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, Hasan 
TIBAI 

BIÇAİll 
1 • 2 • 3 Ye 4 numaralı ı•J•t 
kealdn ve hauaa taraflan var
dır ki her bir tarafiyle llakal 
en defa brq olmak kabilcllr. 
Bu he•apla S karaıluk bir atlet 
Haaan taraı bıçaiile 40 defa 
Ye ıalalc bardak ile bilendikte 
rlz defa tıraı yapılmak mlm
klndllr ki cltlnyaaıa hiçbir 
bıçatıada l»u meziyet yoktur. 

Ha•an bıçatı iıteclltlnis hal
ele l»qlıa marka ftl'lrlene 
aldanmayımz. TalditJeriad• 
•naaıL Flab 1 adedi S k .. 
ruttur. 10 adedi 45 bnaftur. 

BASAR DBPOIUı Ankara, 

Şirketi Hayriyeden: 
Perıembe akpmlana111 ıeee ••ferleri tertibi tlmdidea •onra 

ayaea Cumarted akpmlan yapılacakbr. 

SON' POSTA 

Hasan 
Tıraş Sabunu 

VE 

Sabun Kremi 
Çok k8pllrlr vı k&plitl 

deYam eder. Cildi yumuıatar 
ve brqı aubuletl• yaptırır. 

Adedi 25, kutnıu 20 {ıuraıtur. 
Tıraı krem aabununun adedi 
ao, kutuauz 25 ku111flur. 

BASAN 
Tıraş Pudrası 
Nefi• kokuludur. Kutuıu IS, 

orta 25, bUyUk 40 kuruıtur. 

lstanbul, Beyoğlu 
latanbul ikinci lcr• memur

ıuıund•nı lırfahoas olup paraya çn· 
ril...U.e karar verilen 8400 liralık 
ıaJri mttbadil boooea 11-8-955 Sala 
sül Mat 10 da 1.tanbul ellıam •e 
talıYiW borauında lldnol aoık U'Mı'-A 
ıuntile 1&talaoağından talip olanların 

i'SPİRIN ol! ..... .. 
2 ve 20 lcomprlmelllc embaleJlarda .. " . 
bulunur. Ambalaj ve kompr.İme· ..... 
lerin üzennde hallslfOlnl tekeffGI 

...... s 
d 

"-r•PI latanb.ı Albri Sauri ı Iİlllll btlkmCl 1oktu. (856) meaktr pn •e 1&&tta mahallinde ha· 
meldebio4• alclılım tudibam•al .. atilı Kı•lafl Pa•aryırl ıokalı •ır bulunacak memuru•• mllraoutlan 
kaybettim J••İaiai alaoaıım4aa eıkl- No. 114 Cndet illa olunur. (12109) 

eden~ marlcesını areyınız. 

, ................................................................................................................................... ~..,. 

AYDA 75 KURUŞLA 
Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz • tf lçbir tehlikesi yoktur • otomatik ayarll 
peti• 88 lira • Bir 1•11• vade ile verHiye 72 lira 4 aene Yade ile •erealye 82 1/2 lira • Kira a1cla 79 kuruı. 

SAT 1 E 
SATIŞ YERLERi 

UUPAZAR MAGAZASI Salıpaıua, Necati S.7 caddeıl No. 428 • •so Tel '4965 
METRO HAN Tlııel Jıleydam, Beyofhı Telefoaı 44800 
mLEKTIUK avı Beyuıt., Ktlrekkepviler oaddeıl. Telefon ı HS78 
KADIK6Y JıluHJddthuae oadftli.. Telefon· 60798 
llOYOKADA 21 Ni18• caddNi. Telefon ı 68, 118 
08K0DAR Şirketi Ha1riye ilkeleıi. Telefon: 80811 

Ba aııuııı u,Urıdı dı 11u,. llltlracı••u 0011 acu olarü temla eter • 

• 
ancak H IVEA ile duyulur. Günet 

banyosundan evel vücudOnD bol Nivea 

l.tıın1 veya N IVEA nf! ile iyice 

uv 1 85ylıce ıüneften yanmak tehlike•I 

/ (fi' kalkar., c'1dine ııpta uyandıran bir ıDıelHk 
ıeliı. Fakat hfçbtr zaman ıılak vOcutle 

MAZeh 

~ ıDnet banyoıu yapma ve kuvveııf 
ıOn•• alt;nda N IVEA masalını 
icap ettıkçe tekrarla ı 

Mazon Meyva Tuzu 
Sabahlan aç karnma Wr kabYe 

kaııfl alındıkta 
K•bızlılı Defeder 

r emeklerden bir ... , ıonra ahndılda 

HAZIMSIZLIAI, MiDE EKŞiLiK 
ve 1anmelanm slderlr. Apzdald 

_,,~~ taUWık •• kokaya isale eder. 
Fasla \ir yemek •• iç•• 
•• 10ma hi11edilea yor
ıunhak n titkinliti hafi!. 
tir. )(~)l ilim •• ....,... 

ııaa ook tlikbt.MAZON tuza
nun telİrinden memnun kal
mıyanlar ıiıeıi aoık da olta 
Hahoekuida lt Bankuı ar
kuaada 12 No.la MAZON 

BOTTON eoaa dıpoıuna iade 
ederek bedeliai •eri alabilirler 

lnhiaarlar lstanbul Başmüdür
lüğünden: 

Ka11mpata ve Sirkeci ta ••ltanu plecek talana •apurclaa 
pkarılma11 •• ambarda• Yapura ylldetUmul 28-S.935 de ihale 
edilmek Dzere açık arttarma1a konulmaftar. 

llteklllerla çıkmama11ntlan ltllrl ihale 8-6-955 c •• art.. .. .• 
aaat ona baralnlautbr. lıteklileria ıaıterilen tin " aaatten e•..ı 
lauca ~ ,~malan ve •Jlll ,a. -tte Kabatqda llqml
dlri7et ltl•-...la teplaaacak olu ko..,_ pl•lllll. 111'4,, 

. 
Denizyol ları 

iŞLETMESi 
Aeeatelerl ı KarakS, Klprlltafl 
TeL C2M2 • lirkHl Mlblrtlarude 

Haaa T eL 227 40 

IMROZ YOLU 
KOCAEU Yapuru 6 Haziran 

PERŞEMBE pil aaat 18 da 
lmroza kadar. "3096,, 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 6 Haziran 

PERŞEMBE 1Untl aaat 20 de 
Hopaya kadar. "3097., 

7'/d76im/i 
GIBBS 

{ra4 .salıun.unu 

lsTİIJOllllll 
...p ......... .. 
........ R. Klktl .......... , .... 

JI 

1 lstllnbul Evk•f mUdUrlyetl lllnl•n 1 
Deleri Pey paruı 
L K. L K. 

812 &o 61 00 Ortak&yde Uncu ıokatıncla •ki 48, 52 1•1 • 
38, 40, 42, 44 ıayalı altaada bir fanDI •e bir 
dtlkklaı ol•• iki kip eYla 1116 paya. (2854) 

25 00 

20 00 

2 00 Beyotlu HtlMyin•ta malaallealnde Bllbllder• 
caddeılnde 8 aayalı ılmdl ahar olarak kullaar 
lan •• bitini 57, 50 metre murabbaınclald 
mahallin 1/4 payı. ( 750) 

1 50 Galatada Sultanbayult malaalleaiade Kale ..
keğıada 9 •ayılı ve blttbıll 4, 60 metre mr 
rabbuadakl araanın 1/4 payı. (35) 

3'15 00 28 13 Tabtakale Rllatempaıada Uzunçal'fl caddeılad• 
uki 63. 59 yeni 330, 332 N)'llı lld dlkkAaı• 
30/120 payı. (10667) 

100 00 

97 sı 

88 89 

29 '20 

7 00 MahmutPafada Çubacıban alt katta ,..S 'il, 
28 aayılı bodruma olan oclanıa 9/45 payL(2396) 

7 32 Bopziçtada Kandillide Mezulllr IObtında T.,ta 
bağ demekle tanınm•t ve blltOnl 1 a 787 metre 
murabbaındakl bağ mahallinin 45811~ 
pa>•· (1481) 

6 68 DavutpafA mahalleainde Hekimoğla Alipap IO" 

10katında 115, 117, 119 yeni 121, 123. ıd 
aa)'llı ve Dıtlerlade birer oclau olu dDkkfela-
na 2/9 payı. (4113) 

2 18 Ktçlkpazarda Hocabayreddin malaall ..... 
Kazancı ar aokajında 8 NJ•h kip dlkk.,_ 
8/96 P•~ ı. (1451) 

178 59 13 39 Be)oğlunda Kamerhatua mabaUe1inde Kal1or 
cu kuıluju büyDk caddelİI• Bahkpazan ca~ 
ılnin bir!eıtlii yerde ve k6tebaıında elkl d 
yeni 37 aayılı ıaz.inonun 30/840 papL (89) 

7 02 KumJlapıda Muhıinebatua maballealnde Çlftır 9S 50 
lialer caddeı:nde 47 AJlh we b&ttlnl 33 •ette 
murabbaandakl araamn 34148 payı. (5343) 

Yakardakl pajh mallar d6rt hafta ara ile arttırmaya pkeıai
-.tar. Oatermni 13/8/935 Perıembe aflal aaat 15 de KomiayOllda 
rapalacakbr. lateldileria yOzda yedi buçuk peJ paralarlle 11~!:'1 
Kalemiae plmelerl ·-~;:=.. 

BELSOGUKLUGU •e FRENGl'ye 
1akalan ma•ak için ea iJi çare, 21 teaedealterl bu baetalaldın• tecl9~ 
..... Dr. KUTIEL•ıa. t•tip •ttlll ( NEOPROTEKTIN) ua.• Ya ..,...,. ............ 



Sene S - No. - PERŞEMBE - 8 HAZİRAN 1935 İdare fıleri tılıfoaıı: 

Hava .. ~kileli Kurulma-rxöulüue 
Si İçin Mütehassısların 1 Ziraat ~~~~a{a 
Fl.kı·rıerı· Soruluyor ÇokParaverecek 

Ankara, 6 ( Huıuıi ) - Zlrraat 
Bankuıaı•, KlSyllnGn ekla, çift 
hayvanı, ye makiaelerlne kal'ııhk 

Bütün Hava T eşek
külleri Yeni Veka

lete Bağlanacak 

Müdafaa Hazırlığımız 
Bulgar Gazetelerini Fena 

Halde Sinirlendlrmiı 
Ankara, S (Huaual) - Baıba

k~ lamet lnönn ıeçende TUrk ..__,~...__~~----~

• 

tutarak lıorç para YtrmHID.l temin 
ediei aratbr•alarda buluadutuau 
ötrendlıa. Bu haber dotru çıkaraa 
ldSylGye bugaa Hdece tofHt••• 
llartıhlc Yerilen pa;adaa daha 
gıalf faydalar elde edllec•k olan 
bir borı Yerme ııldi buluamuı 

olaoaktır. BllhaHa laaaat nktl 
mabıul mhılmlndea önce köyll• 
nln para ıılunbıı ortada• kaldı· 

rılmıı oluak, dolayıılle klJyll 
elindeki mahıull daha t1I para1a 
aatabilHektlr. 

Tayyare Cemiyetinin yıllık kurul
tayında hava teblikeafal ıözıeliıl 
•derken, bavacılıtın teknik Ye 
ııyaaal bakımlardan çok hızlı 
JOrUdUtUntı de ıöylemlı ve demiı 
idi ki ı 

1 Köylümüz, Pancar Usaresi 
" - Bu ahYal •e ıeralt 

lcarııaanda kendi baya mUdafaa· 
nuzı, milli mlldaf aanın btitçe ve 
devlet hlımetleri arasındaki vazl· 
t•tinden çıkarmak mecburiyetinde 

Yemekten Kurtulacak ! 
kaJacaA'ız. ,, 

Baıbakamn bu aöylevlndea 
lonra bava ku•••timizl çoğaltmak 
için çok hızlı bir harekete ılri· 

ftldi. Bua-lln yurdun her yananda 
•• Hava tehlikesini bilenler ,, ku-
rumuna Uy• yazımı iti hararetle 
devam ediyor. Fakat, lamet 
İnönü'nUn burada bildirdiğim 
tUmleainl okuyanlar, havacılık 

itlerini haıhbaıma idare etmek 
için bir " Hava V eklletl ,, teıkll 
•dilmesinin çok muhtemel oldu· 
iunu aöylüyorJar. Diğer taraftan 
Bat bakanao bu huıuıta mtltehaHıı 

( Dnamı 12 inol yüsde ) 

Şekerin Ucuzlabl· 
ması Kararı Her

kesi Sevindirdi 
Şeker fiatlarının, kilo batına 

12 kuruı~indirllaıHI için h0k6m .. 
tin kamutaya bir kanun llylhaaı 
vermHI, plya11mııda çok bUyllk 
tHlrler yapmııtır. latanbul plya• 
aaımda ıeker Uıerine biri ham 
ıeker aataıı, dlterl de mamul 
ıeker aabfı olmak Uıere iki türll 
it yapılmaktadır. Ham ıekeı 
ticareti yapanlar azalmııtar Ye 

(Den•• 13 ClncG 7Gsde) 

y apurda Delinin lıi Ne? 1 

Bir lngiliz Kadını Güzel 
Bir Kıza Saldırdı 

K•clıkö• u1111ar•rulakl lcorkıueç IHifli,.nl,. "S•• Poıt•,, r••••m••• 
illa•,,. etlill lıe11•c•n ,.,.,.Hl 

Evvelıl sabah, Kadık6yUndea~ 1 Bir arahll ortada, aon· 
••at onda kalkan Yapurda, her· radan lnıillz olduiu anlaşılan 
teai teliıa ve hayrete ~dU9Uren uıun boylu, orta yaılı, acalp 

lr vak'a olmuştur. ~ tavurlu bir kadın peydahlanmıthr. 
Vapurun üıt katındaki ~kapah Ve tıpkı, ayaimın aeıini duyur-

lc:ıırnın yolcuları araaında, vapur maktan 1&kınaa bir hıraız edadle 
durnana ıöı:!üklü, aarı kıYırcık yürüye yUrUye, vapur dumana 
la~la, ıenç bir ku da Yardır. ( Dnam• 11 inei 1llacle ) 

---------

Çerez Kabilinden 
Tıflı Anlatıyor: 

HANGiMiZE? 
Eald saman.. - Cenp ı,. 
Vanlk6JlD Çerez tedin mi? 

meılaur Yuıuf Kabilinden - latedum ı 
Cemli Efeodiola, 1--------------1 - PekL .• Ne 
köyündeD yeni Tanınmı' mlzahçılar1mızdan dedi? 
ıelme, Hödl\k biri, Tlfh lmzaalle, her gUn Uıak, cebin-
blr uıaii Yarmıı. size çerez kabllinden kUçUk de alakoyduğu 

Gerek efendi bir hlklye anlatacaklar. Bu mektubu Efen· 
kUçUk mlzaht hikAyelerln 

ye 1erek onun birincisi bugUn çıkıyor dinin öntine fır· 
ahbaptan, bu ---------.;;.._----~ }atarak, yarı kız-
adamcağızıo 1afhfı ile boyuna i1D bir tavurla fU karıalığı Yer· 
alay eder dururlarmıı. mlş : 

Bir akıam, Yuıuf Cemil Sıfatıma bahdu .. bahdu da .• 
Efendi, Durmuı adındaki bu uıa· Hay ayu, bayi dedi.. Amma, 
tına kapalı bir zarf uzatarak : una mı dedi, bana mı dedi?. 

- Al, ıu m•"tubu cebine Onun oraıdna bl mem gayrı 1. 
koy da, Recai Efendinin yalıaıoa Tıf lı 

ıtt, Efendiyi gör, cevap latediğiml 
ıöyle.. Demlf. 

Herif te, mektubu ılmıf, ce
bine koymuı, kalkmıı, ıitmtı. 

Bir çeyrek saat aonra dön
mtlf, dikUaılı ef•odlsinln kar
ııaına. -

Y uıuf Cemil Efendi aormuıı 

- Gittin mi? 
- Gettftm, efenduml 

ispanyada 
Yine Kargaşalık 

Madrlt, S (A.A) - Birçok kitinin 

yaralanma11 v• 6inıHİ ile biten Ye 

Paur ~QnG .NanJle• klSylnde çıkan 

hldi11lerdea IODra, 11yual ve ihti. 

lllcl a6zlerla a51lendltl toplaatılar 

yaaalc e•llmlıtır. 

) 
ll•11•nlıkta11 Baglıl• ı•ç.. .a6ık 

C•mll• (11•11l tıdı il• C•rnll) 

Erkek 
Olan 

Kız 
Bu Yeni Delikanlı 

Çok Seviniyor 
Dun kıaa bir haber ver-

mlıtlk ı 
"Malatyanıo Plltllrg• kaaaba

alndan 20 yaılarında bir kızın, 

Ha1ekl hastanesinde kendiıln• 
yapılın bir ameliyat ıonunda 
erkek oldutu meydana pkmııtır. ,, 

PlltUrıeli Ahmet oj'ullar1ndan 
Nlyazinln J•tltmit bir kazı vardır. 

Artık •vlenecek çatı gelip 
ıeçen Cemile lımindekl bu kız, 
kendlılnde bazı haller his etmiı, 
bunu arkadaıJarma açmıı, niha
yet it ana ve babaaına akaetmlf, 
vadyet tDpbeli 16rllldüğUnden 
Cemilenin Iatınbula getirilmeıi 

kararlaımııtır. 
Cemile buraya getirilince ha· 

Hkl hastahanesi doktorlarına 
gösterilmiı. doktorlar, Cemiledeki 
gyritabiiliii ıörllnc• ameliyata 
IUzum göstermişlerdir. 

iki glln eYvel yapılan ameliye 
doktorlara tahminini dotru çı· 
karmıthr. 

( Onama 12 iael yüıde ) 

KUçUOün ltlediği 
Cinayet 1 

Arkıula111u bıç•klıgen tlört 9aııntl• 
Halil (Yuı•ını iki11cl .ag/aflc 

ekagııc•k•nuz) 



2 Sayfa 

Eskişehirlilerin 
En Büyük 

Dertleri Nelerdir? 
Eakl,ehlr, &aman pazarı, 

To,nu sokaGı 14 numara hane· 
de mUhendla Sadi = 

- Eıkltehlrin en btlytlk derdl tozu• 
nun bol'utudur, Herıeyden evYel 
mGcad•I• edl'mul lbımrelen ıeyde, 
en fazla ihmale utr;:yag bu derttir. 
Bunun anüa• geçmenin çareleri yok 
değildir. MeHli Belediyenin i'•tirte
eeti iki Aroı6t, Eıkiıehlri Eıkitehir
Jllere cehennem olmaktan pekili 
kurtarabilir. Bu, belki çok e .. ılı bir 
tedbir ıftyılamaz. 

Fakat, bu derdi kökllnden kaldar· 
mak için, memleketin d6rt çnrHinl 
ormana çnlrmek lbımdır. Ve bu, 
bittabt uıun bir zaman itidir. Bina• 
enale7b bugftn için, ArodJzlerl hemen 
getirterek mu .. kkat fakat elzem bir 
bir tedbiri almıık, n difer ıumullO 
çarenin yolunu da, daha fasla l'ecfk• 
meden tutmak ıerektir. 

lf 
lsklşehlr; Yukarı mahalle, 

A.ydınhk sokak, 4 numara Ihsan: 
- Esktıehirin dertlerinden blrlnl 

en bOytık diye g6ıtermek iıabetll 
olmaz. Zlrat buranın baaı dertleri 
•ardır ki, tamamlle aJDI l:oydadırlar. 

MeHll b,n, Eıklıehtrln yasın to:ıı 

kıtın çamur derdini, içecek ıu lhtl• 
7acından bGyUk Hymam. Eıkitehlrde 
lçlleeek yalnız • Al ,, ıuyu .ardır. 
Bu ıu 7alnız ince bir ç•ımeden akar. 
Bu itibarla, oradan ltir dutl doldur
mak iıteyenler, yemedea, içmeden, 
uyumadan çefm• batında Gç a-Gn O~ 

~ece n8bet bekitmek aıecburlyetla· 
dedirler. 

Bunun annne geçme yolunda da, 
henUz, bir adım atmanın llfını bJle 
duymuılufumuz yokf 

Bir Hamal 
Tevkif Edildi 

Bfr Gümrük Müdürünü 
Öldürmek istiyordu 
Di1n adliyede Şükrü oğlu Ah· 

met admda bir hamal tevkif edil
miştir. iddiaya göre bu adam, 
latanbul gümrük müdürlerinden 
Tahsin Fazılın Fatihteki evine 
fena halde aarhoı olarak gltmiı, 
kapıya dayanmıı, Tahsin Fazılı 
öldürmek için üzerine atılmıftır. 
Bu aırada Polisler yetiımit Te 
hamal Ahmedi yakalamıtlar, bu 
ıuretle de muhtemel bir cinayetin 
önüne geçmiılerdir. 

Tartı ile Yaralamış 
Don sebze Halinde Mahmut 

Ye Arif lılmlerlnde iki zarzavatçı 
kavga etti, Mahmut, eline ıeçlr· 
dlğl bir kiloluk tarb IJe Arifi 
batından fena halde yaraladı. 

Şeker Kaçakçıhğı 
Bulgarlstandan muhac~ malı 

diye ıe"•r getirtmek ıuretile 
gDmrUk kaçakçılıiı yapan Kara• 
bekirle arkadatlarını durutmala• 
nna dlln bakalmıı, ıahlt getlrll
meal l~ln duıuıma baıka anne 
bırakılmıttır. 

SON POSTA 

DABILİ BABBBLBB 
Küçüğün lılediği Cinayet ! I,__ __ _ 

Öz Dil 
Çalltmaları 
Yirminci Llete 

1 - Havan • Dolay 

Kabahat Çocukta Mı, 
~Yoksa Babasında Mı? 2 - Banliyö - Yöre 

Örnekler ı 1 - f.tanbul dolayının 
ormanları gittikçe aaalmaktadır. • 
2 - Dcmiryolları y6netıeal (ida• 
rul), 7are beıı.leri tarifHial 
u•ualattı. 

Küçük Halilin 
r 

Babası Da 
Sorguya Çekildi 

Dün haber vermlıtıkı 
" Çocuklar arasında iki cerh 

Yakaaı oldu. Bu arada Karaglim• 
rUkte de dört yatında bir çoculr, 
9 Y•tında diğer bir ,ocutu ya• 
raladı,,. 

Yaralı olan çocuk, KaragUm· 
rtıkte Kocadede mahalleılnd• 
oturan ameleden ferldln ojlu 
lbrahimdir. 

Kunduracı Oımanın 4 yaıında• 
ki otlu Halli ile bir para mesele• 
ıinden kavgaya tutuımuılar1 az 
zamanda ftl aııtmıılarelır. 

Halil, her naaılaa, babaıına 
alt bir kunduracı bıçağını ellne 
geçlrmlt ve fazla kızınca, bu bı• 
çakla lbrahhm, arkasıadan •• ka· 
burga kemiğl llzerinden yarala· 
mıştır. Kamil adında baıka bir 
çocuk ta lbrahimfa ellerini tutmuı· 
tur. ite el koyan pollı, çocuiun 
yaratının tehlikeli bir hal alabil· 
mesl ihtimalini diitllnerek hemen 
Yeni bahçe ıuraba hBBtaneaine 
kaldır mııtır. 

Ha.tanede çocuğa ilk tedavi 
yapıldıktan ıonra yaraaı 1&rılmıı 
Ye evine gönderilmiıtir. 

Dfğor taraftan yaralayan ço• 
cuk ta poUıçe yakalandıktan ıon• 
ra ikametgaha bağJanmıı, ayrıca 
babaıı kunduracı Oıman da ya• 
kalanarak oj"lunun elJne bu bıça• 
ğın ne ıekl!de geçtiği huıusunda 
sorguya çekllmlştir. 

Yaman Bir 
Dolandırıcı 
Tutuldu • 

Mtiddeiumumillk dtın, Şerif 
oğlu Iımail adlı bir hammalı tevkif 
etmiştir. iddia edildiğine göre 
Iımall aıyısız dolandıncılık yap• 
mııtır. lsmail birçok klmaelerin 
evlerini teabit eder, aile reisler( .. 
nl ve tanıdlklarmı Gğrenir, aon .. 
ra da onların adını vererek do· 
hındırıcıhk yaparmıı. Iımall bu 
ıekilda sekiz on •vden elbi1e, 
bir tüccardan 10 teneke yağ, 60 
okka kAğıt dolandırmıtbr. batta 
bir pollıln evine gitmlı Ye ı 

0
- Bay Ahmet merkezde 

alvll elbiHlerlnl lıtlyor, demiş 

elblHlerinl dolandırmııtır. 

