
1•pılmııhr. Kalbin birdenbire 
layıflamaıı Ye tauiyonun dUt· 
llleai, idrar da ıeker bulunmaaa 
•• nihayet hastanın titmanlığı 
doktorları konsenatlf bir teda· 
•iye mecbur bırakmııtır. Çünkll 
haıtanın ameliyat ııraaında nlmelİ 
tehlikesi vardı. Ancak ıabahın 
laat Uç buçuğunda haıtayı kur
tarmak için yapılan btıtnn teda· 
•ilerin hop çıktığının görlllmeai 
'ıer.ne ıcm tedbir olarak ame• 
IJyat yapılmııtır. Haatanm karnı 
Profesar Burdenko ve Liuborg 
tarafından açılmış ve baraakla~ 
da lam bir felc arazı görülmllş· 
ttır. Ameliyattan aonra kalp 
Y•vaı yaYaf ağırlaımıı ve 
~ibayet saat 8,40 da kalbi lşlet
lllek için verilen blltOn emeklere 
rağnıen hasta kalp felcinden Ye 
~•nd·usnn durmasından ölmüıtllr. 

Utün Rusyada Derin Acllar 
DoAurdu 

Moıkova, 3 - BUtlln gazeteler 
\'aHıf Çınarın ölllmünden dolayı 
duydukları derin acıyı uzun uza• 
~Ya yuıyorlar. lzvestiya gazeteai 

U ölUmlln bütün Sovyet Rusyada 
en derin acılar doğurduğu, V aaıf 
Çınarın yUksek bir Türk diploma· 
tı oldugunu yazıyor. Bütün elçiler 
•• Sovyet yüksek makamlarının 
~•legcleri Tllrk elçiliğine giderek 

1 f ıağlamıılardır. 

'Yugoslavya 
M ıı.halif /eri 
la Belırat, S (A.A.) - Ayrıtalc ( m .. -
) •lif) partiler toplandılar, aeçimdeld 
l olaudukJarı Ueri aQrerek yaruı top
.:a•call olaa kamutayda ıörDım•l•re 

ta ~re k •l•eml1e karar nrdUer. Ay!' Sırp partlal L u karara iatemiyerek 
1 ... uttıar .............. -
~LANIK BANKASI 

'l'eait turıhi 1888 

• İdare merkezi 
Tı- latanbul ( Galata ) 

flrkiyedeki ıubel•ri: 

tt-t~bul, ( Galata, Y enicıııni ); 
)' ınır, Mersin. 
-"nanistaradaki şub11lerl: 
Sl!lanık, Atina, Pıre. 

• tter nevi banka muamallb 

• SON POSTA 

lnanılmıyacak Şeyler 

Bu Amerikalı kadın 62 Hneden• 
beri bir hatıra defteri tutmakta• 
dır. Bu mOddet zarfmda defterine 
kaydetmedlil hiç birşey )'Oktur. 

Walter N Is
son iımindekl 

a::::.'#P bu Amerikah 

\ 

Nevy o r k t a n 
Sanfranılıko-

• ya kadar böy· 
\t ~ le tek teker· 

• lek üzerinde 
\ gitmitllr. 3386 
• 
' mil olan bu 

\ 

mHafeyl 1 l 7 
günde katet• 

mittir. 

Bu ç:çeği ı yaprağa yoktur. 
Karanlık bir izbede ve hiç 
ıu verilmeden yet ıtirilrn i ştir. 

Amer~kada Angel isminde bir kadı· 
oın malı olan bu tayu~un 

'<ah vardır. 

!BUNLARIN CEV APLARIN1 BİLİYOR MUSUNUZ 1 
-1-

Şu memleketlerin hangisinde 

daha çok yağmur yaiar 1 

Panama 
lıkoçya 

Franaıt 

Cezalr 
Japonya 
Asam 

2-

AıaA'ıda iıimlerl yazılan kl· 
tiflerden hanglıi ilk önce Şimal 

ve hang:sl Cenup kutuplarrnı 

keıf ettiler ? 

Cook (Kuk) 
Parry 
Peary 

-3 

Nanaen 
Scott 
Amundaea 

HattıOatli•a ba adalann baa
ıtıioden aıeçer ? 

Borneo 
Yenirine 
Honololo 

Somatra 
Trinldat 

Cava 

-4-

Aıağıdakl meyve Yeya aeb
seleri aynı bU) llklükte bir Hpete 
koysak hangiıi daha ağır ıellr ? 

Ahududu Erik 
Patateı 

Elma 

5 

Frenk lzllmll 
HaYuç 

Bu madenlerden bangial en 
aıağı hararette erir ? 

\r l 
Cevaplar 

1 Asam 
2 - Şimal kutbunun 6 niıan 

1909 Peary cenup kut
bunu 14 kAounuevvel 
1911 de Amundsen 
keıfetmlıtir. 

3 - Eorneo ve Somatra 
4 Erik 
5 - Gllmllt 
6 - Japonya 
7 - 1912 &enesinde 
8 - Gece aaat ı O duı 
9 - Bah 

Bakır 

Demir 
Pi Atin 

Gllmllt 
Altın 

Tangıton 

Seget 

-6-
Fujiyama dağı ıu memleket• 

lerden banglıindedlr ? 
F ormo% · Yeni Zeland 
Ruıya Japonya 
Çin Hindistan 

-7 
Olimpiyat oyunları ıu seneler

den hangisinde Stokholmde ya• 
pılmışta : 

1912 
1920 
1~30 

-8 

fOOO 
1904 
1908 

Londrada tam öğle vakti iken 
Avuatralyada Sidney ıehrinde 
saat kaçtır ? 

9-
Buglinkll piyano tuılanıın ter-

tibini şu muıikitinaslardan 
banrisi yapmııtır ? 

Han del 
Mozar 

Takımı 

Bab 
El far 

Bugün Şehrimize Geliyor 
Poıtenln en kuvvetli takımla

rından biri olan Seget takımı 
buılln ıehrimlzeaaat onda Ro· 
menya •apurile Galata nhtı· 

mına gelerek cumartesi gllnU 
ilk maçını Galatuaray Betlktaı 
mubtelltile yapacaktır. 

Maç tar~binden birkaç ıUn 
evvel ıelen Macar takıma burada 

iki idman yapmak fıraatını bul
muı olacaktır. 

Seget maçı için Beıiktaı 
Ankarada bulunan oyuncuların· 
dan Hakkı ile Nuriyi bu maça 
getirmiyecektir. Bu oyuncularan 
yerleri Galatasaraylı OJ uncularla 
doldurulacaktır. Galatasaray 
Beşiktq muhte;&ti ağlebi ihtimal 

1 1 1 Esna/ IC 6şul 

Türk Esnaf 
Şikayet 
Edigor 

Geçen sone kabul edilmiş olan 
kuçnk san' atlar kanununun tatbik 
mevkiine konma& ndan sonra, 
memleketimizdeki ıan'at erbabına 
yeni jıJer açıldı ve birçok itsizler 
bu yüzden iş buldular. 

Ulusal ökoooml bakımından, 
bUtün san'atlarıo TUrkiere hasre
dilmeai işi güven verici bir hava 
yarattı, Türk işçisi toprağına daha 
çok bağlandı ve düzenine girdi. 

Fakat aldığımız hahcrlere göre 
vaziyet henüz tam kıvamını bul· 
muş değildir. Istanbulda çalııan 

birçok ecnebiler, lllrlü dalavere· 
lerle ve bilhassa yine maatteessüf 
Tfirk olan bazı kimselerin hima• 
yeler.He kanuna kartı gelmekte
dirler. Türk toprağında yalnız 

Tllr1' emeğinin kazancı aayılan 
ekmeği, Turk olmıyanlaran yemeye 
hakları yoktur. EtitUn dlinyada 
lşıiıliğe karıı durmak ıçın 
devlet mekaiıızmalarının kullan· 
dağı ve bizim de tatbik et· 
tiğimiz bu tekil üzerinde Bayın
dırlık Bakanlığının bllyllk bir 
ahemmlyetle durduğuna eminiz. 
Bugtın kOçük ıan'atlar kanununu 
ıuliıtlmal etmiye çabıanlar ara-
ıındakl vaziyet ıudur: 

Ecnebi tebeaaından olan birçok 
berberler, yeni kanunun çıkmaıile 
Türk vatandaıhğına kabul edil
meleri için hlikfımete başvurdular 
ve muameleleri netlcelenlnciye ka00 

dar ltlerile meogul olabileceklerine 
dair birer vea:ka aldılar. Uzun 
aenelerdenberl Tnrk topraklarında 
ylyip içen ve rahat yaıa)BD fakat 
Tilrk vatandaşlığına girmeji bile 
dUtilnmlyen bu san'at erbabı, 
buna menfaatleri f çin l8zum göre-
cekleri muhakkaktır. içinde TUrk· 
çülUk aevgisi olmıyan ve yalnız 
kazanç için beynini yoran bu çefit 
adamlar, acaba iyi bir vatandaı 
olabilirler mi?. TtirklUğll, Türk top-
raklarını bir Türk kadar· benim· 
serler mi?. 

Bundan baıka ecnebi berber
lerden bir kıamı da, yeni kanu• 
nun dııında kalmak için kendile
rine birer .. aaç boyama miltehaa
sısı, pedikür mUtehaaaısı,, ismini 
Yermişler ve iıtediklerlne de 
kavuşmuılnrdır. Halbuki, bu gibi 
teferruat lamamile berberliğin 
birer kolundan baıka bir t•Y 
değildir. 

Diğer taraftan ecnebi maran• 
gozların vaziyeti de hemen he· 
men aynıdlr. Bunların mtıddet· 
leri 21 Mayıı' a bltmlf, fak at 
herbiri birer dükkin açarak 
çalışını) a başlamışlardır. 

Marangozlar cemiyeti bu vazi
yet karşıımda Bayır.dırlık Bakan
lığına yaptığı mllracaatta, bu 
çeıit ecnebilerin dllkkln açamı· 
yacakları ce•abını almıılardır. 
Şimdi bunlar da berberler gibi 
Türk Yatandatlığına kabul ediJ. 
melerl için verdik!eri iıtidadan 
aldıklara b:r numara ile çalııma· 
lanna devam etmektedirler. Türk 
iıçiıinin hakkına yapıiao bu 
tecavllz kar{ısında takip" edeceği· 
miı en iyi yol, bu iılldaları bir an 
evvel tetkik etmek \'e Tlirk 'a· 
tandaı:arını çok bUyUk bir titiz· 
likle aeçmektir. .......... -.............................................. ... 
fU ıekilde sabaya çıkacaktır: 

Mehmet Ali, Adnan, Lütfi. 
lbrahim, Hüsnü, Kadri, Necdet, 
Mllnevver, Helvaciı, Şeref, Dan• 
yal.. 

Sea•t pazar gUnU ikinci ve 
ıon maçını f,.nerbnhçe Glıneı 
muhtel.tile C'ynıyacaİclıı. 



Hangi Mektebe 
Girecek siniz ? 

lstanbul 
Kız Ve Erkek 
Liseleri 

iki Uıe de iki deneUdlr. 
Birinci devreye ilkmektep mezun• 
)arı, ikinci devreye de ortamektep 
mezunları alınır. 

Kayıt için müracaatta buluaan• 
ların tıhadetname Y• htıvlyet 
cüzdanı, : atı Ye ııhhat raporlın, 
(6) adet nıik" fotoğraf ıetirme
ltri liZ1mdır. 

Muadil mekteplerden muhtelif 
amıflara gelecekler, yer olduğu 
takdirde çıktaldan mektel:ln 
taadiknameail• muadil ıınıflara 
alınırlar. 

Sorgulara 
Cevaplarım 

Kaıımpaıada Ortı,okiıJa ıon ımıfta 
Bay Ali ve Neomiye; 

Mademki hayata ahlacıı;ımız, 
lstedliinb: sıibl hareket ediniz. 
Eğer Use derılerine çalııabillne· 
nlz, olgunluk imtihanına glreral· 
nlz. Fakat tunu da hatırdan 
çıkarmayın ki, buiilD Uae meıunu 
olmayan sıencio lstikbılioe pek 
emin bir g6ıle bakılamaz. Bina• 
enaley tahıilinlıe deva mınııı 
tavsiye ederiz. 

Eıkitehir Tuır:pazarında yafcı Biil•· 
yin vaııtaııile Ahmet Pektene; 

Size aıker1 mektepleri taYllye 
ederiz. Fakat &yle lmtlhan11z 
olarak girilebilecek pek az mek· 
tep vardır. Bu meyanda 
Y •tBköy HaYa Ma kinlıt mekte
bine bUtUn enakınızla mUracaat 
ediniz. Sizln için l) l bir mektep 
sayılır. Bu mektebin kabul ıart• 
larını, yine bu ıütunlada nıırettik. 

* 
Adana liaeai orta kıııa taleb11ia• 

den Bay Seyfiye; 

- lsted'ğinlz mektebin kayıt 
Ye kabul ıartları Ankara Aıkert 
Liseler Müfettit: 'ğince henUz tea· 
blt edilmemiştir. Neıredeceğiz, 
bek!eyioiz. 

* lıtanbul Erkek liıeainden S. Tu
mana; 

- Mülkiye mektebinde bu 
1ene değiı : klik yapılacaiı haberi 
de ğrudur. Binaenaleyh bu detl· 
vildiği bildirmemiz için bir mlld· 
det daha beklemeniz lAıımdır. 

* Sı vaı okuyuculıırımııdan M. Te· 
omanaj 

- Iıteğlnlzl yakında 711int 
getireceğiz. 

* Çanakkale BahriıP flt Oteli kart11ın· 
da tüfün varakı bayii Cemil Uıkaaa; 

- Bir iıtlda ile Somer Banka 
mHracaat ediniz Ye arzunuzu bil
diriniz. Ancak orHı alınacak 
talebenin ne feralti haiz olmalı 

, IAzımıoldJjfni tayin eder. Menu
bahı mektep umumt deiilt fab
rika içinde usta yttltlir•D buıuıl 
bir me~teptlr. 

* 
lzmirde A. G. A. ye; 

- Size ne cevap ••recetlml• 
21 bilmiyoruz. iki yıl ıınıfta kal· 

" dığımza ve ortamektebln birinci 
ıınıfmda olduğunuza ıöre ne ya• 

pabillrsiniz? Eier yııınız mt11ait 
fıe lzmir veya lıtanbul aan'at 
mekt~plerinden birine başvurunuz. 
Geceli ve bedava olarak bu mek· 
teplerde bir 1antat 1ahibi olur· 
euouz. 

Mektepçi 

1 
Tarilıl Mlsalıabe 

1 

! Meşhur Muaviye, Al Haşim b-:Va Eıu, 
• • Cezalandı 

Davasını Da Para ıle Hallettı Yanof adlı yirmi yaımd.a bir 
Hole gerini genç, y aşo\ a adla 

O Para Ki Ortaya Çıktığı Günden

9 

O, d iişecektfr. S eo yü lcseleoekein 

lılam tarihinde uıun yıllar J ~· orum; halkı a, devlet haz.inesl
münakaıa mevzuu teıkil eden of de koruyorum. Alçakların •ö· 
kanlı had;aelerden biri de Muaviye- züne kulak aamaym~z • ., ceYabını 
All kaYgaııdır. Bu lıi hak bakı· verdi. Ali heaap ıormakta ıarar 
mından ele alanlar ., Ali ,, nb edince de iıt.ifa edip çekildi. 

Muaviyeye niçin yenild:ği11l anla· Bu çekillı Muayiye için • bir or-
maktan ici.z glSrUntlrler. Manevi duya yenmek • kadar bUyUk bir 
Amillerin -.e elıll hikmetlerin o kazançtı. 
neticeyi doj'uıdufunu ıöyJerler. AH yalnız amcaaı oj'lunu fil• 
iki bllyük rakip arasmdaki kav• cendirmekle iktifa etmedi, öz 
fayı kuYvet bakımından tahlJle kardeıJoin de • yine para ltl .. 
ıarltenJer, ıalebenin Mua.tyede rlndeo dolayı • kalbini kırdı, 
kalıtını ondaki yllkaek aeklya hıncını kazandı. Ukayl adını 
atfederler. Her iki bilküm eıkldir. taııyan bu kardef, bir Pı·enı 
BugUnUn tarihi o kaYıayı Muaviye hayatı geçirmek iıtiyordu. AH 
lehine bitiren yegAne imlliD kara ise ona ancak karmnı doyuracak 
olduiunu ıöylöyor. kadar para •eriyordu. Ukayl 

Evet, parayı verea dUdtıfO hükümdar aile11ine menıup bir 
çalar ıöztlntin dya21ctte de yeri •• adamın böyle yarı aç, yarı çap· 

lak dolattırılması milnaaip olamı· 
değeri vardır. Nitekim Muaviye ~ 

yacağını ve kendisine içtimai 
Ali kavgHmda da parayı esirge- mevkiile, aile ıerefile uygun bir 
yen Ali. kaybetti; parayı etek hayat temin edilme1i11i Aliden 
etek dağıtan Muaviye kazandı. rica etti. Fakat o, hakiki aaale· 
Eğer Ali, para ıevgiıinio hak tin feragatten ibaret o!up insan· 

d f k larm bol }'emek yemesinde 
1aygııına •il ' ardeş ae•giıine bir mana olmadıtını, tantanalı 
bile tercih edlleceiini diltlin· hayatın iae iğrenç · bir ıey 
ıeydl ve ona göre davransaydı bulunduğunu ıöyJedl, karde şini 
felakete uğram\\zdı. Halbuki 0 , yamalı hırka ile 1ıezmtk mecbu-
başına toplananlardan mutlak bir riyetinde bıra ktı. 

