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-s.y~~arül;·~da K;;;Tis~-auAz~~::a Mus'::;~;;, .. ~o:;a:::::·;:, 
Kavgalar Oluyor ! Bundan Böyle Bir Arada 

_____ Y aşayacaklal-mış 
Seçim Propagandası Yapılırken Göç Daha Ziyade lzmirde Göze Çar-

Çarpışmalar Oldu, İki Kişi Öldü, pıyor Ve Filistine Akıyor 
Yirmiden Fazla Yaralı Var [~.~ 

--------- Atlaa, 8 ( Huıuıl) - Yar1n ,. 

Ş k U 1 d hUtUa Yunanlstanda aaylaY HÇiml j e er cuz a 1 yapılacaktır. Fakat öyle anlatılı-
yor ki bu Hçlm çok prUlttlll 

F 
olacaktır. 

akat, Devletin Sıyasası, •. 1~::~:~ •• ::. ~~:ı~ 
Onu Daha Ucuzlatmaktır 

tedbirler alm11br. Ancak daha 
tlmdiden aeçim propaıandaaı 
r•pıbrkan kanlı çarpltmalar ol· 

Ankara 7 (Huıall) - Ş.k .. 
ti\ ucuzlama11; hltGn rurdda 
lttlyık bir HYlnç u1andarmıtbr. 
't6ıdaa ıonra .. kerln de ylllde 
)lrmı beıe •aran bir flat farla 
Yapması, dljer bir çok maddeler-
de de aynı nlıbette bir dltDkllk 
t•P.acıjı bekleniyor. Gelecek yıl 
t"'•rin claha uauıa yen•••i•I 

ekliyebWrlz. Bundan ıoara .. ker 
... aylmlzln Hmboll için ucuz •e 
"'-Yonel teslıl, uıua •adeli amor
~ aıata kir, •t•iı maliyet flab 

ı••lt •• kelif randımanh ziraat 
olacala itfa bu ucualutwa temin 
edUecetl muhakkakbr. 

Yeni teker kanunile 55 bla 
toadan fazla iıtlhıAI O zerin• k~ 
aulacak lıtlbllk verılal, hariçten 
ı•l•cek t•kerden ahnacak 15 
kurutluk lıtihlAk •erıfll, devletin 
ıeker aanaylnl ne kadar cezri 
tedbirlerle hlma1• etmek lıtedl
jlnl ıeıterlr. Bu yolda ablaa 
adımlar, her .. ,den eYYel TDrk 
k6y1Uılal hlmayeJ• matuf olan
lardaıulır. 

Çilek ihracı T eıebbüsü 
Fiyasko Verdi 

Neft. çllelclerlmlz ılrıulllilr lhr•ç •tllleınl11•t:elcl•r 

,, Berline çilek satılması iti lçJn çileklerimfze faik olduğu ı~rOI· 
._,Pt,1lan tecrübe nihayet menfi mtiı fakat Almanlar koku •• 

ıc . l . r ' n eıın vermıttir. ,...arıamba lezzet itibarile bizim çileklerlml-
t llll •abableyin aaat 4,30 aa bu· . . 
'd•n ao·· d ı il k k ıe ratbet ıöıtermıılerdır. Be,. 
~ • n er en ç e a t•m 
~t. 17,30 da Berllne varmıtbr. lln~• Bulıar ve Alman çilek· 
...:;li_aıde Almaa •• Bul•ar çilek· lera • 80 kuruıa 1ablmakta.dır. 
~ taae •• reak itibarile bi&im C Da-ramı 10 ••• Jbde) 

maktadır. 

Plrıoı'taa alıaan bir habere 
ılre, dun ati• lzeri kıralcılar ile 
Çaldariı partlal menıuplara ara-
11ada Hçim hazarı.Jdan Hbeblle 
18atlerce ıll~en bir ka•ga ve 
.. nb çarpıımalar olmuıtur. 

Neticede iki kiti ölmüıtUr. 
Ylrmldn fazla yaralı vardır. Fa· 
kat henD• tafıllit alınamamııtır. 

---······-····· .. ······· .... ·--···-·············· ... 
Vasıf Çınarın 

Cençeli 
Din ıeldl Ye Aokaraya g5n· 

derildi. Y aıııı 14 inci ıay· 

famu:dadır. 

Yeni D•lr• lalmlerl 
H tinotl ıayfamaıdadıı 

MUklt•tlı Realm 
lS bel sayfaouzdadır. ___ ........... .-.- ............... ___ ..._ __ 

Çerez Kabilinden 

Vak tile bir niı varmıo. Arap
ouı kıt oldutu haldı, vaizlerindı 
boyuna Ayet, Hadiı zıkreder, hıp
ıinl dı 1anlıt tıliffuz edermiı. Halk 
ta bittabi hırifle iıtihza ıdınniı. 

Mollanın biri, nizin bu halioı 
aoımıı: 

- Hooal dımiı; galiba, zaman
la, arapoa kaideler aihniodıo kay. 
mif.. Arabi ibareleri yanhı ok:u10,. 
ıua. Gerıi ıhemmiyıü bık yoksa 
da cemaat aruında kıylükal oluyor. 
Baadao ıonra, ~una meydan -rer
mımelc için, lıter11n kür1ü1e çıktı
lın nkit, kim1enin farkedemiyeceği 
sit.i, me11l& ıiyah at kılından bir ip 
yapıp ayafına bağbyalım. Bir ucu
D• da ben elime alayım. Sen hata 
ettik9e ben ipi çekerim. Sen de ha• 
tuı anlar, dtiıeltiraio. 

Bu tedbiri, niı de makul görüp, 
~abul etmiı. Ve hemtD erte1i süuü 
dt tatbik etmiıler. 

Tamam vaiz küraüye çıkıp ta; 
- Kalı Reaulullah !. 
Diye bir hadiı okuyacağı 11ra

da, herifi• biri gelmio, farkında ol· 
madaa, kunduralarını ipin üzerinı 
bıraluvermiı. İp tabiatile çıkildilio
•ıo, Yaiı, hata ettim unoile; 

- Kavele Reaulullah !. dımlı. 
Bu 1tfer Molla ipi oıkmiı. V alı; 
- Kile Re1ulullah 1. demiı. 
Oemaat ara11uda bir gülüıme 

baılarken, Molla bir daha ipi vıkin
ce, 1abrı tükenen vaiz; 

- Ey cemaati diye bağırmıı; 
bunan dotruıu KAiı olduğunu ben 
pık&l& bilirim amma, ne yapayım 
iri, ipin uca bir kabnn elinde, beal 

. dileditl gibi .. kip ıötUrüyoı 1. 
rı11a 

v.r .,,,., Katli• 11•11• BH•o• Agr .. 11.,1,,. .. ··'· çılıı,erl•r 
Iımlr, 7 (Huıuıi) - lımirde MuaeYller araıında dlf&rl memlek• 

lere fazlaca 16ç yapıldıjı fÖH çarpmaktadır. S8ylendlifne t&re 
Muıeviler kııa vakitli paıaportlarla dııan memleketlere ,ıtmekte ve 
bir daha dönmemektedir. Gidenler daha fazla Filiıtinl •• cenubi 
Amerikada Boenoa Ayreal tercih ediyorlar. 

l:. u gidişin manaıı, Musevilerin bu iki memlekette toplu olarak 
bulunmalarını temin içinmif.. Dünyama dört köpalndeld Muevller 
bundan ıonra toplu olarak çalışmayı ve yaıamayı tercih edeceldermlf. 

Türk - Iran Dostluğu 

Şahinşah'ın Iran Kamu
tayında Bir Söylevi 

Iran Meclisinde Başıaçık Bulunulacak 
Tahran: 7. ( A.A.) - Huıuıl 

muhabirimizden: 
6 haziran 1935 lran kamuta· 

ymın onuncu deweai Sa MajHte 
Şab:uıah tarafından açılmııtar . 
Açıf söylevlerinin sıyaaaya k11· 
mında en ba9tan Türk:ye - lran 
iliİlerlni anlatarak geçmit uma~ 
larda bu iki devlet ilgilerinin tam 
bir doıtluk yaratamamıı olduğun· 
dan tizgtıu bulunduklarmı, her iki 
tarafm] göıterdiğl iyi niyet ve ge· 
nlt çahıma ıonucu olarak arada 

iyi bir doıtluk baıladıjını, Tilr· 
kiyeye olan gezileri H Cumhur 
Reiıimlzle ıörüımelerlnln kıyme
ti ve bu konuımalarm bOtDn 
anlaşmamazhkları ortadan kaldı· 
rarak yerine doıtluk ve kardıtllk 
izer!erinin yer tuttujunu ifade 
buyurmLtılardır. 

Bu yılın yeni kararlarından 
olarak bundan aonra aaylavlarm 
kamutayda bapçık bulunmala· 
nnı •• yarmdan baıhyarak t•P
ka giyilmeainin karara ahamaaı• 
nı emretmitlerdir. 

Selinikte Yangın 
Birçok Binalar Yandı. Elli Aile 

Yersiz, Yurtsuz Kaldı 

a ... , S.llaikf!ıe 61r ,.,. •• ., 

1 

1 

Atlna, 7 (Huıusi) - Selinlk· 
ten iç bakanhğa gelen bir telg· 
rafta, dUn gece, Kalamaryer 
ıemtinde çıkan bir yangında bir 
çok binalar yandığı •e e:li ailenin 
açıkta kaldığı bild.rilmiılir. insan· 
ca telef olmamı9hr. Maddi zarar 
milyon1 arı bulmuıtur. 

Türk Şehitliğinde 
Dün Romanyada Bir 

lhtif al Yapıldı 
BUkreı, 8 (A.A) - Her yıl 

olduiu i:bl dün Romanyanın 
yerli ve yabancı bütün şehitlikle· 
rinde büyük mer91im } apılmııtır. 
Bükreı yeni yapılan Türk ıehıtll· 
ilode de Romanya Hkerlerinin 
ittlraldle bir ihtifal J•palaaıttar. 
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Halkın Sesi 

Kütahyalıların, 
Adapazarlıların 

Sapancalı/arın Dertleri 
KDtahye, Ortamah ile, YDrDk 

Sokalı 81 num rah hene, 
Sabrlı 
-Kütahya, adına dl1oyaya duyurmuı 

Türk ıehirlerindtın biridir. V • bence, 
Orta Anadolunun, en sağlam bav h 
yeridir de. Sonra KOtahyada Ada 
çamlıklıırıoı hiç ardmıyaeak, hatt6, 
Adalılera gıpte verecek kadar nefis 
bir çamlık vardır. O uırhk ça•ları 
serin gölgesince, içimine doyum 
olmaz bir su da mevcuttur. Ve çam· 
lnrlle, suyu ile o 1er, bGUln cıvuda 
bir cennet aay.lrr. Eık"ıehirden, ve 
diğer yakın kaı. lardan l:u çamhta 
gezinti.er yapılır. Yux'erce kiff, tatil 
aylarında, bayra mlarda, hatta hafta 
totillerinde, çamlıtı kii~lhaney• çevi· 
rirler. Fakat acınacak nokta ıudur i, 
no Belediye, ne d• kimae, oraya 
1rclenlerln iatirabatl rinl düfliume
miftir. Orada, d6rt haaır •a dalyalı 
bir fakir kır lıabnal bile bula• 
mauınıı. 

Halbuki çam'ığ , asri tHlaatı b vt 
bir gazino, huauai elektrik fala 
kurulsa, bugtlnkCi r tbat biç de~il• 
on ialinl bu!acakbr. Bu ratbe 
yOkselifinden Kütahyahlann edeceği 
bGy k latif ad lerl 1ay aya bilme 
IOzum var mı? Ve bil b nu 1ap-
mak için daha ne beki rier? 

lf 
p zar, , D rllk so-

a ı 8 n m rab ane, t: 
- Adapazar, birç k ıahalarda a 

zamanda çok ileri Yıırabilmiftlr deni· 
lebifü. Fakat burada, gec hayatı, 

aeaenin birkaç gilntlnde verlJen bir 
lıaç baloya uır kal alda gibidir. 
Allelerln deiU, beklr ki ı l rln bile 
iyi vakit Jr•çlrebflecekleri A-lentl 
yerleri, ihtiyaca mukabele ed bileee 
bollukta tennYGde, n mOkem
melJyette değil Jr. 

Ve gec hayatının bu haı.in ıan • 
ltlğO, vuife dıfmda 1 nerek di • 
len yi de nzife sayan bixlerf, haldı 
bir teeHtıre aevket ekt dlı. 

• 
apanca, KUçUkm halle Park 

akanı 10 No.lu han T hain: 
- Buraya h r yılın muayyen 

aylarında bQyC1k teaıllatlı gezinti 
trenleri yapılır va bu trenlerle ıelip 
giden gezginlerin miktarı on binleri 
nıar.Halbulrl gal Hhilinde, aala lardan 
ve çınar yapr klarından kurma yerler 
• haldedir ki gOnOn birinde llte 
para veraenia, Sapancaya t Is yolcu 
indir• esılnfL 

Belediyenin bcıtçui, oralera bir iki 
lçln• girilebilir gazino kurmaya ~Daalt 
olmıyabllir. Böyle oJaa bile, Dnlet 
Demiryolları il bfrleıerek bu ı rurt 
ihtiyacı bertaraf etmelidir kanaa• 
tin deyim. 