Yaralanan Ibrahim 

8 -Muhit-1- Çnre 9 - Çenn 
Öınekler; 1 - Evimis, reç •akit• 

kadar, yangın teblik .. inin ~tYre1l 
dıtında 1r6rilaGyordu. • 2 - An
kara hükumet çenalerinde ı6y• 

lendltioe ıllre. 
4' - Zelzele • Deprem · 
Ôrnek; Ru kıt Türkiye ıık ıık dep-

rem felAketleri g8rdD. 
5 - Zaruret· Zoraf, k11tam 
Örnekler; 1 - Hnamızı 1000 TGrk 

kanadı ile ıillhlamak, rahat nefH 
almamız için bir zorat haline 
reldl ~ 2 - ln1an böyle bir hare
kette bulunmak için na1ıl bJr 
lcııtam içinde kalmalı? 

Not: Gazttemizı gönderilecek yazı· 
larda bu kelimelerin Oımanhaala
rınıu kullanılmama11aı rica ederiz. 

Yoğurt Bayramı Yapıldı Amma 
... ~ .......... . . ..... . . 

Umulduğu Kadar Gelir 
Elde Edilemedi 

Yoğurt Bayramı dün yapılmıı, 
fakat umulduğu kadar nrlmll 
olmamııtır. Bu bayram dolayııilo 
ancak aiti )'ÜZ küsur liralık Kı· 

ıılay pulu ıatıJabilmiştir. Bunun 
aebebl bu yıl yoğurt fiatları ucuz 
olduğu için mandıra sahiplerinin 
ıutleri ile yoğurt yerine peynir 
yapmıya baılamıo olmalarıdır. 

Toptan ycğurt satan tUccar!ar 
her yıl 5 haziran gUnünU Yoğurt 
Bayramı o!arak kabul etmit!erdir. 
Fakat Kızılay bu mevı"mde 

yoğurt iıtihlakinin azaldığını göz 
önüne alarak yoğurtuçular ne%· 
dinde bayram gUnllnUn 5 mayıı 
olarak değiştirUmestne teşebbUı 

etmiı, dun yoğurtçular söz birliği 
ederek 5 haziram 5 mayıaa tahvil 
etmlılerdir. Gelecek yıl Yoğurt 

Bayramı 5 mayııta yapılacaktır. 

Umumhaneyi 
Taşlamışlar 

Polis, blr umumhaneye tur· 
ruz eden Uç kişiyi . yakalamıthr. 
Bunlar, Fethi, Ömer ve lbrahim 
adında Uç arkada9tır. 

Bu llç kafadar, evvelki gece, 

Dolapderede BUyUk Ziba denilen 
yerde Agavnl iamindeki kadının 

tuttuğu umumhaneye gelmltler, 
kapıyı çalarak içeri girmek iat .. 

. .. ...... il t • . •••. • ••• • • 1 .................. . - ... ·11•• ...... --.--

Bir Arabacının 
Kafası Patladı 

Fakat Kabahat Kendi 
ihtiyatsız Hareketfndedir 

Dün çok acıkb bir araba 
kazası olmuş ve bir arabacı kendi 
hatasını yıne kendi hayatı ile 
ödemiştir. Hadise ıöyle a-eçmf ştir: 

Beşiktaş iskelesi arabacıların· 
dan Meclt, dUn öğley• doğru 
arabaaına beygirlerin çekemty .. 
ceği kadar çok ot yUklemif, en 
Ustüno de kendial oturarak ara• 
bayı hareket ettirmiştir. Fakat 
biraz ilerled1kten ıonra araba 

muvazeneyi kay betmiı •• Moclt 
yere yuvarlanmııtır. Bu dUtmo 
çok acıkh olmuı, arabacı taılar 

Osttine dUtünce kafaıı patlamııtır. 

Şimdi bitkin bir halde hastanede 
tedaviaine çalışılıyor. 

·······················--·· ..... ···-·--.-.················ 
miılerdir. Agavnl hor nedenıe 
bunlara kapıyı açmak latomemiı, 
Uç arkadaı buna kızarak eJlerlne 
geçirdikleri tatlarla evin camla· ' 
rım baıtan aıağı ku~p yere in• 
dirmiılerdir. Fethi, Omer, ibra• 
him itleri bittikten ıonra çekilip 
ıitmek iıtemiılerae de yetfıen 
pollıler tarafından tutulmuılardır. 

P•zar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Haziran 6 

[ Günalİ Tarihi J 
Bir iki 
Satırla 

FloM"ya Plljı için Bir MUea• 
baka Açllacak 

173 bin liraya lıtanbul Bele
dJyesinin eline geçen Florya 
plAjı bugUn kiraya ·•erilecektlr. 
Fakat belediye aynı zamand• 
Iıtanbulu modern bir seyyah 
ıehri yapmak istediği lçlıı plijıa 
çabucak yeniden kurulma1ma ka• 
rar vermiştir. Bu kararm yerine 
getlrllmeal için do para tedarlll 
edilecek, bir de plAn mUıabaka• 
ıı açılacaktır. Her halde gelecolıt 
yıl lıtanbul çok modern bit 
plAj kazanmıı olacaktır. ... .. .. 

Siirt Güzelleflyor 
Siirt, 5 - Şehrin gUielleıtl• 

rllmeai için yeni yollar a~ılmamna 
baılanmııtır. 

Bozulan Seçim 
Samsun, 5 - Şarbaylık seçimi 

Danııtayca (Şurayı Devlet) b04I 
zulduğundan yeni seçim için hıi 
ıırhklar baılamıştır. . ... ... ... 
Ökonoml Bak•nı Gcllyor 

Ökonoml Bakanı Celil Bayı~ 
buıUn ıehrJmlze a-eJmektedirt 
Burada bulunan iç ticaret genel 
mOdUrU Ismall Hakkı tetkiklerine 
ait raporlarmı hazırlamaktadır. 

.. * .. 
Kuma9 Kaçrrıyordu 

GUmrUk muhafaza teıkllAb 
yeniden bazı kaçakçılık vak'aları 
teapit etmittlr. Bu arada Recel 
Karol vapurundan Davlt adlı biri 
ipekli ve yllnln kumaı kaçırırkeo 
yakalanmıştır. 

* * * Katli Kadın 
Müddeiumumilik, hemıerfıl 

KAıımı öldUren GUlizarı, tabkika• 
tını bitirerek dun Birinci MUstan• 
tlkllğe •ermittir. 

.. * .. 
Y erll Mallar Sergisi 
Hu yıl Galatasarayda açılan 

rerll mallar sergisinin hazırlıkla• 
rına baılanmıştır. DUnd~n itibaren 
plAıı üzerine iatiyenlere yer verll• 
meye başlamııtır. Bu sone aergf• 
den yer almak için fazla mUra• 
eaat •ardır. Bunun ıebebl de bu 
yıl yer fiatlarmın ucuz oluıudur. 

... * .. 1 
Yat Meyve için 

TUrkofiı yaı mey•a ve ıebze 
ihracına buyuk önem vermektedir. 
Bunun için soğuk hava tertibath 
•agonlar kullandmaıı dUıtınülmek., 
tedir. Çilek ihracatı için de hu
ıuıl fıçdar kullanılacaktır. * ,,. ..... 

NumerotaJ iti 
SözUnO yerine getiremeyen ye 

&len e1kl müteahhidin vermiı ol· 
doğu teminat para1lle başka bir 
mOteahbide ev numaraları ısmar 

la amııtar. 

I 
t 

Komşd - HaHn Bey içki dUşman· 

ları cemiyeti propaıanda yapmak lçiD ... 
... Jıtanbulun cl•arında Ye köylerde 1 

dolaıacaklarmıı. 

... Halbuki aaıl Iataobulun meyhano

lerlne ıitseler daha iyi olmaz mı ? 
Hasan B. - Olmaz f ÇUnkU me~ • 

haneye girince dayanamazlar, tezgah 
baıanda birkaç tane atııtırırlar 1 



8 Haziran 

Hergün 
Bu Kadın 
Katil Midir ? 

• Jf-
Ge\ende Pariıto yetmit yaıın· 

da bir adam otuz yaıında . bir 
ıenci öldürdU. Katil olarak mah· 
kemeye çakb ve cinayetini föyle 
anlatb: 

- Ôldllrdnğtım adam dama• 
dımdı. DOnyada kendimden daha 
çok sevdiğim, blltün hayabmı 
yetişmesine hasrettiğim biricik 
kızımla evlenmişti. Huyıuz, hırçın, 
ahlaksız bir adam çıktı. Çiçek 
~bi bin itina ile bllyüttüğüm 
kızımı üıdD, llı:dU, durdu. Verem 
etti ve nihayet öldürdü. Kızıma 
GlUm yataitnda intikam almıya 
ıöz verdim. 

Katili tevkif ettile, sekiz HD .. 

J• mabkfım ettiler, iki ıene ita· 
piste kaldı, bir aftan iıtifade 
•derek çıktı ve lnaanlar arasına 
karıttL Fakat benim intikam 
vidiml işittiği için bulunduj'u• 
Öıuz şehri terketti. Ben malımı 
mtilknmO sathm. itimi gncnmn 
b1raktım. intikamımı almak lçla 
diyar diyar dolaımıya baıladım. 
Onu nihayet Parla sokaklarında 
yakaladım ve öldllrdllm. Şimdi 
mUiterihim • ., 

Bu adam katil midir? 

* Bu kadın katil midir ? 
Dün 1ıtanbulda buna benıer 

bir vak'a oldu. Gnlizar İıminde 
otu7. yaılarında bir kadm yolda 
bir adamı sekiz kurıunla yere 
serdi. Ve sonra işini görmtlı bir 
insan pervaaızlığile poliH teallm 
oldu. Kendisine bu cinayeti niçin 
iılediği sorulduğu zamaa ıunu 
anlattı: 

- Bu adam anamı öldUrdU, 
kardeşimi toprağa anmdtı. Evimi 
)'ıktı. Elimden tarlalarımı aldı. 
Kardeşimin dört yavrusu yetim 
ve eller kapıaında kaldılar. Bu 
ivi görenler bugün hayabna nlha· 
ret verdiilm Kazım ve dört ar· 
kadaşı ldi. Bunları jandarma 
yakaladı, bapise ·takh. Fakat ıon
ra hapishaneden kaçmışlar. Kl· 
ıımın buraya ııeldlğinl <Sğreıadlm. 
Memlek t!mi terkettlm, buraya 
geldim. y olumı aözledim ve 
intikamımı aldım. 

Bu kadın katfl midir 1 

* Ferdi intikam, organize, devlet 
bulunmıyan bir topluluk için ma· 
zur görnlebilir. Fakat devlet 
bulunan yerde, fertlerin şahsi 
intikam gUdmeleri lçfmat Dlzamı 
bozan bir anar§İ sebebi olur. Kan 
davası iptidailik alametidir. Ad
liyesi, polisi, jandarmaaı olan bir 
cemiyette fertler kendi davala· 
rmı kendileri göremezler. Sonra 
cua artık bir intikam vaaıtaaı ol· 
maktan çıkmıştır. DHlet bile bir 
katili cezalandırdığı zaman ondan 
intikam lmak makaadını gUdmez. 
Sadece cemlyetln nizamını koru· 
mıya çalııır. 

Yalnız bu kabil katillerin hare· 
ketleri clrOmlerlol hafifleten ve 
lmmeola Yicdanında bilyUk akla· 
ler yapmayan sebepler• dayandıjı 
için cezalan da hafif olabilir. 
Yoksa katil olmalanna mani 
olamaz. 

Başbakanın Seyahati 
Ankara, 5 - Baıbakaıı l.met 

ln6nti Kamutay tatilinden ıonra 
Doğu vlliyetlerinde bir tatkik 
dolaıması yapacaktır. -
Ölenlerin 
Sayısı 
56 Bin 

Londra, 5 ( A. A.) -
Kuettadan bildiriliyor: 

Resmi tasın/ara göre, 
depremde ölenlerin sa
yısı 56 bin kişiyi bul
muştur. 

......, (Ta/ıl14t 5 inci ıa1Jf11tla) 

SON POSTA 

Resimli Makale a Dosta 

Köpeti aiçla Hveriz? Bize udık doat oldutu Jçln 
H•kiki doıt l,izi her ı:aman arayan, her derdimiı.e ortak 
olaa, düıtOğflmlı zaman kolumuzdan tutup kaldıran 
adamdır. Hele f.ıl&ket anı•da, doat kadar iaHn için 
kıymetli bir ıey olamaz. Do.t yarım anadır. lnaanlar 

. ekseriyetle vefuızdırlar, do•tluklar.na ıııven olma~. Doıb 
az raatııeli~ir, on.un için de kıymeti hüyilktGr, doıtlutun 
en bilyOk nuhakkı fellkettir. Saadet i'ilnlerinin doatu 
çoktur. Fakat hakiki do•tumuz bizi feliket gllolerimiade 
unutmıyanlardır.· 

~ 

,-------------~------------------------~ 
SON TELGRAF HABERLERİ 

Fransadaki Buhran Kanlı Bir Yola Dökülüyor! 

Pariste Nümafişler Yapılıyor 
Yüzlerce Tevkif Var! 

Pariı, 6 ( Huıuıi ) - Kabine 
buhranı ciddi tehlikeler doğuracak 
ıekll aldı. Laval, uK"radığı güçlük· 
Jer karşıııoda yeni kabineyJ teıkil 
etmekten vazgeçti. 

Radikaller, bir ıol kabine 
kurmak fçfo ıoıyallıtlere müra· 
caat ederek kabineye iştirak için 
llerl sürecekleri prtları sordular. 

BlıAikaller kabineye tam sa• 
llMyet vermlye al ey hdar olduk· 
Jarını da bildirdiler. Gazeteler bu 
buhranın kabine buhranı olmak .. 
tan çıktağanı, ortada bir re
jim buhranı hat gfüıterdiğlni, 
parllmento dağılsa bi:e buhranın 
önüne geçilemeyeceğini, parla· 
mentonun dağılarak idarenin bir 
umumi HlAmet komitesine geç• 
meıi llzımgeldiğini yazıyorlar. 

NUmayı,ıer Başladı 

Pariı, 6 ( Hususi ) - Buhran 
vaziyeti çok korkutucu bir mahi· 
yete büründü. Sağ partilere 
mensup birçok kimseler nUma• 
yiıler yapmıya başladılar. Nüma· 
yiıçiler, meıhur bir Alman tara· 
fından operada verilecek musiki 
mü1&mereaine seyircilerin girme• 
sine enael olmak istediler. 

Cilmhuriyet muhafız kıtaata bu 
nümayltlerl önlemek için harekete 
aeçti ve ylblerce nDmaylıçi tevkif 
edUdi. Sağ cenaba menıup bi ... 
çok talebe de ayrı bir ntlmayiı 

tertip ettiler. 
Bu arada, frangın dütmesine 

taraftar olan Pötl Jurnal gazet .. 
ıin• de taarruz edildi, camları 
taılandı. Şimdi sinirler çok ger-
aindir •• yeniden kanla nUmayi.
ler çıkma11ndan korkuluyor. 

( Franaız buhranı hakkında ilk 
haberler beşinci eıayfadadır) 

Kamutayda Dayak Ve iş
kenceden Şikiyet E~ildi! 
Şiddetli MünakaşalardanSonralkiÔlüm 

Cezası Hapse Tahvil Olundu 
Ankara, 6 ( Hu.uıi ) - Dün 

kamutayda iki ölüm cezasının 
hapse çevrilmesi etrafında şiddetli 
aytıımalar (mOnakaşalar) oldu. 

Osman oğlu Ömer, Mehmet 
otlu Hakkı, Mehmet oğlu Veli 
ve Mehmet oğlu Cafer hakkındaki 
ölUm cezalan tasdik edildi. 
Fak at bundan sonra Sallhlfli 
Mehmet oğlu arabacı Halil 
ile Maksud oğlu Sadri hak· 
kındakl ölOm cezası mazbataaı 
aytıımalara yol açtı. 

Önce Hasan Ferit ( Kayserl) 
ı&z alıp mahkemece verilen hUk· 
mUn yeraiı olduğunu, çünkü suçlu· 
ların ikrarlarının yedikleri dayak• 
tan ileri geldiğini, fena halde 
lıkence edi!diğini ıöyleyerelc 
ıahitlerln ifadelerine bile kulak 
aıılmamıı olduğunu bildirdi. 

Ha1&n Ferit, mahkemenin yOk· 
sek takdirlerine aıla mOdahale 
fikrinde olmadığını, sadece bu 
&lllm cezalarının hapıe tahvilini 
iıtediğioi de anlattL 

Bundan ıonra kllrıiye gelen 
Adliye Encümeni mazbata mu· 
harrlri Salihattln Neıet, Encüme
nin doıyeyl iyice tetkik ettiğini ve 
su~ular hakkında verilen ölüm 
cezasının lnf azı lAzımgeldiğlni, 
mahkeme kararlarına kamutayın 

karıvma11nın doğru olmadıAını 
söyledL 

Sonra tekrar Haıan Ferit 
kllraUye çıkb. Salahaddin• cevap 
verdi ve Salahaddinin buna ceiabı 
gtlrültDler araaında kesildi. Hasan 
Ferit bu arada Manisada Memduh 
adında bir suçlu yedi aene 
hapis yattıktan &onra asıl ıuçlu· 
nun meydana çıkmıı olduğunu 
söyledi ve alkışlandı. 

Bundan ıonra Hakkı Tarık ta 
Saltıhaddine hucum ederek: 

11 
- Nihayet kendi kanaatle

rimlıl adliye encümeni azaları 
kadar kullanmak cesaretini bula· 
biliriz. dedi. ., 

Sonra Mehmet Ali de dayakla 
suç itiraf ettirmenin kötO misali .. 
rlnl anlattı Ye daha birçok say• 
lavlar ölOm cazasınm hapse tah· 
vilini iatediler. En sonunda Haaan 
F eridin bir takriri alkışlarla kı bul 
edilerek bu iki suçla hakkındaki 
l>lüm cezası 24 aen• hapse tahvil 
olundu. 

Bundan ııoora Temyiz mahke· 
mHin°İn Aukaraya nakli hakkın· . 
daki kanunla poliı vazife ve 
teıkilAt kanununun bir madde· 
sinin tadili layihası onaylandı. 
Kamutay cuma glinll Hat 
15 te toplanmak llzere dağa~dı. 

r 
Sözün 

Sayfa 3 

-, 
Kısası 

Tuzdan 
Sonra 
Şeker --------sernr B •dl 

Daha Uç dört gUn evvel bu 
snttmaa tuzdan sonra şeker fiatı· 
nın da indırllmesi için Baıbakanı· 
mıza kıaa bir ariza sunmuştum. 
Bu niyet kendisinde de önceden 
varmış ki aradan uzun bir zaman 
aeçmesine hacet kalmadan mUj· 
deıl ge di : Şeker fiatları iniyor. 

Kendisine bütün gönlümüzle 
teşekkür ederiz. 

lımet luönU, gıda maddeleri· 
nln baıında gelen şekerin fialı 
tiıtünde gösterdiği bu titizlikle 
ilk önce Uç ıınıf irıaanın minne
tini kazanıyorı lıçiler, hastalar, 
çocuklar; fakat bütlln bir memle
ket, yalnız bir fiat farkına değil, 
Yerilen karann ruhu itibarile de 
bllyUk ve aevgill adama şükran 
duymuıtur. Bu ruh, "inkılap,, ve 
"ihtikAr,, kelimelerinin asla mut .. 
radif olmadıklarını ispat enerji· 
sidir. 

Memleket kanunlarından hl ç 
haberi yokmuş gibi yllıde yllz 
kinoı ilin eden şeker fabrikası, 
bu klr içinde kaç milyon işçinin, 
hntanın ve çocuğun kanı bulundu
pnu da unutacak kadar neı'e ve 
meati içinde idi. Bu fabrika sanki 
bizlere zehir, kendisine lezzet imil 
etmek için mi kurulmuıtu 1 

ismet in6nü, bu sorguya, ıef· 
katli ve gDr 111inio en yükıek 
perdesile: " Hayır ! ,, cevabım 
verdi ve bugüne kadar r .. 
jimlo tenkidine ait bahisler 
araaında her hangi bir muhalife 
sesini yükseltmek hakkını babı .. 
den bu teker dava111nın halline 
giriftl. Bu hareketi, in\nllbın ta
dına pek çok şeyler IJAve ede
cektir. 

Güzel Türk 
K1zı Aramışlar ! 

Bul~aristanda Türkler Yin~ 
E askına Uğradı 

Sofya, 5 - Dlln gece Kırca 
Ali havalisinde Kuklalar köyOne 
bir haydut çetesi girdL Yusufun 
evine baıkın Jftptı. 

Haydutlar, köydeki zengin 
Türklerle, gUzel kıı.ların nerede 
oturduklarını sordular. Haydutlar, 
Bulgar çeteleri KırcaaU tarafların· 
dald Türkleri tazyik etmektedirler. 

Maliye Memurları 
işlerini iyi Y apmaılarıa 

Ceza Görecekler 
Ankara, S - Finanı memurları 

hakkında mecllse verilen lAylhaya 
göre, milkelleflerin itlerini sUr'atla 
bitirmeyen, ikinci bir defa vergi 
tahakkuk ve tahılllne sebep eılan 
memurlar ceza görecektir. 

Pencereden Soka-
ğa Düıtü 

Eylip Nlfancaeında oturan 25 
yaılarında Bayan· Hatice, dUn 
eYinde temizlik yapmakta iken 
bir aralık pencerede bulunduğu 
bir ıırada muvazenesini kaybede
rek sokağa dUımOı, ağır surette 
yaralandığından haataneye kal• 
dınlmışhr. 

r 
/STER iNAN iSTER 1 NANMAI "\ 1 

Güzel 
Fotoğraf 
Yarışımız 

Bu mevıim geldi mi, Harice yat meyn Hvki me• 
aeleııi ortaya çıkar. Üç Hnedir ihracat Ofiııi bununla 
meşguldnr. Her Hne mevılm aonlarına doQ'ru bir llıi 
tecrübe yapılır. Ve nihayet birıey yapamadan mevalm 

ıeçe~ • 
Bu aene de çilek ihracı için derhal teıebbOıl•r• 

i'irittik. Tayyar• kumpanyaları ile anlattık. Pariae 
ve Berlioe çilek ınketmeye çalıttık. Şimdiye kadar 
n• Hvkettik bllmiyorua. Fakat Bul~arlar çok enelden 

tertibat almıılar. Hususi vagonlar ve Tuoa'da vapur• 
lar temin etmiıler. AYrupaya, hatt& Londraya harıl 

harıl çilek sevkediyorlar, 
ÖııGmOz yaz ve meya mevsimi. Bu ufak lecrObe

den derı alarak bari diA"•r ıneynlar için timdiden 
tertibat alaak J Faht Oç senedenberl yaptığımız tec• 
rObeler blı.e kAfl 1relmediğin• göre. bu Hne de Ana
paya yaf meyn 1rönderebilıcetimlze, arbkı 

Yaz geldi. Şimdi kırda, de
nizde, pl8jda birçok güzel 
manzaralara şahit olacaksı· 
nı:ı. Elinizde fotoğraf maki· 
neniz varsa, hemen bunlar· 
dan birini tesbit ediniz \'e 
çıkaı·dığmız fotoğrafı bize 
gönderiniz 
Her neşredilen fotoğraf için 

...J ıahibine '1) lira venlu-ektir. 

"------------------------------------------------------------------------·---------~1-----~~~-·--·~-·~--~---
JSTER iNAN /STER JNANMAI 



lMemlebt M.-araıı:, 
Emet Göy/erinde 
Son Posta: 
Yeniceköy 

Emet (Huauıt) - Yenle• kay, 
1 aoo nlfoalu, 255 evli, Emede 2 
ıaat uzakta, ormanbk ve funda· 
lıklann etetlnd• korulmuı bir 
k&yclllr. Ka1&n halkı çahıkan ve 
ıiriıkendir. lıtill anlarında Emet 
bokümet teıkilAb bu k6y• taııo· 
aufb. 