Bunun üzerine Ukayl - maddi 
feraııat iılecli. Hiç klmıenio -·· · · · · · · · · · · · · ~ · · · · · · · · ·•·•· 
paraya tapma1ına meydan •erme- " 
mek politikasını gUttH, bu ıuretle 
yardımcısız kaldı, kuvvetteD dUtttl 

1 

1 Son Posta ve nihayet ezUdi. 

Alinin lnıan ruhunu anla· 
makta ne kadar geri kaldığını ve 
Muaviyenin 118 o ruhu yakala
makta ne kadar uıta bulu :1duğu

nu anlamak için ıu iki badiHyl 
ıözdeo ıeçirmek kafidir. Ali, 
hal:fe llln olununca amcası oğlu 

lbni Abbaaı Baau)·a •ali sıön· 

derdi. Bu adam, çok zeki ·~ çok 
nUfuzlu prenılerdendl. Bir müd· 
elet ıonra Arap &T•merinl tesbit 
eden buyuk lllm Eblil'eıved Alinin 
yanına geldi,, amcan oj'lu Halkı 
ıoyuyor, haz'neler dUzUyor, Hki 
Iran l).israları 2ibi depdebe ıUrU· 
yor ,, dedi. Ali, MuaYiye ile çar
pıtmak lizere bulunmasına rağmen, 
hiddetlendi, kendiılnin bir kolu 
demek olan amcaıı oğluna 1trt 
bir mektup yazdı. 

u Cizye paraaından ne aldığı· 
nı ve bunları nereye aarfettlgini 
bana bil di recekı:n " dedi. )bol 
Abbas, " &ize •erilen haber doğ· 
ru değildir. Vezlfemi temiz yapı· 

1 

1 

l Y•••'· .. ,...ı, H-adrı ... Kılla ı••t .. ı . üki ZabtJye, ('.etalçeşme eobta, 25 
1 ISTANBUL - -

Caıetemlıde çılcaa )'azı 
w rearmı~rin Lüttiıı halitan 
mahJ.uı ve caıetemln alt~ - 1 

h ABONE FiATLAAI 
~ e a t 

S.at AJ Al A~ • ICr. kt. x. 
TORKIVI 1400 750 400 uo 

1 
YUNANlsTAN 2340 1nO no 270 

! ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abam bedeli peşindir. Ad re• 
detlotlrmek 2& lrur6tt\ll. 

1 ~ 

Gel•n • .,,... ıeri """lime .. 
Dinlerden mea'ullret atı11nt11a. 
Cevap için mektuplara 10 hruıluk 

pul ilAveaı lAıımdar. 
' ... 

Poeta kutusu ı i41 letanbııi ..... 
1 

Telgraf aSo°Go9ta 

ı 
.. Telefon ı 20 03 . ~ 

• p . , .. ... -. _.._. __ 

beri Aynı 
Rolü 

.L.. Oynar 

\ dUıUnen lıer adam ılbl • bunun 
çıkar tarafını aradı, kardef)oln 
yanından ayrıldı, dotruca Şama 
gitti, Muavlyeye ııtındı. Para 
Hvgiılni kardeı HYglılnden llsttın 
tutan bu adamın öz kardeıt Aliyi 
bırakıp Muavfyenio yanına gellıl 
çok bUytik bir hldiH idi. Halk, 
bu gelişte Alinin ıaltanata IAyık 
olmadığını lıbat eden bir mıDa 
buluyordu Ye Muaviyeye bir kat 
daha bağlanıyordu. 

. 

MuaYlye, kendi ayaiile ura• 
yma gelen bu nfmetfn kıy• 
metini herkesten iyi takdir 
etli •• Ukayl' e gUleryU• göıterdi. 
Husuei bir daire verdi, yanına 
köleler, cariyeler yolladı ve bir 
gün Alinin saltanata liyakatelzll
ğinl ona apaçık ıöyletmek için• 
büyük bir ziyafet hazırladı, bir· 
çok adam çağırdı, yenip lçildik· 
te;ı sonra Ukayle aordu: 

- Aliyi ne halde bıraktın? 
- Hakkın kuvvetten üıtnn 

olduğunu 1&yıklar bir halde! 
- Ya beni n&11I buldun? 
Ukayl yaptığı itin acııını 

henüz Ylcdanına hazmettirememlş 
idi. Para aevgiai lradealne galipti, 
yurdunu ve kardeılnl bırakıp 
kendi aUeıini mahntmek isteyen 
bir düımanm yanma gelmqti. 
Lakin içinde bir acı, bir kaynayıı 
vardı. Aliyi, kalabalık bir mecliıte 
tezyif etmitti. Hal Ye mevki, 
böyle icap ettiriyordu. Fakat 
Muaviyeyi de o anda yUkaeltmek 
elinden gelemedi. T era bir cevap 
verdi : 

- Sen de kunetin hakkı 
yeneceğini sayıkhyonun !. 

Muaviye kızmadı, ıöıil dejlı· 
tirdi, dereden tepeden bahte 
girittl •e Ukayl ile mi1afirler da
rılı gittikten ıonra bazineda11nı 
çağırdı: 

- Alinin kardeıl tereddnt 
devri geçiriyor. EU benim ete• 
ğimde amma yOreği benilz öbUr 
tarafta. Bu tereddHdU gidermek 
ve o el .gibi o yüreil de eteğime 
bağlamak lıt erlm. 

Dedi, kudretli mlaafirlne bir 
kaç } Uz bin dirhem para gönde
rilmesi emrini verdi. iki glln ıon• 
ra bu hediye tazelendi, bir hafta 
geçmeden yine tekrar olundu. 
Artık Ukayl'in vicdanındaki ıızı 
dinmlf, herif ceğiz Mua vlyeye bil· 
tfin benliğHe 11ıomıştı. 

Df"1i S Am E miri. mıcı ... f: rhin 

oo beş yaıında bir 
buldu çocuktan davac~ 

dır. Y anof Yaşovadan dayak y~ 
clij'loi iddia etmekte ve Y aşova .. 
nın cezalandmlmaeını istemekte• 
dir. Fakat mahkemede iddia ter'" 
ılne dönmDttUr. Şahitler Y anofuo 
dej'll YatoYamn dövüldliğftnü v• 
kabahatin Yanofta bulunduğunu 

ıöylemlşlerdir. 

Yaıova da: 
- " O, benden yedi, Hkiz yat 

bUyllk, naaıl dövebilirim? Zaten 
böyle bir iddia ile beni daya 
etmui ayıp! Asıl dövUlen benim 
Ye onun cezalandırılmasını isle• 
rim.,, demiotir. 
. Mahkeme davacı Yanofu ıuçlu 
bulmuı ve kendisini on iki lira 
para cezasına çarptırmııtır. 

* Oıman oğlu SaHh mevkufen 
Kefal.ti• mahkemeye geti• 

urbe•t hı· rkildi. Suçu
1
, p~lise 

arıı ge meKtlr. 
ralcılacalc Şahit olarak bir 

çok poliı memurları dinlendi. 
Suçlu relaten kendiılnln tahliye 
ettirmealnl, muhakemenin ıerbeat 
olarak devamını diledi. Mahk'!m• 
mllıakereye çekildi. Vertlen ka· 
rarda Salibin elli Ura kefaleti• 
aorbeat bırakılabileceği bildirili· 
yordu. Salih mahkemeye elli lira 
Jatırabillr.. aalınacaktır. 

* Ali on Hklz yaıındadır. Sul· 

55 kuruı tanahmette Ta• 

k•/al•to•- ~k!::..:r~B::t; 
r•medl yapılmıt torbalar 

ıatmakla geçinir. Elleri kelepçeli 
.olarak mahkemeye ıetirildi. iddia 
edildiğine göre oturduğu eve ait 
bahçeden birkaç demet gOI 
toplayarak ıatmak üzere g8tilr• 
mekle euçludur. Fakat A linin 
ikinci bir ıuçu daha vardır ki o 
da polise kuııgeJmek, yumrukla 
vurmaktır. Ali yapılan ıori" 
ıonunda: 

- " Ben 1Ul çalmadım. Bu, 
e• ıabiblnln beni eve koymamak 
için uydurdutu bir yalandır. 
ikinci ıuçuma ııellnce; ben biri ıl 
ile kavga ediyordum. Polis ayır• 
maya geldi. Kavga ettiğime vu• 
rayım derken yumruk pol !ıe 
geldi .. ,, demlı ve bir baftn dıt 
nezarette tutulduğunu, (55) kurul 
kefalet veremediği için bırakma" 
dıklarını, muhakemenin eerbest 
devam etmesini Reisten diledi. 
Relı, ikametgih göstermeıirıl 
istedi. Suçlu göıteremedl. BunuJI 
üzerine Reiı : 

- " Mademki aenl bulabllr 
ceğlmlz muayyen bir l' erin yoktuı·. 
Seni serbest bırakamam, tevkifin• 
karar •eriyorum ., dedi. Aliı 
ellerine kelepçe takılarak jaO" 
darma u. aönderlldl. 

......... ...,~ ........ .,.,...!!!!l!!!!!!!'!l!!!!!!!!--~ ........ ....,...=-~_..; 
yüreğini çaldığına kana~t getir
meyi mnteakip yeni bir ziyafıt 
çekti ve ona ayni feyl ıordu: 

- Aliyi ne halde bıraktın 7 
- Kendi nefuoe belki hayırlf, 

fakat bize mutlaka zararlı ol•ll 
bir •aziyettef. 

- Ya beni na1ıl buldun? 
- Kendi nefılnize belki ı• .. 

rarh, fakat blıe mutlaka hayırJı 
bir halde! 

- Onunla benim sonumuz n' 
olacak. 

- O düşecektir, ıen yükıelr 
c~ksin. 1, - Hay ağzını öpeyim Uk•Y 
En doğru ıöıU aeo ıöyledin! .. 

Para, ortaya çıktığı gUnd'% 
beri her yerde ayni rolü oyna 
ve halada oynuyor!. 

NI. T. Teri 
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~YARENLiKi{J ı IFırW@J;] 
- Haydi bakalım!. Aza, çota 

bakmıyorum. . Getiri 
- Ne istiyoHun Haıaa Bey• 

citim, hayır ola? 
Sökül paraları! 

- Ne paraıı iıtiyonun? 
- Ne paraıı var mı? Ocak 

P•raıı istiyorum. 
- Tayyare cemiyetin• aza mı 

oldun? 
- Ne ıtannettln ya? Ttlrk de

lil miyim? Tayyare cemiyetine AzA 
olmaya kendime ı•ref bilirim. 

- Elbette!. 
- Hem ben, ha•• tehlikesini 

bilen izalardanım. Bu fukarabğımla 
bir tahtada yirmi lira aaydım. 

- Aferin Haaan B. J 
- Ben aferin iıtemiyorum. 

Çocuğun Resmi 
Bayan Necli, Pa:ıarola Ha1an 

Beye çocuğunun yeni çekilmlı 
foloğrafmı göıterdi. 

- Nasıl, Hasan Bey? Bana 
benziyor, değil mi? diye ıordu. 

Haaan Bey: 
- Sahiden çok benziyor •• 

Tı r kıl dedi. Fakat ne olurdu, 
fotoğrafçı biraz retDı yapaayda 
da ) avrucuk biraz ıtızel g6rDD-
1eydi ı. 

Allahın Sevgili Kulu 
Komşulardan birinin kar111 

ölmüttU. Mahalleli, adamcağıza 

başsağına gittiler. içlerinde Ha· 
aan Bey de Yardı. 

Karııı ölen adam çok kederli 
görilnUyordu. Ziyaretçilerden biri, 
teselli makamında: 

'taılfeılnl yapan bir yurtdaı, kendi 
•:cdanının duyguıundan ıayrl hiç 
bir mllklf at beklemez. Hem, ben
d•n tlıtUn niceleri Yar ki, tehlikeyi 
aalar anlamaz, a•uç doluau, etek 
doluau yardımda bulundular. Be
nim •erdi;im, onlarınkinin J•nua
da de•ede kulak katar. 

- Peki, Haaan Beyciilm.. Ba 
1'adar tellıa Hbep ne? 

Ha1an B. - SeYglli uluı Böyle: 500 tay) arem zin daha ıökleri miıl çelik kanatlarla 6rmeainl latiyor
ıak, Yatan borcumuzu 6demeye koşalım! 

- Üıfilmeyial:ı, dedi.. Merhu
me, Allab1n Hvıfli kulu imiı ki, 
Cenabıhak yanına aldı. 

Haaan Bey, oturdutu yerde 
t6yle mınldanclı: - Pazar ola!. Sebep ne olur 

lllu, be adam? Ôbllr ulualua •lr· 
lllDyor muıua? habire, ha ha•• kuY· 
'etlerini arttınyorlar. Ben onlar· 
"- ı•rl mi kalacatım? Yarın 6bDr 
lla, Allah etmHin, benim tebe
IDe çullar.ırlaraa?. Ben o zaman, 
0 ll.lara karıı armut mu devıire
'•iim ?. Cumhuriyet kurula!ıdan
beri yapalan bukadar fabrikalar, 
binalar, demiryollan, apaçık, mU-
4afaa11z, meydanda kalaan da ha· 
rap mı olıun? Yazık.. günah 
dtiil ml? 

-----------------=--=-----.,._--~=----==-============ .......... ---==:;;=---==?""=-=---===o=:.==-------_.. .... 

-1-
Saçların atlnbtıl mGdftr? 
Yanakların ılll müdür? · 
Sen:n derdinle yanan 
Sade bu aönül müdür? 

MANİLER 
-2-

Yer yUzDnde eıin yok, 
Be ıızer b'r kardeşin yok, 
GönUI akfatasında, 

. 3 -

- Bizimki kendini Allaha ela 
ıe•diremedil. 

Bir nimetsin batımda, 
Şöyle gezin kartımda, Ne Çok Para! 
Ben de aafa sllreyim Huan Bey, •u•te ldarehane-

ıine mtıracaat ederek, idare 
Ney :eyim ki Feıin yokl Şu gencecik yaşımda. memuruna sordu: 

.. r_•'-;'k~.1:-:A:-:b-d':"'u-· r-ra-:h-m_a_n--:N-;-a-c':"'i -,-u-rt-:d:--a----:,_·-l~k-------------------------------------_J - Satılık bir araam var da 
J • r ı tan çekinmemelidir. baıarıhr.. ilin etmek iatiyorum.. Kaç para 

ıımız gibi, kazanu:u bu yurdun Bundan başka her birimiz de - Pazar ola, öyle iıel vereceğim? 
bağrından aağlamıı olanlar, feda· p :!k A:A yılda 20 ıer lira verebi· - Eksik olma! - Murabba ıantimine 20 ku· 

b - De•let babamız, onlara el· 
•tte düıllnmUıtUr. 

F - Tabii dDşUndU; merak etme. 
•kat, korunma tertibatımızı ta• 

111•aılamak içio 500 uçaia daha 
1Gıum var. 

- Beıyllz mil dedin? 
- ~Yet. Ney• baktın ayl• 

Yllzüme 1 Betyllı uçak dedijln de 
~edir aanki? Bak, ıörecekaln_, bir 
l eç ay içeriainde, bu uluı, necip 

Grk ulusu beşyUz bej'il, bin tane 
llçak verecek. Amma, zenıinler
~lı de harekete gelmeli. Bir tah
~a 120,000 lira aayan asil yU-

- Haaan H. Bizim kar.yı , 
gece yarılarına kadar uyku tut· 
muyor .. Ne yapayım acaba? 

- Geceleri evine erken dön, 
. azizim! 

öGOD 
Dinleyiniz, baylar, nuıh8 pendimf, 
lyke, ı6ılm• kulak veriniz. 
Kaybetme de ltt•n deiiJ kendimi, 
Dinleyin de bana ılz hak veriniıl 

• 
Şu yurdun liatllaU kuıatan gökler, 
Bize nefes Yerip yaıatan J{ökler, 
Erk:nlik hazzını yaratan gök:e-r, 
Böyle boı duramaz, uçak veriniz! 