M arif Cemiyeti 
T lehe Yurdu 
K dırgad kJ maarif c mly ti 

taleb yurdu p •lyo lnrd n tatil 
mllnaseb tfJ• yalnız bir t ne l 
açık kal cak, bur d 60 talebe 
b nnacak, diğ r paviyonlar ka· 
panacaktır. 

Yurdun b çe inde spora alt 
tes:aat yapılacak ve ayın yirmi
ıinden itibaren burada ıpor faa• 
liyeti başlayacaktır. 

ll o 
Q6 

o p 

SON POSTA 

t ı .. 
af ta e A 

nh ·sar la da Cumartesi Yarım Mı, Bir 
ündel*k Mi Ve ilmesi eselc Oldu 

H fta tati~lnl cumadan pazara 
al n yeni kanunun bu~Un ikinci 
tatbik rUnüdUr. Bugün de ıaat 
13 ten ıonra botun deYl t mU ı· 

eseleri devlete b ğlı hususr 
ve reımi teıekküller pazarteıl 

ıiinft s bahına kadar tatil yap • 
caklardır. lnh" arlar idaresinin 
tUtfin m lesi d cu rt si sıDnl\ 

geçen b ft saat on Oçt~n 8-0nr 
t til yapmıı vo 1 çfıin yanm 
sıtındelik vermiştir. Fabrika am 
leai bu kanunun tatbikinden evvel 
perı mb günleri tam gllndellk 
lıyorlarmıı v öğle Ilı rl d bir 

ı t yem paydosu y pıyorlar• 
ı . Cum rt ıi g ntı m le b m 

bir at f da ç lışmıılar YO hem 
de yan gtındelik lmışla~dır. 

çil rd n bir kıı aza 1 y vmi• 
yeni yüz kuru olduğunu Y• 
tr mY y, p r p rası v rerok i e 
ı ldiklıri için ell riııe ne k az 
bir para ıeçtlğini ll•rl ıllrırek 
goçe haft gelmemfılerdfr. 

Şimdi amele lnhiıarlar idare• 
ıfne müracaat od rak cam.art l 

deliklerinin t m olarak eril· 
m "nl dil mi !erdir. Eğer fabrl· 
k 1 r ameleye ta yemly v rlrse 
haftada açıktan (2500) lira k dar 
bir par vermesi IAzımmıı. lnhf-

lar idareıi bu tal be he n. 
covap Y rmomlştir. 

Üç Yankesici 
Y l ndı 

Polfı, bir kumpanya halinde 
tramvaylard f aliyette bulunan 
Uç yanke1iciyl yakalamıthr. Bun• 
1 r Sllrurl, Ne 'et •• Salih isim• 
lcrindokl ı bıkalıl rdir. 

Bu Uç ahbap dUn yine bir 
arahk Galatadan sıcçmekte ol n 
bir tramvaya dalmıılar, yolcular 
araımda bulunan un f abrtk sı 
aahlbl Bay H timin dalgınlığınd D 
istifade ederek pantalonu ceblnd 
bulunan ( 100 ) lirasını a ırıp aa• 
yuımuılardır. 

Bay Hatim, vaziyeti kavrayın• 
ca, m n pollı mUr caat etmlf, 
tıçUnU de ,akalatmıtbr. Bunların 
bu ıekild dah birçok it yap
tıkl rı teablt edilmittlr. 

Haydarpaşadal<i Hastane 
Haydarpaşada eaki tıb faklll• 

tesloden kalan hastan iki ay 
aonr açılacakbr. Haıt n• aıhhat 
bakanlıtına baih, tam teıkilath 
., 250 yataklı bir mllesıeıe ola· 
caktır. 

Köylü Hak 
Kazandı 

lkitelli Köylüleri Çayırla
rını Aldılar 

MahaulU Milli Emlak mUdUrlU• 
ğU tarafından lkitelli köylerine 
&atılan Menekşe çayırının otlan 
biçilirken Nakkaı çiftliği 111hlbi 
Şefik bu çayıra sahiplik Jddl 
etmiş, bunun üzerine k6ylUler 
vilayetin emrile çayırı biçmekten 
mene edilmişlerdi. 

lkitelli k5ylUleri bu hakıız va• 
ılyot karıısınd& lazım gelenler 
mUracaat etmlılor v yalnız ken• 
di haklarının değil, hOkumetln 
hakkmın da kaybolduğunu ıöy• 
lemiılerdir. 

Yapılan tetkikler v• mahalUn· 
deki keşifler netlceainde klSylnle
ri ha lı olduğu, bu ararlnln 
N kkat çiftliği sahibi Şefik'Jn 
değil, hükumetin tasarrufu albııda 
bulunduiu anlaıılmı , Şefik mU
dahaledon mennediJmif, çayırı 
otu tekrar köylülere verllmi tir. 

Bir Dayak iddiası 
Daha 

Bir Mu eviyi Poli te 
Dövmüşler 

Kapalı çarşıda Hacı Hüsnll 
sokağında dört numarada ticaret 
yapan Rafael dün iki ldşinln ko
lunda Uddelumumillğe gel rek 
Kumkapı polis merkezinde dayak 
yediğini iddia etmiıtlr. Söyledi· 
ğine göre gfıy bir Tıbbiyeli ken• 
di&ine iki çohnmış elbise satmıı· 
hr. Mtıdd iumumtllk d vacıyı 
Adliye doktoruna muayene ttir-

lı ve tahkikata başlamıştır. 

Sarıyer 

Bir Memur Sokakta 
Yaralandı 

Duvara Dayanırken Ta· 
hane ıı Patladı 

Samatya nllfus memuru bay 
TalAt, ara11ra tlzerlnd t banca 
taşımaktadır. 

Evvelki gDn de yln 
Uzerlndedir. Ve bu 
Sultanmahmut tUrbeal 
ıelmiştir. 

tabanca 
yaziyette 
civarına 

Bir aralık üzerine fenalık 
gelen bay TalAt, bir duvara 
yaslanarak mnvuen sini bulmak 
l tomiş, biraz tiddetllce duvara 
yaılandığı için cekotlnlo cebinde 
bulunan tabanca birdenbire ateı 
almııtır. Tabancadan çıkan bir 
kurıun b y TalAbn •llcuduna 
lsab t etmiş Ye olduiu yere 
yılaJmıfbr. 

Bu Y zlyeti g6r nler polis! 
haberd r etmişi r, bet m mur 
bay Tal b bir otomobil• atarak 
Cerrahpaıa hastane ine kaldır
mıfbr. B y Tal b ııhhJ Yazlyeti 
tehlikededir. 

C vad n Bir 
Müracaat 

P tırm Loku Ve 
Sirk l•teııiyor 

Cavnd n Ticaret odaaın ya• 
pılan mllracaatta TOrkiyeden 
kUlliyetll miktarda pastırma, lite
lokum Y tabii sirke alınmak la· 
tenildiği bildlrilmlıtir. Burası bu 
nevi mallarımır. için reni bir pa• 
zard11. istek alAka ile karıılan
mııtır. 

i ayeti 
Yeni Bir l'akım Kimseler Suçlularla 

Dün Yüzleştirildiler 
Mtıdd iumumilik mua vinlerln• 

d•n Bay Fer hat dlln de akvama 
kadar Sarıyerde Madam Marl 
Elmasyanı öldUrenlerin tahklkatlle 
meşgul olmuştur. Mnddelumumillk 
polis vuıtaaile Kadıköy ve Gala• 
tadaki Çe me meydanından E at9 

Mustafa, Ahmet, Fazlı ve H • 
san Tah5In adlı beş erkek· 
le bir kadın g U.rtmlf ve 
bunları konu madan mencderek 
birinci tetkik bllrosu od ıınd 
ayrı yrı IOriuya çekmiıtir. Bun• 

ların hepıl de genç v• llçO fum
cıdır. Bunlardaa katil "olduğu id
dia edilen Rızell Ali ile V abanı 
tanıyıp tanımadıklan ve old edJ• 
len ç kının Aliye it olduiunu 
bilip bilmedikleri ıorulmuı, ıonra 
da dart jandarma nezareti albnda 
tevkifhaneden getirilen Ali il• 
yUzl tirilmlılerdfr. Keıkln ve kat'I 
netice henllz l.uımıt değildir. 
MUddolumumillk busıfuı de tahki-
katı devam eder k ıuçlul 
hakkıad bir k rar v r cektir. 

P•zar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Haıir.tn 8 

·n Tarihi ·' 

Bir iki 
Satırla 

Alman Sefiri istifa Etti 
Almanyamn Ankara aeflrl 

Doktor Fon Rozenberı ııhh! 
•aziyetinden dolayı lıtifa etmiştir, 
Memleketine dönecektir. 

* * * Köylerde Sıhhat Te kllltı 
Ankara - Sağlık ve soysal 

yardım bakan!ığı köy 11hhat te • 
kilAtı yapacaktır. Hasta ol Q 

köylüleri sUr'ntle hastahaneye g6't 
tllrmek için hususi tertibatlı haa~ 
ta otomobilleri getirtmektetlr~ 
Köylere doktor ve ufak cm il• 
yatla11 y rinde yapmak için vesait 
ıönderilecektir. 

* * * Keçlborlu Fabrika ı Y pı 
Isparta 7 - Keçiborlu KU• 

kUrt madeninde yapılan fnbrl 
bitmiı ve lvlemlye baılamıftır. 

* * * KUltUr C mJy ti Oy llCll 
lıtanbul KUltilr cemiyeti ldar• 

heyetinde münhal olan üyelil 
C. H. partisi Kadıköy kaza b 
kanı Naci seçilmiıtir. 

.. * * B y zıt KUtUphan 1 ~ 

G nl ledl 
Beyazıt klltüph nesine eklene 

ye aalon halin konulan medr eıt 
deki inşaat bitmlt. klltUphanel 
1erleıtlrilmlştlr. Bugünden ltlb 
ren yeni salon okuyucular açı J 

cak.tır. 

ir * .. 
Z hlr Bor nd 

Zahire borsasının bundan b&yl 
6jleye kadar açık bulunm 
kar rlaştınlmııbr • 

,,. * * 
Fıçı End trl 1 

ihraç mallarımız.da kullanıl 4 

ak ambalaj maddelerinin kendi 
memlek timiz dahilinde yapılma~ 
ıını temin için çalışmalar devam 
etmektedir. Bu cümleden olma 
Ozcre Haliçte bir fıçı f abrlka ı 
açılmıştır. Bu fabrika en ziyade 
bahkçılıkt kullanılan fıçılan yac 
pacaktır. 

-tc * -tc 
U kta Mah ul Fana 
U ak, 7 - Y aimursuzluk malı4' 

ıul f na bJr hal aokmuftuı. 
Bufday, bu yıl yarıdan az olacak• 
tır. Sıcaklar rlm ktadır. Gölged 
(31) dereceyi buluyor. 

* * Beykoz Berberlerinden 
Bir Ders 

lıtanbul berberleri ıenelerdeıı• 
beri hafta tatlll hasretini çekerler 
f kat bil' tUrlll söz birliği yapa• 

[mazlar. Beykoz berberleri lntanbul 
berberlerine bir örnek vermek 
için ittifakla h ft tatili yapmay1 
kararlnşbrmı lardır. Y ann dnk~ 

l nnı payacaklardır. 

Hai!an B. _ Komşu, dlin Üniversite 1 ... Profesör talebeye yedi au l ıordu, 1 ... Prefesar bana döndü: " Bir ıual da 1 ... Ben d~ talebeye: " Aynşta~ n 
d!: l;ir im~ihauc.a mü cyyiz olarak çocukcaju yediıioi de bil medi. sen ıor, Ha n B. d dl. ,. hangi ılnomanın rejisörUdUr?., dly• 

&Ordum. bu:wndJm. 
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._:,'~======-=------------------------------===-----=~~~~=ıİl;:I:=========-=------=====--=----:=~~~~~-----------
Her gün 

Halk Hareketleri 
Ve 
Hallan Menfaatı 

• 
llallc Hare'lctlti 
At nadan JOllİ dönen bir doat 

anla .. yor: 
- "AtiDa tramqy n.paa

ra.ıı l cretlere OD para kadar um 
ppmak iltemif. Fıatlana •tac•ta 
pze elerle ilin edilmif. Y eal 
tarif ilin tatWkine bqla..t.;. ıece 
,......... itibana iki .... ld 
,_. truawaylara tek Wr Atillah 
llluacmif. Tramvarı.. "-bot 
•1r dip clarmUfo 

N baret tram••J kampanyuı 
.. atin ıonra cıld tarifeyi tatbik 
edeceğini Bina mech. o ..... 

Ve llaJk, tramvaı .._,_,.. 
•• olaa ihtDlfam. Lllklmetin 
brJfmuma me,-. YeJmedea 
b.cil badine haDediwennif. .. 