Gayet blyllr, etki •• tarihi 
binalar vardır. Bu binalarda bir 
aaman?ar Nuuh Aja hllkllm 
alrmlftDr. Huuh Ai• ko••it 
declllderl b&yllk bina o samanm 
,aU.k aa•' atk&rluı tarafmdan 
lap eclllmif kıymetli bir bina.tar. 
Bu binanın bDylk ye çift kap• 
lıerinde iki tane bllyDk demir 
laalkalar Yardır. 

Bu halkalarda Namla Ata 
samanlarında adım albklanm 
•• hu ıuretle cezablan lu• 
ettikleri llylenmektedlr. Klyde 
her eYin bahç•I YartLr, ..ıan 
boldur. 45 dakika azapnda sDzel 
bir hamamı vardır ki romatlzmah 
lnıaaları iyilettirir. Sopk .War
dan tahtalı ıuyu dedJkleri ıu 
mhhl ye içmeye deter bir ıudur. 
Bu 111, k8ye hlr ltaçuk uat uakta 
ormanın kenarından çıkmakta, 
k6y halkı tarafından teıtilerle 
Emete setirilerek aablmaktaclır. 

K6yde 2 bakkal, 2 berber, 
alb kalaya, 2 tane de hathatY•İI 
lreten dDkkln Yardır. Köye , .. 
len memur, jandarma, tahlilclu 
muhtar oda11na blmekt• •• hey• 
•tlihtiyarlJ• tuafındaa laer tirli 
kolaybk ıa.terilaekt.6. 

Kiyle Emet aruanda. k•tll 
çay ıularlle ltliyen bir an detlr
mealerl Yardar. Dejirmende hem 
Emetliler, hem köy halkı unlaruu 
6iUtDrler, detlrmen boyunca 
k6yl0oln ıllzel bahçeleri •• tar
lalan uzanır. Bu bahçelerde yeti• 
.. n kaY11nlar pek ... hurclm. 

K6yttn bayYan belleml1• el
••ritll bol otla meralan coktar. 
GDıel hayYan yetlttirillr. Kara• 
aajır, dombay.. 6kllz, keti, koJUD 
bellenir. Geaif alanlan oldujan
clan lttlrl kim• hayYanlan U 
bolclar. Klyln kllttlr itleri dtl
ıenlidlr. 3 11nıfb 1 ljretmenll 
bir ilk okul •ırchr. Bu .... ki 
okuyaDID tutan 70dlr. lwau 
yirmi dokum Jos, kırk biri de 
erkektir. 

Kay çoculdanada seç•• .... 
l•re 16re bu yıl pek fada IJıl 
ıarüldtiiündeD köy laallu ktUtDr 
bakanh;ından klylerin• tam te,. 
ldlltla bir ilk okul yapdm111nı 
dilemektedirler. 

K6ylln Hilam delikanblan 
aYcıhia he•eıli oldupndan de
layı her hafta ıOrek aY1oa ıider
ler. K6y balkıaın hepli okur yac 
zardır. Kl1d• okuma oda11 açıl
makta Ye kly halkıma okuyup 
yaıma11 ilerlemektedir. 

BUTON ULKE.YI 
HERC:.UN 

•• 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKATI 

SON POSTA 
= 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

'=-~-------------------------------------
Arapkirin Adı Değiştirildi 

Halk Bir Or- Mardin Süryani 
ta Okul Patriğinin Kılığı 

Mard:n ( Huıuıl ) - BDtln 

Ist·~y or cilaya Sllryanilerinln nihanl Bar 
ll kana ola, ve 

burada Dey• 
rOlzafran Ma· 
naatmnda otu
ran rahip Ab
dDlmeaih DOJ· 
bini Kllık Ka· 
nununu tatbik 
etmiı olmak 
için eaki kıla· 

tanı deilftlr
mlf, fakat ta• 

Arapkir (Huıust) - Şehir 
mecli.d Arapkir aC:.nın Eryurdu 
olarak deiitllrilme! ine karar Yer
•İf we karar taıdik edilmek tze
n iç itleri bakanhğına arzolun
muttm. Ba Wm deiiftirilmeai Er
yurtluları çek ıeviodirmiıtir. 

Şehir mecliıl bu yıl Eryurdu 
bOtçe1lni 10 bin lira olarak ka· 
bul etmif Ye tahılıabn en çoğu
nu ıehrln Bayandır!ıia Ye ıu yol· 
lanaıa ıılalu için ayralmııtır. 

Burada 35 bin nOfuı barın

ma11aa rai••n bir orta okul 
yoktur. Halbuki halk kOJtDre çok 
bajhdır. Bunun için Kilittir Ba· 
kanbjana dilekçeler ıunulmuıtur. 
KOJtlr Bakanhta bu dileif yerine 
ıetirdlil takdirde halk tarafından 
metr6k bllytlk bir mabet mektep 
laaliae ifrat eclilecektir. 

inamea ılril 

olmamıt br. Ab
dtılmeıih Dası. 
bani lıtaabul-
da Meleklt ra• 
blplerinln siy· Abdllmeaih Dül
mekte oldutu bani'nio yeni kılıfı 
elbiHyi tiymitt~r. Fakat Yeni Ka
nunun hlktlmlerine a6re ba ka
h!Jn da yaaak olması icap et· 
mektedlr. 

M•letyeda Fellketzedeler Menfa•tin• 
Bir Temsll Verlldl 

ValatJacla Ltubul Operet Be,.ti 

Kırkağaçta 
Bu Yıl Kavun Ve Pamuk

lara Kurt Oıtü 
Kırkajaç, (Huau8i) - Bu yıl 

pamuk Ye kawa fidelerine kara· 
fatma Ye koru denilen kurtlar 
muAllat olmuf, bllttln fidelerini 
J•mittir. Birkaç defa tohum ve 
fide eklldijl halde mahıulll bun
lann tahrtbatmdan kurtarmak 
mlmkBn olamamııtır. Buy&zdea 
tohum fiatlan 1lkselmiftir. T o
ham1m Y• para11z kalan k6yl8 
Ziraat bankaıına koıarak borç 
almakta •• aldata parayı yeniden 
tohuma Yermektedir. Fakat ban
ka ela kl1ID1• bolca para vere
memektedir, banan 1ebebi, borçlu 
kl1llDID Jenl bqtan borçlanma
muını temin olduju NDllmak· 
tadır. 

Bu yıl bejlu iyidir. Oz&m 
rekoltelinin fazla olacajı umul
maktadır. 

lzmirin Yeni Yıl 
Üzüm Rekoltesi 

lzmir (Hmull) - Türk ofill 
bmir ıube.ı direktoru blai mın
takalannı tetkika çıkmııhr. 935-
936 lbllm rekolteılni teıblt ede
cektir. iyi haber alan bir yerden 
6ğrendiğime ı&re rekolte 75-80 
bin tondur. 

lzmir Millet Mektebinden 
Çıkanlar 

bmlr (Huıual) - Bu yıl bbay
Lk içinde açılan 312 Uluı oku• 
lunda 11841 kiti izer (Yeıik) al
mqbr. 

Zeki OUndarm Resimleri 
lzmir, (Huıuıl) - Şeyh Salt 

lıyam 11ra11nda asiler tarafından 
tehit eclllen Öğretmen bay Zeki 
Dthıdann ilk okuda okurken ala
aan bir re.mi çotaltılmqbr. Mek
teplere aıdacakbr. 

Tirıbolu Muallimler Birliği 
Seçi11i 

Tirebolu (Huıuıl) - Maalllmler 
Blrliibad• 1enl aeçlm yapılmıt. 
Bqkanhja Sakar1a mektebi ba,. 
muallimi H. Eke, kltiplip Arif 
Onal, yuaeduLp Nafi Ural 
açilmiflerdir. 

Malatya (Huml) - Kwlay Ye lıtanlıtul Operet Heyeti adıaa 
Kuru•unun lü•ayulacl• burada ta111a• Trup ta ~.ı bir te...U 
Kan fellkebedelerl meafaatln• Yermiftlr. Hlulat, fellkebedeler• 
ltir lor •tl-nceıi tertip edllmlttlr. datıtiliaak isen Kana 16nd .. 
Bu etleacede Malatyafla bulana• rilmlıtir. 

---~-----....;.-------------~~------ -----------------------------
lnegöl Hastanesi Anadolu Kiglüsü 

Yağmur Bekliger 
Merzifon, (Hu1U1I) - Bara•• 

yat•urauzluk ideli kuraklık 
dereceılne ıelmlt. hunua lıerine 
kurbaalu keıilerek yapavr •aa-
11na çılulmaıbr. 

* . 
Kırkat•ft (Huauıt) - Yar 

murauzluk de••• etmektedir. 
Çiftçiler dert ılzle yatmar bek· 
lemekte, kurakhjıa clevamandaa 
korkmaktadırlar. .. 

SıYas, (Huıast) - luracla •• 
yatmureuzluktan tlklyet bqla• 
mattır. BOttln çiftçiler J•t•ur 
beklemektıdlrler. l..ıll lautaae.S YI MI •oktor ı.aaa Glkau 

.,, 
Muı ( Huıuıl ) - HaYalana 

ııcak 1itme1I, yağmurlann arda 
arkaeı keıamffi ekin itleri Ue 
uğraıanları derin bir endlıeye 
düştlrmllıtür. Blttı., halk Abır
aızlılda yajmur beklemektedir. 

Bar.a1a Dila•d• 82. •IUmetıe 

laeıll. ( Huaal ) - Burada fade etmekte, 12 1ataktan hiçbiri 
22 yataklı bir memleket haıtuul boı kalmamaktadır. Haıtan• tam 
Yardır. Haıtane bu muhit için çok tqldllth clejlldlr. Fakat ma~alll 
faydalı bir aleueıe halindedir. lhtlyaçl ... klfa1et edecek •uıyet
Bilkaua cl•u kuaba, nahiJ• ft te olduju için acele tedavilerde 
köyler laalka haıtaneden çok lıtl- çok faydab olmaktadır. ------
J•tmur J•imat. mayaa lflnde de I ııpemlftir. Halk, ekine bereket 
11 mWm•tr• yajmur 1atchktan •erecek bir 7ajmur beklemek· 
... ltlr Ü•la bile ralamet d... teclir. 

Haziran 8 

DIJngtı /lctıaat Haberleri 

1 
Otomobil imalatı 
Yenideıı Artmıga 
Başladı 

·NeYyorktan yazıhyor: Amerl
Demek balı· kad• lkbaadi bub-

i ran baılaciığı gfin
ran sagı • denberi otomobH 

lııor endlıtriıinde mi-
temadi bir ıerlleme göze çarp
makta idi. MeHll 1932 yıh Niuo 
ayındaki Amerika otomobil ima 
llta 1almz 148 bia adetten ibaret 
kalmlfb. Halbuki ıon yıllarda Y• 
bilbaua IOD aylarda bu memı .. 
ketteki otomobU fabrikalan v .. 
rimll oluak çahımağa baflam.,. 
ludır. 

Ba yıbn ilk ayında 293 bia 
otomobil yapan Amerika blrleıik 
deYletlerindekl otomobil fabrika• 
lan Şabatta 341 bin; Martta 430 
otomobil 1apbktan ıonra ıeçen 
Niaan ayında lmalitlarıoı 491 
hine •archrarak buhranın hafif. 
lediiinl ortaya koymuılardır. .. 

NeYyorktan yuıbyor: Amerlk• 
Amerilcalı- blrlef1k devleti• 

1 ar '•ltltı• rinde bujday tlca• 
• retl •• fiata IOD 

ticaretinin zamaalarcla ihdu 
lconlr;ol•n- olunan bir daire 

"den m•mnan tarafından kontrol 
edilmektedir. Bu Ayede fiatlann 
bllyllk temevYllçler ılıtermulnia 
GnUne ıeçilmiıtlr. Bu kontrolua 
devam edip etmemeli baklanda 
mllatahailia reyi ıoralmuıtur. But
day yetiştiricilerinin Yerdikleri 
ceYaplar buğday kontrol dalreal
nln lehindedir. Verilen cevaplara11 
ytlzde (85) 1 bu dairenin çahımt• 
... keneli lıtihıalleri için faideU 
bulmaktadırlar. 

* Blrleflk Amerika DeYletlerl 

Amerllcada 
l~lcl ltA•ll 

•rh••I -------
Federal alkol kon• 
trol clalreıl bu 
memlekete hana' 
81keden oluraa oı. 

ıun ilpirtolu içkilerin serbeıt 
glrmeıiDe dair olan m&ddetl say· 
ri muayyen bir saman için uzat_. 
mıfbr. 

* Berlincleld Tlrk Tlcal'et Oda• 
· Al•GllJIGIHll mndaa aldığllllll 

IJ ilm ltluı• malOmata ıBr• 
z Almanya 1935 

l.ıtı J1lı ilk ayanda 
2099 •• fQbat ayanda ela 4885 
ton kuru lallm ithal etmlftir. 
1934 yab pabat ayanda bu meaa• 
leket 7alms 2776 ton izim almar 
b. Bu lauaba ,are bu yal 7apbjl 
lthallt heme• bir milli art•ll 
bulun•1or ye ha arbıtan meaal•• 
kelimizi• Yuaalltan en fada 
.. tlfacle etmif bulunmaktadır• 
1934 ıubabnda Yuaanlltaa 361 
•• Tlrkiyecle 1889 ton kuru llztl•I 
Alm•DJaJ• ıokmaı artan mlktafl 
da Kallfornlya ile Iran temlO 
etmlttl- Bu yıl Y unanblu t 235 
bb ele 3274 ton izim aat1111f 
ltalmayoraz ld umumi artıp rat' 
men Kallfornlya •• Iran naımıerl 
bllllda ıerilemlt bir •aıiyet a1181f 
oluyorlar. Ba mlıalt netice ticari 
aalaı•alardaa dopıaktadır. ~ 

Yeni Netriyat: 
Blal Arza Baflıyr.a - Şair Oı• .. 

Faruk Verlm'ia klçlk tiir kltabıdlf• 
lçlade hirçok 8zltl fllrler •ard1r. .., 

V ulak - Ankarada her oD 
günde bir çıkarılan bu, edebiyat, ,..,at 
ye fikir mecmuuının 46 ıncı ••!r' 
birçok taıımmıı yazıcıların m.k ., 
hikaye ve tllrlerile çıkmıttır. _,-

Heli.ut - Bundan ıonra CulD,1111 
te1i günleri çıkacak Qlao Holivut., 
5 Haziran nüıhaeı glzel resimler 
z•ogin yazıl~r ile intipr etmiftlr • 
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6 Huiran 

( Siga•et Alemi ) 

Fransanın 
Gidişi 

Fran111: franıının son ıOnlerde 
Uft'radığı taarruz ve bu yüzden dOt· 
ıneye baılaaıaaı, FJı:nden hükumetinin 
bir takım fevkalade ealahiyetler ill•· 
llbHini icap etti. Mecliı, bunları 
._rmedi ve kabine dDıtG. Yerini, 
Mecliı Relıl ve müllakll ıoıyalllt 
f:ernan BuiHonun reialiti alhnda yeni 
bir bükfım•t aldı. Geçen hGkumetin 
lıtif aaile yenlılnin tetekkülü aruıoda 
rreç•n zaman 24 1aati ıeçmedi. Bu 
et., vaılyetin çabuk durulacatını 

lhnit ettiriyordu. Hatta Finanı Ba• 
~anlağına relea radikal ıoıyallll 
l<ayyo, Frank itini dGzeltir dibeltmea 
tekilecetinf, bunua için de üç haftalık 
bir umanın kafi gelecetlni bir klhlD 
fabl haber Hrmekten çekinmiyordu. 

F ernan Bul11on kabinHi, Mecliı 
huzuruna çıktt. itimat kazandi. Sonra 
frank daYuını batarmak için huıuıt 
•alahlyetler lıtedl. iki rey farkla 
•kalliyette kaldı, lıtlf aya mecbur 
oldu. Tekrar yeni bir kabin• kurmak 
lcin Cümhur Reiılnin yaptıtı teklifi 
ilabul •tmedi. Ayan Reiıi de . ylH 
lıöyle bir teklif ~karııımda itizar 
beyan etti. 

* Fernan Bul1100 kabine1l, aatdaa 
b•tlayarak ıola dofru giden Ye yalnfs 
lllOfrit ıolcu komünfıtleri dııarı 

bırakan bir temerkOs kablne1i idi. 
F'ııvaki •oıyallıtler de kabineye iıtırak 
•hnemftlerdi. Fakat Batvekil Hkl 
bir aoıyaliıtti. Nazırlardan ikiıi, blrl 
lbüıtakll, öbOrO mGıtafa olmak bere 
Yine soıyali•ttiler. Bu itibar ile n 
fikir itibarile onların da kabiHde 
dahil bulundultları kabul edilmek 
lazımdır. 

lıte bu kabine, bu fevkallde 1ala
htyetleri isteyince meclı.ln red ceva
bile karıılanmıttır. ÇilnkQ mecU.in 
•kaeriyetl, Mnllye Nar.ıra Kayyonun 
•nflaııyon denilen altın para kartılı

lıııı tecavil& edici kitıt para 
Çıkarmak taraftarlıtını betanml· 
tordu. Bu ıuretle gidit, mecllıin 
fcıhine dotru bir gidittlr. T& ki yeni 
bir ekseriyet ortaya çıksın ve Franııı 
"luıu, ae dimek lıtediğlnl .arib 
•l•rak ıöylHin. O vakte kadar, 
lllltHIA munkkat bir Laval hükümetl 
Ptklll var.iyeli idare e_debllecektlr. 

Süreyya -----

SON fOITA 

RABİCt TEl:OBAFLAB 

Fransada Kamutayın Dağıl~ 
masını istiyenler Çoğaldı 
Yeni Kabineyi 

Laval 
Kuracak 

Pulı, S (Hu
ıuıi) - BulıoD 
kabiae.I devril• 
dikten ıoara ıı· 
ya1al buhraD ye· 
aiden batrÖ•· 
termit oldu. 
Cam bur reiıl 
kabine kurmak 
itini yenide• 
Buiıona 10kle• 
mek iıtedl, fakat 
red cnabı aldı. 

Bu iti A1aD ku. 
rumu batkaaı da 
reddetti. Bundan 
ıonra batbakan• 
hk vaıifHI Ha
riciye Bakaaı ye 
bagınııı (mllı• 

takil) Ayaa Azaıı 
Lavala verildi. 
Laval yeni ka
bineyi kurmak 
itini kabul etti. 

Buiıon kabi- Lavalln yeni bir 
neainln dOtmul re1ml 
ıebebine ge~iace; bundan eYnl Flanden, 
Fraoıız frangını diltGrmek için yapılan 
tetebbOaleri körletmek n dıtarıya 
altın kaçıtınıo önüne geçmek için 
kamutaydan tam yetı• ( fevkal&de 
aalihlyet ) iıtemit, fakat kamutay, 
keadl .alihiyetlerinin elinden gideceti 
dOtDncHlle bunu Yermemit, bunun 

Yugoslavya 
Mütteflklerile 

Beraberdir 
BıJgrat, 5 - Alman Hava baka· 

nı Görioı'in burada resmi görüıme
ler yapacağı tayial&rl tekzip edili
yor. Yugoılavyaouı politikası, dos'
luldan ve füifaklarile belirtilmiştir. 
Bu politika, doat ülkelerin haber
dar edilemlyeoekleri baıı konuıma
larla değiıtirilaıtyeoektir. Göring'in 
1eyahatinde hiçbir huıuıl taraf 
yoktu~ ., 

·-·················-· ... ········•··························· 
lerinden biri de, ötedenberi franııı 
dClıtırmek: tarafl11ı gör(lnen Kayyonun 
FinnaDI Bakanlıj'ına getirilme1idlr. 

Gaaetelerden birçotu bu durum 
kutı11nda kamutayın datıtılma1ını 

•• uluıua re1ine mOracaat edilme1lni 
lltlyorlar. 

R .. dlkallerln lsteaı 
Puia, S - Radikal ıoıyallstlerdea 

blrçotu Heryoyu detil, eski Batbakan 
Daladyeyl tutuyor. Bu ıümre, ıoıya
llıtlerle birleterek bir ıol kabine 
kurulma11 fikrindtdir. 

lngiliz - Alman 
Görüşmeleri 

Almanyaya Göre, lngiltere 
Kendisine Hak Vermiı 

Berlin, S ( A.A. ) - Sıya1al çev
renlere göre, Almanya ile deniı 
konuımalarına batlıyan İngiltere bu 
harek•tl ile, Varsay muabede1lnio 
ıilel hilkOmlerinin çltnenmHinden 
çıkan durumu tanımaktadır. 

Gazeteler, Almı:nyanın Veraay 
andla,ma1ının ıilel (aakeri) fulını 

yırtma11 karfllında Uluılar Kurumu• 
nun aldığı kararın hukuku bir 1abun 
köpüğtı oldulunu ve bu köpüğiln 

artık dağıldığını yasıyorlar. 

Londra, S - lnııiltere - Almanya 
denir. garOfmelerl dnaın ediyor. 

Bir Resim MUnasebetlle 
28 Mayıa sayımızda Almaoyada 

YahudiJere kartı yapılan bir hareketi 
haber verirken, Amerlkada geçen bir 
hldlıeye ait fotoj'rafın altına yanlıt

Jıkla '' Almanyadakl Yahudi aleyhtar
lıtının ilk tiddetll ıGnlerinde., lejandl 
yazılmıştır, Düı:eltir Ye ör.Dr dileriz. 

40 Bin Kişi Zelzeleye 
Gittikten Sonra 

Kurban 

Binlerce insan Bataklık 
içinde Can Verdi 

ölillerle dolu olan arabalar tarafından 
üzerine de Flanden kablnHl dOtmOı· B • G ••td D tıkıınmıttır. 
tü. Buiıon kablnHI de kamutaydan lr 0 6 e Şanghay, 5 ( A.A. ) - Nanıl g8. 
tam yetııe 1.tedl. Fakat bu 1eferkl 80 v.• • B /d )ünde lir 1remi dnrllmit, 80 Çinli 
iıtek dalaa hafif .... aadece paranıq nışı oğu u kadın ve erkek botulmuıtur. 
f.tlkrarı itinde kullanılmak içindi. Mekıiko, rs ( A.A. ) - Genit alan· ( SonPostaı Mekıiko ve Çlnde 
Ancak k:amutayda radikal aoıyallıt- lan ıular kaplamııtır. itfaiye 2 metre patlak veren tu fellketler, birkaç 
lerden blrçotu, enelce yetal kabineye derinlitindelci çamurları kasarak ölil· glln önce Beltlclıtan 1elr.ele1lnde 40 

Afyon Kaçakçıhlı yardım edeceklerine ılSz nrdiklerl leri çıkarıyor. Bir kan Ye koca ile bin kiti bir ao!ukta caa nrmltti. 
Han, ( Franaada) S - Şanıa. halde, kamutayda 01larını (reylerini) Oç çocukları çamur altaada bir arada Şimdi de tu yeni fellket haberlerini, 

~•}'dan relen b!r npurda ( 144) klJo aleyhte kullandılar ve Bulıon kablnHI ölQ olarak buluomuttur. Şimdiye ka· tOylerimiı diken diken olarak 1azı-
~fyon, S kilo anason Ye daha bir çok iki re1 farkla dOttD. dar 120 lSIO çıkarılmııtır. Daha pek yor H yarının yeni blr belbındaa 

Sayfa 5 

/[· _ Gönül işleri J 
Okuyuculara 
Cevaplarım 

"39 y•tındayım. 20 yıl lince ev
le~dim, iki de çocuRum oldu. Fakat 
iklıl de öldüler. 14 yıl önce tekrar 
evlendim. Fakat bu karımdan çocu• 
ğum olmadı. Ne yapayım ? 

Emet AIYerci 

Kadını aalihlyettar doktorlara 
muayene ettirerek çocuk olmama11 
sebeplerini tetkik ettirinl~. Her· 
halde doktorlar bir çaresini 
bulurlar. Nihayet nevmit oluraa
nız. O vakit düşUntirsilnUı. 

* "Üç cenedlr bir kızla alaka· 
dar oluyordum. Fakat mektup 
yazdım cevap vermedi. Nihayet 
bana karşı lakayt olduğuna 
hükmederek baıkaaile olşanlan· 
dım. Fakat onu unutamıyorum ve 
niıanlıma ısınamıyorum. Sonradan 
kmn benimle evlenmeye de raıı 
olduğunu öğrendim. Şimdi benlı& 
le alakadar olduğunu da hi&1e
dlyorum. Nitanımı bozup onunla 
nltanı.wsam mı ? Y okaa zamanla 
unutur muyum? 

hmlrde *"' 
Zamanla bılkl unutursunuz. 