• 
Buglln vermezaeniz gönUlden, candan, 
Yaran o gök yUzO kızarır kandan, 
Hayır kalmaz aonra, güzel vatandan, 

' 
1 

l.riz. Yılda ıo lira, günde bir 
ekmek par~ ıı bi e değildir. Bir 

hafta sinemamızı, bir ak,am ra• 
kımm fe ca e! ıek, bu iş kolay 

--- - ---·-·---... -·---
Oç Sene 

Hasan B. And orcuya aordu: 
- Bir paltoyu Uç aene nasıl 

g iye bilirsin? 
- Birinci aene aldığım gibi 

giyerim, ikinci ıene tersini ) lizü
ne çevirtip giyerim, llçüncil aene 
bir lokantada yeaıi bir palto ile 
değiştir ir ~ l 1e gi} erim. 

Hasan B. - Artık aeısuuz ı 

duymaz olduk, Bayan! Ut çal-
Ver:niz, hem kucak kucak ver:nizl * mıyorsunu:ı.. 

Gök kubbenin içi dolsun kanalia, Bayan - Hayır! Doktor ya• 
Yardıma koıahm en ~on sllratla, sak etti .. 
Znman ö!çUlüdilr vakıt, saatla, Hasan B. - Ya? Ben, kom· 

l Düşmanlar kurmadan tutak, veriniz! tularımızın arasında bir de dok-

---------------------------_J torun oturduğunu . bilmiyordum. 

Has.ın b. Biz,m kaleıı.ın 
· mtlmeyyizi bugün öldO.. Acaba 

onun yeıhe beni koymazlar mı? 
- Vallahi bilmem, dot tum .• 

Mezarcı larla konuş bir kere!. 

ruı alırız, Hasan Bey l 
Haıan Bey: 
- Vay, anam! dl)e haykırdı. 

Bir dönüm araa için, o ne tutar 
&onra? 

Lokantada 
Ha1an B. ıarıona çıkıştı! 
- Garson bu ne haldir kom• 

pos tonun içinden bir fare çıktı. 
- Talihiniz varmıt bayım ye

meğin ıonunda buna rastladm11; 
ya çorbanan içinden çıkmıt olıay• 
dı daha fenaydl yal 

BOÖAZIÇINDE . 
Havalar ıaındı, çok tlikilr, hele, 
Boğaza biz dahi g<:çelim dedik. 
Çekilmez olmuıtu bizim mahalle, 
Sulara taıanıp, içelim dedik. 

* Meier Botaziçi bir fellketm:t. 
Tadından yenmeyen bir batka etmi1t 
Orada oturmak ne eziyetmif, 
Bir ara, bu itten geçelim dedik. 

Jf 

Ne hava11 kalmış, ne manzarası, 
Kömür yığınları yüzler karası, 
Verilir ıey değil vapur paraaı, 
Ş:rket •arken bunda, kaçalım dedik. 

• Vumiıtlk ve lAkin kirayı peşi · , 
Şirkete okuduk hep için için, 
Nihayet altında kızgm gUne~in, 
Karııya kayık!a geçelim dedik. 

L------------------------------------------_J 
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Polla Telefonu 
Aradan iki saat geçttkten 

ıonra poJfı merkezinden telefon 
edildi ve levha.sandan, Miat.er 
Lavrence Norton'e ait olduğu 
anlatılan bir otomobilin ağıma 
kadar eıya yükltl olarak Wences• 
laua meydanına çıkan yan 110kak· 
lardan birinde matrak bir halde 
bulunduğu haber verildi ve bunun 
bir an evvel oradan alınma11 rica 
edildi. 

- 36-
1937 senui Kinunuevvelinde 

logiliz kabinesinde bazı tebeddU· 
lit olmuf ve bu meyanda Mister 
Lloyd .. Davida bava nezaretine 
ve Mister Ganaton da Hariciye 
Nezaretine tayin edilmiflerdl 

Bu tebeddül ve bilhaasa Mister 
Lloyd .. DaYida'lo kabineye alın· 
ması gerçi muvakkat bir mliddet 
için hükumetin JJMvkiini tahkim 
etmifti. Fakat bu tebeddülün 
aul gayul ..aoayalizm aleyhinde 
bulunan biltlln elemanluı bir 
araya toplamak ve Beritanya 
imparatorlujuoua ·atiei içlıa emlD 
bir siyaset taylıı etmek lizere 
mitletin reyine müracaat etmekti. 

Mister F orsytb Beaoc:Uay yine 
batvekilatte kalmışb. Z.Jli ol· 
makta beraber mütekebbir: değil· 
di. Kendi flkirleride mutedil olup 
muarızlarının fikir ve kanaatlerine 
karşı da hürmet ve mü11amaha 
göıteriyordu. 

BafveklUn NUfuzu 
Onda görilt ve anlayıf hassası, 

yaratmak hasaasından daha kuv• 
vetli idi. Bütün dtlnyada namusu, 
dfirüst:üğü ve geoit ideali ile 
tawomışb. 

Fakat her nedense bUtiln 
hayatı dyasiyesi müddetince, hal· 
km başka nazırlara aö&terdiği o 
beyecanh, o çılgm muhabbetini 
celbedememişti. Bu belki, bir 
azda nutuklarmda, kUrstl nahka· 
perdazlığmın adi cambazlıklarına 
tenezzül etmemelinden ileri ge· 
liyordu. 

Buna rağmen, baıvekil, o aı· 
rada azası yalnız 1tOayalizm kor· 
kusile birbirile anlaıabilea bir 
kabineyi nüfuzu, ihtiyatkArhğı vo 
ilmi ile bir arada tutabilecek 
yegane adamdı. 

O, adeta elleri dlrekaiyonda 
Ye ayağı firende bultınan bir 
tofördü. Hem de aayat mahir 
bir ıoför. Fakat yazık ki myaae
tini aüreceil ve mabaret.Lnl göa• 
tereceği yolu otomobilin arkasuıa 
yan gelip aralarında mlltemaci· 
yen çekiıenler intihap ve tayin 
ediyorlardı. 

Kabjne fçtimama gelmezden 
evvel Hariciye Nezaretine uğra· 
aıı9, be:ki yarım saat o ateıin 
Hariciye Nazmnı, kabine içtlmaın· 
da ileri aüreceği tekUleri tehir 
etmesini ve yahut ga:; et mutedil 
davranmasını dostane aurette 
tav&İ} e etmiıtl. Halbuki Hariciye 
Nazırı noktalnazarında lsrar elmit 
v• nihayet: 

- uCÖ} le bir hattıharekette 
ıarar etmezdim. Fakat beaim ka· 
naatime göre, harb;n önüne geç· 
mek için bundan başka çare yok 
demiıti. 

-"Ayni zamanda kenimizi de 

SON POSTA 

lilPie· \ 

hıırbe ıokmak teblikellal ı&ze 
almak prtile değil mi?,, 

- ., Ah... O tehlikeyi de 
iÖH almak ururl. .. Bana kalıraa 
ne kadar ceaiir dananıraak, sulhi 
o kadar temin etmiı oluıuz . ., 

Kabine içtimaıada, Hariciye 
nanrınıa, Almanyaya ldeta bir 

oltimatom •erilmesi huauaundald 
fikirler( btlylk mnaakaplara 
Hbebiyet verdi. Nazırlardan bir

çoju, Almanyanan Çekoalovakya· 
d3a haldı bir ıurette tikiyet 
<.ttij'lnl ileri ailrilyor v• Ud komfu 
~rMındaki m&aa:zaaya lngllterenin 

kanımamuam taYaiye ediyorlar, 
H•ic:iye NUll't he pçe.n büylik 

harbi mı.al ~östererelr: lngiltere 
o zaman mütereddit bir hattaha· 

4. 6. 1935 

harbin öaUne aeçilebileceğioi ileri 
ıllrOyordu. Nihayet Haya Nazırı 

Mister Uoyd - David•, meselenin 
daba etraflıca tetkik edilmesi için 
gelecek lçtimaun tehirini teklif etti. 

Münakqa.nm uzayacağını ve 
içtimada hiç bir karar verilemi· 
yeceğinl anlayan Ba.t~ekil Baldan 
müdahaleye karar verdi ve Hari· 
dye Nazırına dönerek: 

- u Ben de meselenin daha 
etraflıca tetkikine taraftarım. 
Ablacak yanlıt bir adım öDlbıe 
ıeçemiyeceğimiz felaketlere yol 
açabilir. Onun için siz timdi 
Berlin ıefiri Raaye'} e bir telıraf 
çekiniz. Gidip &,vekil ila ıörftt· 

11111 •e timdllik kat'i bir harekette 
buluıunamasıaı kendisinden rica 

reket takip etraemİf olsaydı pekili (Arkası var ) 
----.....;....--------~~.:.::..::::_::.:.:.!,_ 

etsin. 

Bir Aile Faciası Ki ina-
nılır Şey Değil 

Bir Kadın Kocasına Kızarak iki 
Y avrosunu Öldürdü 

Parlsten ya· 
zılıyor: Burada 
aklın alamıya· 
cağı kadar mQt· 
hiş bir vak'a 
oldu. Bir ana, 
kendisini terke
den, llmitlerini 
kıran, büynk bil' 
servetini çarçur 
ettikten sonra 
baıka bir kadı· 
na giden koc ... 
llDUD intikam 
almak için ara· 
lannda birer 
yaı fark olaa 
çocukları AnjeJ 
ile 5.ızaaı fecJ 
ıekilde öldUrdU. 
Sonra kendiıi or
tadan ka1boltha. 
Bu kadının adı 
Madam Fransu· 

va' dır. Madam 
F ransuva ile ko
ca11 Andre bun· 

dan on bet sene 
evvel ev:inınit
ler. ilk zaman-
lar çok mes'ut 
ltir hayat )'..... Faalaıaın kurhoı yavn1lar 

mıfiar. Adam çalııkanmıı. iyi de ! al alllllft •btia haı:nliğl giltflcce 
bzaDlyonauf. Dk senelerini adeta arlllllf. " deyak faaıllar111a .. 
balayı laal.iade ıeçirmitler. Arka- dar tıwilemiı Ye ıu haldkat mey· 
arkaya ikı çocukları <llmuı. Ana dua çakaalf ki Andre bir b ka 
ve b•ba ~oculdaranı iyi bUyUt· bdına •vmeldedir- .. 
mek içla dcldea alakalanmıtlar. Bu kan~ ia.sd ~lcWltaa •olll'a 

Maheılterinde onlaran giyim, ku· Wr atin kocffllllll enle bulanma-
t•mt, lteki çocuklarm aıbtaaını thğını fır1at bilea kad111, çocuk-
uyandırmıı, sonra birdenbire, .. rına yataldenaa yaianmf, Uf .... 
arkekcle garip bir alikıı gevşek· malarıat beldemif. onların daldık· 
liği baıtamıı. Kadın evvela bunu, larandao emin olur olmaz da eline 
yorgunluğa, b:raz hava alma ih· geçirdiği bir balta ile kafalarını 
lfyacma vermiş, fakat zamanla parb parça etmiş. 
bu havailik ekıilmemlş art ece yarıamdan aoora eve 
bu artışla beraber k~dındam~ş~ gelen ~rv~ek, ilk evvel kendisinin 

. .. . . terkettıgı yuvasını kanlı bir m"z-
kötü duılincder, endışeler, baş balaa halinde buhau• Karın d 
göster~it- Evvt:' i renk vermek la· ortadan sır olmUf. 

8 

tememı9. Sonraları serzeniş halinde Katil ananın izi o ı.Da bu&Ua 
beılıyao münakaşalar kavga hali.. bili bulunamamıthr. 

Haı.irao 4 

iki Kamyon Sür' at Re
kabeti Yaparken •• 

Biri Hendeğe Yuvarlandı. İki Kişi 
Öldü. Üç Yaralı Var 

Yarala Mustaf" 
lzmir, 3 (Hullual) - Sabalua 

aerlalliiade Manlnll Ue Bayr.akh 
1ohuada Ud kamyoa aruıada 
Adeta korkunç bir ilim 7an11 ı 
oluyor. Sor' at lğneılol dobaa rak- ~ 
kammın herine ııetinn iki kam
yondan biribirçukur içinde iç 
takla abyor ve bu faclanan kula 
blinçoau fliyle tecelli ediyor: 

Ôl8 sayısı: 2 
Yaralı aaymı: 3 .. 
HldiH aaaıl olclU? Baa bult 

bir bmyoa kazaa olarak kaydet· 
melr pelr tle deiı• ....._ .~ 
diaenln lçerilik bazı tarafları var· 
dır. Ôğreadikleriml kıaaca yazı· 
yorum: 

- lzmlrde iki ıazoz fabrika· 
ıını lıleten Çeşmeli Bay Ha11nla 
Bay Ismall Hakkmın arasında 
meale\d rekabet •ardır. Bu reka· 
bet meırudur. 

iki taraf san'at ve çabukluk 
noktasından biribirine tefevYuk 
ederek fazla 1&tlf yapmak late
ilndedlr. 

Bu rekabet •on zamanlarda 
kötll bir duruma döklllmUıtUr. iki 
fabrikanın kamyon ıoförlerl birl
blrlerine rastladıkları yerde Adeta 
sür'at mttaabaknı yaparlar. Bu 
sabah ta böyle oldu. Saat dokuz 
aulBranda iki DmJOD Merainlt • ı 
Bayrakll yolunda kaqdaıblar. 

Çetmeli Bay Ha1aom kamyo
nunu idare eden tof6r Ali 6nde, ' 
Bay' lamall Hakkının (145) aay,ıl• 
kamyonunu kullanan ıof6r Sllley,
man arkadadır. Arkadaki kamyon 
blltftn ıtır•at1le Karşıyakaya Heri· 
lerken mltemadiJWft kom• çala
yor v• yol iatiyordu. 

Kazayı doğuran durum hık
kında, phadete dayanan iki ayn 
iddia vardır. 

1 - Arkadan gelen 145 saya!ı 
kamyon behemehal öne geçmek 
lçln bUtiln ıllr'atlle ilerilemiı Ye 

JOI bulamaymca bir bendef e 
ıuvarlanmııbr. 

2 - 145 numaranın ıofaro 
inde ılden kamyondan yol liate
mlı; yol verilmeyinc• aynı altr'at
le ilerileiniı, fakat önde giden 
kamyon bu aefer arkaaını kıYı• 
Hrak yolu kapatmıı; 145 numara 
mlaademeden çekinerek dlrekıf
Jonu kırıp kenara gelmif ve 
Hendeğe yuyar(anarak bu feci 
akibete kendisini terketmfıtir. 

ilk iddiadaki kabahat ıoför sn
leymanda, ikinci anlabıta ise şoför 
Alidedir. Adliye llfn doğru tara
fını teçerek meydana çıkaracak
tır. HAdiH aıraaında 145 numa· 
ralı kamyonda bulunan ıoför 
Süleymanın kardeti Cemalle 
amele Konyab Hasan, gazoz san· 
clikları araaında kalarak aCJlar 

Yaralı Mehmet Ali 

Yaralı Süleyman 

içinde can vermişlerdir. Muıtafa, 
Mehmet Alt ve ıoför Sllleyman 

· aiJr yaralıdır. Yaralılar memleket 
hastahanesinde tedavi altına 
almmıtbr, Hidiaeye Mftddelumu· 
mi muavini Bay AH el . atmıştır. 

Ad. B.il 

500 Liralık 
Müsabakamız 

Okuyuca-lart'lllfZ araaı nda açtı ta· 
mı• (500) liralık mOsabak• 
bitti Ye ta mOubakaya ait 
( 30 ) uncu •on kuponu net• 
rettik.. l.tanliulcla Ye dııarada bu• 
lunaaı okuyucW.rımızın (7) Ha
zirana kadar vakitleri vırdır. 

O zamana kad. r bize neıret• 

titimi• f8"tfar dahilinde cnap
larant gönderme' l:iirler. Zarfların 

Gzerln. "mO.altaka memurlutuna,, 
kaydı koaacalt.tır. (7) Hazirandan 
aonra 1releeek cevaplar kale alın· 
mayacak ve netice l12) Haziranda 
lliıı edilecektir. 

~---------------) 
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( Mltarekı dewrıaıa tarllll) 
.,. Her hakkı mahfuzdur. Yazan: ZI•• Şalılr 

No. 44 

416115 

Kadıköyde Kurulan Bir Hayır Cemi
yetinin Vaziyeti Oldukça Şüpheliydi 

( Ya, ittihatçıları ıtlr' ati• mu• 
hakeme ve mabkiim ediab.. Ve 
Jabut, biz bir muhak••• teı1dl 
edeceğiz; bu iti bizzat biz 1'6r .. 
cefiz. ) 

Dımlılerdl. (ittihat- T erak1d)· 
nin mukadderatına karııan ve 
harbi ilin eden kabinede bu
lunan Prenı Salt Halim Paıa, 
Çurnkıulu Mahmut Pap ılbl 
afırbaıh zatlar, daha mltarekenln 
aktolundutu ıtınlerde, • azaıindaa 
bulundukları • Ayan Mıcliıi Rl
va1etine birer takrir ••rmiıler, 
lklrlumumlyede mllıktU Ye ıUp
••li yaziyette kalmamak l~la 
lllahalıemelerinl lıtemlflerdl. 

lt11 cem lyetia teıekkll •• faaliyetial 
te•ln edoa mlte,.bltlılerlal takdir 
eyleris. 