* kısaatlan Hüse 
l!otmçi halkıma Şirketi Hay

rlre, • ka111 1apbjl topla hare
ket te bir halk luınbtitt·r. Bo
iuldar, Şirbti Ha,riyeaia t.1-
lede yaptbiı tadillta ...,._ 
r&bek fiatlan muhafaza etmeal, 
.... renle flatlan Wlrlrba qer 
._mlarcla Jlbelt•8111 laalkı Mk-
11 olarak lazdlnmtbr. I•• 
•erine Boğuhlar Yaparlara 
lao,kotaj yaparak pin ka11kla 
llltp çılam,. bafla911fbr. 

Kavıum. , • .._ fakat 
IUW':a yapılan hu boykotaj ve 
mukavemet halkın firketler ••den çektiti laalmnkla· 
fta O,.. bir iayamdır ki. 
.. tlaYama artak k&klnct.a laal
...__. lla71Jehliln lpnt 
et.ektedir. Ali \Atillkaı-, her 

c:.~::-.. ":t 
........ flphemlz roktur. 

lf.. 
ıs K,,,11Şa T•'6r•I 
lasilttnd• posta " ........ 

Ma...ei. Jwpt.. ev•el mevcut 
el•p ta harpten ıwa bar•k••m•ı 
olan bir uaull yealden cani ... 
.... in .............. bir .................. 
!ıllirafa 15- ................ ...... 
lds. Aııart flat ıs 1cur..., ıu.a 
kelime mlktan 9 dur. Ba uml 
tekrar kurulur kuralmu birden
.... telsraf .nawelerlıl• iç 
..... çdd+ ........ 

Uca &at, ha"= ı.-. ko
..,.. dalmıı ._ ,.rde mllklfa· 

"'wiaJtlr. T na flatlerlacle 
fllllan teaiiH ..__ • IJi ....... 

A>•• acuzlu.la •• kola111ia 
~af llcretlulnde •e flltuinelı, 
~i•au utiee laem lw"na, 
....... polta ld•ııl ........ 
~--·br. 

Resimli Maka.·e il Bu Dinga Sizindir il Sözün Kısası 

G•cler. fM"llln• l• to ..... · r, l• ... ,. 81sia~lr. 
Sis ..,,.,. ... • ........ ...... -- ...... .Wi 
laılea ........... .., .... ~- ,., ...... ",., t· 
mak 1~1• p•dJiııs. Hem •~• :atzi ,.altttr.., .. .._ ... 
toprakları fa7dalı b;r hale koym• ya meel:a -·.. Slaa 

.n.ı.. w ti ..._ ••• ....... 1c ' 1zı.. • z11e.·,., o 
~ •• ,. ... ba4i ........... , ... ,.1 ... ..... kopM.k 

........ ·1r ...... JWJlal ı c plak ,.WL F kat •lılllla . .................................... ...... 

.....,. ....... ••• ._, •uerla11a .. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

ı İngiliz Kabinesi istifa Etti 

Örneklerimiz 
Yamgamlar 
Oldukça ••• 

------- a.r... • .. --
Cazbant çıktıktan •or.ra Zea

caerin yaln.z mueikilerl değil, 

teolerinia nnıl de moda olauya 
b tlada. Kadınlar Yticutlarından 
beyuLia ıfdermek ve derilerini 
bira& ola.!n Zencileflirmek içim 
top(ak. tlltla, kabo, bakar, ta ıç, 
kD. lllec:I pmwu •• ı•eefll re .. 
ılııe •kma)a pl.fiyorlar. o,ı. ki, 
artık. beyu kacla:ı YDcutlaraadan 
laot anmak ta feraceye ftJa çar
ıafa h .. et çekmek fibi prl bir 
Hvktir. E.kidu haleriae bir 
tebetir, kireç ••J• llatlibeç be
yazlıiı vermek illa 71zlerlae fİfe 
ı·p dGzı&a hotalta kaclmlarm 
buıla fotopaf kljıda pi pa.
fia altuacla lmrarmak lçia ku• 
la!lbde ,avarlaamalaw •beW 
nedir? 

Korkanm ki btlytlk harp wab
ıet damarlanmızı uyandırdı : 

Avam Kamarası 

Vahfi.eria masilciaJe oynuyor, 
onlann nakle l ıi UIJOI' Te 
<•ar giW çıplak yapmak 
.a, ... " Jİae onlar sibi W.. 

17 Hazirana Katlar Tatil =~=z- •tk• ._ .... 
I...-a 7 ( A.A. ) - Makdo- 1 

nald kablneıi aaat 15.'5 t• iatifa. 50 Bin Lira 
llDI vermiftir. 

Londra, 7 ( A.A:) - Pek Verdiler 
muhtemel olu reea lllkimet 
linui .. aiadachr: Kaperi, 7 - Adana me_. 

Batbalran B. Balchia. Kalalu cat fa..._ artaldarmdaa K.,. 
ikind bqkanJaia B. MakdwaJd, ..nB 11 ... .ı. n N.t Hu ata 
Lord Chanceliv, Lord Hailaban, tar1are1• 50 W. .. ._., 'l..tir . 
Flaam 8ababja B. Nmle a...- urk • ulaat 
....,., " ......... Sir c.. '6' 
• •·Dit .... 'il S ıl Y•i eleye Göre 
He--. Si t.kı •ta Leni JWi. 
faka, DeaiJ: Bakanlığı Sir Boltoa Neler bıraç Edeceğiz 
Eyrea MoucL ffaya Bak••hia f - ~ pı-
Slr F• c--. Ullı·~ Jlli. ıarr• 
dMan Ba"-lilt Lorcl 7Atlaad ta Tecla 
•yanrlak .... eakl e,eı..w.. er ................... tan 
Do.laJOlll• Baka .. jl T--. w cMlı .....,..,... ..,tia ft 

Londra. '1 (A.A.) - Anm ..,.,..,_, bn ldıa, ,_. 
kamarMI 17 laulrua bdar tatil tabi, illclr w ........,._ 
edilmifdr. Balpriatana ıerbeatçe pecektir. 

liuac1aa ._. _. lçiıtde 

Vehip Paşa Habe, 
Ordusuna Girmiş! 

Kahire, 7 - Banda balae
makta ola ..W Oaanh orclmw 
llll•ızdml•Mct.. Velüp P ... 
HMet •d-cla m...._ Wr ............. 
Yeni Fra z Ka-

binesi Kazandı 
Paıt.. 7 (A.A.) - Parllmndo ..... ,~ ........ .._te IS7J• ba1I 412 .,._ ala 

·· ··~· Eti Bankası 
Aabn, 7 - PAi ...... ... 

DUD llJıha• k-utwJa ........ . 
Bankama --•Jeli 20 mi yon 
lira olacakbr. Her t0rl8 maden 
iflerlle ajraıacaktar. 

TUrklr• • lepenr• 
Ankara, 7 - T&rld,a-lepa117a 

ticaret mhak eliae Ankaracla 
de••• edDecektir. 

..., r•• ... ...,a,, 
250 itle lıllo llal it tr 1, SIO Wa 
kile , ... ,. ... bb.kla .... 
~ ~ ...... ••ilr ve bo,auz. 
100 bin kle pamuk, 250 bla kHo 
IUAID Ye 20 bia kilo deri 
..nectiıecektlr. 

Bana .. btııll ..... fitW .... 
.... ,.. ... toı.-. ... ria -
ba19ani tatkal .... beatıce, .._ 
klmlrl. bpr ... katb\'lıl ve 
domm kont•Jt•• teW Olarak 
sfrecektir. 

Rüşvet Alırken 
Bir Beıea.,. Poliıi H.~
da Cürmümefhut Yapıldı 

Be,eila beWlıe ubeta•da 
bir ._.meı!ıısat f•ı(•••· 

Zahatal Wecllı• ......un .. 
.... .., a.&kia bua ...ıtaa 
,.,... k·=nl Wr telrikh ....... 
makta oldap alakadar maka..-
lara haber verilmit •• 'bu memur• clr.._etMt llllilad• 7.ka
ıu.ıua için icabedma t...ıa.t 

/STER [NAN iSTER 

A.labaaız atkım. wabaa o 
hortumla ıaa maske!erindm birlal Bulgaristan Ve pçİrmİf aclamııı vabtiJerclen daha 
az nhfl bir alma akhtmı kabul 

Nöyi Muahedesi ec1vz:-~ .• 1ıu ıemaJ111-
Yüksek Askeri Meclia •Is aahuclllıt• ben laarp aleyh· 

B Y t K ~ amiml oldapu laaaa-unu ır maya arar .... Sullaaa • Wt,ak temiaatm 

V ermiı caabaed• •ı·••· Mı a 
Sofya. 8 (Hmui) - Kır• ..... ....... .. llPlaldatm 

'-tlsMl•pcla topla- J1be1r --.. .. oda anyoraa 0...kl• 
aakerl kurultay, aıkerlerln kabl- iDİi yamyamlar olcf•kça harp aleyh-
neden çeldlmealne karar vermittlr. clarhimm çojalm .. fÖ)M dur--. 
Batltakaa Totef te çekilecektir. kauplarda .._ etiaia de beledi-
• ....tle Jeai Wr ••••• bnt- p nb1Dtile epkfa •tallcaja ... 
......... ... deii!ü· 

Yal kabiMJI ... tlikl -..,. ---
bakam Khe banof bracakbr. Sason Vak' asının 
Aakerl kurultaJ, N6JJi antlatma· 
llDID .,.. hlklmlerl tatbllı .tm.. A l 
mep de karar ......... sıı 
Askeri T ekaütJük Şehit Olmu1t lıke ce 

Kaunda Bazı D.Jı:p·k· görmüı Jandarma Yok 
vg• Alakan, T (A.A.) - Haber 

likler Yapıldı pzeteslnln 6/61935 alMaftlacla 
Aakara, 8 (8-aal) - Aıkert aepoluaan S... nbmnıa ohlf 

tekalt kaıwıwaale )aplln ,_. .. kU ..a1Jeclir : 
llıiiliklilclera •telUlll ..men- ~ 
ı.- il ,.a. cWdam 11ıana ba S..On kaymakam YekiB Rıdvaa 
mlddet eaaa•nclakl t•kalt ... U) ım Ye ıtlll alfuı JlllDU itlwi 
Ue teka&t ol-.caldardır. lçia 21/51935 te JWDA Saıea 
~ .... ... •aftl.I. .bel.di1• kltlbl. ..u,. 

için bir ma .. ôlatak 10D aldıkları tı._.... n jutlanaa 1am .. 
maq hwp edilmek mretlle -•L -'---L r--
totan kendlleriae nr• mlramçala- d•ile bir ........ ....... ~ 
naa defatea Yerilecektlr. klJ'8e sitmit n bı kifdt -. 

25 •• W...t ec:I...._ ,.... H.bat ldi11Dleri tarafuulaa ba• 
tek ... e ••kaLlhceW., • w klJleriae da9 et eclilmff*. ~ı· 

dalla ... lıiı at ......... • •• ·~.. ~ 
ı'=titdia _....._ • ...,. Wr ailfiııwilli ... ~ ..,Abrak 
ı•eliiW • illnml1e al•ak arkadaflarile beraber gitmit " 
alaca1'1ardu-~ pceJi H.batta ıeclJmiltir· Er-
11., • ....,. teai p k6JCha arnhf akabiade 

Bu tertibat bvftdea in. p- Jml •••.t.rla .._. ldi,lllll' 
karılnn• •• Refik emaftan para aruında f8llll bir ....... ...._ 

-.... _._.. kapaakua telcill de 
aldıkta ... rakılı••• .. billomelmian , ...... _, ..... 
numantan enelce tea&lt •dilmft 
paralar da mllaadere ohmmqtur,. mlfttlr. 
Refike itten el çektirilmiftlr. Ve ŞeWt al••ı ve .ifk..,. f8r-
hWUW• h,.la,.'lbı. mil jwlarma ,eldur. 

Er e • Papasları 
l NANMAI Evlenmek Istiyorla 

.p.....a ...... 1u " Ktltlpbaa• nal 12 4- 1 • lsaMır kapRdw• • 
Ermeni papaı·an kılık cleii

tlklillndea •nra papaı ann e ... 
lenmeaiae de izia vuilmui ftkrllll 
iltlrt ........... ctir. 

Artmdllf\arımtatlaa ltlrl nlatbı .... 
- Gepm ...... nktim •arda. Bir .. •at,. 

pt•rl• M biraz kitap oku1•11• dedi-. E....ta itip. 
rlll 1dltl,U•ealn• ptim. KapJda tlfle Wr rafta 

"~w., .•. ~·~.·~·r=~~:: Bey11at kılllp1•1 re • • • ._ 
• Tamirat •ıll!flllle 1111 .. •r• .......... ,, -•• 

....... O.n.naa. ""'\'!; ... ""9 ... ..., ,... .. 

.. o-la ................. ....... 