Fakat bu acı arada ıırada yüre
ğinizi dağlayacak ve ıaadetinize 

mani olacaklar. Ortada ric'atl 
mümkün olmayan bir hal yokken 
nlıanı bozup ıevgllinizle evlen· 
meniz daha muvafık olur. 

* 
"Bir genç kızla Hvlşiyoruz. 

Evlenmek istiyoruz. Babaaı razı 
olmuyor ve kıımı bana kat'iyen 
vermiyeceğinl ılSylilyor. Halbuki bu 
kızla evlenemezHm halimin fena 
olacağım hlısediyorum. Ne ya
payım? 

Eski§ehir: Mustafa 

Kızın bıbaıı sizi niçin redde
diyor ? Bunu tetkik ediniz ve o 
huıusta onu temin etmlye çah
ıınız. O vakit mahzur ortadan 
kalkar, o da fikrinde ıınr etmez 
ıanırım. 

'-Yuıturucu maddeler yakalanmıtlır. ;Buiaon kabine.inin dfitmesl 1ebep· çok 810 Yardar. Bar.ı yerle~de yolln, ürkOyoruz:. ) 
~~~~;;;;._;;;;.;;~~~;;;.:::;;,:.~==;,;.:.~=~a==!!!!"'!!'!-==!!9!"1==~•==~·-=.,,,,.,,,,~~~~~-=-----.:......~~~~~~~--~~~---;;;,;;;,;;...........,.;,.....~~~~~~=""'~~~'!!l!m!!!!!!R!!!"B!l'~!"'!'!!l!I--~-=~~~===~-~~'!'!"'!!!!'!!""'!"!!"'="~~• 
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Çam Tırtılları 
Zihni Efendi, elini salladı: 
- Otelin kahveainde nalbant 

Şurnnulu adem Ağa oturuyordu. 
lif arasında Hacer Hanımın has· 
t,neye gittiğini ıöyledi. Bu adam, 
-•reden duyar, nereden görllr? 
&en derhal anlarım. Bir it bahane 
'llim, otelden çıkbğım gibi koı· 
tuan, aeldim. 

~· Jandarma mllllzimi, otel kltl-
1nin omuzunu okıadı: 

t- - Çok teıekkür ederim, Zihni 
t.fendi.. 

- Vazifem, CeYat Beyciğim. 
Genç zabit, ağır ağır söylU· 

~Otdu: 
~ - Senden bir ricam Yar, 

1hnı Efendi... Mehmet Bey de 
:darnıarı da, Aktaı vak' as. için, 
l trelerde, neler ıöylüyorlar? Kim• 
:rın yanında ıöylüyorlar? Sen, 
~ tıa dikkat et, ıor, araıtır. Sonra, 
-:}'le bir dedikodu olurken kendi 
'-' llrnlarmı, amma onlara sezdir· 
~ 6 den, bul, gelir, orada bulun
d rılar. iyice tesbit edelim. Ben, 
\ 
0ktorları kandırırım, yHrın haa· 
-ı:ı d l)te: en çıkarım. Sen, Güzelce 
~ •de, bu geceden odamı hazır· 

t.. y ı· 1 . i • ann, ge ır, yer eıır m ..• 

Mehmet Beyle, adamlarının dedi· 
kodularını, ıahitlerle teablt 
edelim; görUr gftnUnU ol 

Zihni efendi, ylizU parlayarak 
jandarma zabitinin elini tuttu, 
sıktı: 

- Vallahi, ben de ılzden bu
nu yalvaracaktım. Bu aerserinin 
timarıkhğı, cana yetti. Haddini 
bildirmenin zamanı, çoktan ıeldi ... 

Hacer de elini uzatmııh: 
- Cevat Beyciğim, biz, Zlh· 

nl efendi ile çıkalam. 
Jandarma zabiti, Hacerin elini 

sıkarken: 
- Siz, evinizde, rahat rahat 

oturunuz. Dedi. 
- Çok teşekkür ederim, Ce· 

Yat Beyciğim. 
Ve titrek bir aeıle devam 

etti: 
- Bir gUn, hep beraber, ba· 

na gelirsiniz:. Olur mu? 
Cevat Bey, Zihni efendl}'e 

baktı: 
- Gideriz, olmaz mı, Zihni 

efendi? 
Otel katibi, bıyık altından 

gülümsedi: 
- Niye ctlmasın, Cevat Ber· 

eiğim? Pek ala olur. 
Jandarma mülazımı, miaafirlerl• 

nl ıofaya kadar letyi etti: 
- Yalnız, ıiz, hiç bir ıey 

duymayor, anlamayormuı gibi 
hareket ediniz. Mehmet Beyle 

ı adamları, katiyen bir şeycik sez• 
mesinler. Demir ağayı görmeği de 
unutmayın. Onun~a da konuıun ... 
O da göz: kulak olıun. .. Mehmet 
Beyin tepesinde top gibi patlasın .. 

-16-
Hacer, otol bizmetciıi Huriye 

kadana sordu: 
- Jandarma zabiti, odaaın

da mı? 
ihtiyar kadın, baı örtnınnnn 

uçlar.nı çeneıinde düğümleyip 
çözUyordu: 

- Odaaında, hamml 
Hacer, merdivene doğru yOrü· 

miitti.i; fakat birdenbire döndü: 
- Y almz mı? Y okaa mhıafir· 

lerl mi var? 
Huriye kadın, baımı eğdi: 
- iki kiti var. 
Genç kadın, durmuıtu: 
- Kimler? Ben, tanır mıyım? 
ihtiyar kadın omuzlarım kal· 

dırdı, dudaklarını büktü: 
- Hük6met adamları ..• Bil-

mem tanır mısın? ' 
Hacer, ne ileri ne ıerl bir 

adım atamadı. Hizmetçi kadının 
hUkümet adamları dediği, Müd
deiumumi, Müstantik, adliye kl· 
tipleri olacakta. Hacer, onların 

yanında, mülAzimin od&1ına gir· 
mek iıtemedl. Belki resmi itler 
konuıuyorlardı. Hacerin gılmesl, 
tuhaf, garip bir Yaziyet ortaya 
çıkaracaktı. 

Tekrar eve mi dönmeliydi ? 
Otelde oturup bekleyebilirdi ? 
Fakat nerede oturacaktı? 

Hur;ye kadına sordu : 
- Muharrem Bey, nerede? 
- Biraz dııarı çktı. Arathra• 

yım mı? 

Muharrem Bey, arattırılap bu· 
lunana kadar, Hacer nerede 
oturacaktı ? Yine vaziyet değlı· 
memiıtl: 

- Muharrem Bey, timdi kim· 
bilir, ·nerededir ? Belki de ltl 
vardır. Sen, Zihni Efendiyi bul. .. 
O da uzakta mı ? 

Hacer, Zihni Efendinin otelde 
olduğunu biliyordu, lAkln ortada 
görünmeyiıinden, ya Mehmet 
Beyin, ) abut adamlarının izini 
kolladığını anlıyordu. Zihni Efendi, 
bir dakikacık olıuo gelir, Hacere, 
oturacak bir yer gösterebilirdi. 

Huriye Kadın, bön bön bakı· 
yordu : 

- Zihni Efendi, bir yerde 
durıt .. az ki .•. 

- Sen, kahYeye bak bir 
kere ... 

Hizmetçi kadın, kahYe tarafı· 

na gitti, biraz ıonra döndtı : 
- Kitip kahvede yok ••. 
Hacer, ••e dönmeye karar 

vermiıti; ıersem hizmetçi kadın, 
Hecere, oturacak bir yer bulup 
g'1ateremeıdl: 

- Misafirleri gittikten ıonra 
jandarma zabitine, benim aeldl· 
ğimi ıöylerain, olmaz mı, Huriye 
kadıncığım? 

Huriye kadın, patronlann itibar 
ettikleri adamlara sayam göaterll· 
mtmin gözönUode tutulması lazım 
gelen vazifelerden olduğunu an· 
lıyacak kadu işinde g6ıQ açıl• 
mııtı: 

- Hanım, g'itmeyln; zabitin 
mlHfirlerl geleli çok oldu, belki 
birazdan giderler. Onlar gidene 
kadar, aen, yukarıda, odanda 
otur! 

Hacer, anlamamıı gibi gözlerini 
kırptı: 

- Odamda mı? 
ihtiyar kadm, baıörtUıUnlln 

uçlarım düğümleyip çözmeye 
başlamııtı: 

- Hani, buraya ilk geldikin 
vakit, kaldığın oda .. Oraaı boı .• 
Oturursun .. 

Hacer, hizmetçi kadının lıg-ll 

zarhğma ıevinmiştl: 
- Hay Allah razı olıun, 

Huriye kadancığım. 
Beraberce yukarı kata çıkhlar. 

Hacer, otelde ilk defa misafir 
kaldığı sokak UıtUndekl odaya 
girdi. 

Huriye kadm: 
- Sana, bir kahYe yaptıra· 

yım, dedi. 
CArka• nr, 
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Bir Beledige 
intihabı 
Tazel•ndi 

CinayettenSonraiçki,Müzik .. 
Kari Melcta61arı 

Yine 
Gagrimübadil 
Derdi 

--------
Clna1et Mahke•••ind., So~k Ka11lılık itibarile lflae Az Rutrelinen Bir Doktor! 

Geçenlerde Franaaaı• Fua 
.. htiade belediye rel.Wn 

.-O ... lc-.... --6-il~ ... •çimi Japıbyorda. 

lhtlgar Bir Kocanın Yapabileceği En Bügülı 
llıtlgatsızlık Ne Olabilir ? Gayrlmllbadll bonolan ... 

pçtlkçe ytlluelecetl y•de 1a,. 
••tlai kaybediyor " bak sahlpt 
lerl plaıe etmek lmklnını bul .. 
myorlar. B&yle karıpk ve bubı1 
ruh ıBnlerde bntan ıayrimllb., 
dillerin baıbqa Yererek it' eri~ 
çıkarını bulmalan lhamgellrk~ 
alb aylık kongre glnll ıeU. 
~ •• toplanb yapılamadı. b°'
slln bu Yaılyetten allkadarlaf 
cidden aaluabla bir Yadyetteclirle• 
Ba meyanda birkaçıma dertla. 
mlll aalatmak için Ga1rimllltı. 

.U• C...lyetl be1etl lclare•t 
-..,ardak: fakat dert 1ana~ 
ldmaeyl bulamadık. Acaba ceml
J•t her alb a1da bir koaırult 
topluma• alzamea •ecburi ~ 
....u •atta mu? 

r 

Bu toplanhya, 
ml••n 6lr lyele'rin en yaıhıı 

iMiedi.. olarak M. Ruan 
•ztHı iımlalle biri riya• 

Hl ediyordu. Reiaia, .. ,im kanu
nunun ( 1884 ) lincl madduial 
okumuı icap ettL 

Fakat reilln, bu saruret kar
pımda kızardıtı •• tu d6kmiye 
bqladıfı ıBrtUdl. Ve az ıoar• 
ulqıldı ki toplanta baıkaoı okuma 
ıuma bair bir adam cleiUdlr. 
Buadan dolayıdır ki Fua ı•hrl 
belediye aeçlmi•in feAth olduju 
" taıelenm11l leap ettltl lddla 
olnuyor. 

TAKViM 
~- Hım • HAZiRAN ••• ,. 

AraM Ru..S 
............ 1154 .. ..,.. 1151 

Vakii ..... Ya .. t1 Y.Mt ~ Vuat! -

Lo.dra, 31 
(Mayıı) - Ga
ıllmll ıaçlulır
dan ayıramıyo• 

rum" 87 , .. 
flDda W.. koc_. 
nın, henb 35ial 
bul•amıı ı••Ç 
kar11ıaın Mim• 
tlae 19 1qında 
Aft Afb, maYI 
11111 çok llrfa 
•• ,Oıel bir 
çocaiu ıoflr o· 
larak Ytrmlf I 
olmalbu dltl· .. , ............ 
d• boyaaaı 

-z.n111 IWt• 
tenbvy •• de lb
t11atmllllf, de
mekt... kendimi 
aluu1on.ı 

1 IS t 2' Alıpa ili • it 17 
4 • JJ 12 Yata 2 il il '7 
ı S5 il il 1m9ü ' ID 1 12 Tallmla • ., ... ld, benim 

,tltl laerlı• t• apl dllfllacededlr. , .. 
Nöbetçi 
Eczanel•r 

BuıDa illi pldt olarak Ba1aa 
Ratt ... bvynia doktora (Mlatr
VUliam O' Donnel ) 1 dinledik, 

Bu gece aönt9' euaael•r ıu- kendlıl cinayet ı•ceal kadıa ta-

lart~:nbul tarafu Şehzadebaıı (lb- rafından tdefonla k6,ke çağlnl· 
rahim Halil), Abaray (Ethem Per- ••ıtır. 
tn), Karqüarilk (Suat), Topbpu - lçerl7e ıirer ıfrmu zavallı 
(Numı), Saaalya (Rali•aD), Z.7rek Ratteabul}i yatat-a uzanmlf, 
(llualı Rulhı'}, Eyap (Bi)anet), b kanla bal k l 
J[umkapu (BetkU), Balat (Tolidia), afi •fi Artı ar lçln-
ç.mberlitıı (Sırn Raıim), Bahçe· de, yatıyor buldum. Bayan Rat• 
kapu (Mehae& Kbım), Bakırköy tonbury ayakta, karyolanan baı 
(Merkez). Beyoğlu tarafı: Kumb.. ucundaydı. 
raoılaı (Tioarim), Miı 10kak (Limon· 
cuyan), Galata (Alri ittihat), Kurlu· Doktor Alonda, koltutunda 
lot (Kurtıılq), Ka11mpqa (Y ınlt• otururken bapna bir aopa lndl-
ruı), Bu.köy (Yenitlrkiye). Kacb- rllmif olan ihtiyar mimarın yatak 
köy tarafu Moda (Alieddin), Puaı-

1 
oda11na naıal ,ıkanldıtına 6jren

yolu ( Rıfat lılümtu ), Bl711kada memlt, Jalall yaralmm ldlçlllkle 
.__(;.;Ş_ük_r_ü,_R_ıı_a_). ____ """"""'~~11111111 nefea aidatım " ••ziyetlnln Ya-

.. r--------------,, him oldupnu ıörmtlf, ayni ıa-
Blr Doktorun manda Bayaa Rattenbaryia de 
GUnlük Per•ımlte çok heyecanlı •• biraı da içkinin 1 

Notlannd•n (*) t ... albada otdutuna dikkat 

Sarılık 
BagllD ıelm hutalaı1111daa 26 
yatında ı•no bir delikanlı halais· 
liiinden, lttihuızhğından •• na• 
ginin günden ıüne ıarardığındaa 
ııklyet etti. 
Hakikaten bu il.utanın gözlerinin 
btyaı (Tabakal lıf unıamme) kıı· 
mma kadar bii&üa ricudu hafif 
bir ıan boya1a boJ&Dmlf gibi 
renıi bozulmuttu. Ateli nrdı, der· 
aaDLıbğt, ittlb .. ıhğile beraber 
kab11 da nrdı. Muay•Demde 41• 
laiım da büyilmüt ılrclilm. &ki-

et.tftlr. . 
Dcktor - Madam Ratteabury 

dm kocaaına ne oldujuıaa lor-

dum, baaa •bakmaz •• kadar da 
fazla kaa akıyor, acaba onu kim 

:raraladı ? Ben 1eaini ftlttitim 
ıamaa odamdaydım. ceYabını 
YerdJ. 

Doktor o ıırada ı•nç ıof6r0n 
ıalonda dolathiana da dikkat 

l 

dın ıeçirdiii aaklıalara tekrar 1 
bqlamıı .,. buaun nttioeai unlık 
haa&alığına wtulmuı&u. KHdiaine 
bir ıiıe brla1tat ilicı müliy:met 
verm11i için kullanmumı n gün-

etmiı •• muayeneden IODl'a ya
ralanın bir hastaneye 16tUrilime· 
ıine lGzum 161termif, haı~a da 
orada birkaç .Un ba7pa yatbk· 
tan '91U'a 61mllf tllr. 

Doktor anlatıyor iri, bir defa 
haıtayı haıtaneye ı~HllrdOkten 
aonra kadım merak ederek kö.., • 
ke dlnmGı n bu ıefer onu ta• 
....... ıarhot bulmuıtur 1 

de % 75 ••ntiıram kinin almaaını 
.,. bir hafta içinde yalnız gilade 
9 kilo, nlbayet 1 kiloya geçm .. 
mek lzere ıtlt içmesini ve yatak• 
ta iltinbat elllletiıü taniye ettim. 

• * * 
bir Cew•.- Kii&abJada, Sara7 
mahalleıinde 34 numarada Oıman: 
Sızi bir ıinir mütıhua111nın ıör· 
meıi lhımdır. Ha1tahğ1nız ifraz 
guddelerilı alakadar görttaUyor. 
Muayeneden evyeJ, tnıiye yapı· 
mayız. l<ıtanbula relireeniı ılze 
bir miUelıa.... göa&ere b;liriz. 

f l•J Bu 11elları kHip Mkl•Jlll., ,.W 
f lıı r .ı .. ıı. r.e J•flf arap L..U•~•i,7QJI 7•Jll9 
( ı ıı. fılu.tı a•maaınıada ata a•tl• lltr 
f tl•lder ır\hl lmdatlaaıza )et ıelıltlr. 

Doktor - Bir de ıramofon 
kurmuıtu, ka,k hem kan lç:n
deydi, hem de danı haYaJan ile 
haleyordu. 

Fakat bana refmen kadın 
o zaman henOz aoğukkaulılıtanı 
kaybetmemlıti, hem kendisini, 
hem de ıuçlu lfıkıD& kurtarmayı 
dllfllnliyordu. 

Doktor - PoUate plm:ftl, 
Matlna Rattea....., ..a.ra. ciaa• 

Belki. de birlikte kaoacakJarda.. 

yeti belki l••J oğlum 1apmlfbr, 
eli yordu. 

Mlldaf aa a•ukata ilk defa ılz 
alarak ııhltten &len adamın bir 
aln bir 1umrukla karııının g6-
ınnll tiıirtecek derecede ken
cllainl anutmuı olduğundan haberi 
olup olmadıiJnı ıordu. 

Doktor - EYet blli1orum. 
AYukat - Bu zat hakkında 

•• flkirdeiinlz? 

Doktor - Çok tatil. 
bir adamdı? 

MYimll 

HAkim - Fakat az •••el bu 
çok tatla •• ıevimJI adamın ka
rısına yumruk athtanı ı6yledinizl 

Doktor - S6yledlml 

ma etnnna mahrem tle ohlr, dert 
ortaja haJiae ıellr. Banda da 
doktor VlDlam O D' oanel blıut 
Madam Rattenbury'dea ı•nç to
förle mllnaaebetini lfltmiftlr: 

- Doktor - Kadın ıof6r8• 
kokain kokladıjından tlkAyet edl· 
yordu, naaibat etmemi lati7ordu. 
arzusunu yerine ıetlrdim. 

Şof6r Stoner'ln a•ukab olaa 
KaıYell tahldl aorpya çekti •• 
ona bir kitap ıa.tenrek aordu: 

A •ukat - Kokainden bahse
den bu meıhur kitabı elbette oku· 
muııuouzdurl 

Doktor - Hayır! 

Bu huauata kim• bqYUr•e::J 
Konpenio toplanmuı için • 
ayanchralam? Heyeti idareye b~:.!1 
bir konpenla toplaamaıı 
.....ı aalatahm? • 

AkaaraJ Karaaellaet aOkak Mit 
Gde •hmet. An .. Bekir, F~ 

Bir Yazarımız Ve 
Haftanın Gün 

isimleri 

Bir doktor ba:ı;an bir baltası- AYukat - Mqbur mtıtahauia -· .. -~-----Ü --..... - doktor Tileıtiyl 1Dpheab ld t...,. 

Kızılca hamamda bir yazan
mıı bize g6nderdltl uzun bir 
mektupta ne arapça. ne faraça 
.,. ne de tlrkçe olmayan haftanı• 
,edl gOntl için 7eal bir takım 
lalmler teklif etmektedir. Bu m• 
yanda pazar gtlnln• 11Atattırk,, • 
pazarteaiye 0 T oplanb,, ' aahyl 
••laanll,. , çarıanbaya 0 Sakarya,. • 
perfMHJ• °Kuıtulaft, , cumaJ• 
uOrnek,. cumartealye de 11ÔzdU,, 
lalmlerlnlD Yerilmealnl münasip 
bulmaktadır. Bu ıuretle haftama 
J•dl gllnD Tlrk lakdlbanaa blf. 
çok ufhalanm caaladariılıt ol• 
cajı mltalaa•nda. 

• 11n11 J 

So11 Posta 
~ ..... .., "-··· ............. 
Elld Zabtl)'ı, ~talçeım• IObia. as 

ISTANBUL - -
fJaıttemlsde çıkan pn ı 
w nelmhaiD bGUlD WJmn 
mahhıı w pıettmiae IYUI& 

ABONE FIA TLAAI ' 

Abone bedeli peşiadir. Ad reı 
tllilltirmek as llUl6ttut. - • 

c.ı .. ..,.,,. 6•rl ..,.,, ..... 
............ mea'ullr•I .. ,......_ 
Cevap içio mektuplara 10 lr•r ufl• 

pul illvea lilamchr. 

,... Poeta kutueu ı 741 ı....... ~ 

1 TelgNf ı Soopo9ta 
.. Telefon ı 20203 .... 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank fubaal 

Merkezi : llerlın 

Tirlclı•tl•ki phl•rl~ 

Gela•· latallbul• ..... ,, 
Depoeıı ı Lıs. !'ütün Giimrıigü 
.. H• filli lab lfl at 

Doktor - Hayır 1 

Awkat o uman b .. ka bir 
bahse geçerek kokainin Lonclra
da çok pahalı ıabldıj'lndan dok
torun · haberi olup olmadıtıaa 
anlamak istedi. 

Doktor - Bilmiyorum. Ko
kain almak fınab De hiç karp
lapaaclual 

~phe 1ok ki ankat ıof6rla 
çok pahah olan kokaini kendi 
par asi'• almıya lmkln bulamıya· 
cafa:u ıayletmek lateyordu. Fakat 
bu doktor okadar 10iuk kanlı 

Esnaf Cüzdanlarını Dair 
Beyaud'da bir fırmcla plıiıl

cllik yapaa l.maU ludade bit 
,. okuyucumu bize ıaıdlla mektup

ta ameleye Yerilen clzdanlarlll 
bir uaı dahiliııcle dajatUaadliaDlt 
bu ytllden bir takma Dflllldlll 
Ye laabazhk wkua pldlihd ,~ 
maktadır. Ekmekçiler cemiyetid 
•• tiaıNt odaa enaf blroaunUll 
aaıarı dikkatini celbederiz. 

bir adamdı ki, iıteoilea noktaya ( 
bir t6rltl oelmiyor, ancak canı ---

Cevapl•r ) 
• Lüleburgazda Bay Muharreme: 

iıter1e 16yliyordu. Nihayet çalap Resimlerinizi gönderiniz, gl-
ıittL ftllm. Çok net çeldlmlt Ye entr 

* nun reıimlerH tabii aeperleris. 
Sara, elnayetl ,. tublt ecla 

polisleri dinlemlye plmlftl: 

Mnfettiı Karter - Kadıa ya• 
tağının kenarına oturmuştu. 16y· 
:iyoıdu, " ben yaptım, kocam 
hastaydı, aanca lçindeyc:U, 11brap 
çekiyordu. Onu kurtarmak late
dim, diyordu. Şllpbe yok malua
dı gt:nç ltıkım kurtarmaktı. Ger
çekten birkaç ılhı için buaa mu• 
•affak ta oldu. V • aerbut kalan 
Stoner bu mllddet zarfında Lon
draya giderek metrealnden allDlf 
olduğu birkaç çeki tabail etti. 
Kim bilir belki de beraber kapa
caklat.da. 

Size muhakemenin 
Jrtı1•1n.,, da rn"7'1btc,.~m. 

IODDDCU 

_____ .............. ~ ................. ......-. ........ 
n.AN FIATLAlll 

ı - Gueml11 .... ,..,.11. 
tir ..,__ llrl ....,.. 61r 
( ••ll•J ... ,"' 

J- S.gJ• .... ... ,. .. ıi· 
•'• /Ma /letı ,...18rdır; 

~·fa uyfa 1ayfa 11yfa ijer 
1 , 2 1 ~ • S feller 

400 .so 200 100 eo 
Krt- K". Krş. Kıı,. Krt. 

5o 

J - •Bir ,..ııınde fHUllll • 
(8) lcelı.a. ocrtler. 

.f- l11N .. lcelcrt ,,azal"' 
lrıtoedl.,, ,-. ı"
.... 11,,.ıe ll~Mr. 

d 4' ;;-
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Ev Kadını 1 

ir Kadının 
Bilec•kler i •• 

Balar bplanms kalayla ehla 
la halde efer k ............ 
.... fanila ~ •'-' .... 
-tiletit ruhunda ıllabam. Ve 
~11111mla balan l1ice owma. .. 

Mu .. •bılfaın cilllarka ı,ı 
olmasa lçia uld eltaaa tama•• 
çıık&ıf olwı ............... Jcla 
9"ell trlplnia De •oua ıhk 
•l>anha 1a lle millniL Ondaa sonra 
eillla yıaaz. 

Beyu ketenden ma.t kop1a 
liatıclıma çisperl ~karmak içim 
lletiJetit ruha U • iyice elfiwls. 
'llavi renk bu •uretle bllabltla 
litmez, fakat arkaclm aıcak 
labuula • De ,.UrNDı& ldplr 
.., kalmu, 

* Oç , ... c1a1d çonta • 1•• 
••li?. 1 

Eter o, ... kadu W, et ..,... .. ..... .,.. .. ,e .... oclriı 
1.lia bel •n .. bol •.,.a. •W.. 
.... lr, •• yojıırt, peplr ..... 
feflw .akemmel6. Bncl• 
'-.U, ceYls, badem 8'W ..,._, 
,.,.., 11ue1,. -. ....,., 
....., .. ••clmekw ...... ,.. .................. 

Yeni Şapkalar 
Bu Mevsimin Moda Olaa Şapkalan 
Adeta Kırlarda Rutlanaa Beyaz 

Manterlan Aadırmaktachrlar 

•ı.P. J1ae dojra lamiftir. E11 
.. .- sizleri ,._.. •alaafaa 

. Güzel 1 Yemek ....... 1 
Krem 

Kıy af etler Karamel 
unlann Hangisini 
Beğendiniz ? 

hem ele çok pk, cllld,U 1abla 
bir kapbr. lilhaua ıe•ç Jmlara 
cak r•k.r• • laru.t ,... • 
pk bir IObk eJbilul olarak el .. 
nm edip plecektlr. 

Pllj elW.nlal biraz ulamak .._ ,m .. ._. el•r• •• ... 
itam. Mut.nlaa ,.,...... slbl ...... •atar hllrlul ftllJ•· 
tlaraa ba .U.... laaldlratta &.-... ş.pas. • .rme.,. ı,..... MI 
Şimdi. Çak cl..U.. , ... .., _.. .. ............ "' .... •a--
lpler Y.M'dlr. ı.c.ll k•haladlr. 0-a ndlara .... Mr it clltlJor. 

.......... .., ..... .. ....... ,., ............... . 
llllılldllllade koa.. tallalaı •ıa 
kadar ta ...... 

Yammtalan., •rr1'1 plblaaa-
cak, kola bir l dtle ailecek 
•• ıoara heı ar•J• lranfbn-
lacak, •Jrıca ran• bardak tas 
.. k. bir kqak kadar la De ~ 
ajcla pbl olap. lmarmca1a b
cm pitlrllecelr, ... ...... bla1Ma 
&ı.. •• etrafau IJlce llY-Clllt, ,_.... ......... ,_ta ... 
kwl, kolala llt .. palta kalab ... 
içine d61dllecek, b8ytlk bla' ı ... 
cere 111 De doldurulacak •• kahp 
ita 1ayua lçlae otartularak, 1Uda 
plfirllecek. Y alam kalıbın içine 
111 ılna•m911ne dikkat etmeU •• 
tncer•r• .. ,. oaa rln koyaaala 
•• açık yani teacerenla kapaiua 
lrtmedea kayaatmalıdar. 

Pittiilal ··-- ip. ... to_pla ljae babnhnca ..... • 
pkmayona pifmiftir. O saman 
Wirn.cek, kalıp ..,.. lprf• 
.... pbnlap ,.,... konlacak 
we 1111 lnn .. ,. bm tutula
cak. ~ l ı 9U1atulclaktaa _.. 
....._ ••llffdacak tabak lrapa
•cak Ye bbp ten dhcltrlllp 
bofalblaak. 

.., ••• , .... iç .... pek 
• ..._. jelltla de korabi