Bu •atandaılarımıza, Sıhhiye 
alldllrlyetl umumlyeıi tarafından 
da tedaYileri Jçl• bir hayli mlk· 
tarda edYiye Ue beneçhl iti 
erzak •• efY&Dın g6nderllmiı 
olduğu maılmuar btihbaı kılıa
mııtır: 

100 ldlo pirlnf, JOO ldlo ıabua, 
100 kilo nohut, 10 kllo çay, 300 
adet don, 300 adet glSmlek. 

Bu aabrlar, [ 20 T •ırialaaal 
184 tarihli (Ati) ıazeteslnln 2 lnd 
1ayfaıının Dçllncn ılltuaundadır. J 

[Bu yazının karp11ndald birinci 
-.atırlarda da, yine aynen •• har
fiyen ıu satırlar meYcuttur.) 

Merclinln nazan dikkatine 

Meb'uıan MecHılade, lttihat
~ılara hücumlar baılar baılamaz, 
bazı meb'uılar da bu fikre lıUrak 
•tmitlerdl. Şu hale nazaran bir 
(DIYanılli) aln kurulmaıı elzeadl. 
Padftahın iradel mah1Uıa1lle te
t•klrll eden (Hayret Paıa cliYaaı· 
harbi ) de bir •• evYel faaliyet• 
re~ecektl. 

Maliye ııaıan Bbdurrahman Bey 

Sirkeci lıkelealnde •• lıkele
dın köprllyı kadar olan nhtım 
lzerlndı, ytızlercı Trabzon mu• 
hacirlerinin [ 1] sefil blr IUl'ette •• 
epeyce bir ıamandanbert Jatmak• 
ta oldukları ı&rllmtlıtllr. 

Bunlar, Vakell Mecliıiade 
lekarrtlr etmlıtL Fakat kabille 
atalan ara11nda zuhur edea fikir 
lhtillfı bu kararları• tatbikiaı 
hnk111 Yermemıkte itli. Glla 
teçtlkce ıeralt atırlaııyor, mem
lelııtln d&rt k&ıeaiade ltaıgölte
ren anarıl, arttıkra arbyordu. 
Bilbaaıa Ermeni komitecileri, 11•a
tıldığın son haddine varmıılardL 
'1'.taclrden aydet edenler, .. l'erek 
lttaabulda •• gerek Aaadoluda • 
leldaer, onar kiılllk kafile halln-

f •ıa sade M11htar Bey laaremi Madam 
Sofi, Madam Amıaclyaa, Madam •e 
Matmazel A•adi11aa, Madam Maı· 
lumyaa, Mada• Hldanrdiyan, Ma• 
dam Ai'opyandır. Keyfiyeti, f.ıam 
haıumlaraaın naıarıdlldıatiae ara Ue 

(Arkua •ar) 

[1] Bu muhaolrler, iıtil& eaouında, 
Çar Rusyaaının orduıuna piı\arlık 
edea Ermeni komitecilerinin ıulmon
dan kuıtulabilealerdi. 

• 

lıtanbal Tramvaı llrketl 
GiDiŞ • GELiŞ PROGRAMI 

1935 11L•ı• 1 Mayıı'dea 10ma 

.a_ ~o. 
~ cebren Tirle ••lerin• ıiriyor-

llNlR 

._, Ermeni lfYUI, ( Ermeal ye- 10 Şlıli • Tlael 
~) anyorlar, bir çok •ıyaJI, 
kendi lfyalan diye; aauız iaaba· 11 Şltll • Beyasıt 
111 çocukları da, (Ermeni yetimi) 
ldcliaailı cebre• ahp ıötllrlyor- 11 Harbiye • f' •tlll 
larda. Bu laaluaz tecayllzl.rdın 
dola,. hlk6metı mUracaat ıdıa 12 A Hubiyı • AkHray 
l'tlrkler, ya, derin bir ıtık6t Ue 
lcarıılanıyorlar; Yeyahutl IS Ta)uim • Slrkeot 

- Mahkemeye •Dracaat ecl:a. 
C.Yabıaa ahyorlarda. içtimai H Maçka • Beyazıt 

~ta malik olan milletler, 
lceadi Yarhklarıaa kaaat ıerlyor
ı.,cb. B6yle t .. killttan mabrua l' A Maçka • E.lal 

'• bihaber olU Türkler IH, ... 
falet Ye ıztırap içinde can Yeri- 17 Şlıll • Slrkul 
)orlarct.. 

V aılyıtin n• kadar acıkla ol-
d-tunu aGıtermek Jçlo, o 1Unler- 17 A Mecldlyek&y • E. 8al 
de latipr eden bir ıaıeteyi. açı• 
1orua. Ayni ıaıetenla iki ıOtu-
launda, kartı karııya yazılmıı olan 19 Kurbalut • Beyaat 
-.ajıdakl aatarları, harfi harfine 
aa.ldediyoruı: 19 A Kurtuluı • L lal 
"-adıkörUnde l'•'•I Bir Cemlr•U 

Muavenet 
fı ittihat ve Terakki bDkOmetl tua• 
ti lldan tehcir edilmit olaa Ermeailer• 2t Bellek • K •ialal 
;aı, bu kere memleketlerine iade 
~•inak Gıere tehrimiıe relen Ye 

"••a ı•lecek olanlar hakkında 
~·•••eti Jisunede bulunmak lzere 28 Ort ald5y • Aluaray 

daldJyGnde luımiyetlJ Ermeal U• 
:-ı.ı tuafındaa bir cemiyet 34 8eflldaf • Fatila 

ı.ıııdu etmiıtir. 
• Bu ce1ai7et, ılmdlye kadar ıelmlı 
0~ Aramyan •ekteblae iakb edilmiı l2 Tepkap' • lirkeol 
~~lan lalkOmet eaalblnden kltat -..q.· 
dile .. o~a. uma•latda temlslet-

teaa ıoara, aralarıatla Hmettiklerl 
~r, elbiae, kundura •ibi e11a1ı 
llıt •t UbH n teni •tmek auretlle 13 Y edlluıle • Sil'keel 
-,. aı aaara muaHnet Te ln1anly•t 
a., e11ıekte olduklan haber ahnmııtır. 
lalla •uharrirlmiıin lera eyleditl tah
'-ata Daıara4 bn cemiyet azaundu 37 Edirnekapı • Sirkeci 
~ "1ade ibrHı,.fkat •e faaliye• 

..ıeq lla41am Maaokyaa. Hamdi 

KALKIŞ Ara 

1 
Sitliden - Tünele 3' 6' 
tnnelden • Şifliyı 9' 

1 
Şltliden • Beyazıta 12' 
BeyazJttan • Şitliye 26' 

1 
Harbiyeden· Fatihe 6' 7' 
Fatihten -Harbiyeye 9' 

1 
Harbiyeden· Akaaraya 14' 17' 
Ak1araydan• Harbiyeye 28' 

1 
Taksimden • Sirkeciye 5' 
Sirkeciden • T akaime 

1 
Maçkadan - Beyazıta 
Beyuıttan - Maçkaya 

5' 8' 
17' 

Kallnt 

5,40 
6,00 
6,20 
7,0'l 
6,30 
5,46 

6,40 
6,00 
7,15 
7,35 
8, 15 
6,55 

... 
v ... 

23,40 
24,00 

23,30 
24,12 
24,00 
23,20 

23,30 
22,50 
19, 10 
19,30 

23,20 
24,00 

{ 

Slıllden • Emin&nlne 
·Maçkadan • EminGnlne 
Emin6nlinden • Maçkaya 

7' 6,10 -,-
14' 7, 10 20,20 

6,40 20,45 

1 
SitJiden • Sirkeciye 
Sirkeciden • Şişliye 
Mecidiyeköy ·• EmlnlnOne 
Emin6n0ndea • Mecidiyık. 
Mecidiyeköyüaden· Eminönl 
Eminöntınden • Mecldiyek. 

8' 6,25 
12' 6,55 

8,45 
21' 7,17 

14,28 
15,00 

l Kurtuluttan - Beyazıta 6'9' 
Beyazıttan • Kurtuluıa 17' 

6,00 
6,45 

Şitllden - Eminönllne 7' 
Kurtuluıtan-Emin6n0ne 15' 
Emin&nllnden • Kurtuluıa 

Beşiktqtan • Bebeie 
Beşiktqtan • Emin6nilne 
Bebekten • Eminanüne 
Emin6nD.nden • Bebeğe 
Bebekten - Beşiktqa 

fi 
10' 
20' 

Ortaköyden - Aksaraya 8' 
Aksaraydan - Ortaköye 15' 

( 
Beşiktqtan • Fatihe 
Fatihten • Beıiktqa 

7' 
14' 

6,05 
7,M 
6,3S 
S,25 
5,35 
5,45 
5,55 
-,-
5,50 
6,35 
6,30 
7,10 

1 
Aksaraydan • Topkapıya 
T opkapıdan • Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkapıya 
Topkapulan • Akuraya 

S' 5,25 
8' 5,40 

16' 6, 12 -.-

20,00 
20,30 

9,40 
J0,12 
18,45 
19,15 
23,10 
23,55 
-,-
20, 10 
20,40 
-,--,-
23,40 
24,20 

1,00 
20,50 
21,30 
20,40 
21,20 

-.-
23,30 
2.f,00 
24,M 

{ 

Aksaraydan-Y edilruleye 
Yedikuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 
Y edikuleden-Aksaraya 

6' 5,30 -,
ıo· e,ı7 23,M 
16' 5,45 24,0S 

-,- 24,40 

l 
Akaaraydan Edimekapıya 
Edirnekapıdan Sirkeciye 
Sirkeciden -Edimekapıya 
Edirnekapıdao • Abaraya 

s· s,2s 
10' S,45 
15' 8,14 -.-

-,-
23,25 
23,M 
24,25 

Sayfa 11 

Tröstlerle 
Mücadele Ediyoruz . ---- ~-·--'""· ·~---

Üzüm, incir Alivre 
Sabşları ... 

Bugünkü Ökonomik Şartlar Karşııında 
Parlak Birer Dalavere Satıııdır 

C Bqta"&fı 1 lacl yGıule ) 
mıyor, duilmemnı rap ... ihracat 
tlccarlan kendi aralaruada yap
tıklan bir toplanbda kim herine 
aliY1'e ffatlanm 1611• tubit etmlt 
bulunuyorlar ı 

- Ylz kilo heaabile 7 numara 
izim 1305 lira, ~ numara 1-'05 lira, 
9 numara 16 lira, 10 numara 19 
lira, 11 numara da 22 Tlrk llra•dır. 

Yukarıdaki rakamlar te1bit 
edilirken Tllrkofiı lzmir ıubeıl 
MUdUrll mllıahlt 11fatile bu top· 
Jantı da hazır buluomUftur. Dııa· 
nlık alSrOntiıt• bu rakamlar 
OzUmlerimiz için iyi g&ste-
rHmekte, ttıccarlar ıdya bu 
fiatlann aıağısında aline 
ıat141 yapmıyacaklannı temin 
etmektedirler. 

Bu toplantıda verilen•• Eko
nomi bakanhğına telarafla ak1et
tirilen fiatlar ıısıter1yor ki aline 
yapıbyor Ye yapılacakbr. Tacirler 
memleket mlıtah1ellnin ae1'metl 
namıaa (1) aline yapmak tehlike
ılne girmektea çekinmemiılerdir. 

Halbuki bu if in daha gizli 
yerleri de Yardır. Alikala tllccarlar 
bu fiatlan etiket .,.ak kabul 
etmit bulunuyorlar. Bu fiatleri 
reamen Hambura, Uverpul, Lon
dra piyasalarına bildirmelerlae 
mukabil re1torno emrilı yüzde 
ondan baıhyarak yüzde (35) ıe 
kadar teozilAtlı bir fiat llzerin
deo muamele yapıyorlar. Y a•i 
lıllm ıatııları reımcn yukandaki 
fiatlardao baılıyor. Fakat tüccar 
kendiliğinden böyle bir tenzilatı 
yapmış oluyor. 

Görülüyor ki bu iıte, parlak bir 
maıke ile karartıJmıı bulunuyor. 
Adı remtorno Yeya başka bir şey 
olsun, hakikat ıudur ki ihracatçı 

tüccar kendine ait olmayan bir 
maL, kendi mah imit gibi emni
yeti• aatmak hakkmı haizdir. 
Bu muamele herıeydea öne• 
ıpektlll•yondor. K&ylOyl ezen, 
fakat al Akala klmıeyl refah için
de ya .. taa bir ıpekGlhyoo. .• 

* (Son P09ta) tr6ıtlerle mlka-
dele ediyor. Bana kalına her yıl 
llztlm Y• incir ıatıflarında gGıte· 
rilın el çabukluğu (tr6atftn) da
niakUJdır. Meseli dört t&ccar 
anlqarak Hamburı piyasasını 
tutmuı bulunuyorlar. Bu piyauya 
arzedilea ••b.W birlefik fiyat-

larla aahhyor. T eıblt edilen b ... 
l1tllı fiatlarlara kırmaya tepbblı 
edenler adeta bir damping kar
ıımnda kalarak ba plyaudaa 
çekilmek mecburiyetini hlHedlyorJ 
V eziyetin normale d6ndllkten 
ıonra lıtenlldlğl ıekildı idare 
ediliyor. 

Dört tOccar Hamburı piyaı .. 
ıını, diğer iç tlccar Liverpula 
tutarsa bunun ada hallatıddım 

trösttür. Ancak bunun, bugUnkl 
kanun ıartlan içinde tesblti 

lmkAnıızdır. Üzüm •• incir itte 
' 'tr6Bt,, adını Yerdljimb dakik• 
da alakalı kimıelerln •ealeri yOk
aelecek •• bunun alrıi iddia 
edilecektir. 

• 
Yukarıdaki ubrlan ( Son 

Poata) yazmakla belki bazı kim-. 
ıelerin hotlanna ,ıtmıyecek bir 
lı yapıyor. Hakikat aydındır. 

MDıtahıil acı içindedir. Bize dtl
ıen vazife, mDstahlilla acalarıDI 

yazmaktadır. 

Ad. Bil. 

Afyon inhisarı 
Ve Çiftçi 

Uyuıturucu maddeler loblıan 
afyon çiftçiaine yeni bir tamim 
yapmııhr. Bu tamime 1'6re yeni 
mahıul (30) eylüle kadar idarenin 
Iıtanbuldakl huıuai · d,posuna 
getirilecek •• ııra numarası ... 
rilecektir. 

Bu ıene hmlrde depo açılmı
yaca ktır. Bu mftddet içinde 
getirilmeyen af yonlar ıelecık 
ıeney• bırakılacakbr. Getirme 
murafı da afyonculara aittir. 
ve Iİgorta idare tarafından temin 
edilmiştir. Diğer taraftan afyon~ 
laran piyasa evsaf .na uygun olma11 
llzımdır. Mahıullerinl kuilen fiat 
üzerinden •ermiyenler erteal yıll 

beklemiye mecburdurlar. _ ............. ..-......... ··-"-·.__.. .... .__. 

LLOYD EXPRESS 
poataaanı yapan Yapurlanmıs, 6 liaziru 
Perıewbe ~nu hareket edecek 
"PILSNA ,, npurundaa başlıyarak 
)imanııuızJao Hbah 10 yerine 9 da 
hareket edeceklerini muhterem halka 
bildirirler . 
LLOYD TAIESTINO ACENTA .. 
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Bir Acı Söze Bir Kılıç Çekilmişti .. 
Ancak en korkulusu bun• 

dan yirmi Uç, yirmi iki yıl kadar 
öne olmuştu. Rahmetli haban 
da, Sarı Şahin Bey de senin ılbl 
genç idiler, ıen Uç yaşında ka• 
dar bir çocuktun. 

Kaleyi aylardan beri 11rmıt 

olan dUşmana karıı dayanmamı· 

zın artık yolu kalmamıı gibi 

görUnüyordu; içimizde açlıktan 

ölenler bile olmuştu. Kale du· 

varları Alman güllelerile yıkılmıı, 

dökülmliştü. Kale kumandanı 

koca ·'Hızır,, Bey kadınları •e 

çocukları kurtarırım diye düş· 

mnnla vereyi [1] konuımaya bat· 

lamıfh. Hatta bizim elçilerle kA· 

firin ordugahına baban da git• 
nılşti; düşmanın kumandanı bu 

ıimdiki (Nndajdi)nin babası idi. 