" Y..- ınt bekliyec~IİI•• Ra11pb1a kiitlplaaaa
•• ,w.,ı. ..... Uleliaio 70._a tuttu• Ne7• 
braaı ·~ Oku•ak l_lte .. ~ im iki kitap •udi. 
l'illrlllt ...-•• F•bt .... asaftıkl .. clefkr flllrllte 
..... "" ... ....., .... .,.,..,. ........... Alamet 
........ ldtaplan ,. dip .. ta,•r ,,. •u....., w. .. 
..... c1 .................... ,...,ela. K-.S. 

., .. ._.. ••lalılere Mir WtWr t_. tlW tat.&.. _, . ..._ . 
ISTBR iNAN ısrB JNANllAI 

Ziraat Bankasının 
Es • Alaca laPı 
AaUra. ., - Zlr..t ... .. 

ım~..._...,. .. .... 
_..,. alacalslan. ,alik tabit ... 

l .-s• .... tulle 15 7111t1st• 
..... --· elac.--L-----------~~..;.,_..,... _________ ~~~~------~~, 
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TlllDBAfLAB Gôniıı f,lerl j 
----.............. .-.-................... ________ s.-_____ 

1
Zorla 

Fransız Kabinesi Teıekkül Etti. Bu
syete 

Nonaal bir r•jl• ltlade ,...,.. 
.. nJl•l laaa•ebaif olan ... ı .. 
erle aaormal bir rejim ı~ ... 
1•• •• aecleal tert.l1elerl aok ... 

milletler aruıadald fark .. clar 
•• klçlk bir hldiH, Mı ..... 
akqaaı, medeni terbiyeıl nokaaa 
... ıeketia idare makaabaa11aa 
Japar. Saald .... , lna ..... 
,. batlı .... slltl ...... .. 

P••a; durur. Gaaler, laladeld ite 
lcmaa; kapanır. v ..... ı be••• 

ek.. all•etlirl ... lfl8terlr. 
• baılaca ıebebl, .. haıa ltlantle 
llalllm olmua Ye tellr 1apaa• 

• lleaar pnHipfl batla Ye ... 
luaar detlldir. Her .. ~ ,_Jultaa 

ı... O ııluı ••••• afrllJl•ea 
1 alulMtı.ı • taWlkecle ılrlr. 

* la.nten U. Almaap .,. ..... ha· 
ıtiİ-Wr d•la ailllaları mlaakqaaa 
Alaurı, laıillı doaa••• .... 

otuı Mfi•e auadll ltlr deam 
ti lltlror. iki taraf çeld~ çeldte 
ıktalar. Onlar •• ,...,., .. 
amalar, lblr tarafta lha katlar 

ede•Hrl Bat•eldllik makamında 
111 olu Makdoaald •••kllal 

........ .,. Yerine S.WYln 1ell1or. 
bir •~amet detitiklitl oJu1or 

..... ••••• ld•• buau fan 
S,or. ÇIDkl: mabniama IJI k .. 
attar. idare makiaeılala dlz•I 
.. dlr. O, bu ...... ı•litll• 

la s•lifinclea mlteeulr ola .. 
1ı .. kilde detlldir. Demek ki 

,, .... - .. -ede de rejim •ormal .,.. ıo .. 
... ealdir. - Siren• 

1- StaYiald nuletl ....... 

.... ltt• .......... •••••• • ... Acili,. babalan R..a., 
::.... ....... clu7et aabkeaHi tarafaadaa 
lwatı ... lmalulaıftar. Jlrl •eyeti, INa 

... fD dilekte klunauftan 
l.lrla•, Se•ato 11"'9 rüat bakb 

aftkatlar, ,_ele dotnda 
a'•".11..,_ .. ., •nk ... ka Mr kla11ala ............. ,.... ............ 

.. 141det içinde ankatlak J•P-
hdirlar. 

•• gun 

r .... 
...... y ..... 

Çam fırtılları 

Programın Okuyacak 
t · 4 

Bu Defa Yin Bir Takım Hidisele:r 
Sebep Olacak 

Att.a,7(ffuul) - ......... ı .......... ., .. ~ ... Gibi 

.. ,..... ........ .. .. ...... ,.. 
teplldulae , .......... v....ı-. ............................ ,... ............... ..,.. ... .... 
............... IJlr ............ .. 

• ......... _ .. ..w,.u. ·-· 
,....... ~. lllllbııll .. 
................. ttadla .... ..... 
MÇI•• ..,... ..... •eYI .. ..... .............. , ........... .. 
.. İJ ..... 

it 

Mislslpinin 
Taımaaı 
5000 KIPJI lvm Bırakb 

Ku ... at, 7 - ....... •ellrl .,.ldartaua ta......... • ... ,. 5IOO 
.... banaalr-s ......... 

Salar, k.,.... ,.u.n ..,., •"' 
•it. Ml..a. Nüraılca, Kaa .. ., Ar-. 
.... Tek..., Oklü .. adakl (800000) 
kUometn ....... •laWt to,..ü
lara icapla ..... 

Gaaetecilere bir dlp•d• ....... 
Pa......,. 

Kadar Belgratta 
11Yoıoala•1a ile anea• •u •1t ........ ,.,aea.... .... prpk 

dOltlutaaaa •• uaa lla...W.. ,.. ............ . 
A'•ueltW.••...ı wenRlsa• 

pnffae Mr ...... ,. .... ......, 
J•mektea .... bir kaW nail 
7apal•lft ltlllauu tanue ultltlerl 
bta tqplenb da •• prpırorlar& 

iKız 
Evlendirilir Mi? 

Bandarmada e.ı..me t.Ual
ltn hlr J•DÇ ima ....... lateifae 
kaqa bafkHile ewleacllrl1erlar. 

Bu habere belki '•••J•cak· 
lllllL Ban. bUa Wr elmpcu• 
1uı1or •• YWJI ,a,ı. alab1or • 

- iki .. ecleabeıl Budama 
kl,I ........................ 
YltlJordam. Ant·- ._ .., 
brarlqmlft karaca- JUftlllD 
projeleri J•p'-ıı ...... , ...... 
Arbk e•l•mek ._. Wlk. O.. 
ken ara1a ••da telelln PoclL 
Kama ail.W kandırcW.. ICma 
atlamuuaa, hr,aclma ntm• .. ....... , ................ 
hlr phaaa le •Yl•&aıp te-
tebbla ettil•. Ş.• ......... . 
Bir ı.c alH .. .._ .. Nan 
la~Km .......... 
~ .. ~k• •• S.'&; ~ .,, ................. ... 
• .......... ~Kur, .. 
.. bir nuant altmda w..-... .. , .... 

Kl,lertle ...... .... -· -- .................... .. 
.. ... ecleaWra'wllr.K•-. 
ılttlal llpet ....... &•111• 
tamr. Falrat l&ma iMi \'*•-· bl-
laaabilm..ı ............ . 
•ati Wr ..,.. ••• .. .. 
tirli hareket .-........ iMia 
JO~tur. Ba itibarla laa ba 111-
klhtaa c;a1.,..lıct1Wd .. _. 
Jon& 

...... 1 ...... .. ........ 
..a Wr ••leh .. altla 

- A.mtilıa • ..... • .... 
Ellerlala t.... ............ 

ltoia• ,.ı...ı. ..... .., ... 
Muane• a.,, 8.-la bhbh'-
a. ................. ,., .. ,........ . .,,. .. , ... .... ............. ,__., 

.....,_ 
.... ,.c1a: 

- Peki, at1a1aJm1 •? 
............ e.,, ......... 

..... ~ .. te tabi 
w • .,.c1a; .......... •••" 
slbl bir .... .abetl ki: - ifa,.... Atla-,... .•• 
Fakat ellliiodl t.a,le ._,_ ....__.,c... ........... 
babul ....... .... ~ .... ......,. 

----





8 Haziran 

Hangi Mektebe 
Girecek siniz ? 

Harbiye 
Mektebi 

Bu sene Harbiye mektebine 
ıskeri hakim ve muallim aınıfma 
Milli .Mildafaa V ekiletinln göate· 
receği nisbıt içiude ena •atanın 
iç ve dıoından Türk talıba kayıt 
•• kabul olunacakbr. Mektebe 
tam devreli liae mezunları ahnır• 
Iar. Bu mezunlardan maksat yUk
••k mekteplere girecek olanlarm 
olgunluk imtihanı vermeleri ge· 
rekli olanlardır. Bunlardan bir 
len sonra Uracaat edenler bir 
ı n , iki veya daha ziyade acn 
sonra mUr c at ed nl skert 
lla lerden birind bak lorya l • 
tiban na t bl t tulurlar. U e me
ZUnlarmd n gayrı ıınıf ve lht:saı 
nıekteplerl ve liselere muadil ol· 
duklnn KttltOr Bnkanlığınca t • 
bit dilmiı ek lliyet v en bl 
hlekt plerlnd n meı:u ol n Türk 
talebe askeri liael rln birinde 
lllezuniy t lmUhanı geçirm dikçe 
\'e Türk diline tam vikıf olma· 
dıkça Harbiye Mıktebioe kabul 
•dllmezler. 

isteklilerin (16) yaşını bitirmiı, 
(23) yaıfıDa henllz girmemiı ol• 
IDaları lbımdır. Üniversitede 
okurken aıkeri hAkim ve mual• 
lim olmak iıteyen talebeden bi· 
tinci smıfa girmek f ıteyenlerin 
•n yukarı (22), ikinci ıınıfa (23), 
llçnncU sınıfa (24) yaılarını bltir
lnlt olmaları lAzımdır. 

Ayrıca vllcudünlln lamilısıhha 
bulunmasa. hllsnUahllk sahlbl ol• 
lllaıı ıartbr. Kaydedilmek iıte
Y•nler latanbulda bulunanlar her 
••ne Mart baıından temmuz nl· 
bayetinı kadar dofrudan doğru
ya Harbiye Mektebi Kumandan
lığına ve latanbul haricinde bu· 
lunan'ar da bulundukları yerlerin 
•n buyuk aıkerl komandanhğıaa 
\'tya askerlik tnbul reisliğine 

tıı geç Temmuz nihayetinde bar· 
hlye mektebinde bulunacak l'ec• 
hlle bir lıtlda getirip veya gön· 
dererek mDracaat etmelidirler. 

lstidaya ou vısikalan raptet
nıek lAumdar: 

Nüfuı tezkeresi veya muıad· 
dak sureti, mUtehasalı tam bir 
bey• eti sıhiye tarafından muaado 
dak sıhhat ~e atı •nıikaları, ıa· 
hadetname, mektepten alınacak 
hUsnUhAl klğdı. 

Sumer Bank Kayaerl 
ı,çı Yeti tlrme 
Kursları 

Sümer Bank K ayıerl Bez fab
tlkasında çahotırılmak llzere bir 
buçuk ayhk devreli İfçi yetiıtir
ltle kuralarına girmek lıtiyenlerin 
ıu şeraiti haiz bulunmaları li· 
ttnıdır: 

Erkeklerin ilk mektep mezuilu 
<>iması, ya11 13 den qağı, 16 dan 
~uknrı olmamaıı gerektir. KuraC 
•onuna kadar talebeye yevmiye 
"erilmez. Yalnız kendilerinin yl• 
hcek ve yatacakları temin edi· 
lir. Taliplerin yol maarafları kın· 
dilerine aittir. 

Bu ıartlar kızlar içinde nıiı· 
teberdir. Yalmı ilk mektep me· 
tunu olmaları lazım değildir. Oku· 
l'up yaı:ma bilmek kafidir. 

Mektepçl 

Dr. BAFIZ CEMAL 1 
Dahiliye Mütshassısı 

Telefon 118, Divanyolu 
22398 Cnmadan maada her 
~44 gün öğleden sonra 

• -·-...r· ~ - ·~ ·- ~ 

SON POSTA 

BUtUn 1ng11ter•y1 M•raka 1>UşUren Y:acla 

•• 
"Kokain, Koklayanı Onüne Geçilmez 

Bir Kıskançlığa Sevkeder !,, 
Asılmak Tehlikesi Karşısında Bulunan Delikanlıya 

JI. 

Umit Verebilecek Tek Nokta ! 
Loadra, 1 (Haziran) - ılhti• 

rar mimar Rattenbury'yl öldüren 
genç Stoner'in avukata buglln bu 
bahtuı delikanlıyı kurtarmak için 
ne yapmak lazımsa yaptı, bu 
mak1atla birçok miltehaasıı dok· 
toru ıahit diye ç ğutmıştL Eğer 
jüri heyeti kabul ederse, bun1a· 
nn D vl r'I genç katılı asılmaktan 
kurtar bilir. Filhakika iç1erlnden 
en tanı mııı olan doktor W e t· 

rley1fn ger'llinde tam 62 yıllık 
bir tecrtibesl, kıl hast ~ı'ldnrı 
s hasında birçok serleri v rdır. 
Hürm t t ikin d n bir adam<!ır, 
a6yl diği de hep suçludan ya· 
nadır. 