lrler. lcla lrlllnıe de baa ,...ı ince PllJ elWwl ...... ak... 

__________ ..;.. ______________________________________ ___ 

1 GiizelH~. j aya D ir 
Saçlarınız, Vakitsız Paristen Son Gelen Haberlere Göre 
Beyazlanırlarsa.. Pi6, Yeni Kuma•ları Ayakkabıları 

Kva clltl•cle uçlar eberiya ! · ' 
nktlaclea ..... be1ulanar. Buaa v esaıre ••• 
...ı olmak lcla '-111 - etledne PIRı .-
... Jicl Wr .., " •...a& ita- Ota ..... .... ,.ı. ..,.,..., llt 111 .... 
a• Ye her ... • Mldlge .. aj ,., ... .. 

Kati-.... allrka aawe•• ...... 
Kqlanam al•adı• e••el ko

_,. ...... AWıktaa IOllra da 
•111 acayona bu defa da. biru 
bll•I• loqoaa .... iz. 

* .......... ........... 
GilmJUBUD &6zler Ye 16zGa 

etrafandald lon,aldıklar içia bari· 
~ hlr tffiri vardır. Eter 
.......... zia altında keseler olma,. 
A, ajlaclnuua ••ralaut aabah 
kalktıjama ıaaaa ıklerdıizin et
rafmcla bir ~illik varu 1Dlaa
,_. ılıldafbıum. Bir pamuk par
çuam ba ahk .....,_. babnp 
ıt 'eı._. • etra6m kaplamak 
.... • llatlbae _lmJaaa, Oll ~ 
ldka barakama. S. .. Jİ h.,an 
tekrar ederMnia lana ... ldtldar 
_...,.._. bakaflanmza bir 
ıtmllik .... 

.wpaclea wıı..... ,. için .... 
, ... tatil,.. .. 

Ortadaki .. pb beyu ha.,. 
du Ekoue karclelala afak bir 
.......... Sokteld ..... .. ,.... 
bir 1...Uik warmr. TIJ iMie de-
11 ......... ..._ ..... ,. Safdald 
.. pb Wr ... eok açıklar. s..ı-
,.. kardel..ı but halinde 
l&eaarlaruwa birlqllf ıerd• delil 
alt taraftaD ka~ ~tir. 
Kurdele ~ fllcf.de tllaııaca el
blae ile UIOl'tJ olma11aa " bil-...... ~ J;tt':' realde '991• .. • Pk · edUiıiaeD'cli • 

,. ......... 
oı.._ P-allW Jln., .._ • eok 
bol olarak. imi
....... ,. bg· 
lada. Sabala ... .................. 
da, pce elbla
lerinde bile. .. 
Bil&- , ...... 
cin.. o... .. 
arlcaclad•• ruba 
libl tlrlaeaikl 
parp8IİI ..... 
dan ta etj'e ka
dar uza1an, bo-

tla ... "Dllla . 
arkayı kaplayan 
p:lf .: ........ ~k .pcla. .. 

• y ... bir 11 ... ,, 
S. ... ...-. Parı. biJ... 

haua •balı etW..!eri11tl ı r•AI 
bir 1m-. ,eriLDeldedir: Qssll 
jane.. Baa4aa eberiya tayyk de 
yapa1or·ar. ~ •1111muyor. Ve 
tekneıe b..a11p mlkemmel Jıka
aayor. Hiçbir ... , de olmayor. 

aec ............ h 
• ._ ..- elbiaeleriacle 

haha_. -s•cl çok imi ...... 
maktadır. Çiçekllli, dkll, her 
çqidi. Ba Mneki pc:e elhııe'•· 
rlnla dipr bir baıuai1eti ele 
918rplarıchr. S. ...,a.ı eibift. 
• , ......... ,.,.1mtta ..... 
........ ~- lir .... 

...waktaq ..... 1IC1I .....,. 

cloir• ...,.lalap ........... ,.. .. 
=ı=_..; ler Wr ••aua hl. Fa-

kat·illıllllit"laiaabp ta a1alrlar ... ,. 
claa ~-- •• um11ml1•tl• otm 
reeli. ota 1ekiz numan ayak• 
kaplar slJdikleri aalafdaaea .,_. 
lana tir meTZU11 hlldl atlecek 
".... .....daia ela ...,... cakb- ll•amaf h bayanlar lzll
_,.... Y..U biçim ,..,........ 
ltir lıere ~r blylktlr. ~ 
liü ki klÇtik ,as .,... • 
~ t19lerir. .... W 
IM.'klu ralaaz ., .. ~W.Çlk 
Wettrecek kact.r · ~kHlm 
ppalmaktachr. 

Yas ifl• • rok tereli edileil 
pabuç Cİ1llİ ele deri U. ~ 
l&eteacha )'lıP•l•alar• • 





1 Haziran 

.. 
. Uyku Uyumadan Ça~ışan Bir San'atkir ı -::::::= Haftanın Filmleri -

Günde Bir Elma Ve Bir Kom-
posto ile Geçinen Yıldız ! 

Farzediniz Ki Bu Adam Milyon Kazanınaktadır, 
Yiyemedikten Sonra Neye Yarar ? 

Parla, (Haziran) - Geçen sin 
(Henrl Baur)a telefon ettiiim 
zaman bana bir kitlp cevap 
Yerdi: 

- Bu dakikada kendltlnl ra
habız edemeyiz, kabul edilecek 
10 tane mi•firl vardır. 

Ert .. ı. sDn Jl•• telefo• ettim, 
hu defa da baıka bir ceYap al· 
clım: 

- Talimiz yok efendi•, Maıya 
Baur timdi bir Hnaryo okumak• 
tadır. Telefonda ıöylenecek ıey
lerl kaydetmeyi bana barakta. 

Bir Uçllncl teıebbDıDm de 
fayda vermedi: 

- MümkUa detll efendim, 
M8ıy8 Baur timdi doıtlarmdan 
bir beıteklrın yeai bir beateılal 
dinlemekle. meıguldDr, dediler. 

V • ne mi1af irlerini, ae ınaryo 
nılltalealannı, ne de piyoao dinle
me zeYklerl11i bozmamaya karar 
•ererek, bir ıtın doğrudan dot
ruya •Yine gittim, bu defa tall'im 
ınOeaitmiı, karşıma bir maliyecl
J•, bir blkime veya bir akademi 
Oyeılne de benzetilebilecek bk· 
nazca bir adam çıktt: 

- Geliniz Uıt kata ~ıkalam, 
orada daha iyi koauıa biliriz. 

* Bir adamı telefonda bile yaka• 
lıyabilmck için ardından rtıaler
ce koımayı belki mUbaleıaya 
bamledenler bulunabilir. Fakat 
bunlar Henri Baurun llnemadaa 
baıka tiyatroda da çabıtatım •u• 
hakkak unutmuı olacaklardar. 
Henrl Baurun ne derece meıtul 
olduğunu kendi dilinden clialeyinlzı 

- Benim için iki çeflt ,an 
Yardır. Çift aDnler, tek tinler •• 

- Anlayamadım, çift sinler 
tabirinden makıadınız aedir? 

- Geceyi hesaba katmadan 
llrllp tiden gOalere çift ataler 
clvim. Bu ılnlerde ınadlz ıia .. 
naa çeviririm. Gece de tiyatroda 
oynarım 'Ye ainema çmrdltim 
aünler benim için •bab Mat 
(7) de baılarl 

- Peki ıinema ~etirmedliialz 
lllnler? .• 

- Yine 6yle, yedide baılarl 
Fakat G;le1e kadar ıerbHti•I 

* Baıılan ıtDdyoda laayabn la-
•aaçla, •ilene• ile dolu oldutunu 
lanarlar. Bunltr kllçlcllk bir Nh· 
•• için belki o• beı, yirmi defa 
PtoYa 7apaldıtım, aonıa o ıah· 
ilenin on beı yirmi defa da filme 
Çekildiiinl, bUtla bualuıa da 
161 kamqbncı bir ziya Ye ter
letici bir hararet içinde yapddı
haı bilmeyenlerdir. Bazıları IH 
lan'atklna yoruldupau, çok ça
.. tıtıaı kabul ederler, fakat bu 
C.hımaaın senıin bir Hfra 6nln
"9 yorıunluk almakla mlklfat• 
a.tbianı •nırlar. 

Henrl Baur'un &il• yemetlnln 
lleden ibaret oldujunu bilir 
lbiıinlz? 

- Ben çok çabuk yerim. S... 
teket •ersin 6jle yemetlm pek 

{Klaudett) e (Hollyv.-:>od) da Bir Attın Stato Verildi 
Amerika••• alnema akade•lei 

her yıl munffalciyetiai H iyi huyu 
ile temaJilz eden Hnatlclra •ermekte 
oldutu altın atatoyu bu yal bir mld· 
dettenberi (HolJyYOod) da çalıtmakhı 
elaa Fraaaız HaatkAra (Kleudette) ye ~ 
•er•ittir. Fraaaaaın ainema mecmua• 
ları bu mlaaaebetle blyOk bir 
memauaiyd rl.termekte •e 
bu iltifata• laalıtkatea yerlnd• 
eldutuau aGyJemek 
tedlrler. 

Bazı fillmlerl Kla· 
adette Ue birlikte 

l»lr çHrede ea 
blylk •unf· 
faklyet budur, 
demittlr. Yu· 
karadaki re•I• 
(Huaual JAem)I ... 
mlndekl filimde• 
alın•ııtır.(Kla
udette Kolb
er)l Şul Bo
JU ile bir• 
Ukte 11 .. 
termek· 
tedlr. 

kalabalık delildir, çabuk Jeme
aba zararını pek ıörmem. ÇllnkD 
yemeilm bir tek elmadan ibl
rettirl Akıam yemetlne ıellnce, 
o da biraz peynir, komposto Ye 
tue meyYadır. 

- Demek botaımıza dfttklla 
•etilıiniz! 

- Billkiı! Aıçıhk bile 1ap .. 
nm, fakat iıtlhamı tatil-zamanına 
.Ulamak mecburiyetindeyim! 

Her ne İH.. Gl\n0m8 tamam-
layalam: Ôileden HIU'a lıir bu
çukta ıtndyoda çalJı.. tekrar 
baılar. Tam 7 Je kadar ıllrer. 
Sonra çıkar, evime alder, yıkanır, 
kompoetomu yer ve lıemen tiyat
ronun yolunu tatanm. Dokuzda 
ıahaecleylm . ., 

Franıada tiyatro rece 1an• 
lttter. Fakat Heori Baur'ua hemen 
rahata kavuıtujunu 1anmamalı: 

- Saat bire dotru eYim• dG
ner, ma1amın baıı•• ıeçer Ye 
ıenaryolan okumaya koyulurum, 
belki içlerinden biri ite yarar 
dllıftncHile!.. 

Bu kadar çahı•ıya mukabil 
Henrl Baur acaba ne kuanır? 
Size miktarı•• 16yleyemlyecetlm. 
Fakat bunu yine bir Amerikalı 
Hn'atklrın orada kazancLiına 
yakan bir t•Y unmamala. Mamafih 
farıedelim ki, ayda milyon kazan• 
ıın, barcetmeye vakit Ye lmkin 
bulunmadıktan ıoma iN para •• 
ite 1aru? 

Kulis Arasında 
Hazırlanan 
Yeni Eserler .• 

(Çin denizi) adını taııyacak 
olan filimde W allac• Beery ile 
Klark Gable'in yanında yıldızların 
en 88npnı görllne~ekllr. Bu NnflD 

yal4ız Jan Harlovdur • 

* 
She filmini oynı) acak olan 

( Joel) mukavelellni bozmuıtur. 
Onun yerine bu rolll Skott ya
pacakbr. 

CulL B. Milin son fllml olan 
lıaçblu, AYrupa piya1U1aa ancak 
eylll ayında çıkanlacakbr. 

* Inrilterede yapılmıt olan 
( Hamit ) filmi ıebrimizin bOyOk 
ılnemalarandan birine sablmıtbr. 
Bu mevıim içinde ıöıterilecektir. ,.. 

Tamamen renkli olarak yapılan 
Becky Sharp filminde ( Mlriam 
Hopkinı) ile ( Allaln Movbray )ı 
ıöreceğiz. Biri bir eıkl uman 
kızı halinde, biri de bir lnriliz 
zabiti Dniformaıı ile. ,,. 

Herbert Mundin, Gilbert Ro
land ve Mona Barri, Gizil hayat 
adını ta11yacak olan bir ıabıta 
filmi J•pmaktadırlar • 

Fr•nsada ı ( Eıcal • lıkele) 
altında Japılan filim, tatbik ıa• 
lıa11na bir ttlrlll ılremlyen bir 
cer.e7a11m taraftarlanaı memnun 
edecek bir teıebbDıtOr. Bu cer .. 
yan, tiyatrodan ve romandan hiç
bir ı•Jİ almama, Hıll filnıe malı
ıuı J•nl menular 1aratma cer .. 
yaaıdar. (lıkele) de lüçblr 1erdea 
lktlbaı etmeden bulunmuı bir 
menudur. Bunuala beraber ne-

denH •-,.ı,. 16rllnm .. 
mektecUr. Tlccar seml-
1.mde kaptaalak eden 
Wr ıe111t •Ydiii ~adan Ye 
bir kaçakçı, btltlln vak• a 
bunlaran ara11ada geç• 
mektedir. Filim ııkıcı de
iildlr. Bakmadan seyre· 
dilebilir, fakat bey ecan 
Yerici olmaktan da u ıak· 
br. Oynayanların araıın• 
da baıhca Kolett Darföy 
lle (Faln.Uber) l ıayacağız. 

Amerlka'da : Ro· 
berta ada altında çevri· 
len filim Ue bize (Gay 
Dlvorcee) filminin verdiği 
zeyJoa yenUeıtirilmesi iı· 

tenilmlttlr ve muvaffak ta olun• 
muıtur, denilebilir. Roberla, mil· 
slkll bir komedidir, mevzuu taze 
ıllıll, renkli dekorlar içinde, ıenç, 
sBzel, biç değllae zarif kadın ve 
erkekler ara11nda geçnıekteC.ir. 
1935 Jılının Hyirciıi bundan fazla 
•• lıteyebilir. Filmin baılıca oyun· 
casu Fret Aetair'dir ki, reıimde 
haa• ıapkalı olarak görünmekte
dir. O.t reıim iae iakele filminden 
bir sahnedir. Kolett Darfeul ile 
Falnıilber arasındadır. 

Fransada Rus Edebiyatı 
Moda Haline Geliyor 

Büylk Rua edibi 
DoatojenldniD ro
manluıadaa ııka• 
ralan fili• HDU
yolal'ı, yalaıa Fraa• 

aada dlrdl bul•u.
tur. Birincia1 ebedi 
koca, iklnelal hl
klan altıada yaıa. 
yanlar, lçlnelal de 
Karamaıof birader
ler, adlannı taııyor
lardı, dlrdlnelal 
lae (CClrUm •• c .. 
aa ~ dır. iddia etlll 
ditl•• ıare en çok 
muY•ffak olan d" 
budur. 

Franaıa •ine • 
kit'erl bu •u•affa· 
klyetin Hbtbini, 
aenaryoyu yapan 
Pierre Cbeaalin, 
eaerehıma•en aa
dık kalmakla bera
ber, aeylrclnln dik· 
katlal datıtaeak 
tef errlattaa •az• 
••ıerek ıad•c• aad 
nk'aaan afbalanaı 
takip etmlt olmama• 
da buluyorlar Fllha· 
kika RHko1aiko• 
cinayetini yapt lıtan 

aonra •lcdan azibını 
çekmeye naaal b..- Clrl• •• eeıııada Pien• alaaclau 
lar, haarl aafhalardaa ıeçer .. ailaa1et buldular. DoaatojHaldaln Herlel'inla 
ken.tl kendialal pollaia kolları ara•••• alna••)'• intikali, bu yeni aHkin bt. 
nHıl atar, filimde aadece bunlar .a.. aetlcealdlr Ye a,ı. ıarlnllyor k~ 
terilmlıtlr. Rua edebiyab Franaıa aahnHlnde 

Fraaaız ıaaetelerl bu mlnaHbetle moda halini alacaktıl'. 
diyorlH kil Ka1declellm ki, clrum •• ceaa-

- u A•rupahlu a)aaıada yabancı aın mu•affak oluıunda, Hnaryoaunua 
edebiyat ile •n az meırul olanlar iyl yapalmamaaı ne derece mOeHlr ol• 

muı iae oyunculannın iyi aeçilmit 
Franaulardı. Hele blytlk muharebeden olmaaı da 0 derece mieuer olmuıtul'. 
••Hl lalç oku•u1ordu, aonra Tüleato Filhakika Henri Baar, Plerr Blanchar, 
inin eHrlerl ile ıabaaeı dlnya11 aala- lluael Ge•ld fibi çek iyi tanın••t 
••J• batlachlar H bu•da büJlk bir n•k aanatklrlu •ardır. 
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Yarınki Futbol 

Seget Macar Takımı Bize 
idmanlarını Gösterdi 

SON POSTA 

Çetin Bir 
Boks Maçı 

~- s. -Beşiktq 
eulardaa T 91kil 

pamadar Ve 

D&nya orta ağırlık bokı ıam· 
piyonu Fransız Marael Til ile lı· 

Muhteliti Hızlı Oyun• panya pmpiyoau lnjaıyo Ara Mad· 
ritte (22) bin ıeyircinin kart:anda 

Edilmezıe Tesir ya- kartılaıtılar. On dört devre ı&ren 
A OJ b•ı• J b• amanıız mlkadele çok heye-

Mağlup a 1 ır er canlı olmuıtur. Uk de~relerde 

Serete lrar11 oyaı1aeak olu •ullteUtl• oyuanlarıadar. S.tlktqh Hak .. , 
Galataıua1lı mı•afl Lltfl •• k8'ec:i AYlll 

Macariıtamn S.ıet fatb•I ı 6 - Kl9peft 
talamı iki fllndlr ıehrlmlzde 7 - S...okpr 
bulunmaktadır. ı - Bady 

ldm~~nnaTa:~:J:0m&,-: 9 - Boçlcar 
futbolcülerl ctl8u itibarile blzba 10 - m K.• 
oyuncu:ardan dalla kuYY•tli ya• 11 - Atila 
pılıdırlar. AYuıturya •• Çek 12 - Samo11 

21 " 
~ " 
19 .. 
17 .. 
15 .. 
15 .. 
5 .. 

haamını yeneceğe benzeyen lspan· 
yalı boksörün hareketleri halkan 
pek hoıuna gitmiştir. Fakat albncı 
denenin batanda Marael Tilin bir 
yumrutu, lıpanyol bolu6r0o lraıı· 
Dl yarmış, o dakikadan sonra da 
d&vUılln mahiyeti değişmiştir. 
Marael Til orta ajvlak dtlnya 
boka şampiyonu Unvanını muha· 
faıa etmiıtir. 

Ankara ''it Maçları 
Aakara Ayaktopu kurulundan: 

C. H. Parti.& ıilt ma~larına 8 
Huftaa Cumartesi gllnll ıaat 
17 de Ankara G6cll alanında 
devam edilecektir. .Maç Muhafız 
Glctl • Çankaya birinci takımları 

. aruuadacfar. Yarğaç Sedat Akca 
(G. B.) 

Atletizm Federas
yonunda 

Kımıldanmalar 
Balkan .,_&an .. hazırlık için 

atleffzw ...__,_ eaaah iflerl 

aiateminin aj'ır oyuauaa makabH ---
Macarların oyun tam hem daha lnglfterede Llk Maçtan ••••ror 
.. ri, hem ele daha ablJanclır. Ajattnda lnıilterede Bir 

birer birer halletmek Dzeredir. 
F edwuyoa bnytık lslr murafla 
Tabim Staclyomuna ıacak duı 
t..Ubab yapbrmafbr. . 

Topa çıkıılan, seri Ye açalı oyun maçları baıhpcaktır. 
tarzlarl.e tahammll ve nefu Birinci ilkte olaa ltlylk ku-
kabiliyetleri ytikHk olaa Macarlar ltiplerla menecerlerl timdlden 
Avrupada futbola lnfillz tarzıaa lakoçratla tun1e yaparak takımla• 
yakın oynarlar. Viyualılann oyua n lçia J9DI oyUDCa aruaaktaclır-
aan'ati Macarlarda yoktur. Şu 
kadar ki Macarlarda dal:ıa ziyade far. Aıtonvillanın meıhur men .. 
atletik OJWI tam blkimcllr. ceri, takımı lçia kuYvetli oyuncu-

Seget takımı içinde beynel- lar anıaje ettljlai ı6ylemektedir. 
milel maçlar yapmlf 6 taae lnpllzlerin blyllk para tekHf· 
oyuncu Yardır. 8oalarıa bir im.. leri brp11ada kalan lakoçyah 
FraDA, Macaristan maçıacla •r oyuacalar Londraya akın etmiye 
aamattar. bql 1 d 

latanbalcla ppecaklan maçta .... ar ar. 

Federu1oa Eyli) nibayetle
riacle bitecek olan albncı Balkan 
oyualanna kadar d&t ay mlld
detle Galataıaray bllbtbılln 

Mulrlnl anıaje •tmiftlr. 
18 Haziranda Feaerbabçe ku

lGblnln Mnel devriyesi bittikten 
ıoora Balkan oyunlan için Ka· 
dak&y aahaaındaki bByDk inıaata 
baılayacaktır. Bu inıaat mOteab
lılt tarafından (35) ,Onde bitiril· 
mit olacaktır! .. 

Balkan Oyunları 

Atletlerimiz, Düşündük
lerini Anlatıyorlar 

Vedat Abuda Göre Herkes Haklıdır. 
Bir Tek Haksız Vardır. O Da Herkesi 

Rahatsız Eden Gazetecidir 
Bu,Un de eıki 

atletlerimi :ıd en 
Vedat Abud bl· 
ze ba'.kan o
yunları hakkın· 
dald dütünce· 
lerlni anlabyor: 
••- Hepimizin 

bilditi bir haki· 
kat Yar. Balkan 
oyunları hangi 
memlekette ya• 
pılıraa o mem• 
leket atletleri 
ıçın bu, b ir 
b 1ndikap ,., 
kil eder. Evv~ . .ı 
yarıılara fazla 
atlet aokabilmek 
imkinı, •Jnra yol 
yorıuntuju ol
mama11, biraz da 
atletlerin kendi 
Aha •• muhit
lerinde kOflllAlan. 

Bl:ı bu handikaptan iatifade 
edebilecek miyiz? Bilmem. Ken
dimizi aldatmayalım. Balkan oyun
lanada .UWaden fula hiçbir 
lddiamz " kazaacımaz olamaya
cak. Hattl 933 HDealacleld lçea
ctUDk bile bir hayal olarak ka· 
lacak. 

ltt• 6nlm8zde acı bir miaal: 
Oç Yunan pmplyonu ıeçen hafta 
J•pılan atletizm bayramında bi
zim kırka yalan atletimiz araaında 
dokuz mlaabaka yaptılan bun)a .. 
rm Hkizinde birinciliği kolayca 
ah verdiler. 

Bu Yazlyet kaqıaında Ealkan 
oyunlannda ne elde edebiliriz? 

Kamplar kurulsa, elektrik ma• 
sajlan, 16 programh rejimler ve 
birçok huaual tertibatlarla bizim 
ıampiyonlar fevkallde forma 
gineler federaıyon atletizm antre• 

nirlerlal Anacloluya pdervek 
yeni, kabiHyetB rıldıılar me1daaa 
çıkana Ye bu ,.tdızlu antnnir-
1...U. elinde llç a1da birer "a•., 
olalar •• Jine bu ..fer çok •tar 
lmtihanlan dalaynil• :raraflara 
Kiremiyen S.mib ile Mehmet AB 
biriocllikle cliplemalan almıt m
salar Ye o ... kle mOAbakalarda 
rekor yapsalar •• olur acaba? .• 

d&rt s0n enel ıeluiıaia ıelea 
Macaı·lar burada bir de idman 
yapmak fU'Abnl buldular. Bu 
ıuretle iklim ve ıahaya da bir ha1li 
alqmıt oluyorlar. S.ıet takımı 
yol yorgunluğunu da Hrtaraf 
edince cumarteai fhll rapacaj'I 
maçta botla kuvvet •• lmdntial 
kolaylıkla 16aterebilmek lınabaa 

• • 
ızmır Lisesinin Atletleri 

Farzımuhal banlar bh'V bald
kat olu bill acaba Balkaalana 
dört tarafmclaa kollektif birer 
pauport ve birer valiz ile latan
buluo yolunu tutacak Y unaa. 
Yuıoalav, Romen, Balıar Ye bat
tl araa~utluk bayrak takımı kar
f18mda kaç puvan alacağız?. la
un ne kadar açık a6ylemek &.t .. 
se dili varmıyor. Karp11Dda gl
ceaecek arkadaflar, iyi k6t0 ç .. 
lıtan, fakat bilmemezlikten ran
dıman veremi1en teıkilltça bD1ilk
leri danltacak diye çekiniyor ••• 

Balkan oyaalarıoda mut-
lak fayda aramak Jiznua bm 
bir iıtifade g6rllyorum. Halk 
kuvvetleri birbirine m&aui, yahut 
yakın atletlerin çekiımeainl ier 
redecek ve hakiki atletizm zev1'1nl 
tatacaktır. Bu da belki • amma 
çok belki • ilerisi için bir kazaaç 
o!acaktır. Burada da bence bir 
meıele çakıyor: Acaba halk ıele
cek mi?. Atletizm maçım germek 

bulacak, demektir. 
Seıet talunaa kafll pkacak 

olan Galatuara1 • Beeildal mult
teHtl tahammll •• ..t..ı W olaa 
OJBDCUlardaa t..ım etlilecek •r
A ilk maçua bltla seftlal .. ,.. 
dua koyacak ltir OJDa ... Wllrizl 

Seıet latubala ...... .. 
enel, Macariatan li'1nde • 
b•fta ıiden u,.,..t tala... ba 
Hae ildnd defa .. tltP ehnlttir. 
Na matl6p Macar ... piyon• 
Uypeıt iklnei defa S.gete mathlp 
olunca Macar llld bir hayli ka· 
ntmıttır. 

IJk dene berabere biten bu 
maçın ikinci devreainde Seget 
yaphğı bir aayl lle ita mDbim 
maçt n 2· 1 galip çıkmıfhr. 

Macar likindeki aon Yaziyet 
ıudur: 
Birinci - Uy..,ett 

2 - F e·enci V aru' 
3 - Hungarya 
4 - Seget 
5 - r.,ı ua 

34 sayı 

32 " 
27 " 
26 " 
?1 ., 

lzmir (Husuai) - lzmirde at• 
le~ik ıpc rlara ka11ı g&terilen 
alaka ~itt.kçe büyü~kted: r. 
Ku:op:er<leil m ada mekteplerde 
de bü. ~k bir h.ueket g <.ze çarp" 

maktadır. Bu mUnaaebetle Erkek 
liaeai arasında blıyük bir 
at:etizm m0aabaka81 ) ap&lmqtır. 

Mekteplerde bulunan atle~er 
hiçbir kullibe intlup etmeden 

Halkevi namına bntnn müaaba· 
kalara girect:lderdir. Atletizm ile 
meıgul olaa kultıpler;n batmia 
Al nordu, Altay, lzmirapor, tiuca, 
ve K. S. K. vardır. 

( için (50) kuruta kıyacak kaç Tlrk 
1 1eyirci çıkacak! 

Geçen hafta Mandikaa ve Sil-
1&1 halka takdim edllirken (70) 
bin seyirci Gnllnde koımıya alar 
mıt bir atletin bot tribnnlere bir 
karikat&r gibi aelim vermeai g6-
zümlkı 6nlne geliyor da T&rk at
letizmi hesabına sıkalıyorum. 

Seyirciye aorunuz: O halda. 
Tetkilitçıya ıoruum: O baldL 
Atlete ıorunuz: O balda. 
Bu itte muhakkak kabahati 

aramak lizımaa gelip bana "Banı
cyunları iç.in ne dllfllnDyorıDD •• 
diye ıoran gazeteci arkaclaftd". 

Çllnkn benim gibi her i .. bot 
ve eğlenceli ceplıealaden bakm•1' 
idet edinmit bir iDN• zorluja 
aokmut oluyor.,, 