Bu herif Türklerin olduğu gibi 

çıkıp gitmesi şartile kalenin 

teslimini kabul etmedi. Bizim el· 

çilerin başı rahmetli Çakır Meh· 

medin babası sipahi Turgut 

Be.ydi. Turgut Bey nihayet 
(Nadajdi)ye: 

- "Kumandanım tz koca Hı· 
zır Bey de beraber olmak Uıere 
Subuskamn bütün erkeklerini 

tutsak ediniz, Buna da razıyız. 

Ancak suçsuz kadınları, çocukları 
bırakınız, (Bodin) kalesine kadar 
sağlam gitmelerine ıöz Yerinizi 

Nadajdi, ıende şu kadarını lıti• 
yoruz; biz erkekleri hep kılıçtan 
gezirerek bizden kırk yıllık öcUnUıQ 
istediğiniz gibi alını-ı; kadınlarla 

çocukları (Budin)o gönderelim f ,, 
Sipahi Turgut Beyin lifına 
( Nadajdi ) acı bir kahkaha ile 
gülmü9, elindeki şarap bardaiını 
Türklere göstererek: 

- " Yarın bu şarap barda· 
ğını bana ve biltUn askerlerime 
&iıln kınalı parmakla kadmlarıma 

v recekt Haydi gidin, koca 
"J-fızır,, Beye benden öyle söyle· 
yin!,, kartıhğını vermiı. Baban 
rahmetli çok ate§li, öfkeli bir 

adamdı, bu acı slSze kartı şimşek 
gibi kılıcını çekmif, mecllı karma· 
karaşık olmuı. iki kişl onlardaa 
yaralanmıı, babanı da yarala a•· 
tirdiler. Eğer ( Re:ıin otlu ) ile 
birkaç yatlı Macar Beyi ortaya 
girmeseymit beı kiti olan bizim 

lçileri orada parçalıyorlarmıı .• 

Aalan Beyin annesi hikiyHl
nin burasında oğlunu unutmuı 

gibi durdu ve gözleri tekru oca• 

ğın kan gibi alevlerine daldı. 

Şimdi bu Türk kadınının aısılerl 
&nünde, Türk kadınına aöz ıGy• 

!etmemek için bir orduya kılıo 
çeken genç kocaaı Ye kendi genç
lik ıenelerinin temeli ıolmuı çl· 
çekleri vardı .•• 

Delikanlı da babasının bu iti, 
bu hatırasile ateılenerek titremlt 
ve pek mukaddes bir mabedde 
imiş gibi bu hatır önünde derin 
saygı ile ıuımuştu. 

Kadın başını kaldırdı, çok 
uzaklardan gelir bir ıeıle: 

- Evet, babanı o akşam ya• 
rah getirdiler; yara korkulu blr
~ey değildi, pazısında açılmıı g .. 

nişçe bir eı yarası idi. Fakat ba· 
banıo yOz:O fırtınalı bir g6k yUıQ 
glbl kararmış, karmakarışık ol· 

[lJ Vere yuknrdıı deditimia gibi 
kaleyi tartla teslim etmek demektir. 
Vereyl konutmak = teslim mlıa• 

kcratuıa ıiritmek. 

muıtu. O kad r öfkeli idi ki; ya• 
raıını büıbütnn unutmuştu. Ku· 
durmuş bir kaplan gibi odamo 
içinde kızgınlıkla dolaııyordu. 
O bir ıey söylemiyor, ben de kor
kumdan ve acımdan bir fey sora• 

miyordum. O gece yine bu odada 
idik. Sen ortada yuvarlanıp oy
niyordun. Yaraaınıo acıaını duy· 

miyarak birdenbire eğildi ve aeni 
kucağına aldı; kendi kendine 
ıöyler gibi: 

- " Her kitiye acıyıcı tanrım 
dedi; bu seYgill yavruyu kendi 
elimle nasıl kesmeli?,, 

Ben onun aklından geçenleri 
bir anda anladım(. Zaten 
bir kaç gUndenberl kadınlar ara• 
ımda fıııltılar oluyor, •n 
•~nunda hangi yola baıvurulacağı 
ağızdan aiıza yayılıyordu .• Baba
nın yanına gittim, titreyerek elini 
tuttum: 

- "Doğanl beni dinle, dedim, 
her doian yıldız bir gün batar ... 
Gün akşamlıdır. Ne mutlu ki: 
namus;umuzla 6leliml Sade sa· 
na birşey yalvaracaiım; önce 
beni, aonra çocuğumu öldUr ve 
onu mezarda kollarımın arasına 

koyda toprağı üitllmüze öyle ört!,, 

Aslan Beyin annesi hikayesinin 
burasında kendinden sıeçer gibi 
oldu; sesi birdenbire titredi.. 
Fakat kuvvetini tophyarak sözUntı 
ıUrdürdü: 

Fakat Tanrı bUyOk, Aılanl 

alçak ( Nadajdl ) nln dUşUnceıi 

ç.ok yanhı çıktı. Erteıl gUnU 

(Budlo) Paşasının bayrakları, hu· 

dut beylerinin aancak Y• alemi e• 

rinl Subuaka ovasında dalgalanır 
gördük. Beylerbeyi bUyUk bir kuv· 

Yetle nihayet imdadımıza yetişmişti. 
Kanlı bir aavaıtan ıonra dlişman 
yarısından ıiyadeıini Subuıka 

ovasında bırakarak çekildi gitti. 
Aılan, ben pekill biliyorum ki : 
Şimdi, yani o lıten yirmi sene 
ıonra yine o kötn kapandayız; 

belki de ondan daha acıklı halde 

bulunuyoruz. ÇünkO bu efer 
( Bodin ) paıası da bize yardıma 
ıelmeden boauldu. O çağlarda 
koca Nemse ve Macar devleti ile 
baılıbaıına d6vUıen zorlu aerhad 
Beylerimiz, Paıalarımız vardı; 
timdi öyle Beyler de yok. Oğlum, 
aözUn kıaa ı o zaman başvurula· 
cak yolun yine ııra&1 geldi. Bunu 

benden niçin aaklamıya çalııı· 
yoraun; senin annen TOrk kadı· 
nıdır; a1ker torunu, aıker kızı, 
aıker karııı Ye Tanrıya ılkıı, aı· 
ker anneaidir. 

Aslan Bey ılddetle yerindea 
fırladı; boğulan bir ae11leı 

- Suı, ana, bUyOk Tanrının 
aıkına suıl Şimdi çıldıracatım ... 

Anneıl oğlunun tekrar elini 
tuttuı 

Kahraman aakerlo çelik eli 
titriyor, ilkin melek yOzlll kadını• 
güzel ince parmakları titremiyor
du. Yalnız bu el ve parmaklar 
buz gibi ıoğuk idi : 

- Oğlum, dedi, çaldıracak bir 
lı yok. Bir ilAç mutlaka lçllccekae, 
ne kadar acı olıa içilecektlr; bu 
llAcın önünde korkak bir çocuk 

giblr " Pek acı, içemem( ,, dJye 
ağlayıp 11ılamak ne aıağı, ne 
gUIOnç bir ıey olur... Siz erkekler 
vazifenizi yapacaksınız, bis kadın
lar da vazifemizi yapacağız. 

(Arkau nr) 

SON POSTA 

Bu_ Derece iyilik, 
Aptallıktır 

iyi kalpli yaralı - (Hırsıza] 
Heey r. Pist, buraya bak l. Bıça· 
ğmı unuttun oğlum !.. 
·c:~·;i·ç···Kiz.lar .................. .. 
Hangi Tipe 
Mensupsunuz ? 

(Brttarafı 5 inci yüz fe) 

Vücutlarının ve dlmağ~armın ka· 
biliyetl de bu hırs:armı takviye 
ettiğinden tuttukları işlerde ekse· 
riya erkeklerden ziyade muvaffak 
olurlar. 

Hareketlerinde serbest bulun• 
mak şartile evl.lik ha> atları ol
dukça med'ut geçer. Kendileri 
gibi iradeıi kuvvetli bir kocaya 
düıerlerse gayet iyi bir eş olurlar 
ve hayatta kocalari:e yanyana 
çalışabilirler. irade eri kendilerin· 
den daha zayıf erkeklerle evle· 
nlrlerse bunlara karşı da bir 

anne tavra takaoırlar ve onları 
çocuk gibi ııyane t ederler. Erkek 
vaziyeti anlar ve buna katlanırsa 
evlilik hayatları gayet iyi geçer. 
Müıterek hayatm bütün me&'u 'i· 
yeti kadınların yüklendiği bu gibi 
izdivaçlara son zamanlarda çok 
teaadüf edilmektedir. 

Bu tip kadınların çocukları 

ekser iya erkek olur. EütUn mezi
yetlerini analarından alan bu 
çocuklar babaları zayıf karakterli 
bile olsa, dalma gürbüz ve can· 
lıdırlar. 

Bu kadınlar dalma serbeıt ve 
müstakil olmak idediklerinden 
bir yazıhanede veya blr mağazada 
çalışamazlar. Daima emredecek 
bir vaziyette, mea'uliyetlt işl~nde 

bulunmayı severler. Yapılacak iş 

gerek mAnen, gerek maddeten 
ne kadar 1.or olursa olıun onu 
başarmıya gayret ederler. Ken
dilerini hayale kaptırmazlar. ih
mal, tekasUI nedir bilmezler. 
Bunun için de arkadaşlarının 

hatalarım kat'iyen affedemezler. 
Gerçi onları yerlerinde dur

durmıyan, daima bir mahalHsarf 
arayan enerjileri yüzünden ken· 
dllerl de hayatta büyük büyük 
hatalar lılerler. Fakat bunları 
gayet çabuk ye bUyUk blr ma• 
baretle tamir eder ve ken dilerinl 
affettirmeye muvaffak olurlar. 

Gayretleri ve karakterlerinin 
kuvveti aaye1inde bütün gayelerine 
vAınl olabileceklerine kani olduk· 
larıodan, erkeiio muhabbetini 
kazanmak, onu kendilerine çek· 
mek için kadao hilelerine mllracaat 
etmeye. cin11lyetJerlnl bir silah 
olarak kullanmaya tenezzül et• 
mezler. 

Bu tip kadınlar ekaerlya ya 
çok kuvvetli veyahut da çok zayıf 
karakterli erkeklerden hoılanırlar. 
lradeal kuvvetli iblr erkek intihap 
ederlerae onunla yanyana ve 
mllıa•l ıerait altında çalııabilmek 

hakkanı temin etmelidirler. Zayıf 
karakterli bir koca intihap eder
lerae bunun da halim, aoJim fakat 
ayni zamanda da gayet zeki ol
masına dikkat etmelidirler. 

TEYZE 

Haziran 4 

KLOŞET N 1 NE 
Gariptir; bazı hatıralar inaaoı 

okadar aaraar ki onları akıldan 
çıkarmak, ıilmek hiçbir zaman 
kabil olamaz. Size anlatacağım 
bu hatıra da çok eskidir. Hatti 
okadar ~skidir kl bütün teferrUa· 
tile birlikte bu kadar zaman 
aklımda kalmıt olduğuna ben 
bile ıaııyorum. Hayatımda bir 
aUrü acı, feci ve hattA müthit 
maceralara ıahlt oldum. Buna z=-°

rağmen yioe 
Kloıet ninenin 

ta küçüklüğüm· 
deki hali gözll• 
mUn önünden 
ıltmiyor. 

r 

Kloşet nine ihtiyar bir dikişçi 
kadındı. Her Perıembe gUnU ça
maşırların ıökllkl rint dikmek, 
yamalarını yapmak için evimize 
gelir, çahşırdı, O vakitler kaaa• 
hada şato denilen fakat bakikatta 
bir iki küçUk çiftliği bulunan eski, 
a'.vri damlı bir evde oturuyorduk. 

Kloşet niı: e uzun boylu ga) et 
zayıf bir kadındı. YUzllnUn her 
tarafı kıllı idi. Okadar ki, bu kıl• 
lar yüzünün her tarafında, yanak
larında, burnunda, çeneainde, 
umulmadık yerlerde, adeta bir 
deli tarafından ekilmiı gibi tutam 
tutam bitmişti. Katları da kalın 
ve çok kıllı idi. Ağarmış olan bu 
kalan kaı ar yanlıılıkla gözlerin 
üıerine konmuş posbıyıklara ben· 
ziyordu. Klotet n;ne ayni zamanda 
topaldı da. Fakat onun topallığı 
bambaıka bir topallıktı. Hareket• 
leri tıpkı dalgalı denizde de· 
mirJemiş bir vapurun hareket• 
lerine benziyordu. Uzun sıs· 
ka bacağını kaldırdığı zaman 
tıpkı bir dalganın üzerinden 
aşacakmış gibi bir vaziyet alır, 
ıonra da birdenbire o dalganın 
çukuruna batıyormuı gibi yere 
gömiilUyordu. 

Başına daima beyaz bezden 
yapılmış geniş bir şapka giyer 
ve bunun arkasından sarkan 
kurdelaları onun her hareketile 
1&ğa sola dalgalanır, dururdu. 

* Ben Kloşet nineyi çok sever· 
dim. Y atağımd < n kalkar kalkmaz 
derhal dikit ocaaına koşar. Onu 
orada, ayaklarını a} ak uııtacagı· 
nın Uzerine koymuf, çalışır bulur• 
dum. Beni görlir g<lrmn, tavan 
arası olan büyük odada ıoğuk 

alacağımdan korkar, ayak 111ta· 
cağına bana uzatır ve: 

- iyidir, batındaki kanı aıağı 
çeker, derdi. 

Bir - taraftan uzun, Çengelli 
parmaklarile dikit · ni diker, bir 
taraftan da bana hikayeler, ma• 
1&llar anlatırdı. 

Gözleri iyi görmezdi. Kalın 

camla gözlüklerinin arkuında, 
gözleri gayet iri, derin, adeta 
iki misli görünlirdU. 

Anlattığı hikAyeler, hep fakir
lerin aade hayatına dair feylerdi. 

Köyde oian biten herıeyi 
anlatır, ondan ıonra, ya çiftlikten 
kaçan •e ferdası iÜD Proıper 
Malet'nln yeldeğirmeni önünde, 
değirmenin kanatlarına aptal 
aptal bakarken bulunan ineğin, 
yahut ta kllsenln çan kulesinde 
bulunan ve oraya naaıl geldiği 

bir türlil anlaıılamıyan tavuk 
yumurtasının hikayesini anlatırdı. 

Onun bir de Efendisinin ça• 
lınan pantolonunu ta uzaklardan 
bulup getiren ve kuruıun diye 
bahçeye Hren bir köpek hikiyeal 
vardı. 

Bu, ıado ve çocukça blki· 

yeleri bana okadar ciddiyetle 
anlatırdı ki ben onları heyecanlı 
birer macera, sihirli ve gllzel 
birer tiir olarak dinlerdim. An• 
nemin akıamları bana okudup 
meşhur muharrir Yeya ıatrlerln 

hikdyeleri bunların yanında !deta 
yavan kalırdı. 

* Hiç unutmam, bir perıembe 
gllnU, bütün sabahı Kloıet ninenin 
dizlerinin dibinde, onun biklye
lerinl dinleyerek geçirmiı, 6§"1eden 
sonra da bir uıakla beraber 
Noirpre çiftliğinin arkaaındald 
ormanda fındık toplamaya glt• 
miştim. Bir aralık içimde Kloıet 
ninenin yanına gitmek için yenil• 
mez bir arzu duydum. 

Koşa koıa eve döndnm. Dikit 
odasına çıktım ve kapıyı açtım. 
ihtiyar bir dlkişci kadın, sandal• 
yeainin dibinde yllzUıtU yere , .. 
ıilmiı yabyordu. 

* Bir elinde dikit ifneaJ, öte• 
kinde de benim gömleklerlmden 
biri vardı. Mavi çorap\ı sağlam 
bacağı sandalyenin altına doğru 
uzanmıf, kalın gözlUkleri duvarın 
dibine yuvarlanmıf, parıldıyordu. 

Korkumu afdermek için ava• 
ıım çıktığı kadar bağırmaya 
batladım. Çok geçmeden ev halkı 
yetişti. Birkaç dakika ıonra da 
zavallı Kloıet ninenin artık ölnmı 
olduğunu anladım. 

KliçUcllk kalbimi ozaman ya• 
kan, derin ve keskin acıyı bir 
turlü tarif ademem. Ayaklarımın 

ucuna basarak merdiYenlerdea 
indim. Misafir odasına girdim ve 
karanlık köşede duran kocaman 
koltuğun içine gömülerek 11k• 
landım. 