• Ce!H açılıp ta ihtiyar doktor 
ıahit sırasına çatmldığı zaman, 
kısa boylu, beyaz aaçlı bir adam 
ııördnk, elinde bliyUk bir kulaklık 
tutuyordu •• anladık ld, bu mü
tehuaıa doktor yarıyanya sağır

dır. G rçekten, suçlunun avukatı 
sorııusuna Yaı avaz bağıran bir 
•esle baıladı: 

- Siz, gerçekte , Cwr blar 
Cemiyeti Reiıi, Sinir ve Akıt Has· 
talaktan Cemiyeti Bafkanı, mllte
b a111 doktor W eatherley uıiaıniı? 

Doktor Weatberlıy kımıldan· 
adı. O uma• lılkim lp karıfbı 

Hlkir. - Avukatuı ıoıdutu 
•or211yu iflttlnlz mi? 

Doktor Wbeatharley sön'lik lbir 
sesle cevap ırerdi: 

- Zannederim, b nt buı 
s.fatlanmı sayıyorl 

Fakat ıaygı deter mlitehaasıa 
fikrini M5ylemiya b flayınca der
hal etrafınde seıdı bir h: rm t 
ve Hygı ha•aıı belirdi, h.rkeı 
dikkatle ·dinliyordu: 

Doktor - Stooer ıarçekten 
bir .. bayıltıcı HA, alııkını ,, dır. 
Kendisinde b11 ha11talığın bUtnn 
eHrlerioi birer birer gördlim. 
Mütehaeıı olmıya lüı:um Tok. Göz 
bebeklerinin ne bl,lmde açılıp ka• 
pandıklarını bir sefer bakan, bu 
ıencin tabiat dııında oldujunu 
hemen anl r. 

Kokaini•, koklaya• fiıerinde 
1aptığı tuire gelince, mUtehaıu 
}İn• fenne dayanarak bunları an
latmıya haıladı. ıize ııra ile aay• 
mıyacağım, laasca •öyliyeyfm. 
Kokain bir hısanı ıonunda ölüme 
götUrllr. Fakat önceleri deli ,a• 
par. Verdiği kıskançlık nöbetleri 
bilhassa iddetiidir. Ve 19nç kaW 
de o giln fula miktarda kokain 
koklamış, bu nobete tutulmq. 
cinayeti de o mrııda yapmııtır. 

* lhtiy r doktor Weatherley'den 
ıonra baıka mOtehauıılar din
lendi, onlardan da aynı teyler iti· 
tlldi. fimdl sıra Misis RattenbUJ7 
nin avukabna gelmift:I. Onun 111 
uzun ve ınç olmadı, birkaç .. tırıa 
bulfiıa edilebilir: 

- Bu kadının katil olmadıiını 
anlamıpıo:ıdır, dedJ. Dk dakikada 
ıuçu kenc:i üterinc lmıı ise bu aıUn• 
basınn ifıkım kurtarmak ipndi. 
Vakıa Bu hareket te bUytik bir 
kabahattir. Fakat mahkemenizin 
salahiyeti içine Kirmcz. " 

* Muhakeme bitmiıtL HAkim 
lngiliz usulüne uyarak ilk calıe
denberi 16ylınen ıeylerin bir 
huli1aıını yaptı. Bu hulasasında 
mutlak ıuretle bltaraftL [unu 

Faciadan on dakıka 
enel, ihtiyar ml· 
mar aen9 karıılle 
yemek nlonunda 
bltidce j6rl oy .. 
lerfne ıunu ha• 
brlattı: 

- .Şimdib· 
rarınııı verecek· 
aioiz. Eğer yüzde yll& ihtimal ile 
auça kanaat getlrmediaeaiz beraat 
kararı vermeniz lhımdır H unut
mayınız ki "suçlu ıdeği~, demek 
" .. uç iflememif,, demek deiildir. 
Burada manaıı uçu aahlt olma· 
mı1ı ceza çekmeıJ dazımielmez, 
demektir, dedL 

Jüri he1etlnin llzakel'fti 45 
dakika anron. bitince h•p bil'lik
t• ıaaJona &irdiJer, içlerinden D 

raıllSJ reise cevap .-erdi: 

- Kanunun istedi~ veçhile 
kararımızı 1ttlf akla verdik. Bu 
karara göre Misis Rattenhury 
suçsuı:dur, Ston•r suçludur, dedi. 
Y1llnız şunu aa 'lôy1iyeyim: Sto-

ner'' cez sım fifletmul için 
ya1't"Aı ca ğıil 

~ı ~ bir lpreti rine r 
ta lb kıcılar Rattenbury'rl 
dışarı çıkardllar. O zaman ldm 
ıı•oç {Stooer) • bitap etti: 

Benim •azlfem kanunu 
tatbik • ektir, kanunun 't'erdlli 
ceza da ölftmdOr. Bfnaenaleyh 
&11lacaksmız, !fakat jtırt heyetinin 
ricasını dinlerse, kral bu cezayı 
hafifletebllir, dedi. 

Stoner hiç 'laraılmadı bile, 
ıonra itittim, aııarıya çıkarıldıtı 
zaman: 

- SeYgilim kurtuldu ya, öle
ceğime g-am yamem) demlf. ____________________________ ......;;;__--~ 

Çocuğunu Tanımak iste
Bir Baba •. • 

mıyen 

Baltayı Kapınca Karısının Ba~ını 
Vücudundan Ayırdı 

Hiriatofo tos 
lakeçe (Hu;usı) - ıBuraya el· 

var Po iftton !köyünde, halkı deh· 
ıet içinde bırakan bir cinayet 
q1enmi~tir. On~eti ifleyen adam 
bir çiftçidir. Adı da Hiristoforoıı 

Hirietoforosun Karısı 

Çtpçlsür. H=ri&toforosun cUrmU, 
uyuyan karısının kaf aaır.ı balta ile 
parçalamak, •onra karısının aaklı 

Savfa 7 

1 ö Dil Balısl -+ 
z Türkçe 

Çalışmaları 
Yirmi fklncl Liste 

1 - Nakliyat· Taşın 
Nakll • Taşıma 
2 - Veaaltl nakllre - Taııt 

(taşıma araçları) 
Örnekler: l - Bir memlekette 

taşın lş'.ıri, ekonomik gellılmle 
•ıkı sıkıya ilgilidir. • 2 - Deniz 
tqıtları ar ... ~ında en ucuzu yel· 
k•nlflerdir. 

3 - Emvall menkule • Taşılı 
malJar 

Emvali gayri menkule • Ta· 
şıts.ız mallar 

Örnek: Bay . • • bUtUn taşıtlı ve 
taııtsız mallarını karısı Uzerino 
çevirdi. 

4 - Tedvin etmek-Dcrglmck 
MUdevven • Dergin 
Ômekler: 1 - Türkçe K musu, 

Şemsettin Saminin dergimli 
olduğu eserlerin en iyisidir. 
2 - A ... nın derginleri arasında 
bu isimde bir eaer hatırlama• 
yorum • 3 - Kavaninl mUdev· 
venemiz - Dergin kanunlarımız. 

5 -Hayal· Hayal (T. Kö.) 
Muhayylle - Sanay 
Örnek: Siz bu haberi aanaymızda 

.icat etmiı olmalısınız. 
Not ı GaHtemize ge1nderilecek yaza• 
larda bu kelimelerin Oımanlıcaları. 
nıa kullanılme mae·m rica ederiz.. 

SOD Posta -... iLAN flATLARI. ' 

, ... _ Guetenl1t eıa• guı•il• 

! lf, ıriifana11 iki .afvı 61r 
( •nllınJ sııpılt1\.. 

a ... S..g/a11rı• fflr• 61r ... ,,. 
.. ın ildlt /iah ,.,,.1ardır: 

aayfa ıayla sayfa 1 eayfa Diğer Son 
3 . ~. 5 rerler sayfa 1 ' 2 ... 250 200 100 60 ao. 

Kış. Krt- Krt. JUo. Krş. Kro. 
-

..,nfftnd• 11asııll J.-:Bır 
(8) i•llm• flftfilm 1 

4 - lnc. er• le.ta. ,uılar 

ıatacdlart ,.,. ,ar. 
Rftfintf• ilfillliA 

-olan para ve eşyalarım alarak 
kaçmaklll'. 

Cinayetin aaikl ıudur: 
Hlrlstoforoa 5tedın beri karıstle 

i•çinememektedir. Ayrıca, kadın• 
dan ınpbe de etmektedir. Bo 
şUpheainl ku'9vetlendiren ıey, 
arasıra ceza vermek istediği çift
lik uşaklanndan birini, kansının 
da ıiddetle himaye etmesidir. 
Bundan bir ay kadar evvel l<adıu 
bir çocuk doğurmuıtur. 

Ebenin kucağma Yerdiği çocuğa 1 

btr mfiddet dalıın dalgın bakan 
Hlristoforos birdenbire çocuğu 
yero atmak istemiş, çocuk elin· 
den %orla alınmııhr. Hirlstoforo
tun bu hareketine sebep te. ço
cuğu kendisine benzer bulma• 
masıdır. O gtlnden onra lıeriflo 
kadının araıı bUabllUlıı açılmıı, 
kaYga ve gilriiltüler bnabOtnn 
artmııbr. 

Adam, her ne Yakıt çocuğu 
kucağına alaa onu yere atıp par
çalmak arzuları gelirmiş, çiinkll 
onu kendiıiuden dünyaya gelmiı 
unma%1lllf. 

Vakanm açığa vurulduğu giln 
lohusa kadını komıular görme· 
mişler. Garlp bir duygu ile şilp· 
heye dilfmüşler, Hiristoforos da 
ortada yokmu~. ıfır•attan istifade 
ederek eve girmiş ve kadını, kesik 
başile feci b~r halde odanın orta· 
ıında görmüşler ve polise haber 
\'ermişlerdir. 

Hiristoforos henüz yakalan· 
mamışhr. 
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---.s-;ı;;~;,-... ö;;;;ı~;~··......... BiigjiDkô-G. S.-Beşiktaş Muh 
· Eski Reko tmen Rauf ı· İ Ve Seget Maçı 

Anlabyor _ _._____ 
Ben, Bir Şey Beklemiyorum. Fakat Macarların Kuvvetli Tarafları Var 
Hakemimiz Yok, O Tarafla Meıgul Bu, Eilbassa Atletik 

Olalım, Diyorum Kabiliyetleridir 
Tlrki1ede ,. " dd , ...... 

nala mua HDeler nkwta..a
jiai Ye ... ~1oalapaa ......,_ 
....... 1924 Paria oli•plJat.,... 
lanacla Türlriye1I temail etlaif 
elaa laymet:i atldimiz Rauf bize 
Balbn 0111nlan ukluadald dl
flbacelerini 161•• aalattı : 

Balkan oyanlan memlekette 
pplacata için, ba, J• ilmek lcia 
c• çeldta etletls•I 1-... ltla 
... rlr " Jalmt ta c-'lmlmr. 
Ben ba ilim •lckmı akla .. , .. 
tlaıaek ... , ...... 

Balkan oyualaruulaa ..,. 
bizim atletizm idare etlr•ler .. 
atletler bu aa cler1tea •lteaeb
b:h olarlana atletik ıp..._ ..... 
lekette Azami i8tlfade etmlf .... 
bair. 

Biz Tlrklerln içinde eok ka
bD yeti 9J>0rCular •ardır. 

Y alaız onlan .. ,c1aaa pbr
..... ODiara ıpora• ne -.e1ı 
aldupaa ulat.U.; lpOl'D •I*' 
lcia yapbrmah.. 

Beace. .... Balku .,.,... 
fimcllı e lraclar ..._ ..... kHk, 
.. demld lluar tle)llis; lla ela Wr 
eiililvaldtllr; aWWtlne ı.tllanl• 

• 
.. ... fjpltaa ....... ,. 

•Jrettim •• bu hale aaclam. Her 
ı~ea claldbnm laymetini takdir 
temek, hiç ••kit bybetaı ... 
....._. faall,ete _ppaek ....... 
la .... da lalçblr hclık•rlaktu 
pldmn .. ek .... ~--

Atletizmden aüyaalar atletle-
ti.-. •• ppabl! ............. ,. 
•kla takdir ........,. a...aı.,1a 
....... PdbJclaktu _ ..... 
WrweJ1apdaraa. Yalam Llkaa 
• , .... .,. içia Japacata- - .. .. 
71k laanrlak ucak ita ... .... 
kalana ............ ı•tlftlnaelde 
•lmkbdlr. Çlaldl; TM atlet
lerbüa Raika• 01..ıanada .. jltp 
olacaklanm ltltlba Balbahlar itilir 
amme: bak ........ de o -~~ 
kiti .................. .. 
..... lcla .......... .... 
Mruta....-....11,oı.. 

Hakem Um1amak ..... Wr 
.... ı.c1r. Ş.•1• .. ..., ,.,. ••• 
ltltla ............ ....... 
Rd, ~ idil ......... ..,... 
wı,;ı Wr ...... dit ...... . 
U.atran•ık llm•6r W keemk ....................... .. ... .. ..... .,. __ ..,........ ~ ................. ~ 
..... v ............... ,. 
....,.. tetlrjk ......... .. ......... 

Eakı Kotuou Raaf 

Futbol Antranör i 
Memleketin• 
Dü11dii. 