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MASAL 

Uzun Saçlı 
Genç Kız 

Bu Oyuncağı Siz De Yapabilirsiniz DuvDuNuz Mu 1 

Hastaneye 

V aktile Sara lımlnde hlr ka• 
dın •armıı. Bir ıun kocalı Bay 
Şevket ltinden dönünce oau at
larken bubauı. Koca11 da Sara'yı 
okadar HYermlt ili •.. 

- Hemea ne oldun karıca
lım, nen var 1 Diye ıormuf. 

Kanu da: 
- Herkeıin çiçeği var. B .. 

nim 7ok. Ooua için ailayorum, 
demlı. 

AdamcaiJı, kan11aın latedl
linl muhakkak yerin• getirmek 
latlyor. Komıularındaa ihtiyar bir 
kadın yarmıt- Bu kadlnln bahç .. ı 
çiçekle doluy•uf. Gece karanlık 
oluaca Bay Şevket ya•aıçacık 
Jaıb kaclaaın bahçealne ıokuluyor. 
Tam çiçekleri koparırken ihtiyar 
it.cim ı~ril7or: 

- Kim o? Diyor, hı, Ba7 
Ş.vket ıen mlaha?. Clçek mi top
luyonun karın lçla?. Peki peki 
topla amma.. Çocutunaz olunca 
~ ele bana oau •erinlnlz. Ol-
1110 ... , 

O diaJ•• kadar Sara U. 
ie•k•tln ldf ~o~uiu yoktu. Ola· 
taj'ı da Şevketin ~ile bile ıel-
llliyordu. --:::--_ 

Birkaç zamaa ıoara Sarai!ıD 
ııııel bir kızı oluyor. Bir ıftn 
ihtiyar kadın ıeliyor, Sarama 
16z yaılanaa aldınt etmedea 
••kocan bana ı6z vermiıti,. diye
rek çocutu ahp kendi evine göttt
l'Oyor. Onu kap11ız bir eve kapa• 
lıyor. Kızın uçları ıayet uzunmut. 
kendlal bir yere sftmek iıtediif 
laman kızın 11çlarını pencereden 
•ıatı uzatıyor, onlara tutunarak 
lniyormUJ. Fakat kıza kapıdııan 
çıkmak yok. O. e•d• hapia.. 

Yioe birıDn kocakarı böyle 
•okakta iken evin 6nDnden bir 
Pruaı ıeçlyor, lu11 pencerede 
16rtinc• lfık oluyor. Ku da onu 
J>ek MYİyor. Saçlarını bırakıyor, 
Prena tutunarak yukarı çıkıyor, 
Pencere de konuıuyorlar. Fakat 
tım o 11rada kocakan d&nmez 
illi. Prenı kendini kocakannın 
•!laden ,Oç kurtanyor. Fakat 
olan kıza oluyor. Kocakarı u
•alhya bir dayak çekiyor. Kız iç 
ıun yerinden kalkamıyor. Prenı 
l•lir etrafta dolqırmıf. Fakat 
kocakarı görürse bu defa aevıf. 
il.ini 6ldUrllr diye ıulni de çıka· 
tımazmıf. Nihayet bir ıttn yine 
ltocakarnun ıokaja gldeceli 
tutar. 

Prenı bunu görtınce utaldan
laı hemen bir merdiven getirtir. 
1<111 oradan kaçırır. Kız battndan 
l•len geçen herıeyl anlabr. 
Prenı te kıza çok acır. Annuinl, 
babaıını buldurur. Hepıi beraber 
Prenıin baba11Dın ıarayına gider
ler. Orada kırk ıı._ kırk gece 
dllğna yaparlar, ••!enirler, ömür· 
lerialn aonuna kadar rahat rahat 
htarlar. 

Kocakarının 61dOrDlmealııe kız 
~lr torlll razı olamaz? "BeDi oka
d.r baktı, bDyOttO, fena bakb 
•rnma, sarar yok der,. bunun Uz.
tiııe Kral da öldürtmez, fakat 

A 

Bitmitlnl ıöıter•a rulmden 
baıka 6teklleriDi bir kartona ya• 
pııtınn. Renkli kalemlerle, •taç
lan yeıile, treni ılyaha, &teki 
ıeyleri de lıtedijinlz renklerde bo
yayı•. Treni oyup çıkana. Man-

Meraklı Şeyler 
Süt Anaaı Köpek Olan 
Aılan1•, Aılana At Gibi 

liinen Adam 
laailterede tuhaf bir çiftlik 

••rllllf. Fa· 
kat çiftlik 
denlac• ıa· 
kın buruını 

butday arpa 
ekilip biçil
miı yer zan
aetmeyln.Ha· 

yır. Hayır. Buraıı hayyanlar çift
litl, hem de Yahıl haywanlar çift• 
liğL Sahibi de Drake lımlnde bir 
adam. Birçok aenedenberl bu 
adam burada yOalerce atlan, 
maymun, kurt yetlttirmlf. Aa
la11 yanulanaı enell ••d• ba
kıp bllyOtmek lıtemlt- Fakat 
bakmıı ki kllçl\k allan alb aylık 
olunca evin içinde kemlrmedik 
•ıya kalmamq. Bir g'1n de kuyru
liyle radyonun antentinl kopar
mıı. Olacak ılbl detll tekrar 
çiftllje ıötl\rmlf. Hem aılanlar 
yanuları yanında olunca daha 
yavaı oluyorlarmıı. Bazaa da a .. 
lanın ıntn yavruaunu bealemeye 
yatlımeyince ne yaparmıı bilir 
mlılniı. Bir çoban k6peğl ahrmıtCJ 
bunu ona emdttirlrmiı. Çiftilkte 
ıllt analari köpek olan birçok 
aılanlar varm11. 

Sonra bu Miıter Drakeain da· 
ha bir marifet. varmıt- Ata blaer 
gibi aı!ana binmek. Binince blr 
taraftan da ona çi pirzola uzabr
mıf. Arhk aslan etinden m•mnun 
dör nalla gidermif. 

Ne derılniz Mlater Drake iyi 
cHurmuı değil mi? Aılamn bir 
ıUn pirzola diye onun elini kapı
••rmHİ itten bile deiiL. 

···-·····-· .. ····················-·················---baık.ı memleket• gönd'1rlr. O da 
ömrOnUn aonuna kadar oralarda 
ıUrUnUr. 

Eşek Adamın Şapkası 

1 - EyYab ıapkam aiacın 
'8tlade kaldı. Y etiıemiyorum da. 
~ııır dU1llr8oci1e kadar ben de 

lderim. Ne yapayım 1 

2 - Fakat 6te tarafta çocuk
lar teniı oynuyorlardı. Etek 
adamın llzlUdntUnU [duyunca ko
layını buldular, bir topta ppkayı 
baııaa ıeçirdiler. 

:ıarayı da klSprD il• beraber oyup 
çıkana. A Ye B lfaretli yerleri 
makaala bilin aoktah çizgiden 
k6pr0yll 6ae doiru katlayın. 
Lokomotifin arka11ada ve 6a0nde
ki A. B lıaretli Jerleri noktalı 

Haftanın 

e 

çizg;}erden arkaya dojru bOkUa 
•• ke1tiğiniz yerlerden geç'.rin. 
Y ınf 8 parçaaını Biıaretli yarık· 
tan, A parça11nı da A iıaretli J&• 
rıktan reçlrln. 0} uncaklar blt
mlf olur. 

Bilmecesi 

Giden Köpek 
Bir gün bir haıtabakıcı koğur 

lar ara1mda dol8f1rken bir lolltl 
duyuyor. Etrafına bakıyor. Bir 
köpek .. Ayağının birini kaJdırmlf, 
r.ıp ııp zıplıyor, hem de acı acı 
baiırıyor. 

KlSpeğin •• boynunda taamaaı 
vardı, ne de yanında klm1e .. 

Fakat haata olunca aidilecek 
yeri nereden de aalamı• 

Klpejia baJI hutabakıcmaa 
pek h0tuaa tıidl1or. Hemen alap 
ayatına paaaıman yapıyor. Ayajı 

11rıldıklan ıonra lc6pek bir kl
ıeye çekilip bir aaat kadar uyu• 
yor. Sonra kalkıyor. " Tqekklr 
ederim ,. der gibi ba•h1arak JİDe 
haatabalocınm etrıafıada birka, 
ken dolqıyor. 

Deniz Kenarına Nereden Gidilecek? 

Geçenki Bilmece
mizde Kazananlar 

IS Mayıı ıliıılemeçll 

1 
Yazı 1 birlD 
takımı elik· 

rmıiyemiz olan 
bir yaıı:ı takımını 

lstanbul Ge
lenbevl Orta-
111ektep D/2 
den 358 Arif 
.ka1&nmı9tır. Ta
lili okuyttoumtı> 
la latanbulda bu
lunan diier lı:a
ıananların hıdl

bllmıcemizde 

yelerini pazartı· 30. S. Q35 tarihli 
ıi pertımbe gün- ıayımızdaki bilme-
leri öiledeD ıon• ceyl iyi hallederek 
ra bizzat itfare• bir lı:oneol .. ta b· 
hanemizden al- MIWl Boğaziçi li· 
maları lizımdır. eeainden 195 Şehim 
Taşra okuyuculanmızın hediyeleri poe
ta ile gönderllir. 

Samatya 48 üncü mektep ıınıf 2 
1 AHtUM 1 den 61 Mehmet Y a~ar, 
... ---- lzmir Bornun 9 Eylül 
mektebi 220 .A.ytıkio Baoacan, fıtan
bul 28 inci mektep Sevinç Salih, Ada· 
pazar ortamPktep B-1 den 280 Rahi· 
aıe Batur, 11.mir 1.metpqa mektebi 
A·l dıo 378 Kemal, 1ıtanbul 44 lincü 
mektep ıınıf 5 ten 3o0 Necati Darya
uz, Durdur 34 topçu alayı 11Ubay L 
Hakkı Erhal kızı .Beyhan, l.tanbul 
16 ıncı mektepten B-4 den 384 Saffet 
BaY- n Bayanlar. 

l11tanbul 19 UDca mektep birinci 
L ati ıınıftan Ulvi, İltanbul 

to Y.4 üncü mektep 2 inci 
ıını tau aadet Aygüç, lıtaobul 64 ün
oü mektep A • 1 den 252 Solma Ba
yan n Baylar. 

Bakırköy Ermeni mektebi talebe-
M Urek· ıinde11 ~adya Mih&eriyao, 

kepli Kay1eri kız ortamek&tp 
kalem 11nıf 3 dın Nahide Ya-

pr, latanbul '4 üncü mektep A·6 

Y aı için biç bilmedikleri bir 
1ere ıitmiflerdf. iki brd.. bir 
aabah kalktılar. Ha•• çok ııcak· 
tı. OgUo ilk dafa aandala binmek 
latiyorlardı. Uzaktan denizi, aan
dalları ıörllyorlardL Sokaja 
çıktılar, bir çok yollara ıaptılar. 
F akıt bir tirin deniz kenanna 
den 497 BedrıWn, Tuıu MiHkımilll 
mektebi sımf 8 den 148 Abdü11elim, 
Nitantq Vali konak Y nuı apartımam 
No. 2 de Osen Ozmen Bayan ve 
Baylar. 

Geçen Haftaki " Küçük 

Prens " adlı Bilmeceli 

Masalın Cevabı 

Ma1alda diyorduk ki, o :ıamaD 
yalnız prensler, prenaealer oku
mak billyorlarmıı. KUçtık prenae
ıio ıarayına gf den yolu bulmak 
için .. ıaraya gider,. yazııını oku
mak IAzımdı. Demek ki gelen 
çocuk bunu okumuıtı.J. Okuyabil· 
meal için de aocak prens olma11 
llzımcb. lıte kllçllk prenıH geJea 
çocutun preaa olduğunu bundaa 
anlam11b. 

Habrlamadımzaa geçen baftald 
maaalı bir daha okuyunuz. 

çıkamadılar. Karışık ıokakların 
içinde dolaflp durdular. Eğer ıi• 
iki kardcfi aewlndlrmek lstlyoraa• 
nız, onlara, denize çıkan yolu 
bulmalarına yardım edin. Çocuk
lann yanındaki ok lpretli yerdea 
girin. Hep beyazların Oıtnnde• 
,ıtmeyl, ılyahlara atlamamayı 
unutmayın. Eter yolu bulur, işaret 
eder hlze yollar1amz biz de ıize 
ıDıel güzel hediyeler verec• 

(Son• yarıa ) i 'L Haydi bakalım, acele edin. -----
Açık Hava Mektebi 

Re•imde gördüğDnllz ıey, ln
ıilterede bir açık hava mektebi
dir. Burada kız: ar hep dııanda 
dera okurlar. Gözlerini ıüneıteo 
korumak için bqlarıoa kiiıttaa 
birer klllab ıeçlrmJflerdir. 

Öndeki köpek oynamak içia 
aabırsıılıkla tenefüa zamanım 
bekliyor. 

Siz de böyle bir açık hawa 
mektebinde okumak iatemu 
mlliniz? 



12 Sayfa 

f efrlka Noı 48 

Sefir derin bir dOtUncey• 
daldı. Bir müddet ıonra ı 

-
11Yazık ki öteki kağıtlar 

da elimizde dej'il l Maamafih 
bundan da anlatılıyor ki NOrem· 
btrg radyoıunun bu parçayı çal· 
maaile Prağdaki bomba ıığanak· 
larmm tahribine başlanacak ve 
arkasından da hava taarruzuna 
geçilecek,, dedi. 

- "Evet efendim, ben de 
böyle diltUnmUıtUm.,, 

- "Anlaşıldığma göre bu tla 
pek yakında olacak galiba.,, 

- "Herr Jandaya haber ... 
rdim mi efendim ?,, 

Sefir bir mllddet cevap ver
medi. Derin bir dUtllnceye daldı. 

iki komşu devletin entrlkala· 
rına, kavgalarma müdahale etml· 
ye hak ve salahiyeti yoktu. Vaıl• 
fesi de değildi. Şimdiye kadar 
·bu gibi itlere karışmamıı ve hll· 
knmetl de bu hathhareketl tanlp 
ve hattA tavsiye etmiıli. 

Diğer taraftan bu kA§'ıt par
çaıının huduttan geçmesine bir 
Inglliz tebeaıı bilmlyerek alet 
edilmiı ve onun eıya11 ara1ında 
bulunmuıtu. 

Bundan maada, aylarca [aUren 
idmanlardan sonra, tehlike lıaretl 
verilir verilmez sığınaklara koı· 
mıya alıımış olan zavallı halkın, 
bird~nblre havadan öldUrtıctı gaz
ler ve hakiki bombalar yağmıya 

başladığı zaman, sığınakları tıkalı 
bularak ıaıkın ve Aciz bir vaıl· 
yette feci ve) toptan bir ölüme 
maruz kalmaları korkunç ve mllthit 
bir 9eydl. · 
• Sir Geoffrey nihayet batıal 
kaldırdı: 

- " Evet, derhal Herr Jaada• 
ya haber veriniz. Bunu bizden 
duyduğunu her halde kim1eye 
söylemlyeceğine eminim . ., . 

Sefir ıözilnll bitirir bitirmez 
telefon çaldı. 

Laurence telefonu açtl. Daha 
evvel anlattıA'tmız gibi pollı tele
fon ediyor ve otomobilin metruk 
bk halde bulunduiunu haber 
yeriyordu. Sefire döndtı: 

- " Fena bir havadiı galiba. 
Korkanın ki Miı Wyatt ••• u 

Telefon tekrar çaldı ve Lau· 
rence yine ahizeyi eline aldı. Bu 
defa telefonun öteki ucundan ge
len Hl bir yabancınm ıHi idi. 
Alman 9ive1ile ve gayet köttl bir 
lnıilizce ile konuıuyordu: 

- .. kimsiniz? ••. Miater Norton 
mu? Bu ıabah görlittlliüntız zat 
tarafından ıize telefon ediyorum. 
Misafiriniz olan genç kadının her 
na11laa yolunu kaybederek teh
llleli bir vaziyete dnıtlljilntı 
haber almıf... Vakit kaybetme
den hareket ederse onu kurtara• 
hlleceğinl ıöyliyor... Bunu da ıiıe 
çok börmati olduğundan Ye bil· 
diğiniz sırrı baıkalarıoa IÖylememe
~l vadetmeniz ıartile yapacaktır.,, 

- " Vay mel'un herif... Fa· 
icat ... ,, 

- Vadinizi bekliyor efendim. 
- "Vadi şimdilik bırak ..• 

Mlı Wyatt sağ mıdır? Tehlike de 
midir? Sen onu söyle ..• ,, 

0 Şimdilik aağdır.,, 

- "Bir dakika bekleyiniz.,. 
- "Zaten fazla vaktim yok.,, 
Laurence eli ile telefonun 

ağzını kapadı Ye' 1efire dlSnerek: 
- ••Almanlar Perdlta'yı ele 

geçirmişler. Ketfettiğimfz ıırlarını 

baıka kimaeye ıöylememeyl ••· 
dederHk .•.• ,, 

Sir Geoffrey, Laurence'ia ıö
ztınU kesti: 

"Anladım,, dedi ve zile basa• 
rak çajudığı hizmetçi gelince z 

- "Çabuk.. Şimdi öteki te
lefonla polisi arayıp bul. Tele
fondaki muhaYeremizi dinleıinler 
•e bizimle konuıan adamı derhal 
bulıunlar,, dedi. 

Tehdit 
Şifrenin balledllmlı ıuretinl 

derhal bir zarfa koydu ve üzeri· 
•• poliı nazırının adresini yazdı. 
Sonra Laur~nce'in yanma gide· 

fngilterede Makdo
naldın Başbakanlığı 

Sona Erdi 
londra, 5 (A.A.) - Makdonald, 

bu sabah kabinenin her ıamanki haf. 
talık toplanhıına ıonuncu olarak 
baıkanhk etmiıtir. O, bu iti altı yıl• 
danberi ıörilyordu. 

Makdonald'm cuma 1rUnG nrecetl 
iıtifadan <Snce, kabinenin baıka top .. 
lantılar yapmuı muhtemeldir. 

Yeni Baldvin kabiouin:n liıteainin 
cuma akıamı belli olacatı umuluyor. 

Zelzele Felaketi 
On Bin Kiıi Enkaz Altın· 

dan Kurtarıldı 
Kuetta, S fA. A.) - Haber Hril· 

dltine ıöre, 1ardım kurumları, aar· 
aıntıdan lki aaat ıoora 10.500 ldti1l 
yıkıatıları• altından kurtarabilaalttir. 

Zelzelede Ölenler 158 81n 
Kiti 111119 

Londra, S (A.A) - OttaYadın 
bildlrlliyor: 

Re1m1 taıınlara g6re deprem· 

SON POSTA 

8. 6. 1935 

rek telefonu aldı: 
- .. Bana bırak ta, herifle ben 

konuıayım,, dedi. 
Sefir birdenbire memuriyeti 

icabı takındıfl diplomat maske· 
ılnl atmıı, kendi ıahslyetinl iktl· 
Hp ec:Hvermlıti: 

- "Bana bakanız.... Siz Mül· 
ler''n adamıımız değil mi? inkara 
lüzum yok .•. Tabii onun adamısı• 
nız ... Beni budala mı zannediyor• 
sunuz? Şimdi beni iyice dlnleyl· 
niz. Foyanız tamamile meydana 
çıkmııtar. Zavallı luzcağızın ba· 
vuluna koyduğunuz evrakın ıu· 
retl timdi poHıe gönderilmittir. 
Tabii polis vaıife1inl bilir. Ar
kadatlarımza ıöyleyinlz. 

(Arka11 nr) 

500 Liralık 
Müsabakamız 

Okuyuculanmız aruında açtığı· 
mııı: (500) liralık mOsabaka 
bitti ve bu mOubakaya ait 
{ 30) uncu ıon kuponu net• 
rettik. f.tanbulda ve dıtarıda bu· 
lunan okuyucularımızın (7) Ha
.ıirancuruayaJkadar vakitleri vardır. 
O zamana kadar bize neıret
tlflmiı ıartlar dahiJinde cenp· 
larıaı göndermelidirler. Zarfların 
Gı:erine "mGıabaka memurlutuna,, 
kaydı konacaktır. (7) Haairandan 
ıonra ıelecek ceYaplar kale alın· 

mayacak ve netice (12) Haziranda 
llh edilecektir. 

.J 
Yugoalavya Kabinesinde 

Delltlkllk Olacak 
Belırat, S (A.A.) - Yevtiç kabl

DHlnde yakında detitlklikler yapıla• 

caktar. 

············-········ .. ····································-
de ölenlerin ıayısı 56 bin kiıiyl 
bulmuıtur. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Muhammen 
kıymet 

Ura 
FERtKÖY : Meırutlyet mahallesi Beyoğlu caddesi eski 3 

•ayıla 112 hektar 639 metre ve 94 1antimet
re murabbaı tarlanın l /2 payı. 

Hududu ı iki tarafı emlAkl Milliyeden balmu
mucu çiftliği ve bir tarafı kijıthaneye giden 
tarjkfim ve tarafı rabit karaağaç caddesi. 

11264 

Yukarıda yazıh mal 9/6/935 Pazar iÜnU 1aat 14 de P•tln pa• 
ra ve kapalı zarf uıulile ve arttırma ıuretile ıatalacaktır. lsteklile· 
rin % de yedi buçuk pek akçelerinl •akti muayyeninden evvel ya· 
tırmaları ve hazırlayacakları mUhUrlü zarfları arttırmanın açılmasından 
bir ıaat evveline kadar aataı komiıyonu ba9kanhğına verme• 
lerl. °F.,, 0 2879,, 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpqada ılf tHllm ıartile 20250 lira muhammen bedelli 

270 adet ray kaldırma AleU kapalı zarf uaulile eksiltmeye konul· 
muıtur. Ekılltme 16 Temmuz 93S Sah günU aaat 16 da Aokarada 
Bakanlık Malzeme MOdUrlOğUnde yapılacaktır. Kliriog ıarttır. 

lateklllerin tekliflerini 15 l 8, 75 liralık muvakkat teminat ve 
Ticaret Oda11 vealkaıile birlikte 1617/935 Sah gUnll ıaat IS e 
kadar Bakanhk Malzeme MOdUrlüğüne tevdi etmeleri lizımdır. 

Iıtekliler bu huıuıtaki ıartnamelerl para11z olarak Ankarada 
Bakanhk Malzeme MüdürlUj'Unden alabilirler. "298411 

BELSOGUKLUGU ye FRENGİ'ye 
yakalanmamak için en iyi çare, 21 nnedenberl bu baıtalıkların tedaviıile 
uğraşan Dr. A. KUTiEL'ia tertip ettlti (NEOPROTEKTIN) ilicıdır. Yakında 
plraaaya çıkanlacaktır. 

Haziran 6 

Vapurda Delinin işi Ne? 
( Baıtarafı l inci yUıde ) 

a6z1Uklü kısın önüne ııelmiıtir. 

Onun bu yürllyllfU, büyüyen 
16zlerlnl, genç kızm glSzlerine 
1aplayarak bakııı, etraft~kilerin 
de dikkatlerini ve meraklarını 
uyandırmııtır. Ve etrafta tahmin· 
ler yUrUtülmiye baılanmııhr : 

- Bir kııkançhk kaYgaaı 
çıkacak galiba ? 

- Belki de annHI filandır f 
- Erkek kıy af etinde i•zen 

kıı bu gallba ? 
- Belki öteki de dargın nl· 

ıanlıııdır 1 
- Muhakkak... ÇUnkU oturan 

kız, tapkı benim gazetelerde gör· 
dUğUm reame benziyor f 

O ıırada uzun boylu kadın, 
lnııiliı:ce olarak : 

- Sen benim iÖzleriml ça• 
larsın ha ? Diye bajumıı, 
ve neye uğradığını ıaııran biçare 
kııın ylizUn• bir tükürükle iki 
yumruk saV)lrmuı, arkasından da 
kaim ıemslyesini kaldırmıthr. 
Fakat tam o sırada, yerinden 
fırlayıp, mütecavizin bileğine 
ıarılan atik bir yolcunun mUda· 
haleıl ıemsiyenln inltlne engel 
olmuıtur. 

Çok geçmeden hidiHnln ma• 
hiyeti, daha doğruıu mahlyetıiz .. 
liil meydana çıkaralmıı, ve bir 
mütecaviz meczuptan baıka bir 

1 
şey olmadığı anlatılan iri boylu 
Inglliz Miı memurlara teslim 
edilmiştir. 

Bu vak'anın belki de bir cine• 
yotle bilebilmesine mini olan 
atik ııenç, kendiıile görüten yazı· 
cımıza gülerek demittlr ki: 

- Genç kız, bana değil, 
gUzeUiğine dua etaln. Zira, o 
o kadar gUzel olmasaydı, gözüm 
onun üzerine &aplanmayacaktı. 

Ve gözUm üzerine 1&planmayan• 
ca da, kadının tecavUzUoU tam 
vaktinde görüp, ıemsiyenin inme· 
ıine mini olamayacaktım. 

Bu IAtlfell bir nükteyle ıona 
eren hAdi1eclğin acı bir tarafı 
vardır. 

Ve dün de duyduğumuz halde 
yazmadığımız bu vak'aya bugün 
sayfalarımızda yer verişimizin 
sebebi de odur: 

Bu sebepte; bu s~lgın delinin 
bu vak'aya ıahit olan memurlara 
teslim editf halde erteıl ifilDU 
yine vapurda g6rlllmHldlr. 

Onun vapurda oluıunun çabu
cak yayılmaıı, yolcularda bakh 
bir telAt uyandırmııtır. 

Bize kalır1a, öyle bir hldl1eye 
fail olan ve memurlara teslim 
edilen bir 1algın meczubun ertesi 
gün aynı vapurda görlllmeai, 
ancak vapurlann seyyar birer 
timarbane aayalabilmesile mllm• 
kUndUr. 

Bir Hava Vekaleti Kurulması İçin Mü
tehassısların Fikirleri Soruluyor 

(Baıtarafl 1 inci yOıı:de) 1 
ıahıtyetlerin mtita!ealarını ıor• 
duğu da haber veriliyor. 

Müstakil bir Hava Vekiletl 
kurulduğu takdirde askeri ve 
sivil bavacılağın idareıi bu Yeki· 
Jete verileceği ıöylenlyor. 

Bulgar Gazetelerl Niçin 
Heyecana DU91Uler? 

Sofya, 5 (Husuıi) - Baıbakan 
lımet lnönllnUn Türk hava kuv• 
vetlerlne verilmek iatenen ebem• 
mlyet hakkında Yerdiği söylev, 
bu arada alınmasına lOzum iÖB· 
terdiği 500 uçak meselesi, Bulgar 
gazetelerine heyecanlı haber ver• 
mek ve ya11 yazmak vesilesi 
temin ediyor. 

Utro gazotHI, (4) tarihli ıayı-
ıında ve lıtanbuldao aldığı 
kaydile ıu t•lgrafı kaydediyor: 

11Son zamanda Tllrk hükömetl 
hava donanmaıını takviye etmek 
için tedbir alıyor. Yen iden 500 
harp uçağı yaptırılmasına karar 
verilmiıtlr. Bu münasebetle halk 
arasında hummalı propaganda 
yapıhyor. Bundan baıka haYa 
bütçesi de çok yükHktir. 

1935'" 1936 bOtçeıi 306 milyon 
levadır. [Bulgarlıtanınki 30 mllyoa 
Jevadır. 1 Bunun dıtında uçak 
piyangoıu da her yıl 75 milyon 
leva temin ediyor. Yine bundan 
batk• her ıehlr birer uçak aatıo 
ahp hediye ediyor. GörUlüyorkl 
Türkiya, Balkan yarımadaaıRda 
hava donanmaıanda herkeıiD 
Uıtüne çıkmıya çalıııyor, yakın 

bir zamanda 800 modtna uçak 
ıahibi olacaktır.,, 