Burada dlr. çökerek ağladım, 
ağladım. Orada ne kadar kaldı• 
ğımı bilmiyorum. Fakat biraı 
kendime gelmiye başlarken orta• 
lığın kararmıt olduğunu gördüm. 

Birdenbire odaya limba ile 
blriıi girdi, fakat beni göremedi. 
Bir müddet ıonra da annemle 
babamm, aosinden tanıdığım lh· 
Uyar doktorla konuıtuklarını 
tıittim. 

Babam doktoru alel'acele ça• 
ğırrr.ışb. O da timdi ölUmün ae• 
bepler:ni anlatıyordu. Bundan 
bir şeyler anlayamadım. Bir mUd• 
det aonra doktor oturdu, bir ta• 
raftan annemin ikram ettiği il· 
körle bisküviyi yiyor, bir taraftan 
da anlatıyordu. Söyledikleri, hallı 
kelimesi kelimesine aklımdadır. 

ihtiyar doktor derin bir gö• 
~üa geçirdi: 

- Zavallı... Zavallı kadınca" 
ğız, dedi. Garibi ıurası ki bu 
kadın benim bu kasabadaki Ulı 
hastamdı. Buraya ieldiğim gUP 

. ip bacağı kırılmıştı. Arabadan Ul 

henüz ellerimi yıkayabilmiştioı kl 
( Oev.ımı 13 Gncü yüzde ) 



SON POSTA 

H•hr11 Sahibi: Emel Rız• 4 - 6 - 935 

Her Groıman, pek nazik 
"-Yranayor, bir tOy ıibi lıafif 
"-•ını, takdirle karııhyor: 

- Akşamdan beri aizi tetkik 
tdlyorum. Her huıuata, cidden 

a.r;fsinlz. Eier her kadın aize beaz .. 
"Yeli; dünya, meı'utlarla dolardı. 

D;ye söyleniyordu. 
(Adibımuaıeret) hocaaı; dan1-

J.rda erkeklerin böyle takdirkl· 
ttaıe cümleler fıı:ldayabilecekle
t'İQi ıöylemlı, bunlara kartı, aa
dtce bir tebe11ümle muakabel• 
•tı.ıek lizım olduiunu da llive 
'tı.ıiıti. Maaaıafih, o aöylem .. 
leydi de böyle yapmak llzımı .. 
lirdi. Fakat, danım ikinci k.ıımın
.S. it deiifti. Gene, takdirklr 
Lir c:&mle ile f11ıltıya ba9byan 
lierr Groıman: 

- lıter miainlı, frulayal Bu 
""'ut ıecenin kıymettar bir 
.. braaıaı ebediyen kalplerlmlscle 
,•tatahm. 

Sormaya mecbur oldum: 
- Na11l? •• 
- Naııl mı?. Si• naaıl iıter-

llıılı?. 
- Me .. ıa. .. 
- Niıanlanalua. 

llL - Fakat ıiz eYll detti mlılnls? 
.._. ıetceniıln baıta olduğunu.. 
~ laa•a tebcllli için ltalyada ba-

clufunu a6ylemltl•rcU. 

-. Evet.. Vlkıa &yle sibL. 
t:'tJr.t alze dotruıunu ı&yllyeylm 
ld, ı.•c:em ile dargınız. Avukatım, 
>•ıc..dıa talik muamelesine baıh· 
,'cQ. 

-. Sebep? •• 
- Buna, baflıca bir ıebep 

~--ek mllmkOn detll •• Hırçıa 
~ •• bilha11a kukanç bir 

Birdenbire kamm baııma 
~•da, mekteblmizln ıereflne bu 
bı d.r maaraf etmlı olan bu adama 
'"'••llal belliaetmemlye çabıarak 
'6.etıe ceyap verdim: 

- Bunlar, ıalahı kabil olu f.!ler. Çok ıiea ederim, blyle 
;;! .. beplerle ze•ceaizdea a-r. 
-..... YID. 

._ ._ E••t amma, ze•cem itiraz 
ihtiyarladı. 
- Kaç aenellk ••llılnlz ? 
- !h.. Afatı JUkan OD ye• 

"-•1• ba11yor. 
._ On yedi H•• lyle mi? 
..... E•et. 

Aakaı ... ı 
hı....-:- A, efencll 1. O. 1•.U ••• 
~..... S.n, açhk " zaruret 
~ele inim lalm lnliyordan •e bu 
~ da lnletiyordun. Ba kama, 
;:: •• k&tll plerlnde, binlerce 
'ti •t •• meıekkate katlandı. 

llaal ki. halinden hiç tiklyet 
~dl. Kan içti, kızılcık ıerbetl 
0~1'Una; dedi.. Şimdi, zenpa 
~ Aklından ve hayaliaden t:-'eyen bir refaha ka•uıtun. 

, ba bu muhteıem hayabndan 
lı..ı ,dallln da blıHdar olmıya 
~Yok mu?. 

~ biyecektim. Fakat, •••• 
lll.. Derhal yazıeçtim. 

"- ..... Her Groıman 1. ( lzdlYaç 
.. ~~bııda, aaadet esaıları ) der
~uhdrı bir faılı •ardır. Bu fasıl; 
'el '•ıa bu, yaı meseleaine temaı 
~r. B·ıe öğrettiklerine göre, ''ç lıayatmda geçe:ı her -.ene, 

koca ara11nda daha kuvvetli 

iÇiNi 
bir rabıta huıule ıetirirmft. 
Hatta, aradaki b~zı geçimılzliklerl 
de izale edermi9. Aklımda kal· 
dığana göre hocamız buna bir de 
miaal ıöıtermif.. izdivaç bayata, 
ıaraba benzer. Eıkidikçe kıymeti 
artar; demiıtl. 

Her Grosman, birdenbire yü
zünü buruıturdu : 

- Çok yanlıt bir nazariye .• 
Kadınlar, yaılandıkça ekfimlt ta
raba d6nerle. 

Diye cevap Yerdi. 
Bu ıöz bana, pek acı ıeldi. 

B:r anda vücudum buz kuildi. 
Sanki o muhteşem tavan; yaldız· 
ları, avizeleri, ampulleırile d6nd0, 
döndü.. Baııma ıeçti. 
. - Hay, .. ain ıenetine de •• 
Haımetine de.. Parlak me•kilne 
de l•n•n olıun. Mejer, ne kaba •• 
Ne ruhıuz.. Ne maakara adam-
mıııın. 

Diye içimden bir Hl yllknldl. 
Derhal ııçınyacak, bu ıaliz ruhlu 
adamın kollara araımdan ııyr1!a· 
cakbm. Çok ıükOr ki danı bitti. 
O da beni blrakmak mecburi7e• 
tini hi11etti. 

- BUfeye ıidelim. 
Diye koluma S(İrmek latedL 

Anladım ki, aramızda açalan mu• 
ha•ereyl temadi ettirec:ektL 

- Çok teıekkllr ederim. Ba• 
na g6ıterdijiniz bukadar lutuf· 
klrlakla lktlf a edecetim. Baıka 
mfaafirlerinizi.. ve bllhaua arka· 
da9larımı da •• Bu lltlfatlarınııdan 
mahrum etmek iıtemem. 

T.C, 
Resmi Gazete 

Muvazenel Ummlye k•nunu 
1935 mali yılı muvazenel umu

miye kanunu metni reıml gaze
tede çıkmııhr. 

RHml ıazete; 30/S/93S, .. Jı No. 
3016, kanun No. 2730 

• 
Pos• K•nunun• Ek 

376 numaralı Ye 26/11/1339 
tarihli poıta kanununa ek kanun 
resmi gazetede çıkmıştır. 

RHmi Gazete; 28/S/935, aayı No. 
3014, kanun No. 2721 .. 
P. T. T. istikraz Akdi Kanunu 

P. T. T. Umum mOdDrlOğO 
bOtçe açığına karıılak 200 bin 
lirahk istikraz aktine dair yeni 
bir kanun çıkarmııtar. 

• 
Buhran Vergisini Deıı,uren 

Kanun 
lkhsadl buhran verglıi kanu• 

nuna ek 2416 aayılı kanunu de· 
iiftiren kanun çıkmıttır. 

lf. 
BUtçelerde Dell,lkllk 

193' maJI yıh muvazene kanu
nuna bağla bOtçelerde değitiklik 
yapılma11na daar kan·un çıkmııtar • 

Rumi Gazete; 29, 5/935, No ii015, 
kanun No. lıırt 2727, 27:!8, 2733 -.... ..... . -................. ..--........ ... _., ____ _ 
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VaWt) • S)Otl - Demek ki, ben de 1arın ,c ...... ~ .. ı •ıs 
\Asili) flOt \•) Bena brW ektimlt bir praba d&necejim; 

ben de bCSyle, fra• Groımın albl 
lıtlıkal edalecejlm. · 

Bu .azleri bir ttlrlll hazmedeme-
dim. Bir aralık (Muallime Aana) yı 
bir k&pye çektim: 

- Sevimli hocam!.. On yedi 
HD• ••lillk bayah geçiren . bir 
kadının, artık •ktlmİf bir ıaraba 
dlnec•tl•• inanır B1111D?. 

f Arka• Yar) 

Yeni Ne9rlyat: 
Y•bancı Dil Bıreneceklere 

Kdavuz 
Yabancı dil atreneceklerle, 3frea

•ekte olanlar bu kitabı mutlaka 
okumalıdır. Yabancı dillerin aedea 
atreailemediti•I anlatır. Ôtreme 
8arlarını ve çarelerlai •3yler. 

__..... ................... ,.. ...... 
Soy•dı Alanl•rd•n 

B~t;kt<: tta Doktor Fazıl •e •ti 
Hamide; Eczacı Nail ve •ti S.aiha, 

Son V•zlyet 
Boruda normal •ulyet aYdet 

etmlıtir. Franaız franp ublt 
luymetial mulıafua etmektedir. 
Yeni kabinenin fran11n loymetlnl 
•uhafaıa huauıundald karan 
boraaauıda çok iyi tuirler Jap
mlflar. bYlçr• hlldimetlnln llYlçre 
franııaıa aablt kıymetli kalma• 
uldnndal karan da boruda iyi 
teıirler baaıl etmlf, bir iki lfla 
enel laaflf bir dlltllkllk f6derea 
ini Ttlrk •• Anadolu talıYlllerl 
ile dlier Tllrk uhama rlkaelmlt. 
ukl fiatlanaa bulmaya baflam.,. 
larclar. 

.. 
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KLOŞET NiNE 
f Baıtarafı 12 inci yGzde ) 

beni ·acele acele çağirdılar. Feci 
bir kaza olduğunu ı&yledller. 
Derhal gittim. 

Kızcağız on yedi yqında ya 
•ardı, ya yoktu. Son derece ,0-
zeldl. Nuıl olup ta ayai1n1n kml· 
dıiına gelince, bunu timdiye 
kadar kimseıye ıöylemedim. Onu 
benden ve bu kuabayı uzun 
ıenelerden beri terketmiı olan bir 
adamdan baıka bilen yoktur. 
Fakat zavaJh, tJmdi öldOj'D için 
bunu anlatmakta bir mahzur 
görmeyorum. 

Ben kasabaya gelmezden evvel, 
buradaki mektepte genç bir mu
allim varmıı. Boylu, boslu •• o 
kadar yakıtıkbymıt ki kaaabanın 
bUtOn genç kızları onun peıinden 
koıuyormuı. Fakat o, bu kadar 
çokluk karııımda milıkOlpeaeot
lik ve likaydl ıöateriyormuf. Z.. 
te ı ayağını denk almam da )izam
dı. ÇUukü mektep mtıdOrll lhti· 
yar Grabu gayet Hrt Ye ıencin 
batalar.nı kolay kolay bağışlıya• 
cak adamlardan değildi. 

Şimdi yukarda ölO yatan o 
zamanki gOzel Hortenae lıte bu 
Garbunun yanında dikl9çi kw 
olarak çalııayordu. Clochette laml
nl ona ıonradan, timdi anlataca
tım kazadan ıonra taktılar. 

Genç mualllm kızın ıflzeJliji
ne hayran olmuı ve ona kur yap
maya baılamıf. Kızcağız da bDtlln 
kızların arkaaandan koıtukları bu 
adamın kendiline gaıterdiji llti
f attan mDtehaHiı olmUf, bOylk 
bir iftihar ve Hvinç duymuıtu. 

* Uz.un aöılln kııaıı, alttlde za· 
valh kızcağız muallime o kadar 
derin bir aık bağlar ki, genç adam 
onu bir ıün mektebin en nıtlln· 

deki HmanJııa ıelmlye kanc:lıt
makta ınçlllk çekmez, bir a)qam 
mektep itleri bittikten ıonra ora
da buluımayl kararlı.tbnrlar. 

HortenH o akıam e'fe ılde
cekmiı ılbl mektepten çıkar, 
doğruca ıamanbğa ıider •• ıa• 
manlaran araıına ıaklanarak bek
lemiye baılar. 

Çok ı•çmeden muallim de 
a•lir ve genç erkeklerin, ıuç 
kızlara her zaman ıöyledlkleri o 
ebedi, aık maıallarını aalatmıya 
baılar. Fakat birdenbire ıaman
hğın kapııı açılır •• mektep ml
dtırilnbn Hrt ıHI duyulur : 

- Burada ae anyonun Slp 
bert? 

Yakalandıklarını zanneden 
ı•nç, tellt• dDıer, ıaıarar ve da
ılnmeden, budalaca bir ce•ap 
verir ı 

- Samanların 'heri•• aramp 
biraz latlrabat etmek latedlm de.. 
Der. 

Halbuki koca ıamanlık iıtlra-
hat edilecek bir yer detll. .. Zifiri 
karanlık ••• 

Muallim bir taraftan bu ce•abı 
•erirken, dlter taraftan loıeajm 
da k&feye dojru iterek : 

- Saldan... Çabuk uklan, 
Jokıa itimden olacatnn... Kaç. 
çabuk. .• DIJ• fııaldar. 

Mektep mlldlrl bu tellfh 
fwlbya itidir: 
· - S.n burada yalnız deillaia 
ıaliba. Yanındaki kim ? 

- KlmH yok efendim, yal-
nmm. 

- Hem blrt•1ler fımldaybraun 
laem de yalnıum cliyonun. 86yle 
PJ olur mu? · 

- Namuıum llzerlne yemin 
ederim ki yalnızım M6ıy& Grabu. 

- Peklll... Şimdi anlar1L 
Grab11 umanhtın kap181Dı 

..,.elan WlltNr •• bir mum 

ıetirmek için aıağıya iner. 
Bu defa, biraz da alçak ruhlu 

olan aıenç, bnıblltün ıaıırıp, 
kendinden geçer ve uçma aapaD 
ıöylemeye başlar: 

- Niçin saklan mıyo11un ? 
Kabahat hep 1enin... Senin yü
zünden ekmeğimden olacağım. 
Ömrümün sonuna kadar ıürtlne• 
ceğim... Bütün latikbaliml mah· 
Yettin ... Ne olur? Benim hatıram 
için olaun, bir tarafa saklanamaz 
mıaın? Saklanacak, kaçacak bir 
yer bulamaz mııın? Di) e ya!
v.ı rır. 

Bu aralak samanlığın kapuıu· 
nun anahtarının döndüğünü 
ltitirler. Hortenae ıokağa bakan 
kDçük yuYarlak pencereye yak· 
laıır. açar ve Atıkma dönerek 
yavq Ye aert bir aeıı.le: 

- MOdOr gittikten ıonra 
ge:lr parçalanma ıokaktan top
larmn olmaz mı?J der ve kencllal 
pencereden apjı atar • 

Grabu ıamanlatı arar, araıtı· 
rır, muallimden baıka kimaeyl 
bulamaz ve hayretler içinde kalır. 
Kendi kendine mırıldanarak ata• 
ğı iner. 

* 
Vak'adan on bet dakika ıon• 

ra bizzat Sigilbert bana ıeldL 
Her ,.y1 anlatb. Derhal koftum. 
ZaYalli luzcatız da•arın dibinn, 
dllftoğl yerde yabyordu. Kalka• 
cak halde dejiJdL Kendini ikinci 
kattan •ı•il abmfh. 

Kızcajuı kaJdınp e•lne getir
cllk. Sai ayatı Uç yerinden 
luralmıf, kemik puçalan etlere 
kanımlfb. 

laYalh biç ıllrlyet etmiyordu. 
Şayanı hayret bir te•ekkDI ile: 

- Kabahat benim. Cezamı 
çekiyorum, diyordu. 

Tabii, aoranlara dotruyu a6y
lemecllm. 5ayllyemedim. Jandar
malar bir ay uğrafblar, aradılar, 
kuanın aebebini bir tUrlD anlıya• 
madılar. 

itte bu kadar. 
Ondan ıonra bqka hiçbir 

apln olmadı. Doiduj'u sibl kaz 
olarak 6ldl, •• bence o tertemiz 
rub!u, ilk Ye ıon qkıoa ıadak 
kalmıt bir mazlum, bir kahra• 
mandar. Kendiaine derin bir bOr
metlm olmuacli bunları ıize an· 
latmuclam. Bana kim11ye ıöyl .. 
medljimln nbebiai de anlaraıaız 

değil ml? 