Tlrklye ı..tW , ...... ..,_. 
...,... 111111 fatl.el bknuı 
~ ............. 
rllea aatraalr Slleyt lnsllt .. ye 
tll••llftlr· 

Yt!l.oalaYJll • 1apılacak ~ 
lcla - .................. t-
nalr; ..... ...... ... .. , 

lılacariataa d&rdlacllal S.,.t 
fathol tala.. b•... Tabim ai
tatJom•cla ilk muAbakamm 
Ga.atuara1 • Bet~ktq mahtelitile 
ıapacaldar. 

Dltr pdlr .. lirimbde .ı.a 
S.,.tU •1•ac•lu tablaatadlii
.la bir lclmaa ,_,..._... DOade 
GalitMaray kalubande ... J te 
acak thatlanm alchktu aoara 
tamamlle cllDleamlı, maça llJi)dle 
huırlanmıı bir YU11ette bu ..... 
idi OJUll• pkacaldarclır. 

S.pt• karp plranlacak olan 
GalatuaraJ Betlkt•ı muhtütlaia 
claha dlH kadar hakiki kadro
... t•blt ed•••mlı olmak ita 
laamatald lraaaatlermld alyleml,. 
lmldn ............ lbftalarda .. 
...... dedikodu& ppalu ha •• , 
lçla ... Od bllp •Ühllt t.
.... ıuuu t•ıblt edipte ide ...... 
lld defa feraberoJauui " ~ 
mak fanatuu b•IRlarcta; •Utelit 
..... ,. lta8'akl matta alaaja 

•tice dalla "' elaltlllrclL 
v .. ,_ ·~ --- ... ,..,, . 

oluru olawa liltem clablllade 
calıflDUUf eiftldm isla IJl ... 
t1cea1a,ı ............. 

ı,ı Wr fatholca ola L6tflnla 
lralecl ....... Al .. kela,.. 
ulı .. cajaaa flplae rold.r. Fakat 
, .... tlald ...... • ......... .. 
W.Ce ....... kbr ...... ... 
5-ra Wla • GalatMaraJ ta
.._ ......... letlktafta llerll 
topla .,..,. Wr ....... .... 
,... .... ,. k••cak ....... .. 
.. .,.... bir ... aatlik 
ilaçta ...... .,.. akana , .. 
...., .... KatlrL ............... 

GalatMua,h KMıl •• bqla o,nu. 
lltifıde lteW..ek .. , olat:Aktar. 

8etildae .. uaialarcla' ·a ... 
•IJI merkeı •aaYla opatmalda• 
•· O,U.. ltlltarDe uı .. ı.,. 
bn6d• :!'l:u Hlmlala 
ita .. Yldcle ~k olabilm..._ 
lmkb taunar •••u. 

ıta,nllalma blttla tecrlb ..... 
Blllie rapaen takamcla JV alma• 
cok dalaa fa1dahdır. Mehmet Al 

1936 Olimpiyadı için 
Alma lar lnpab Geni • Stad 

O Metre Daha Yülaieliyor ..... .. , .. 
palac .. • Wrr 
riacl Oliaplpt 
•••ablan 

T•l•I .... ,. .......... ..,..3"'""C ............ .. ._,.. 
.. Hltl • .-. 

hllcum hatb ıu ıekD alabilir: 
Necdet, MlaeYYV, Gıtlad• 

Şeref, o..,aı... 



8 Haziran 

J _ Malık•mııl•rdt1 
1 

Hangisi 
Doğru? 

1 
1 

Beyoğlu ikinci ıulh ceıa mah· 
kemHinde Mahir otlu Yuıuf 
ad.oda bir adam ıorguya çekildi. 
Yusufun suçu hıraızlıkhr. iddiaya 
göH bir aparlamandan elbiae 
çalmıştır. Fakat Yusufun iddia11oa 
bakılına hidiae tuhaf b:r tekil 
göstermektedir. Yuıuf diyor ki: 

- Yolda yUrUyordum. Bir 
köıo başında iki kiıi önüme çıkh, 
birioin ko!tutunda bir bohça 
vardı. Bana: 

"- Elden dOım• bir kat elbl· 
Hmiz •ar. Senin vOcuduna uygun 
aelecek, ucuz vereceğiz,, dediler. 
Benim yaoımda da para vardı, 
yedi liraya uyuıtuk. Ben elbiaelerl 
bohçasile aldım, yanlanndan tekiz 
on adım ayrılmııhm ki: 

-
0 Yakalayml Hıraız tıte bu. 

Bohçayla elbiae çalmıı fidiyor •. ,, 
d·ye bağrıımalar iıittlm. Bu bağ· 
rışmaları yapanlar bana elbiHyl 
1atan adamlardı, etrafımda halk 
ve poliıler toplandı. Beni aldılar 

karakola götUrdUJer. Fakat ben 
ıuçsu1.um. Bu elbiseyi para ile 
aldım. Aııl hıraızlar elbi1eyl bana 
1atanlardır .. 

Öjenl MI, Meri MI? 
Beyoğlu Birinci Sulh Cezada 

Öjeni adında bir kadınla T acet· 
tin adında bir adam mahkeme 
edildiler. HAkim Öjeniye ıorduı 

Yaşın kaç? 
Yirmi dört. 
E•li misin? 
Hayır. 

- Çocuğun var mı? 
- Yok. 
Öjenl ve Tacettin her lklıl de 

ıuçludurlar. Suçları; polisin 1Up
heli iördllğl\ bir evi ba1tırdıtı 
esnada her iklıinin bu evde ve 
bir arada bulunm&11 •e poliı 
memurlarının isimlerini ıormaları 
üzerine de Öjeninin ,.Mari,. Ta· 
cetfnin "Hasan Ali,, diye lıim 

'Vermeleridir. Hikim dedi ki: 
- Bir;ncl hadlaeyl sormuyo

rum. Fakat poliıe niçin yanlıı 
isim ve hüviyet verd:nlz? Bunu 
anlatımı. 

Tacettin, o eve tanı• 
dıklardan birinin e•İ bilerek 
aittiklerioi ve poliıin gelmeai 
üzerine müşkül •eziyette kalıp 

iımini aaklamak mecburiyetinde 
kaldığını ıöyledi. Ôjeoi iıeı 

- Benim iki adım vardır. Biri 
Ôjeni diğeri Mar;. Nüfuı klğı• 
dımda Ôj~nı yazılıdır. F alcat ben 
•oranlara kendimi bazen uöjeni" 
bazen de "Mari,, bildiririm. O 
glln qe ıordukları zaman Mart 
demiıim, kabahatim yok. Dedi. 

Manto Hareızlar1 
Şiılide, Samım yolunda bir 

lpartımanda oturan Kaatıronya 

adında bir madam Beyotlu mah· 
kemesine baı vurmuıtur. iki 
tane kıymetli mantoıunun çalın· 
dağını iddia etmektedir. Suçlular• 
da Ziya, Abdurrahman, Dimitirl 
ıdlannda Oç kiıidir. 

iddiaya göre bldi1enin ıu 
tekilde vukubulduğu anlaıılmak
tıdır: Bu üç kişi nasılaa bir 
lrolayı.ıı bulup kapıcıya ıörUn· 
aıeden apartımana girmişler. Ve 
davacı madamın işgal ettiil katın 
Odalarından birini açarak duvar· 
da Hılı mantolardan iki taneıini 
•lıp aeri dönmüşler Ye aparlı• 
lllandan çıkarlarken de kapıcıya 

lllantoları göstererek: 
- Bi:ı boyacıyız. Madam bize 

bunları boyatmak Uzere \'erdi .. 
~iyerek aıvıımıılar. F aket kapıcı 

.. "' rf ;-1.ri'rn '"""R lıu i~tf'n sf\nh,.. 

SON POSTA 

lnanllmıyacak Şeyler 
o SA J1Uf)Ş 

o 
iki inç (pua) kutrundaki bir 
çelik yuvarlağın atırhğı 3 
libre olur1& (8) inç (puı) kut· 
rundaki bir çelik yuvarlağının 

ağırlıiı ne kadardır 1 

Bu reıim tamı· 
mile rakamlar
dan tertip edil-1 

miıtir. 

Eıki Ermeni krallarından ikinci 
Dikrana, kralların kıralı derlerdi. 

Rivayete göre 24 kraJı uıall 

Leon Wyatt lımin· 

deki bu adamın boyu 
altı kademdir. Sık· 
leti de 185 libredlr. 
Karısıoın boyu Uç 
kadem ve ağırlığı 
da yalnız (35) libre· 
dir. Çocukları lıe 

olarak kullanmııtır. normaldir. 

Bu adam 11jzına hm (60) 
" tane bUyük tılıet çu· 
" buklıırı doldurdur· 

makta Ye ç ineya-
bilmelrtadlr. ~ 

eı 
lu lçtlğ. ıı .. zaman biri; 

b rlle blrlcşmlt iki ıaı 

lçiyouu11uı demektir. Bu l 
ga:r.lar (ldrojcn Ye olr-
11jen) •Jrı ayrı eldufu 

~--.,_,_ takdirde a:sı aıda-
rebllir. 

J200 libre aıklelinde olan bu 
bahtı Amerıkada Mc Mlllon is· 
111inde bir adam ince bir kamıı 

olta ile tutmuıtur. 

BUNLARIN CEVAB:N1 VEREBİLİR MİSİNİZ? 
-1-

Patc de foie Gr&1 denilen bir 
nevi ezme neden yapılır ? 

-2-
Eıki Pompey şehrini bu ya· 

nardailardan baniİ•İ harap et· 
miıtir? 

Etna Kotopakıi 

Hekla Veınv 

-8-
Bu kltiflerden hanglıl kDrrei

arzın etrafında dolaıarak ilk dav• 
rialeml yapmııtır ? 

Ta1man 
Magellan -· 

Dreyk 
Kuk 

Kaymak mı daha aj1rdır, 
yokaa ıUt mO 1 

-S 
1 Gitar dedikleri bir aeYi ıa• 

zın kaç teli Yardır ? 
2 Çinlilerin kullandığı 11z kaç 

tellidir ? 
__._ ......... ·-·- . ·----· ,, _____ ·---· .... 
lenmİf, madama gidip, boyatmak 
Uzere manto Terip vermediğini 

ıormuıtur. Madam hiçbir şeyden 
haberi olmadığını bildirince mesele 
anlaşılmıı ve polise haber veril· 
miıllr. 

Davacı madam mahkemede: 
Mantonun blrlıi astra

,,andı. Kıymeti .. 180 " lira idi • 

r 
Cevaplar 

1 - Kaz ciğerinden 
2 - Veıüv 

3 - Magellan 
4 Snt daha ağırdır. Onun 

için kaymak dalma aU· 

dün üzerine çıkar. 
8 - 1 Kitaranın 11kiı teli 

•ardır. 
2 Çin aaıı tek tellidir. 

8 Halı ve seccadeler hak· 
kında kullanılır. 

7 Afrika da 
8 inek kıç tarafından, 

Beygir bat tarafından 
kalkar. 

9 Golf 
10 Hindiıtanda doğmuıtur 

··············--·---···············-·---···--······-
Diğeri kloıtu. Onun kıymeti' de 
.. 100 ,, lira idi. Poliı on br-ı 

gUn sonra mantoları buldu. Fakat 
mantoların bUtün dikit yerleri 
ıökülmUt •• Jç aıtarları boyan• 
mıştır. Şimdi emanette durmak· 
tadır. Onları yeniden manto 
haline getirmek için yine yüzlerce 
lira harcamak lazım, demiştir. 

Maznunlar suçlarını inkar 
etmektedirler. Suçluların hüviyet• 
lerlni tHbit eanaamda Dimitrl 

-6-
Buhara, Muıul, Klrmanpb, 

Dağrntan tlblrleri haniİ tY er 
ya11ı hakkında kullanilır ? 

-7-
Tımboktu ıebri bu kıt'alardan 

hangiaindedlr 1 
A•rupa 
Aıya 

-8 

Amerika 
Afrika 

1 Yatan bir inek ayağa kıl· 
kacağı zaman baş taraftan mı 
yokaa kıç taraftan mı kalkar ? 

2 Yatın bir beygir hangi ta· 
rafından kalkar ? 

-9-
Bu oyunların oynandığı aaha· 

ların bangiıi daha bOyüktUr ? 
Futbol Raıbi futboJO 
Tenis Golf 

10-
Meıhur lnglliz edibi Klpling 

nerede doğmuıtur 1 

-······················································---·· 
ile hAkim arasasmda ıöyle bir 
konuşma geçmiıtir: 

- Okuman, yazman •ar mı? 
- Az. 
- Ma bkömiyetin? 
- Çok. 
Dimitrinin 1abıka cevabı okun• 

muş dediği gibi (20) den fazla 
mabkümiyeti oldaiu 16rülmü1tlli. 

i 1 
I Yeni Bıılaşlar I 
1 1 

Ronlgencilikte 
IBir Adım 

Bir zamanlar rontgen ile vU· 
cutlaki komik, yara vesaire gibi 
ancak katı radiyaıyon karşısında 
ga) rlfeffaf olan ve film Uzerine 
gölgeleri aksedilen ciıimlerin fo. 
toğrafı alınabiliyordu. Kan da
marlarlle ainirler, niıbeten daha 
şeffaf olduğu için bunların res
mini çıkarmak kabil ola mı) ordu. 