~~~--------....... ------------~~-
Erkek Olan Kız 

Bu Yeni Delikanlı Çok Seviniyor 
( Baştaraft 1 inoi yüzde ) 

Bu amelivatla li11yan Cemile· 
likten çıkarak bay cemil olan 
ıabık kız ve yeni delikanlı, timdi 
hastahanede ameliyahn iıtirahat 
ve nekahet de\ resini geçirmekte• 
dir. Cemil, bu suretle erkek 
olduğundan memnundur. Diyorki : 

- " Zaten kızlıktan, kadın
lıktan bir fey anlamadım ki I kO. 
çUklUğtımdenberi, bUtUn dUtlln• 
cem, dünyaya kız geleceğim• 
erkek gelebilmekliiim idi.. ,, 

Bu yeni tlellkanla dört gUn• 
kadar hastahaneden çıkacak Y• 
memleketi olan PntUrgeye gide• 
rek bir aile yuvası kuracaktır. 

Nafıa Bakanlığından: 
Irmak • Filyoı hattmda sekiz muhtelif istasyonda yaptırılacak 

bina inıaat ve ameliyata mUnakasasma talip zuhur etmediğinde• 
tediye ıartlarında bazı mühim tadllit yapılarak bu it kapalı zarf 
u&uli ile yeniden münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu iıin muhammen bedeli 160,000 liradır. 
2 - Muvakkat teminat miktarı 9250 liradır. 
3 - Münakasa 13-6-935 Perşembe günU aaat on beıde baka ... 

lık binaamda Demiryollar Inıaat dairesindeki mllnakasa komiıyO'" 
nunda yapılacaktır. 

4 - Bu ekıiltmeye girecekler teklif mektuplar le ekıiltme 
ıartnameslnde yauh evrakı ve 2400 numarala arttırma, eksiltme ve 
ihale kanununda göıterilen sair vesaiki ekıiltme saatinden bir saat 
evveline kadar numaralı makbuz mukabilinde mezkur daireye 
vermiı olmalıdırlar. 

5 - Bu ite girmek iRteyenler münakasa şartnamesile muka• 
vele projcıi ve teferruatından ibaret lıir takım münakaıa ev~akıo• 
sekiz lira bedel mukabilinde Bakanlık lnıaat dalreamdeo 
alabilirler. (2924] 
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~Bir Söyleyiş 

Tefrika 

No. ııı 
42 

Aslan Tatlı Bir Rüya Dinliyordu .. 
inansan bile bu kadar 

manevi anaların, hernş:relerin da· 
ha lıu kalede ı.rr.umi kader \"e 
kısmete kahramanca baş eğerken 
Hn b:zi kurtarıp ta a::ihdaşları· 

nan ~ li Une ne yü ekle b<ıkacak· 

ıın ? Aıılan, biz Allahın . parma· 
j-mm !,;Ö&terdiği korkunç, lakin 
yllksek bir yol fzer:nde yürü} o· 
ruz ; } alan, aciz ve korkakça ted· 
bir:erin bu ) oku:uğu dur dl rab~
leceğ.ni nasıl düşünü} oraun? 
Rü) &ı a İnanırsa..,, Aslan : Sana 
iki gece ev\ el gördiğürn bir rü· 
yayı söyliyeceğim ; hatti bu rü
yayı U) urken değa, uyanakken 
gördüm diyebil r ·m. 

Yüksek, çok 'iksek b·r yerde 
idim, aşağıda (Subu•ka) kalesi ve 
evleri, b:r yandan kara dumanlar, 
bir y ndan da kızıl alcY:er içinde 
yam) ordu; bu dumr nlar, alevler 
içinde tanıdığım birçok yllzler gö
rliyordum. Yıldızın da uzaklardan 
bana gfilerek baktığını hatır:ıyo
rum. Kulaklarımda aonsuz bir 
utultu vardı. Derinlerden, ideta 
ruhumun uzaklığını g~ruek titre
diği derin bir yerden gelen gl\zel 
bir Hs hiç durmadan kur'ana, 
mersiyeye benzer birfeyler okuyor, 
okuyordu. Bu okunan ıeyi anlı· 
yamı) ordum, fakat serin Ye berrak 
bir ıu gibi 6zUmO yıkayarak ve 
tazelendirerek akıp rittiğinl du· 
yuyordum, birdenbire Subuıkayı 
kaplamıı bUtDn duman kOmelel'f 
ve bütün gökler kan rengini a!dı. 
Ta uzakta, kızıl göklerin kaşesin
de babanın y\lz~n\l Hçmeye baş
ladım, ıııklı bir glil\lıl• bana ba
lnyor, sanki beni çağırıyordu. 
Haykırmak istedim; ıeıim çıkmadı 
ıonra bilmem nasıl oldu; yanımda 
beyaz saçlı bir kadın ıördilm; 
diz çökmnı, iki eJlerinl bana uzal
mııtı ve Macarca bir ıeyler a~y
IOyordu.. Bu ıöz' erin içinde hangi 
kelimeleri hatırlıyorum, biliyor 
musun, Aslan? 

- "Oğlum .. Nadolnil Nadol· 
nit,, kelimelerini!. 

Maral Hanım durdu. Aılan 
Bey, anneal hlla söyHiyormut gibi 
dinlemekte idi. Kadının yUzll 
esrarlı bir vecd halesile nurlan• 
mııtı; gözleri mavi gecelerin uzak 
ufuklarında yanan iki yıldız gibi 
parlıyordu. Seal rüyasında duy• 
duiu aamedanl zemzeme a-fbi 
dalgalı, derin Ye tatlı idi. 

- Sonra diye devam etti, 
n&1ıl oldu bilemi) orum, etrafımı 

tekrar kızıl bir aleY kap:adı ... 
Haykırarak Ye titreyerek uyan
mışım .•• Oğlum, be:ki bu rUya 
sana fula dftşünmeden c!oğmuı 
korkulu bir ağırlık baaması gibi 
gelecek; fakat \:ıen onun kalbim· 
de uyandırdığı derin ve acib te
sir ile biliyorum ki: içinde maddi 
hayatımıza ve gelecek varlığımıza 
ait bir takım hakikatler \ardır. 

Bu ınacar gencini bırakacakııo, 
Aslan! Ben kızıl ufuklardan beni 
çağıran baban n yanına gitmeden 
sen bu hayır;ı iti yapacal s n. Bi
zi 1armış binlerce düşman, hudut
larını zda kayna~an milyonlarca 
hıraı ıyan bu genç Macarı azat 
etmek!e mi kuvvetlenecek? Y cksa 
sel gibi akan gi:rbüz TUrk milleti 
kanı ıın intikamı, o'.lun cı;ız ölli
mile mi ol.naca ? Onun uzaklar
da ağlı) an bir cnnesi var; anne· 
liğ:n mil iyeti } oktur Aslan! B"I
mediğ m:ı, daha girmediğim::z 
esrarlı i emlerden duyduğum bu 
ıea ,o.ınumıyacak bır ıey mi? •• 

. ·--=---.- -
Aslan Bey, ihtiyaraız annesi• 

nin elini tuttu ve dudaklarına 
getirdi: 

- Tatlı ve IV!e!ek anneciğ:m; 
artık üzü;me; , ·mdi gidiyorum, 
on beş dakika scnra da (Nadolni) 
Macar ordugahına serbest git· 
mekte olacak! 

Dedi ve başı önüne eğ:lmlş 
olarak odadan çıkb. 

Delikanlı odadan çıkmca yal
nız kalan Türk kadını bütün kuv• 
velinin kmlmıı bir destiden akan 
au gibi artık akıp bitm·ş o'.du· 
ğunu an!adı; takat!.lz bir halde 
k~tesine dll~ttl ve iıte o zaman 
bir çöl 111ızlığl Ye bir mezar 
yalntzlığı içinde ağlamaya başladı. 

-7-

Bir Vaadin ifası 
Aı· an Bey , gfineı batalı iki 

buçuk aaat geçmiı olmasına 
bakmayarak konağın kapıı.ndan 
çıktı •e kale'ı in " kapı altı,, na 
giderek muhafız od?.ıında bala 
aıkeri ve idart itlerle uğraşan 
Sarı Şahin Beyi buldu. Pek kıaaca 
konuıtuktan sonra tekrar Çlkh 
ve orada bekle) en kale kolu 
yeniçeri:erinden birine birkaç 
ıöz söyledi. Eğer bu emri veren 
batka birisi olsaydı y~n·çeri ne
feri onu dinlemek değil, kendi· 
afoe ke df zabitinden baılca biri 
tarafından emir verilmlye ceaaret 
edilmif olmaaına ıaııp kalacaktı. 
Fakat .. Deli BlUftkbatııı,, Aılan 

Bey kalede mOsteına bir ıabıi· 
yetti; fecilatl, daha genç yaıın• 
daki kahramanlık menkıbeleri, 
mertliği, hu•usile herkese her 
zaman yardıma, şefaate hazır 
olma.ı onu herkeıe aevdirmiıtJ. 
Bunun içine Tllrkiye Padişahı 
karşııında bile yalmz kendi za· 
bitinden başkaaım tanımayan, 
hiçbir yerde yeniçeri ocağının 
anane ve otoritesinden baıka 

buyuruk bilmeyen çahmlı Y eniçerl 
kıt'aıu da Aslan Beyi derin bir 
saygı ile görmekte idiler. Zaten 
bir Y eniçerl için saygıya değer 

tecaatten ve mertlikten bOyUk 
ne olabilirdi ki... 

Yeni çeri, kalenin meçhul bir 
yerine doğru gözden kaybolduğu 
zaman Aslan Bey kale kapııına 

ytırlidll ve orada kapı zabitini 
buldu. Bir dakika aonra kalenin 

ağır ve binlerce demir çivilerle 
kuYvctlend.rilmiı, Adeta zırhlnn• 
mıt kapısı ağır ağır \'e sağır gı• 
cırblar çıkararak yarım açılmıştı. 

Kapının aralığından dıtarıdakl 

mavi berrak gök, dik, uzun ve 
keıkin bir k lıç namluau gibi 
görünü} ordu. 

(Ara-uı nr ) 
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Frank Çok 
Düştü 

Yeni Fransız kabfneıfnfn dO
ştltü Pariı b1>rsaımda bOyllk 
tesirler yapmıı, frank fıatları çok 
dG.tmOştUr. Tnrk borsasında frank 
fiab sabit oldı:ığu için bu dUtlifUn 
bizim borHmıza tesir yapmaması 
lizımgeliyordu. Fakat buna · rağ-
men muhtelif tekillerde bizim 
borıamızda da t•irJeri olmuf, 
bilhıl!'ıa ingiJiz llraıı ve UnitUrk 
tahvi:leri teme•vliç göstermiştir. 
lngiliz liram 616 dan 623 kuruta 
yükaelmiı, bir fÜD evvel 28,45 
kuruşa yükse:en üoitilrk tahvilleri 
de birden 28. •S kuruta diltmlif'" 
tttr. Diier Tnrk tahvlilerinde 
böyle inişler vardır. 

Dolar, Sterling 
Ve Frank 

Nevyork, 5 (A. A.) - Amerika 
hükumeti, İngiliz liraıı, Fransız 
frangı ve doların durluğu hakkında 
yapılacak konuımalar için hazırdır. 

Konya dördllnoü yerli mallar .. r. 
giıi !O Haziranda açılacak, 10 
Temmuzda kapanacaktır. Yerli ma
la yapan uluaaı fıbrikalarımızm 
Mrgiyı kabfmalan en dığırll nzi· 
feleridiı. 

tnu1al Ekoııoal 1 
" arttırma kunam• ----

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhamm .. 

BOYÜKDERE : Yeni mahalle Kayıkhane yoJu ve Pazar
baıı caddesi eakl 11-4 yeni 70·8 Kayık· 

EMiNÖNÜ 

TAKSIM 

BAKIRKÖY 

YENICAMI 

haneyi mUştemil evin 3/8 payı . 

ı Hacı Mustafa Taşçılar caddesi Hki 154 
yeni 4 dUkkinıo 3515/ I03680 payı. 

ı Firuzağa Beyoğlu sokak eıki 134 yeni 
122 evin 9/32payı. 

ı Yeni mahalle bat boyu yeni 100-102 iki 
evin 2/8 payı. 

: Hacı kUçftk kUrkçll hanı kat 2 eakl yeni 
1 O odaoın tamamı. 

ARNA VUTKÔY: Yenimahalle sokak eıki 2 yeni 36 evla 
tamamı. 