Doktor ıumaıtu. Annem 
hıçkırarak atlıyordu. Babam blr
ıeyler ı&yledl, fakat anbyama• 
dam. Sonra hep beraber kalkıp 
.Udu ç4blar. 

Ben hlll kocaman koltutun 
k&ıelhıde clizç6kmlf atlıyordum. 
Merdi•enlerden •iır ayak Hılerl, 
ıarip pabrdılar lfltlllyordu. 

Floeet ainlDia c•edinl qap 
laclirlyorlarda. 

SMANU BANKA& 
T0RK ANONiM ŞIRKE11 

TESiS TABllltı 1868 

ermayeli: 10.000,000 lngilia liran 

Tllrkiyeıılıı bqhoa oehirlerilı 

Parla, Manilye, Nil,Londra •e 
lılançeater'de. Mısır, Kıbna, Irak, 
lran, Filiatin n Yumniatan'da 
Şubeleri, YugoalaYya, Romanya. 
Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri 

.ardır . 

Har tUrlU bankı muameleleri 
yapar '--------
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Şehrin SU Derdi 
1 

Su ldaresi,Eski T erkosuAratmamalıdır 
Yeni Tesisat Yapılıyor, Biliyoruz. Fakat Abonelerin De 

Dertleri Vardır. Bunlar Nazaı-ı Dikkate Alınmalıdır 
Belediye terkos suyunu çoğalt• 

ma'k, şehrin 1ber tarafına bol ıu 
•erebilmek için tedbirler almaya 
başlamıştır. Tazyik makineleri faı· 
lalaşdmlmış, şohrin ıu ıebıkeıi 

kıımen yenilenmiştir. Fakat bu 
çalışmaları ikide bir ıekteye uğ• 
ratan bazı anzalar olmakdad2r. 
ı(3) gün e\'vel de tazyik makinele-
rinden iki tanel'i boztilmuf, bu 
yfu:den ıehre \Terilen suyun mlk• 
'tian azalmıı ve her akıam bey· 
oğlunda su saat 9 da• itibaren 
kesHmiştir. Evvelki gftn bu arıza· 
lar tamir edilmiş, şehrin thtiyacı 

mıkdarında '9U temin olunmuş ve 
eskisi gibi ıu verflmeğe batlaml· 
nnştır. 

Terkoıda yapılacak lslahat 
omn zaman de•am edecekdlr. 
Bunun için kın bir zaman zar• 
fında ıehrin hemen her ıokağan• 
da terkos suyu bulmak mtimkün 
olmayacak lakal an çok bir bu· 
çuk ıaene ıonra her ı1okata tır 
kos SUJ u borusu l'irmit boluna• 
caktır. 

Sular ldare•l terka. ıuywm 
tehrin en iyi içilebilecek ıayu ma• 
line koymaya karar Yermifdtr. 
Buuun içln de mıv.cod ılizmı ha· 
vuzlarına llaYe olarak yem ılimt• 
ha vnzları yapbracakdır. Bu Jaa. 
vuzlardan biri, bu bir lkl ay için
de kaj'ıthan•de yapılacak Ye her 
glm şehirde kullaaılaa .. yan 7 .. 
a".aaı111 sUzebllecek bllyllklakde o
lacakdır. Bu b.voz bittlkden •on• 

Sular idaresinin eııkiden devr aldığı -•üzme havuzlarından biri 

ra blr başkaaı daha yapılacakdır. eY yaphrm~k kadar pahalıya 
T erkoa bu günkü 1ıall ile de malolmaktaaır. 

lçJlebilm•kde ve tehirdeki - men· Sonra mevsimin 011 yailığa gi· 
ba ıuları har:ç - diğer . ıuların, el.o va klfln ıehre dönen abone-
bllha11a ıvkafdan belediyeye ge· ler ıular idaresinden tfkayet et· 
çen ıwarın temizlik itlbarlle en mektedirhtr. Sular idaresinin me-
fistllnde bulunmaktadır. muru abonenin a:ayfiyedın dön-

Belediye 1atın aldığ'ı tlrketin dllğllnU Cfuyar doymaz auyu kes• 
· aboneman ve tesiıat ıartlarım mekde, abone yeni mevBhnde 
deiiıdiımemifdlr. Bu yüzden ev• tekrar BByfiyeye sıittiği zaman su• 
lerinla önllnden terkoı ana boru- yu açtumak için (15) liralık bir 

llcret ödemeğe mecbur bulun· 
su ı•ç.diğt halde .tilU alamayanlar maktadır. Bu aefer de aynı ıhal 
vardır. ÇllnkU ıular idare1i beı ıeblrdekl evinin batma gelmek· 
metroluk bir meıafe için 50 lira• dedir. 
ya .J•km para istemektedir. ıBu• Sular ülaresinin te&isat Ucret· 
na •T dahilinde yaptmlacak te· lerinl ucuıJatması, ev bot da 
alaat ela il&Ya edilince bir eve au olaa (3) aylık takıltlerl verildikçe 
almak aıaj'ı yukarı kDçlik bir ıuyu lrHmemesi iıtenllmektedir. 

Stratosfere Çıkmak • • 
IÇID 

Amerikalılar Yeni Ve Çok Mühi,m Bir 
Teşebbüse Daha Girişmektedirler 

" Geçen Hne Amerikalılar da 
Stratosfere çıkmak .tıtemlıler. 
fakat mu.-affak elamUUf]ard1ı. 
Bu muvaffakiyehlzlik enları Omlt• 
sizliğe Hvketmemlıtir. Amerika 
Milli co§'rafya kurumu ile, aıkerl 
havacılık ıubeainln iftiraldlı ba 
ay zarfında cenubl Dakota eya• 
lt.ıtinde, ·Rapit City ıebri civann• 
dan Stratosfere çıkmak için yeoJ 
bir teşebbüste bulunacaklardır. 

Soldaki resirn, sefere kuman· 
da edecek olan kapiten ( Albert 
Stevens) balonun çe:ik mahfaza11• 
na fotoğraf a dese .. inin yerleıtlrll• 
mes·ne nezaret ederken alınmıı· 

tır. Orhdaki resimde kumanda· 

1 

nın Stratosf•J'• ,ıkıt Hnaımda 1 Sağdaki .Umde de küçük u:ıvi
keadiıine ve arkadaııaa temlı yetlır toplayacak olan llet gö
hava Yerecek olan okıijın tertl· J'lbımıktıdir. Yerden 011 d6rt mil 
batı•ı muaye ıttftl 11Srillllyor, r•y• fazla <yllkaekllğe çıkılaığı 
-----.. - ..... ---·-.. - zaman bu Alet kUçUk bir para• 

Ayaıo1yada Eıash Tamir 1nt1. battanarak aaldınıacak v• 
Yapıldı yavaı faYaJ .,,-er• inecektir. 

Bunun içinde taldm edilmiı 
.~llzeler idaresi Ayasofya ~il· v• içi yapııkan bir madde ile 

zes111m iç k11mmda -eaaalı tamırat sıYaamıt btr tll .ıvardır. ~ 
yapbrmııbr. Mllzenin birJncl ıon P ere 
cemaat kısmının bozuk yar dö· dUt~liğtl 'llr•da ba ttlp Stratolfer 
şemelerl tamamlandığı ilbl her dahılfn<le yapyan ın liUçllk uz· 
tarafı da badua edilnı1ıtfr. MU· viyetlerl iopbyacalda. Bunlar 
zeler Idareai aynca minare bilAbare talalil •dileçık v9 bu ıu• 
albna tesadlif adn koridO'rlarda retle Stratoı'fer aahlllndeld hayat 
da araşbrma1ar yapm11 ıve yeni pralU hallkmda ,yal ve meraklı 
tan1ıt uerler bulunmuıtar. malfımat aldı edilıbllecıktir. 

· Haziran 4 

Bütün Dünya Harp 
Hazırlığında 

( Baıtarafı 1 inci yllsde ) 
ka tahaffuz usullerinin öğretllmeıl, 
sığınakların ihdasını hastanelerle 
SaJiblahmerin ve diğer yardım 
kurumlarının ne •uretle çalııacak• 
larım ihtiva edeceğine şüphe 
yoktur. 

Diler taraftan aahiliye neza
retine merbod olmak üzere ve 
ıın hava taarruzlanna kartı mlldll· 
fa v• bunlar<ian korunma teıkt• 
latım kormak için yeni bir 
Clalre lhdH edilniit Ye tıe 'batla· 
mı ıtır. 

Gerçi lngilterede, Fransada, Al· 
manyada •eya Italyada olduğu gı"bi 
hava taarruzları manewaları ya• 
pılmaktadır. Bilikiı blSyle manev· 
ralarla halk teliıa dUşUrülme• 
mekte, bava taarruzu esnaııoda 
al'ril halkın korunması için mun• 
tazam bir bttkilat kurulmakta, 
halka mUtemadiyen dersler veril• 
mekte, hattA yiyecek ve içecek• 
lerln muhafazası için bile tedbir· 
ier abnmaktadır. 

Hava taarruzlarimn, zehirli 
ıaz ve mikrop harbinin ne kaClar 
tehlikeli olduğuna nihayet Millet· 
ler Kurumu bile kanaat ıetirmlı· 
tir. Bir müddet evvel Milletler 
Kuruma umumt konseyi, mlldafaa 
ıdlllilarını ve teıliilatııu tetklka 
memur komiteden ze'hirll gaz ve 
mikrop muharebel•rbıe karıı 
yapılacak müdafaa ve korunma 
letkillt ve tedbirlarl hakkındaki 
miltalAaııoı sormuıtu. Komltenio 
buna verdiği fU cevap ~ok ıa .. 
yanı dikkattir : 

"Ha va zehirli gaz v• mikrop 
muharebealnde ittihaz edilecek 
11hbi tetbirler l~lo hususi l•tkilAta 
ihtiyaç vardır. Bunun lçfn de 
sureli mahsusada kadın, erkek, 
doktor, haatabakıcı, 1edyeçJ ye· 
tııtirmek, ilk yardım istaıyonları 
ihdas etmek, hasta taşıyacak 

Gaz muharebelerinde kullanılmak uzr 
re yeni icat edilen maakelerle konur 

mak da kabildir 

vesaiti naldiye şebekeıl vocudt 
getirmek ve huıust :Jıaatanel-' 
yapmak lAı;ımdır. 

Binaenaleyh bu glbJ mudafa' 
tertibab 'fe teşkilAb mefl'U ol~ 
milletler cemiyetince yasak .,, 
lemez.,, 

Bundan sonra anla11lacııı 
gibi, milletler cemiyeti gelec•k 
harpte hava taarruzları yapilaca' 
ğım, zehirli gaz \'e mikrop kol1'' 
mlacağım açıkça itiraf etme~ 
tıdir. 

Maamafih tel.At etmlye b,ac•t 
yoktur. 'fehlikeyi evvelden aör" 
ve ona göre hanrlananlar, t•bll' 
keyl atlalmıf aayılırlar. 

1 Baıbakanamız da bu tehlik•~ 
ıezenJ..rin başındadır. Geçell 
nutkile milletin her ferdini bıs~! 
mlldafaaıı için 1ıiıseaine dtışP 
yapmıya davet etmiştir. 

Bu davete bUttin varhğıın•-'' 
ve biç telaı etmeaeıı kot•'"' 
hem millete ve hem de inıanJyet' 
kaili en hllyUk ~ailfem1zdir. _/ 

lnhiıar1ar U. Müdürlüğünden: 
Bazı liimsele'l"in bandrollu içki şişelerim boşaltm"ak lç!erilJI 

ıu doldurduktan sonra tekrar piyasaya sllrdllklerl zaman, za1118' 
ıörblmek'.tedir. inhisarlar ldareıi bu hilenin önllne geçecek bUtt' 
idari va teknik tedbirleri almıı olmakla beraber mliatehlikleriu dl 
tatbik adilen usul ve şekilleri bilerek uyanak bulunmalarını torol0 

için bu yol8a mevzu takyidat apğıda izah olunmuıtur. ŞlıeJerd' 
bu eık•l• aykan vaziyetler görlllttilğl\ takairde keyfiyetin en yalo" 
inhisar ldareıine bildirilmesi rica olunur. 

1 - içki ılşelerinin kamında matbu •tiket, şİf~mln yukarı kısınıll" 
dakl boğazına boğazlık, yapışhrılmakta ve şişenin ağıııs' 
mum ve bandrol konularak damğa basılmaktadır. 

2 Etiketlere içkinin nev'i, miktar, derece fiatı ve hangi fabrilı' 
mamulAtı oldutu yaıJmaktadır. 

J - Mllıkirat fabrikalarınCla içki şişelerinin ağızlan nnantarlandı~~ 
tan ıonra renkli mühür mumuna be~ırıhp üzerin• baadr~ 

..geçlrilerok fabrikanın mühürile dainğalanmakta ve bandt0 

ların iki ucu ıişeye yapışlınlmakla herabor boğazlık baptl,ıt 
da ucların ilat kısmına llaak eöilmektedir. 

4 - Bandrollar için, gayet ince ve sıı ile • temaıa gayri nıU•,it 
vuıf daki kağıtlar kullanılmakta olup Uztrinde inhisar idate' 
ainiu monngramı, içkinin lımi ve matbu ıeri harflerilo Plutl' 
ıelıil numaralar vardır. Etl~ette yazılı içkinin miktarı ~ 
ıişeye yapıştırıldığı tarih de ayrıca lAstik damga ile bandı 
laraa gösterilmektedir. (2768) 

lf • 
ı Şartname ve planları mucibince Ankara Baş MlldUriyetıod~ 

kurulacak ( 2·500 ) lira muhanµııen bedelll Klimatizaıyon tef*' 
aab açık eksiltme auretile milnakaıaya konulmı.qtur. ,,_ 

2 - Şartname ve planlar 25 kuruş .mukabilinde Cibalide Leva'',. 
ve Mübayaat Şubesi Nakit Muhasipliği veznesinden abnac~, 

3 - EbUtme 24/6/935 tarihine mUsadif Pazartesi günü saat t4 
Cibalido Ahm Satım Komisyonumuzda yapılacaktır. lı" 

4 - Flatsız teklifler ıartnamenin 14 Uncll maddesi mucibince ~ 1 
ılltme<len on glin evvel Galata Tütün Fabrika.Jar Şube••" 
verilecektir. 

ııı• 5- Ekıiltmey• girecek olanların % 7 buçuk muvakkat guveJJ d• 
paralan ve icap eden vesikalarile birlikte la)'İn olunan gllP 

Clbali<le LeYazım ve MUbayaat Şubealndeki Alım K~~~' 
DWMI mllracaatları 



4 Hoı.iratı 

Amme Hizmetleri Bakımından Beledi
Yel r ühim V zifeler Yükleniyorlar 

( Baet rnfı 1 inci yüzde ) 
ktın olduğu k dar çabuk çıkar
lllak. 

2 - Yeni ermeye koym k
tan mllmklln olduğu kadar ka· 
Çınnıak. 

3 - Umumi masrafları •• 
llıUbayea m srafi rmı mOmkün oJ. 
duğu kad r yük ek tutmak. 

4 - K ı. ncın hakiki k r 
llıiktarını ine bir bil nço tekniği 
Ue gizlem k. 

5 - Mnstebtlk :zar rın bir 
fiat politikası güdmek. 

6 - Memleket haricine :rami 
8trnıaye muhacereti yapmak. 

Devlet, belediyelerl elek tr:k. 
telefon, ıu, bnvag u, mtmıkal 
\'as tnlnrı gibi, hem bclcc.lyeler 
fçln büyllk g lir kayn kları ola• 
tak, hem de devletin bnyrndırlık 

e 
• 

eçım 

• endllstrl politik .Ue haşhaşa 

ııiderek yardımcı bir Yaıiyete 
okm k için tirkeUoria •lindo 

bulun n bu ( kamusal itleri ) b ... 
lediyel re denetmek lıteğindedlr. 
86y:oHkle halk bUylk ytlklerden 
ve ecn bi ıer ayeaino flbuli yere 
para ve f iz ödemekten kurtul· 
mut olac k; ıgari tarifeler tatbik 

di! bile yine kan olan tehir 
itlerind n de gelecek kula bele
diy lere bir lir kaynatı bulun· 
muş olncnkttr. 

Şcl r m'zd uluaal bir 1ermeye 
ter \-' mt nll lemin ve tediye mu· 
\"Bıenemiıe es h bir yardımcı 
olan ehir i~l rlnin belediyeleıti• 
rilmeıi yeni kı:! nunla elde dile· · 
c ği umu:m ktadır. Kanunun tel• 
kiki bittikten (]sonra kamutayın 
cntimtiz.dekl d YI' topfantwnda 
çıkaralocaktır. - Jıf. 