Son zamanda Doktor Makoto 
Saito iımindekl Japon Alimi 
Thorotroit denilen gayri teffaf 
bir mayii diuektekl ıinlre şırınga 
etmek &uretile, ıinlrJerin fotoğra• 
fına almağa muvaffak olmuştur. 

Bu madde lnaanın sıhhatine 
zarar vermediği ııibl ıztırap ta 
vermemektedir. Yalnız, gayet ya .. 
vaı yayılmakta, ılnirlerdeki mat· 
lup tesiri ımnıadan iki Uç 

gUn sonra görülmekte o'.duğundan 

ancak o ıaman ıinirlerin fotoğ· 
rafı alınabilmektedir. 

Bu yeni uıul aayeslnde sinirler• 
deki bozuklukları, arızaları tesblt 
etmek ve bazı aaabl hastalıklara 
daha çabuk ve daha kolay teşhia 
Ye tedavi etmek kabil olacaktır. 

Uyku Nasıl Oluyor ? 
Tabiatin en pfırtıcı ve sebe· 

bi anlaıılamıyan hadiselerden 
biri de hiç şOphe yok ki uyku· 
dur. Her asırda, Alimler uykunun 
naaıl haaıl olduğuna dair bir 
sUrU nazariyeler yUrUtmUşler, fa
kat kat'i bir ıö1. ıöyliyememlı· 
!erdir. Doktor Bikship lıminde 
bir lngiliz doktorunun ortaya 
attığı ıon nazarlyeye göre, ka• 
nımııda haıı l olan bir madde 
uyku halini •ilcuda ııetiriyormuı. 

Doktor Acetylcholine denilen 
bir ne•l klmye•I madde~i bazı 
kedilere ıırmga etmlt ve bunlar• 
da uykuya benzer bazı alametler 
g6rm0fUlr. Acetylcholine inıanla· 
rın ve hayvanlann beyinlerinde de 
bulunduğundan doktor bu mad
denin uykuya ıebebiyet verdiğini 
tahmin etmektedir. Eğer bu na• 
zariye doğru çıkarsa uykusuzlu· 
ğun en zararsız Ye en tabii ilacı 

bulunmuı olacaktır. 
Ozon Gazı 

Yapılan tecrübelerden [*] Ozon 
gazının lhtik ve llstikten yapıl· 
mıı etyayı çok çabuk tahrip 
ettiği anlatılmıştır. Havanın yUk· 
1ek tabakalarında bulunan bu gaz 
bilha11a tayyarelerin lastik aksa
mına tesir etmekte, elektrik 
tellerinin izolaaını kıta bir zaman· 
da harap etmekte idi. Bu 
mahzurun lzalui için bir çare 
arayan Alman ha•a araştırma 
müeaae111i uzun tecrübelerden 
ıonra nihayet Ozon vazına muka
vemet edebilecek bir lbtik hail· 
tası elde etmlye muvaffak 
olmuıtur. 

Bu halita tam 1000 ıaat 
Ozonun tesiri altında bırakıldığı 
halde kat'iyyen bozulmamııhr. 
Bu yeni keşfin 1anayide, bilhasaa 
elektrik •• tayyarecilik sınıfların· 
da bDyDk bir inkılAp vUcude 
aetlreceğine tUpbe yoktur. 

[*] Ozon, denize açıldığımız zaman 
burnumuza karpuı kokusu gibi bir 
koku ile oarpar . 

····························------···············-··· 
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Sir Geoffrey ka,Iaranı ç.atb 
ve ıert bir sesle: 

- "Binlerce klmHnin hayatı 
mevzubahstir, B6yle bir ıeyi 
kat'iyyen yapamam,, dedi. 

"iyi amma ya okaaıdı hiç 
görmemiı, ıifreyi haUetmemlf 
olsa idik ne olacakta? Binlere• 
kimıenin tehlikede olduğunun 
farkın da bile olmıyacnkbkl ,. 

-
11~imdi böyle şeyleri mll· 

nakaşa edecek ııra değil. Yarım 
dakika daha bekley~ceğim. Yino 
bir haber alamazsak polise tele· 
fon edeceğim.,, 

- "Perdita hakikaten tehll· 
kede mi?,, 

Sefir baıını 1alladı ı 
"Bir ı•Y diyemem ki!.. lnıal

lah tehJlkede değildir... Bir za• 
mantar en vahıi Çin eıkiyaaı bile 
bir lngillz kadınına el ıöremez· 
lerdl. Amma, timdi hiç de öyle 
değil. ZRmanlar doğiımi,, mamafih 
Alman hOkfımetlnio böyle kız 
kaçarmak gibi hareketleri ta1vlp 
edeceğini biç zannetmiyorum.Hele 
kızcağıza .. Allah göstermeain • 
bir zarar gelecek oluna buradaki 
memurlarını cezasız bırakmıyaca· 
ğma eminim. Fakat diğer taraftan 
Alman hükümetinin böyle bir şeye 
teıebbUs edenlerin kendi memur· 
ları olmadığını iddia etmesi 
ihtimali de var. Sonra ha adamlar, 
gizli evrakı huduttan geçirmeyi 
Perditanın teklif etmlı olduğunu 
Ye ondan sonra da kendilerini 
polise ihbar ettiğini de iddia 
edebilirler.. Hoı böyle bir ıeye 
kimse kolay kolay inanmaz amma, 

kızcağı11 kaçırdıklarma bak1lırsa 
heriflerin her ıeyi göze aldıklan 

anlatılıyor, O kAğlt bir defa po· 
lialn eline geçerse zaten partiyi 

kaybetmiş olacakları için, cfirlim· 
lerine bir cllrUm daha ilıive et
mekten çekinmezler diye korku· 
yorum... Ne iae böyle f arazlyelerle 
vakıt kaybetmiyellm.,, dedi. 

Yerinden kalktı vo telefonu 
açarak pollı nazırını lstedL 

Geraldın Atca91 

- 37 -

Londrada Gerald Langton 
Hariciye Nazırı Mister Ganston'un 
kendisine uzattığı talimatnameyi, 
blr ıey söylemeden aldı. 

Ber1irıdekl Almao sefirine itidal 
tavsiye etmesine dair olan telgrafı 
hazırlayıp gönderdikten sonra 
nez1ra döndfi ve: 

-
11 Bana üç gün izin vere· 

bilir misiniz efendim?,. dedi. 
Mister Ganıton hayretle Ge

raldm yüzüne baktı: 
-

11 Maaleıef mümkün değil.. 
Şu sırada una nuıl ızın 
verebil ırim? Zaten aenin mUta
lflan üzerine ..•. 

-
11 Ôyle ise istifa etmek 

mecburiyetinde kalacağım.,, 
- " istifam da kabul ede

mem.... Niçin izin isteyorsun?,, 
- "Karımdan bu sabah bir 

mektup aldım. Derhal avdet et· 
mesini yazdığım halde sözl\m6 
dinlemiyor, bizzat gidip onu ge• 
tirmek steyorum.,, 

- " Üç günde nasıl gidip 
gelirsin?,, 

'. 

SOR POITA Haziran 8 

1 Çilek ihracı Teşebbüsü 
Fiyasko Verdi 

8. 6. 1935 

Perdita arkaeına 

dönünoe asansörün 
9elik .kapıaının ka• 
paomıw olduğunu 

ıö.rdQ 

( Bııtaraf ı 1 inci yD•d• ) 
Dllkklncılar bizim çileklerimize 
100 kuruşa kadar flat vermişler 
•e çilekleri pazara çıkaran Türk 
firmasına kilosu yllz kuruıtan hu 
ann bin kilo çilek iııtediklerinl 

J bfldirmiılerdir. 
Fakat her gUn bu miktar 

değil, onda birini bile göndermek 
lmkAru bulunamamaktadır. Çünkü 

tayyare bir kilo çilek için 102 
koroı nakliye ücreti almaktadır. 
Bir kilo çileğin de 35 kurut ma • 

llyet fiatı •• tayyueye yilklenip 
ihraç edilinceye kadar 3 kurut 
murafı Yardır. Bu hesaba göre 
bir kilo çileğin Berline teslimi 
blse 140 kurup mal olmaktadır. 
Jier kilo da bir lira zarar etmek 
lmkAnı olmadıgı için çileklerimize 

müşteri bulmamıza rağmen sat· 
mak imkanı bulunamamaktadır. 

Bu vaziyet karşııında çilek 
ihraç eden firma Türkofiae mü
racaat etmiş ·re çilek lkracab için 
hükumetimizin ya Bulgar bükü
metinin tatbik ettiği uıulil tatbik 
etme.ini ve yahut ta prim verme
sini istemiştir. 

Bulgar hükumeti tayyare şirketi 
ile çileğin bir kilosunu Berllne 40 
kuruşa götilrmesi için mukavele 
yapmı,t.r. Eğer bizim bukfımet te 
tayyare tirketi ile böyle, yani ki
loau 50 kuruşa taşınması için bir 
mukavele yaparsa ve yahut bunun 
yerine prim verirse çilek ihraç 
edilecektir. 

T ürkofis mfiracaata kabul 
etmiş ve müsbet cevap •erileceğl 
iimit edildiğini bildirmiştir. 

Murassa Madalya 1 Şekerin Ucuzlaması 

- u Niçin okadar 
acele ediyoraua? ,, 

- .. Sebebini dı 
de biliyorsunuz. 

AJmanya hiçbir ıaman Çe· Y etiımeye çallşırım. Y anna mı ? 
koılovakya hudutlannı tanımak imkanı yok, mHele devlet işidir. 
istemem·,, bunu ancak zorla icap ederse tayyarenin hareketini 
kabul etmiştir, Şimdi Çekoslo· biraz tehir etmelisiniz " dedi ve 
vakyadan he•ap soracak haklı bir telefonu yerine koydu. 
vesile bulunca ve bilhassa Fran• Takip 
ıanın müatemlekelerile mefgul - 38 -
bulunduğu bu zamanda •.••• ,. Caresae, Perditanın gayet iyi 

- "Harp mı çıkacak demek otomobil kullandığını iddia ettiği 
fsteyorsun?,. zamaa doğruyu söylemi,ti. 

- ''Okadar ileri gltmeyorum.. Fakat Perditanın kullandığı 
Belki de Prag yelkenleri auya otomobil, şimdiye kadar kullan· 
indirir ...• Fakat ıu sırada karımın madığı bir marka idi. Ayni za· 
Londrada Pragdan daha ziyade manda sokaklara da bilmeyordu. 

Daima işaretlere, ve polislere 
emniyette olacağını .... " b k f b k d 

Derhal •l'>zUnU kestl Ye aon a ıyor, etra ana a ınamıyor o. 
Onun için, Vaclavske buJva· 

cDmleyi tashih ederek: rından geçerken kendiaini gözet· 
- "lngilterede Pragdan daha leyen Çekoslovakya Nazırının 

ıiyade emniyette olacağını za...- karısı Madam Zita Jandanın ora• 
nediyorum,, dedi. daki bir mağazadan çıkhğını ve 

Miıter Ganston ainirlt adım• kenarda duran hususi otomobiline 
farla odada bir &fağı bir yuka11 atlayarak kendisini b(raz uzaktan 
dolaııyordu, nihayet: takibe koyulduğunu g5rememiıti. 

- "Sen de biliyorsun ki, Perdita Ambaaadtir oteline 
kabinedeki öteki nazırlar mUıade geldiği zaman, Madam Janda da 
etmiş olaalardı, bu işte ben daha biraz arkada otomobilini durdu· 
metin ve daha sert davranacak rarak orada bulunan bir telefon 
idim. Fakat ılmdi a&Da bin kullibeaine girdi ve Hen Mn:lere 
veremem. lıtlfana gelince, öyle telefon etti. 
ıeyl dinley•mem aılzlm " dedi. Telefonda, baıka bir llİm 

vererek zahiren ma1um bir muha· Sonra gülerek iJAye etti: 
Yneye başladı ve sonra : 

- " Fakat seni resmi bir 
- " Oııu tlmdi aördlim. Oto-

B. Abdurrahman Naci 
120.000 Lirayı Teslim Etti 

Ankara, 7 ( A.A.) - Hava 
teblikeaini önlemek için Türk 
hava kurumuna 120 bin liralık 
bir yardımda bulunmayı yUkenen 
fnıaat mtltahf di B. Abdurrahman 
Naci Demirağ bugtln Türk Hava 
Kurumu merkezine yü.kenini tea• 
lim etmlıı Yo Kurum Başkanı B. 
Fuat Bulca, Kurumun murassa 

madalyasını B. Abdurrahmanın 
göğsüne takarak kendisini kutlu· 
Jamıftır, 

B. Abdurrahman Neci bu 
yardımda hiçbir nanomallık (fev
kalAdeUk) olmadığım s5yliyerek 

bliytik bfr alçak glSnüJlDIOk göa· 
termiştir. 