MERCAN ı Yavaıça şahin mahalleal Uzunçarıı cad· 
deıi e&kf 163 yeni 240 dükkAnın 30184 
payı. 

KÜÇÜKPAZAR: Rllstempaıa Balkapanı hanı Oat kat eski 

" • 

ÜSKÜDAR 

yeni 33 odanın tamama. 
Hocahayreddin KOçUkpazar caddeal eıkl 
51 yeni 43 llstünde odayı muttemil dük· 
kanın tamamı. 

ı Selmanağa Karacaahmet caddeal eski 
yeni 66 ıayıh dllkklnın 1551960 pa~. 

Kıymet 
Lira 
358 

180 

1620 

738 

648 

207 

177 

216 

216 

175 

BAKIRKÖY : Muha1ebecl sokak eski 4, 6, 29, 31, 33 1113 
yeni 39, 41, 43, 45, 47 iki evin 3/5 payı. 

TAKSIM ı Katipmuatafaçelebl yeni aokak eski 9, 2063 
1 l, 13, yeni 7, 9, 11 jimnastik kulnhll 
•e deponun eaki 9 numaraya lıabet edeo 
muayyen mahalli. 

AKSARAY : Katip Kasım Liora karakolu caddesi 1440 

YEDIKULE 

MERCAN 

YEDIKULE 

EMINôNO 

EMiNÖNÜ 

KULEDIBI 

YENIKÔY 

MERCAN 

eski 68 yeni 64 aayıb evin tamamı. 
: KUrkçllbaşı Htıaeyln ağa Yedikule caddesi 
eıki yeni 2,4 iki evin 421240 Payı. . 

: Samanviranisani Uz.un çarşı caddesi Hkl 
324 yeni 105 dükkanın 3190 payı. 

: Çırağı haıan iki yUzltl çeıme çıkmuı 
eaki 44 yeni 1 evla 1/2 payı. \ 

: Hacımuatafa Taşçılar sokak eıkf 1 yeni 
36 mağazanın 6/ 40 payı. ' 

ı Ahıçelebl Babkpazan caddesi eıkJ 96 
yeni 48 dlikklnın 480/6720 payL 

: Şehitmehmetpaıa ÜıtüpçDler aokak eski 
yeni 2 dllkklaın tamamı. 

ı Ayanikola çifte ka1&p sokak uJd yeni 
7 evin 7 /48 payı. 

ı Pastırmacı hanı eski 9,10, 11,12, 13 oda· 
laran tamama 

195 

22 

183 

400 

ıao 

54 

432 

TAKSIM ı KUçükpangaltı Harbiye caddeal eski 2, 3696 
41 yeni 41 eYİn 112 payı. 

' KADIKÖY 554 ı Oımanağa Y oturthane aokak eski 22 
M. yeni 24 evin 1/2 payı. 

BÜYÜKADA ı Meşrutiyet Sıvacı ıokak yeni 9, 11 iki 358 

BOGAZIÇI 
evin 6/16 payı 

: Y eniköy Yağhane aokak eıkl 1enl 5 evin 
979/1440 payı 

551 

Yukarıda yazıla mallar 9/6/935 pazar rOnD saat 14 te pıtll 
para ve açık arttırma ile aatılacaktir. isteklilerin yll:ıde yedi buçuk 
pey akçelerlnl vakti muayyeninden evvel yatırmaları. " F.,, 2880 ,, 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------"" 

lnhi•arlar U. Müdürlüğündenı 
Tahminen 3 • 4 bin kilo Bobin ZıYana kAAıdı 

,, 5-6 " ,, Penbe ve beyaz bobin pa• Ctball Le • ...
ambannda 

" 

" 

• 

" 

ket kiğıda 
3 • 4 Ylz ,, lakarta aelllloz ve zamklı 

bobin kijıc:h. 

2000 Kilo Şite Balyalarından çıkan hur
da çuval 
61497 Adet muhtelif eb'adda tenekeden 
yuYarlak •İgara kutusu Ciba!i fabrlkaım• 
ela olup nümuneıi komlayoodadır. 

Paıabahçe 
Fabrika•n~ 

30000 Kilo Yakıotı'ardan çıkan tahta ' Papbabçe 
parçalan Fa brikaıınd" 

Y nkarıda miktarı yazılı köhne malzeme 9/6/935 tarihine raıt
layan Pazar ıUnft saat 14 de pazarlıkla aahlacaktır. lstekllietİ' 
% 15 gUvenme paralarile birlikte Cibalide alım Hlım komisyonoO' 
müracaatları. 0 2930" 

* * 10/6/935 tarihinde açık eksiltme ıuretile yapılacağı ilAn edile~ 
Paoabahçe Fabrikası araziaindeki depo tesiHh eks:ltmes'.nin teb•' 
edUdlğl alikadarlarca malum olmak Uzere bild:ri.ir. ••3078•• 

• )#. 

idaremizin Kabataş ambarlarına ait Paratonerler şart lame ~e 
pllnları mucibince panrlıkla yavtırılacaktır. it' 

Iateklilerin pazarlığa iıtirak etmek üzere 28/6/935 tarihine ~ e , 
aadif Cuma glinll saat 14 de oO 7,5 güvenme r arahrJ e birlı1't, 
Clbalide Levuım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komi"} on&Jfl 

mllracaatları. ••31o.?·· 

• 
~ 

h 
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Habeş - ltp lya Kavgası 1 
~~~~/.~~ Italyan Gazeteleri Ateş Sa-

Emel Rıza 

TALNIZ .U~~~ ıçm 1 çan Yazılarla Doludur 
Afrikada ltalya T arafındu Askeri Fa
aliyete Girlfilecefi Gün Çok Yaklaıh 

Demlf. Aautaaya ba teklife -.,,: 
- Ba a6zlln&z, yabana abla-

tak t•J dejiL Hattı ( izclinç 
'-ullerl ) deniain, ( nasıl DİfU'" 
.... mabdll'? •• ) fulında.. Nipnlaa
lllladao enel b6yle klçDk bir ıtaj 
lillllddetl elma• tavmye ediliyor. 
~cak, biz, Yunaniatanblar da biraz 
hrkb .. ydanz. Aldıjımız bu den
lerin bepıini k6rtl körtlne tatbik 
•demeyiz. Eğer mutlaka benimle 
ltctivaç fikrinde lıeniz, bura· 
daa &Ydet ederken iliz• aile
llliıa adrellni veririm. Bir hafta 
'-ra ıiz de buradan hareket eder 
•• Yunanletana gelirllnlz. Orada 
laenı reımen ailemden lıterainlz. 
ll,utabilir•k, •• llA.. UyUfamaz· 
"lr. ıtlzel 1urdumuza bir seyahat 
.... olarıunuz. 

CeYabını Termit 1. Atkolnn, 
9'a AnHtaıyaya. 

llaamafilt, Bu açık kalpli im 
~lra Wr itirafta bulunda. ÜMea ! llnaniıtanda bir •e•ılliıl Yarmlf. 
"•icat bir tiri& bunun qlmaa lna· 
'aınazllllf. Şimdi, Her Groıman 'ı 
"aya da•et etmektn makada, 
~h•na bir numara yapmalaaıfo .,....tla aphtı albnda ahmakla· 
ı: bu adam pyet oraya feJİrM 

dan aipnla•m haberdar ede
"lc: 
...._ - itte bık 1. Benim için çıJ. 
..,,. •• arkamdan kopa bu 
"Dycmerl glr&yor maaaa ?. Ben 
~.~una tercih edecetim. Onun 
~ ettiji lzdi•acı nddede
"tim. 
~ Diyecek, ve aoara da Her 
"'oamanla airitflecek puarLkta 
~ok ajır fal"tlar dermeyan ede
"lc Difanlanmaya muhal bir lıaJe 
htırecekmlt-
L_ Vay, lflflr ku~ ny. doj'ruıu 
..._, bepimhı taıa kaldık. 

* 
Anaıtaıyanın meaeleaiadea 

-... dla ...... belli bqla 
"'1.ab ıunlardır: 

1 - Ailen Iakoçyah olan 
enal, ıeçea Hae kendf alne 
rapın ıenç 7hbıpyi teadM 

Sabonyamn baldkaten asil 
allulne meuup olan bu ıeaç 

~t, Makenzlye okadar kibar, 
ye aebbar davranJDJf ld 

J•t aralanada anz kullmlf. 
ıidecekler, nipn yOzilk· 

alparlt edecekler. AIA Ame
bir aipnlanmıya ıirlıecek· 

er. 
2 - Belediye relainin ıenç 
lal ... Bulıu;ataala (Ma1Iowa) ya 

ebaif. ......... : 
..... p.. ili.. Bu qkınızı, wıı 
... rt kabul ediyorum. An· 
.. war ki, t,en Sofyada doi
blr m ... VİJim. Bana izdiwaç 

~..... Her ffltler duyana, aca· 
llal beledl1e kAtlplijlnden 

mı? •• Ve ıayet koYaru, 
8e ıeçinlriz. 
l>.IDİf.. Fakat bu ı6r.ler, ki
•f.Ddinin hararetli atlanm 

e derhal bir kova buzlu IU 

•ermir-
..._ Ah.. Afederainb, Frulayn!. 
diye reisi efendi zan edenem 
•nyor. Bir dakika m01&ade 

lı. 
l>edikten sonra ay le bir kaçıf 

t ki, blr daha ortada g6r6n· 

1 3 - Ş.blre yeni ,.ıea itfaiye 
kumandam da, Alaaah Hildaya la· 
di•aç teklif etmif. 

Hilda, bu teklife karta parlak 
bir kahkaha ahmf: 

- Frınıa Almanya ile ne 
zaman lzdiYaç ederae, biz! ele an
cak o zaman lzdiYaç edebiliriz. 

Ce•abını vermifo 
4 - Beyaz rullardaa, (Nad

ya) •.• Arkadaılardan, İfl • yo
lunda fiden bu im. .. Ş.lufa en 
mühim bankalanadan biri olan 
(umum madenclJer emniyet ban
ka11) mUdürU, takriben otuz beı 
yatlarında, zarif, kibar bir adam. 
laminl unuttum... Evet bu adam, 
Nadya ile llıt llıte iç dana ettik• 
ten ıoora: 

- Tamam, Frulayn •• Ayakla
nmız, birblliae çok uypa ıelclL 
Ôyle tahmin ediyorum ki, hayat 
yolunda beraberce ylirOyebilece
tiı. Şimdiye kadar, katiyea bdl
•aç etmedim. yalmz, ıeyrek fan
lalarda dört metrH detfttlrdim. 
itte adreıim.. lıtedljiniz gibi hak· 
kımda tahkikat icra edebillninlz. 
Bana mtlracaat ettithaiz dakika· 
dan itibaren llzi bankama daktl
lolann t•fi olarak lıabul edec:e
jim. Bir Hne mllddet, alze ıayet 
ciddi mrette amirlik edecetlm. 
Eğer bu mlddet zarfında 
hakkmııdakl kanaatim kuY· 
Yetlenine, alze lzdinç tekli-
finde hlunatım. Yok ef9r, lıY.. 
leriml Hrıacak bir netice zuhur 
edene, o zaman sizi laareketiniz
de muhtar bırakacağım. Iıter, 
bankada bir memur .. fatUe kahn. 
lateneniz,. tatediğinfz kocaya 
Yann. 

Demff... Kurnaz Nadya, bu 
bOyllk fıraab kaçırmamıt: 

- Ben, bir aile kızıyım • 
Kendi 16lleğlnY, kendim kese
mem. T eklifinlzi, Montekarloda 
buluaan annemle babama yaza
catam. Eter muvafık cewap 
alır11m, derhal IİZfl mlracaatta 
bulunacajım. 

Şunu lliYe edeyim ki Nadya
aan ıerek anneli •e ıerek ltabaaı 
Montekarlo kumarhaneude pek 
hoı ritmeyecek bir hizmet ifa 
etmektelermİfo Acaba • erkekler 
araaında, her naıalaa • hayrete 
pyaa bir dUrllıtJGk sGateren o 
banka dlrektörO, (Her, bllmem 
ae ?. ) , bunu ltaber aLraa. izdJvaç 
teklifini ıeri almu •• ?.. Bana 
kalıraa; lıayat yolunda rG•OI 
laotlutu ile y&rGyebllmek için, 
.. dece a7akların uyıua titmeıi 
klfl deflL 

Diğer llç arkadap ıelince .. 
bunların, ne klrlan var; ne zarar
lan... Sadece ( Tonl ) , ilıtlyar 
110terle dauederlerkea, bu kurnaz· 
tilki llir lki defa kızcajmn 
beliaia ıort... çlmdild .. ek iate-

·~··· o da bir biçimine ıetirip 
bu ihtiyar çapkının kollan ara11n-
dan 11vı11vermit-

* BugOn oturdum; babama uzun 
bir mektup yazdım. Muvaffaki· 
yetleriml anlattım. Bakahm; beDi 
yanına Napoliye davet edecek mi? 
yokaa latanbula, haJamJD yanma 
ltareketiml mi taYIİye eyleyecek. 

Maamafib, ben.. halamı, pek 
çok özlediğimden bahsettim. Omlt 
ederim ki, para göatlencek Ye 

lltanbula allmemi tanİJ• -
ceklir. 

fArka.ı nr) 

,,,,./ 

istanbuJ Ziraat Mektebi Satma ima Komisyonundan: 
Erzakın cinai Mıktan Tahmin 

Kilo Badeli 
Kurut 

Ekmek 19500 Narh 

Teminat Tarihi 
Ura K. 

131.6".! 25 Haziran 935 

Ekıiltmenln 
gilel 

Salt 

Saati 

14 
______ ._ __________________________________________________________ __ 

Koyun etı 3500 40 142.50 
Sajır •ti 2000 25 14,30 25 Hairan 935 

Sadey•t ısoo 85 95.62 ı8 Haz.ran 935 Cuma 15 

ZeJtlayafl 700 38 19.95 
Ze1tiD Tanul 400 35 10.50 28 Haziran 935 15.JO 
Saban 500 28 10.50 
Pirlllç 2'l00 28 46.20 
Kurufamlye tcGO 15 11.4!5 
Un 1000 9.50 7.12 28 Huiraa 935 Cuma ,, 
Makanaa 600 25 11.ı~ 
Toz Şeker ısoo 38 42.75 

Benz:n 3500 33 86.62 
Mazot 1500 7,50 8.44 25 ffu:r&D 935 Salı 16,30 
Gazyağl 600 23 10.35 

Ş.kll 

Açık 

Açık 

Açık -
Mektebin Mayıs 936 sonuna kadar yukarıda aı k ar ve el ı eri yazıh yiyecek ve uir ibtiyaçlan 

prtnamelerine ıöre ekslltm•y• konmuıtur. Eu ekıiltmea n ne suretle, ha:ıgi gün ve ıaatlerde yapılacağı 
yanlarında glSaterUmiftir. 

Ek•Itme lıtaabul Klltllr Mldürl6j'D binasında Liseler muhasebeciliğinde Toplanan kom18Jonumuz• 
da yapılacaktır. 

Ekailtmeye gireceklerin 2490 uyala arttırma, ekal~me Ye ibı.le kanununun 2, 3, 4 Ondl macldel• 
rlade yazılı tarllan haiz olmalan Ye mezk6r maddelerde pterilen belg!:er ve Ticaret oclulaın 935 
l!lı Be'geaile yukarıda yazılı alin ve aaat'erde eksiıtmeye gelme:eri. Ticarethane namına gelecekler 
Noterlill:tea t..dik edllmif Yekll•lDameleriıd ibr•xlarmda ekailtme1• g:rebil.rler. 

Açık ~kaillmelere atreceıklerin teminatlarını vaktine.en enel muha1ebe veznedne yabrmalan, 
ilslllt•• ~ almak " ,._.ıs tset9 u.ıe.- MubuebctWiine sel .. leri llAa *••· ''illS;.: 

• 
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16 Sayfa 

&iNEKLER; S ıtma. Tifo, Tifl•, Veredl .,tbl laaatahlll• •• 
616m retirir. TAHTA KURUaU; urlıuauı" kaçırır. ~al 
lfnntlirir. HAMAM BÖCl!KLIRlı yemelderiaiai, ., .. , ,. 

eder. GOVELl!R; laalıları nııu, elbiH• 

• 
'~ ze 
'1 ~s:tAUK 

.. ':oe 

Get\riyow-uz. 

Karıaca!ar, Arılar, pY.e, ltıt, ıeae, kırkayak, n:reb, 
ö rllmcek, t •rhllar .,. her a .. ı blMlıcler, çiçekler, atat• 
la · ve hayvA.,•a· Gıtriad•lııi t•ll•fl tuferlah 

FAYDA 
K6kUnde11 61dUrür 

Leke yapmaz. 

Markaya dikkat ediniz. 

FAYDA dı ter mHkalHa aaııraa iki •İıli kunıtll n 1an 
' J'ar-Oıa chba ucuz ilip ecaeW yalaalarıaa aldaaarak hala 

par.a verıa.,tol&. ıaa tılepeH: lıtaaltul, h1otlu lcutuıu 
IO, wta ee, M1Gk , W. lrtt.l•k 350 kur119tur. 

MAVIR. BA$KA Bl(AK 
iSTE11EM ! 

\ ilana 
POKIA 
PLIY 

.. 

&ıl f l f ANKARA ı Sola ıade Melıaet imla, 
08 lf yer er 1 RRilN ı Hakkılı otlu Silifkeli Rahmi, 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ankeı-a'~a 8Hkamıa Fen Hrriıiotle çahıbrılmak Oıere bir 

•aktno ahoaa.kbr. f 

1 - Bu daktiloaua aııarl erta ubılHnl yapBHf olmaaı Ye iyi 
Almanu Y• FraaııHa bllmeıal lbımtlır. 

2 - Mn.abaka lmtlbaauula kuanacak olana muyaffaklyetl d ... 
reeeılae r6re 100 llr~ya kut~r aylık verUecektjr. 

lateldUerio kaydedtlaeli ve lmtlha11 ıttnttnl anlamak U11re 
IS/61935 Pwıembe Üfımıaa kadar Aakara'da Bankamız Memu· 
rln Mtldlrtlt'Uae Ye lıtanbul'da ıubembe müracaatları. "3119,, 

BuıUndeo itibaren 

BELVU·d· 
ISAFiYE 

Tel. 49091 

K A ' E 

SON POS'FA 

Denizyolları 
I$LETMESl 

AeHteleri ı KaraldSJ KöprDbatı 
Tel. 42562 • Sirk .. t Mlblrdarıade 

Haa Tel. 227 40 .. ___ ... 
IMROZ YOLU 

KOCAELi vapuru 6 Haziran 
PERŞEMBE sıtinll saat 16 da 
lmroza kadar. ,.3096,, 

Trabzon Yolu 
ERZURUM Yapuru 6 Haziran 

PERŞEMBE gUnll aaat 20 de 
Hopaya kadar. "3097,. 

' " 
NOVOTNI 

Beyoğlunun en ,Uzel 
ÇALGILI BAHÇESi dir. 

TAZE BiRA 

Buyuk 20 Kadeh kuruftur. 

latlfade ediniz. 

SiidGndeo kaymak: alamayan 
Duar 1ahibiolo, ımllkinden 
gelir almıyan bir aengindeıı 

farkı yoktur. 
Şu halde her danr Hhibine 

bir VIKING markalı 

KREMA MAKiNASI llzımd1r. 
$9ürK_;Jlcrupa ıro. srı. 

tefANMIL, GALATA. •PtlM81 ~ .. z .... , .. 

MÜJDE 
Zabıta memurlarına 

mahıuı 200 metroluk 
me1afeyi röıterir 

kuvnUe 

DAiMON 
Cep Fenerleri 

ıelmiıtir. Her yerde 
1526 numara tahtında 
ara3· ınıı ve taklitlt· 
rindın 1alnnınıı. 

IZMIR ı HDHyin HUıntı 
SAMSUN ı Tursun Eıref 

"Gençlik Tllsımı .. 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan şiklyetci 
iseniz. eger birçok ilaçlar 
altpta hiç birinden tayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz. . 

S E K S Ü L i N kullanınız. 
Bu şayanı hayret ilaç, terkibindeki 

Kam;Sinirleri, Beyini ihya 

edici unsurlar sayesinde · iki kelime ile 

GENÇLiGIN TILSIMI dır 
KUTUSU 200 Krt 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKE Oi 

NEOKALM NA 
Grip • Nevralji • Bat ve Dit •irtları • Artrltlzm • Romatizma 

HaElraa 8 .. 

Niçin Cildim 
' ~ 

lı ter y•tıın, iater r li11Ar f'Hla umu• 
romda deği l, terkibindeki "Krema köplltilıt 

uyeıinde " Tokalon pu ·'ruı,,Dın her tllrll 
hnaya dayandatını iyi biliyorum. Cildim rath amm .. 
"To~<alon pudraıı" diter adi pudralardan 4 defa aiyad• 
cilde yapıf ı k kalır, tere dayan ır Ye meaamat n ıenit" 

len muine mlni olur . 
Ne yap1anı ı, gllndüz gUneılnde Y•J• ı•c• ayd ınlıtıad• 

bulununıa harlkullde g üiellifin tabii tenin ıi:ıe Yerebilecek Ye parlaklık eıerl 
ltırakmıyıcak yerine pudra "Tokalon p:.ıdra11,.dır. Kuru b"r clld lçla .. Toka• 
lon Peblia pudruı,.nı yatlı clldler için "Tokalon Pero pudra aı,. nı kullanın•· 

~--.. ------... 
f!ir çizgi çizene 

30Kitab 
veriyoruz I 

Aıağıda 30 rakamının yan00 

larındakl noktaları blrlblrlne 
öyle bir çlzıri ile bağlamah· 
ıınız ki be!irecek şekil bir 
lnaan başı o. ıun. 

• • ',. ' • •• • ı ) • • • ,, 

~11 • 11 

~ 
• 

.~ 

t\ 
• 

•• 
•\ 

DUn ye Yarın T arcUme Knl
llyab'nı edinip okuyan ltt• 
böyle yetişkin bit inaan ka· 
faıına sahip o '.ur. 

Bu külliyatın ı imdiye kadar otuz · 
kitabı çıktı. B ıı kadar zen· 
&İD bir kütüphanenin aboneai bir 
miktarı peıin olmak ve her tlf 
bir lira ödemek üzere 16 lira 80 
kuruıtur. 

Yukar1da~i rakkamlar aruınt bir 
çizıi ile birl birlerioe batlıyuak 

deditimiı yetitkin inaan kafasını 
çlı.ebilen l er, bu çizd ik lerini ad rH• 
!eriyle birlikte ISTANBUL AN
KARA CADDESİ, VAKiT YUR
DU adrHİDe yollarlaraa, ır•len 
dotru haller ara11nda çekilecek 
KUR' Acla kazanan; 

Birinciye külliyatın otuz kitapl ık 
bir takımı. ilduciye küll i}' •tın 20 
kitaphk bir takımı, UçüncOye kül
liyatın 10 kitaphk bir takımı 
hediye edilecektir. 

15 Haziran 1935 aaat 12 de 
kur' anın çeki.itinde herkes 
bulunabilir. 

, 
VAPURCULUK 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, T elefonı SISl921 

iZMiR SÜRAT YOLU 
SAKARYA Yapuru her 

hafta PERŞEMBE ıtınlerl 1&at 

f6 da lıtanbuldao IZMIRE v• 
PAZAR gUnlerl de IZMIR'den 
fstanbula kalk«r. 

MERSiN YOLlJ 
GERZE' Yapuru 7 Haı:lraD 

CUMA aaat 1 ı de Merala• 
kadar. 

Kimyager 
HÜSAMEDDiN 
İdrar, kan, kazurat n tioarıt tala· 

lilleri yapılır. Eminönü Emllk: n Et· 
tam bankaıı karıııında ar;et Bey H•01 .. 
JUV ANTIN 

SAÇ BOYALARI 

Kaıı7.Uk g czanesi Müıtahurlıırıı~d:: 
Saçların n bit ve tabii renklerini ı• d• 
eder. K umral Ye ıiy.ıh renkler 1ıl' 
t ertip edi' mlı lir. Ter •e yıkann1•y~ 
d ahi ç ıkmaz. Daima H blt kal ır. cfıt• 
gine ıaran.z ve ı :hhi uç boya.:/ 

Son Po•t• Matbaa•• 

Sahibl ı R. Kökça 

Netr. MidlrG: Tabla 