• 
1 

~~~~~~~~~~ 

1936 da Yapılacak Olan Bu Seçimi~ 
Kavga Hazırlıkları Başlamıştır 

Amerika Cüm· 
hur riyaıeU foti· 
habı için wimdi· 
den haı.ırlıklar 
başlan:ıışbr. Bu 
aeçlın gelecek 
•cıı yapıl cak· 
tır. Fak t her 
•cçlnı neticesi, 
idare Ye ıyaı 1 
IXıakanizmad de-
~n değiıikllkler 

}J llaıl olduğu için, 
fllırlıkl rm bir y 
~vveld n b ıl .. 
llıaaı zaruri olu• 
l'or. 

Btr lddi ya 
R6re, bu ı f erki 
~nıerika Cüm· 
ur reiıl seçi• 

IXı. 

•ne dıınrdan 
tcatr yapan bir ....._ ____ .,.., 

l.ltııur daha var
ıxılf. O d Al
!Xıantann prop .. 
~andam 1 q. Al· '"--"-~-'"'"...::....---"--.....:......-----'-"---'--_.__ .......... .;.;.._ı;.;--....-.. 
k a r, Am ri
ll COnıbur r i 1 
:oıv ltJ fazla F ra ıız taraftara f r )'orlarmıı. Bu eb ple onu, 

IXı u defakl ı çimde mağlup ettir· 
pek için i d!d n tertibat al aya, 
roPllj'and 1 r yapmaya koyul· 

llıu l r. Almanlann iıt ğl, tekrıu 

ll.tıı u 0 nıbur namzedi Biram Conıon 
Carnh h Urlyet fırkaınnı v• onunla 
lkt~~b r ski Cumhur reiıi Hooveri 
llel e.r nıevkiine getirmek ve ge-· 

81Yaıada Amerilca ııın mliza• 

Meohur H ret 
beretine d yanmakmıf. 

Amerika Cnmhuriyet Fırkası 
paraca çok zengindir. Fakat 6ko
nomlk bir programı yoktur. H l 
halkça s vilmlı başlardan mah· 
rumdur. 

Manmnfih Hoover adı, 
onun Roozyelto karıı duyduğu 

kinden istifade etmek için ortaya 
11 tılmııtır. Y okaa bu defa, CUm· 
huriyet fırkasının namzedi, ğJebl 

ihtimal ayandan Hiram Conıon 

o1acakhr. 
Hiram Conaonun namzetliğini 

lstly nlerde biri de, m bur 
Amerikan g zctecilik kralı Hearat 
dır. Hearat gibi Hiram Conıon da 
Franaaya aleyhtar bir devlet 
adamıdır. 

Amerika Cumhuriyet Fırka11· 
aın Ruzve:te v aiyaı tine muarız 
olm sı ın bir aebebl de, bu defa 
Rooıveltin Amerikayı uluslar ku· 
ru un yaklaılırmak latemcıidir. 
Roonelt, eğer tekrar aeçllecek 
olur& , Cene\•r ye daimt murahhas
lar gönderm k taıaYVurundııdır. 

Bu i11, bu kumdan ç kilmlo olan 
Almanyanın işine g lmiyor. Bina· 

en aleyh 1936 da Cumhuriyet ve 
Demokrat fırknları aruındaki çe
tin müc cle'eniu senaryoıunu bu 
def , gaı t cilik krala Hearst 
aar.ırlıy cakbr. 

SON POSTA Sayfa 15 

• 1 sKı ı a r 
Bu işten Fayda 

kışanlar Da 

ş 

Çıkarını ya 
Görülüyor 

Kal-

Bazı Papaslar, 
Yunanistanda 

Arkadaşlarının Latalarını Alıp 
Satılmıya Gönderiyorlarmış 

Son Batıra 
Ruhani kılıldarJa mabet harf· 

cinde dolaıılma11nı yasak den 
kanun maddeıi ( 13) Hazlı adan 
ltlbarea tatbik tahaaıua girmek· 
tedlr. ( 13 ) Hadraada ruhani 
kılıkla •oknkta görlllonler bak· 
kında kanuni takibat yapılacaktır. 
Bu, polis mUd lDğU tarafından 
bütün papaalara ve ecnebi ruha· 
ilerc tebli2 edllmlttlr. 

P patlardan mUhlm bir kıımı 
lolıkJarmı değiştirmeye bqlamıı· 
lnrdır. Rumlardan ilk kılığını de
tiıtlren Yeıilköy papasıdır. Bu 

papnı gtız 1 bir kostüm yaptırmıı, 
batına da bej renginde ıık bir 
fötr ıap'ka giymi tir. 

Ermenilerden elbiıeslnl ilk 
değl9tiren patrik kaymakamı As· 
lanyandır. 

Hocalardan d blrçold rı elbf. 
ıelerinl değiıUrmiılcrdir. 

Bazı papaalar çok pahalıy 
m Iolan cllbbe •o latalannı ıa· 
tıl ak Uzer Yunaniatana gtin
dermeyl kararla brmıtlardır. 

Bu iti l!azanç yolunu iyi bil n 
birkaç papaa yapmaktadır. Bunlar 
daha flmdiden e!biseler1ni d 

Bu dn öyle 

ilıtir n pap ılnrs mtlracaatlar ı 
artık bir lfo yar mıyacak ol 
cUbbe • lataları aabn lmıra 
baıl mı lardır. 
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MAYii,, BAŞKA BICAK 
İSTEf1Ef1 ! 

\ bana 
POKEA 
PLAY 
fraş l:J1çağını 

ver. 
S t l ı ANKARA ı Soha zade Mehmet Emin, 

SON POSTA 

MOJDE 
Zabit& memurlarına 
mahıuı 200 metroluk 

m111afeyi göıterir 

kuvvette 

DAiMON 
Cep Fen erleri 

ıelmiıtir. Her yerde 
1526 numara tahtında 

&r&J ınız ve taklitle
rinden 1akınınıı. 

IZMIR ı HDHyin Hüınn 
SAMSUN ı Tursun Eıref 8 iŞ yer er : MERSiN : Hakklk oğlu Silifkeli Rahmi, 

'---------------.---------·--------------------' Topçubaşı AbdUlmUmln Al• Vakfı MUtevellllillnden : 
Numara Cınai Semti Maballul Caddeai Eoir mlaill 

1/324 dlikklll TopaH Kıhacall Topçular 17 

32' " • ,. " 1S 
4 " " " Alipat• medreH çıkmazı 12 

Yukarıda yaıılı dGkk&nlar 1 haziran 93S tarihinden itibaren birer HH 

mtldditle kiraya nrilmek l.ıere mlaayedeye kon•uıtu. Talip ı:ullar et•edl
tlnden tekrar paııulak auretlle •lzayedeye çıkarılmıthr. latekllterlaln ylıde 
redi buçuk muvakkat pey akç111le lataabul E•kaf Müdlrllttlade mllhalıı 
•akıflar kalemlae n llaale ıtal elaa 618135 perıealte sl•I eaat oa beıte 
Eaelaatal idareye ~ " caatlan. 

6 Haziran Perıtmbeden itibaren 

BELVU·•a 
ISAFiYE 

Tel. 49091 

Zihni P•.. V•kfı Mltevelllllllttden ı 
Numaran Clnıi Malaall11f Sokatı 

J Kaaap dlkkiaı Ereaka7 latuyo• eadd11l 
6 Kıpelıti dlkkAaı ., •• 
1 Odalı bakkal dlkkbı " Hatboyu 
9 B•rber dökkbı nkalaH. .. 

Zlbal Pat• akaratıadaa 1ukarı4a malaallerl 7asıh dlrt dtıkkla oaar ıla 
mllddetle mUıı.aye:!eye çıkanlmıt"r· TaUp elaalar herıla ı&rmek lçla 
ErenklSyGade mOtevelJiye, bu ayıa oa lçlacıtl Perıeabe ınna uat iki 
buçukta yGıde yedi buçuk peyakçt1ll• EYkaf ldar11indekl komlıyonu mah
ıuauna mGraeaatJarı illa oluaur. 
~ ............................................. .... 

HAV AGAZI ile 

FRIGELUX 
DiiDyaca tanıamıf markalı bir 

BUZ DOLABI 
lıltmeal ıraranti Mllsteına FIA T 

Ayda 5,50 Lira 

Veresııe satış 
101 lıtiklll caddeal 

l ____ ı_._ı._n_b __ uı __ •_•_•_•_d_ıv_•_•_ı __ ıı_ı_n_ı._r_• ______ _.I 
Senelik Muvakkat 

Muhammea T emioab 
Kiraaı 

Uzunçarıida Elmaruf M. dl'kmecller S. yıal 1 No. 
üıtllnde odayı havi dUkkln. 60 4,50 
Kalekapııında Abdi ı ubaıı M. Yaldmm S. ~. No. 
abıap Belediye Barakaıı. 5 0,38 
Ediraekapııında Kaleclııı M. Bayra•p•ıada k ... 
lei zemin yeri. 30 2,25 

Yukarıda ıtatl, aenelik •ulaammen kirası ve muvakkat temi• 
nah yazıla mahaller 936 Hneıi Mayıı ıoauna kadar pazarlıkla ki· 
raya 'Verilecektir. Talip Qlaalar ıeraitl anlamak Ozere Le•aıım 
mlldllrlütUn• müracaat etmeli paıarlıta ılrmek itin de hlzalaranda 
yaıalı muvakkat teminat makbuıu veya mektublle ihale ıünU olan 
10/6/935 Paıarteıl rUnl 1aat 15 dt Daimi Encllmende bulunma· 
ladır. "8 . ., "2919 •• 

aOvOK 

TAYYARE PiYANGOSU 
binlerce kitinin yüzünü rüldürdü. 

2. ci kafide 11 Haziran 935 dedir. 

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

( 20.()0()) lirabk "ir mllklfat Yarclır,;. 

t1AZON 
HEYVATUZU 
K&IDızLL..: 

kazLm~t.zLL .. 

M 1 DE 
E.KliLiKv~ 

VANMALARINI . . 
•ID~RIR. 

llazo• 111ark .. uıa çek ~llclcat 

MAZON TUZUNUN tuiriadea 
memaaa kalmıyaalar titeal acık ta 
ol1a lı Baalıaa arkuında 12 No. 1ı 
MAZON •• BOTTON ecaa depoauaa 
iade ederek bedeliai ıerl alabilirler. 

lstanbul Aallye Birinci Hukuk 
Dairesinden: Seltaik Bankaıınıa 
Beyotlu lıtildll cadd11iade 2S1 No.da 
Yani Kramanlka Kemalat matazaaı 

aleylalne açt~t• alacak dnaaında 
tebllti muktezi dan arıuhalı auretlala 
mOddeaaleyb Yaalaia lkametglbınıa 

meçhullyeti haHbile H. U. M. K. nua 
141 inol maddui mucibince 20 gla 
müddetle ilAnea tebllfine ve muha· 
kemenia 617/935 tarihine m01adlf 
cuaaarteal 1rlnl aaat 14 • talilıiae 

karar verllmit H bu huauH mGtealllk 
da•• arıuhalı Ye davetiye de mahkeme 
dinabanuiae telikedilmlt o'dutundan 

mumeileyla meıkOr mtlddet zarfında itlraa 
etmedltl .. tayia olunaa rllntle dahi 
biuat gelmediti veyahut bir nkU 
r5nder•edifl takdirde mu2melel 
mlteakibei kanuaiyenla yapılacatı 
iltn oluaur. (12096) 

•Gençlik Tllsımı,, 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan şikAyetci 
iseniz. eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden tayda 
görmedinizae size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiı . 

SEKS Ü L i N kullanınız. 
Bu şayanı hayret ilaç, terkibindekı 

Kam, Sinirleri, Beyini ihya 

edici unsurlar sayesınde iki kelime ılı: 

GENÇLiGIN TILSIMI dır 
.. KUTUSU 200 Kıt 

BEŞlR KEllAl • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

... Po• Metbeeeı 
Selalb& ı R. KAtl ........... , .... 

Doğduğunuz tarih ue oluraa 
olıun, bu aene kaundığınıs Ye 
müteakip Haelerde kaunaca• 
fmız parlak muvaffakıyetler 
yıldızlara değil biszat kendinize 
medyundur. Şimdi. her kadın 
hatta eolmuı nya buruımuı 
bir yüze malik ol1a bile oildi
ae ıenoliği iade edebilir. Vi
yana ttninreitHİ Prof11örü 
Doktor Stejılıal'in huıuıt usulu 
daire1inde geno hayvanlardan 
lıtlhııal edilen n Biocel tabir 
edilen gençl•ttirioi cevher tim
di. Penpe rengindeki Tokaloa 
kremi terkibinde mnouttur. 
Y alnıı ıeoelerl yatmaıdaa 
enel tatbik edecejiniı bu 
krem, uykunuı eınaaında cil
dinizi bealer ve ıenQl•ıtirir. 

Kadıkly CHisllk civarında Kerea
tecl ıokak 61 numarada ve1a 
Beyot:u l.tiklal caddeai Anadolu 
laH ı• No.tla Vahit nezdlade llıea 

bal•• lkametıahı meçhul olan 
Zeki Muhara 

lat•nbul UçUncU icra memur
ıuıundan: Cemil oA u mlhendia 
Raifdeo ödClnç aldıtınız 450 liranın fal& 
muraf .,.. avukatlak Gcretile birlikte 
tahaili hakkında nkl tllklp talebi 
aurine tarafınıza ödem• emri iÖ•
derilmit iH de mezkur mahalde ol
madıtını& sribl elyHm ikaaaetr&hını& 
dahi meçhul kalmıt oldutuadan lll· 
atn tebli&'at icrH na karar nrilmlttlr. 
Tariıal il&ndan ltibare• bir ay içinde 
borcu •aarrflarile birlikte ödemeniz 
ve borcun tamamına veya bir kıımına 
veyahut alacakhnm takibat icruı 
ı.akkına dair bir itiraz aı:r. Yaraa yine 
bu müddet içinde latida ile uya 
tif ahın icra dairHİae bildlrmeab Ye 
bildlrmedlflniz takdirde ayni müddet 
lçiade 74 Oncl madde mucibince mal 
beyanında bulunmanı& bulunmauanız 

laap• ile tazyik oluaacatınız ve haki
kat• muhalif beyaaatta bulundutunuz 
takdirde hap• ile ceıalaadırılacatınız 
ltoHu ödemez ••ya it:ru etmezaeniz 
hakkınızda cebri icraya devam edil•
ceti mnkOr ademe emrini• teblitl 
makamına kaim olmak Cber• ilin 
oluaur. (12097) 

••roı~u Dö~dUncU Sulh Hu
kuk mahkemealnden; FerıköyGnde 
Çoban ıokatıada (20) No. lı evde 
otur•akta lkea 23-2-935 de ~ren 
Ka4ri1enla terekHine mahkemece 
el koamuttur. lıln •llnOndea ba11a
mak tbere alacaklı ve ••recekliluin 

~ 

bir a1 ve miraecılarıa aç ay içiade 
Beyotlu Dördlnctl Sulla Hukuk Mah
kem11iae mlracaatlara ye •aktında 
alacaklarını kayıt ettlrmeyıaler hak
kında MedHi Kaauaun S61 Ye 569 ncu 
•addelerl latlkmlnGn tatbik •dileeeti 
illa oluaur. (SSS) 

Sllılr n •kd hutahkları müt. 

Dr. ETEM VASSAF 
C.taJejh Orlaaa a. a_,...h••• TeL2ıGIS 
••· tee•klr a.1auı,. llerl 11kak Tel.&0791 
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yüzün zayıflamıt adalelerini 
kuvvetlendirir. Sabahları; be
yae rengindeki ( Y ağııı ) To
kolon kre
mi kullaoı· 

nız. Mönbe
eit meıama
tl eıklaıtmr 

•• ıiyah ben
leri cirlerir. 
Bu krem 
beyazlatıcı • 
beıleyicl n 
aıukaYimdir. 
Bu yeni gençleııiricı tec
rttbeyi ;rapınıs. Yüzünüzde 
hasıl olacak şayanı hayret te
beddül. ıiu m11'ut n munf
fakiyetli bir iıtikbal temin 
edecektir. 

Neden va na iç:n ! ! 

ti~rkca kuılauLr. çunklı : 
Çıkmaz, buletm•z, 

IJI ve ucuzdur. 

KANZUK 

~ 

Kanııuk ecuaHI mlıtahHrlanad•• 1 

KOMOJEN •açların dökülmeaio• :; 
kepeklenmeeiae mADi olur. SaçlartD ko 
terini kuvvetlendirir ve be11ler,tabit:: 
leMi IMıma, IAiil W. rayilaMı " 