Alman Sefiri Gidiyor 
Ankara: 7. (A.A.) - Alman• 

yanın Ankara bnyuk elçisi Bok
tor Fredric Hana Von Rosenberg 
memleketine dönmek lizere bu· 
pn tchrimizden ayrılmııbr. 

B. Voa Rosenberg sıhhi ah· 
Yali.Din iıtirahatı istilzam etmesi 
yüzünden blr mUddet için hariciye 
mesleğinden çekilmek arzusunu 

göstermiı ve htıkumeti bu iıtir· 
hamını kabul ehlriıtir. 

lzmirde 
Bir Hava Gecesi Ve Bir 

işlerin Artacağını 
Gösteriyor 

Şeker fiatlarmın ucuzlaması 

bir çok iş sahiplerini llııilemlıtlr. 
Şeker Endüatr~ai bu yüzden kil· 
çük bir tevvakkuf devresi geçil"" 
mektedir. Şekerli mamullt, reçel, 
marmaJat ve konserve yapanlar 
stok lmalahm durdurmuşlardır. 
Bunlar ş~İ:(erin ucuzlamasını bekle
mektedirler. Şeker ucuzlayınca 

maliyet fiah dllıeceğlnden daha 
fazla atok yapmak, ve daha fazla 
satış temin etmek mUmklin ola· 
caktır. 

kocaell icra dalreslndenı 
Bir borçtan atGrO aatılmHt onayla
nan ve eakl sahibi Patriköae alt olup 
maliyece müıterlaloe aatılan Uo fab
rlkaaı içindeki 3119 lira deterinde 74 
par~a makine •e parçalan açık art
tırma n. 10..6·935 paıarteıl saat 15 t• 
fabrikanın bulundutu yerde tabla· 
caktır. Verilen para deterini.n yüzde 
yetmit beı:oi bulmıyacak olursa aatıı 
bir hafta uzatılacak 17 • 6 • 93S pa• 
ı:arte1I ailnü aaat 15 te en çok arttı• 
rana verilecektir. 

İsteklilerin %7,SO pey alrçeaiyle 
birlikte aabf ıüaClnde orada buluna
cak meırura mOracaatları daha çok 
bilgi edinmek iıteyenleria 33 I S9~ 
numaralı doıyaya ı•Jip bakmalan 
açıkça bildirilir. 

Hallde ve Arkadaşları 
Yaz temaillerioe baıladı 

8 ffplraa CuıHrtul pi akfam1 aaat 
9 da ÜıkDJar Beler o~lu tlyatıoıunda 

Onlar Ermlt muradına 
vazifo n. Praga glJndereceğim. mobille ve yalnız baıana otele Hava Kupası Turnuvası 
Oradaki Hfirlmlzln fikirlerini ve 

geldi. Evet... Evet... Bavulundan H I , .. -• B hafta Paogaltı 
noktainaıarlannı bizzat öğrenir k k k D azır an,yor - - u evra çı an ız ..• ,, edi. 1 T A N SINEMASINDA 
geliraio .. Fırsattan istifade ederek t ( H ) ( Arkaeı var ) ızmir, usU1i - Karşıyaka iki ~Oyük ve gilzel film 
gidip Benes'le de glSrüşUrın .1.. ---------·---·--~ halkı, hava kurumuna varidat Gönüller Birleşince 
Zaten koca Hariciye Nezaretinde ' 

500 L • l k temini için bir 11 bava ıecesi ,, NORMA SHEARER 
şarki Avrupanın karışık vaziyetini lFQ l o d k. p · ·· i1 

hazırlıyorlar. Sporcular araf.ıanda nümüz e ı •zarteaı gun programı 
senden iyi anlayan yok. Kim & A A DET Ş A R K 1 S 1 
bilir, belki de henDz vakit varken Müsabakamız da bir "hava kupası u turnuvası Gitta Alpar .. GuataY Froolalich 

b. ·baı b • terti'p edilmittir. Bu turnuvaya Puarteai, Per•embe günleri iki lilm.J ır çareı u.ursun •• ,, .. 
Ok l d t ır Her iki filmde dünya haberleri. 

- u Fakat efendim bizlerden uyucu arımız arasın a aç ıaı· Altınordu, Altay, K. S. K, Göz· Telefon •• 43374 ,. 
mız (500) lirahk mUsabaka ..., 

birinin böyle bir fey .. ,. bitti ve bu müubakaya ait tepe ve İzmir spor knlöplerl itti· 

-
11 

Hiç ağzım açma.. De- ( 30) uncu ıon kuponu nq• rak edece1'tir. #OSMANLI BANKASı 
dlğlm gibi yaparsın:. Okadar .. ,, rettik. Lıtanlıulda •e dıfarıda bulu- ............... ·---······ ... _. .......................... I 

Gerald Langton telefona oan okuyucularuuzın bugün akıa- ( Toplantllar, Davetler ) TÜRK ANONiM ŞIRKE11 
uzandı vı tayyare istasyonunu mı kadr r~idaremize göndirec•kleri 
aradı: (aO) kupon m01abakaya aokulacak, Suadiyede Kızllay MUaameresl TESİS TARİHİ: 1863 

_ tt Evet •.• Praı içlo bir yer dahi\ aeç elimize detenler kale Kızılay Huanpaşa nahiyesi Sermayesi: 10.000,000 İngiliı liraeı 
- 1·- aca'-tıı Netice ( 12) HuI tarafı-..ı-- dispanıer menfaatine alıkoyunuz •. Ne? Tayyare bir aaat a.u.umıy " • • DUall 
r.- ra-amba -Ani blldirilecektlr. 22 hazı'ran cumarte-1 rrf\ntı a)qa-sonra mı hareket ediyor? Bir .. w • ., 

506 
• 5 .. 

saate 'bile kalmaz mı 7 Peki.. mı Suadiy• pliiında bir müsa· 

~~--~~--~--~~--~-------~-~~ mere tertip edilm~ti~ 
# T. j, C, I, EŞYA PİYANGO KOMiSYONUNDAN: Yeşil h~:ı··~.':,~;.ıı her yıl 

Satılmak üzertt resmi, gayrireBtDt müeısesa• ile saygı deter kişUere dağı- olduğu gibi bu sene de 30 haziran 
tılmı, olan Türkiye İdman Cemiyetleri ittifakı eşya piyango biletlerinden pazar gllnü Yeşil Gün bay· 
aatılamıyaoların en geo 10 Haziran 935 tarihine kadar lstanbulda Dördüncü rammı kutlulayacaktır. kurum 
Vakıf hanı birinci kabnda 13 numarada bulunan piyango komisyoııumusa üyeleri pazar sabahı Şirketi Hay• 
göuderilmeaini ve bu tarihe k&dar gönderilmeyen biletlere aatılmıw göaile riyenln 71 numarala vapurile 
bakılaeağıuı ilan eder n LileUericnizi satmak ıuretile değerli yardımlarım Yalova Ye BftyUkadaya bir , .. 
esirgemeyen •por severlere teşekkürlerimizi sunarız. 

, zinti yapacakbr. 

Türkiyenin batlı6a e•hirlerile 
Pariı, Marsilya, Nia,Londra n 
Mançester'de. Mısır, Kıbm, Irak, 

İran, Filistin v.- Yunanietau'da 
Şo.beleri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriye ve Yunaoistan'd& Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muamef el eri 
yapar 
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> Her h kkı mahfuzdur. Yazan: Zlga Şakir 816135 

Yeni Teşekküle"Vahdeti Milliye Cemi-
yeti,, ismi İ"İ si arar aşmıştı .. 
Bu darbe, Ahmet Rıza Beye 

çok aau gelmişti; Artık aa bn .~ 
tevokknln bir tarafa almıı, padi
ıaha Ye saraya karıı açıktan 
açığa iğbirar göstermeie baı· 
lamııtı... Ahmet Rıza Beyi 
lıÖiterdJğl infialin ıara1da mn
hlm akiıler yapacağını, pa· 
diıahın kendisinden çekinerek 
tekrar saraya çağıracaiJoı Dmit 
•tmlf; birkaç atın bu daveU bek· 
lemiftL Fakat Padlıab, btıtfln 
llıanasile kayıtaıtlık göıtermitti. 

Meclislerin kapanmaıile faaliyeti 
ıektedar olan Ahmet Rıza BeJ 
fimdl baıka bir ıahada işlemek 
lllıumugu hJ11etmlt; (aelAmeti va· 
tan •• mlllet emrinde btrleımek, 
IDemlokette hUkllm aDren nifak 
'te şikakı izale etmek, icap ederse 
'" ıuretl muslihanede • Hilkiimetl 
lrıat eylemek ) için bir cemiyet 
toıkilln• karar vermişti. 

Ayan mecllıl azaaından Retit 
Akif Paıa1 Abdurrahman Şeref 
Bey, lızet Paşa, ÇlirUkıulu Ahmet 
Paıa, Seyyit Bey gibi zatlar da, 
eıasen aynı flklrdelerdi. Buna 
binaen Ahmet Rıza Beyin bu 
ıatlara • yukanda arzettiğimis 

IDakıatla • müracaatı, derhal bn .. 
)Uk bir hararetle kabul edili .. 
•ermiıti. 

Ahmet Rıza Beyin odaaında 
Yapılan Uk lctlma muvaffaklyetle 
neticelenmiş; ve bu teıekkllle 
(Vahdeti Milliye Cemiyeti) namı 
terilml~tl... Cemiyet, aiyaıt mu .. 
tadelAta girişmekten ziyade aka .. 
demfk mübahasat ile fştia-al ede· 
tekti. Bu teıekkUlo dahil olan 
le'Vat ; fırkacılık gayreti gtidon
lerden ziyade a§ubaılı dOıünon• 
lerden mürekkepli. Böyle olmakla 
beraber bu cemiyet derhal bll· 
kümetin ve ecnebi re1mt maha
filinin nazarı dikkatini celbetmit; 
•araya da gWI blr tellş vermişti. 

Yine bu 11rada, mabut ( HOrri
}'ot ve ltllAf fırkuı) da alya1et 
•ahneslnde baş gastermlıtf. Mem· 
leketin mukaddcrah Ozerinde oy
nadığı menfi rollerle, milneYYer
lerin ve hakiki vatanperverlerin 
hoşnutıuxluğuno üatllne çekmiş 
olan bu mefsuh fırkanın yeniden 
teıekkUI etmesi, cidden bir 2'•
tlbe idi. Bu garabet te ıu suretle 
luhur etmiftL.. Eski müşirlerden 

Ömer RUıtU, Zeki, Klzım ve 
Abdölbamldbı ıon baı mabeyin
tisi Nuri paıalarla 1abık aefirler
den Haılp bey ve diğer bazı 
nıaıul ve mütekait zevat arasıra 
birbirlerinlıı kooaklarıada topla
bıyorlar dama, tayla ve ıaire 

oynuyorlar.. Sonra da ah·nllumu
lnlye hakkında baablballerde bu
lunuyorlardı. 

Kinuouaanlnln 17 ncl cuma 
ı0unn, yine bu ı:evattan bazıları 

iller Rn,uı Patanın Şiılidekl 
ltonağtnda toplanmıılar, oyun ve 
•öıle Yakit geçirmeye baılamıı· 
lardı. Birdenbire içeri bir habu 
aeldl: 

- Damat Ferit Paıa geliyor. 
Deulldi.. Ömer RUttU Paıa 

ile Damat Ferit Paşa arasında 
~evcut olan mUnasebet, aadece 
Ayan Meclisinde bir selamlaşma• 
danl hal ve hatır sormadan iba· 
~etti. Bu:ıun için Ferit Paıanın 
~Y'"" r1 fl-:ıı~"'"''"si, J,em Ömer 

Rllştn Paıaya, hem de diğer 
zevata hayret ve merak YermiıH. 

Ayni zamanda Ferit Paıa, 

~alnız da değildi. Refakatinde 
Ayan azasından Arlıtidi Paşa ile 
Ferit P şanın Qvey ahdumu 
S mi Beyin büyük oğlu da 
bulunmakta idi. 

Ömer RUıtU Paıa tarafından 
miıafirler iatlkbal edilmiı, bllhasaa 
Ferit Pqa - haiz olduğu damatlık 
damsıuına hllrmeten • tııt k~ıeye 
geçirllmiıti.. Bir mDddet turadan 

buradan bahledildikten ıonra 
nihayet Ferit Pat• bu ılyarettekl 
makaadını izah etmlt: . 

- Hazır bulunan EeYatıkira· 
mın arasıra içtima ederek hasbi· 
hallerde bulunduğunu iıitlyorum. 
Bu iibl içtima ve ha1blballer 
daha faydalı bir ıekle ıetirmeyl 
düşündüm. Malumu devletleridir 
ki memleket gtınlglln hldlsat ve 
vekayi ıeçirmektedir. Erbabı 
hamiyet ise, birer ıuretle hizmet 
arzeylemektedir. 

( Arkan yar ) 

1 Eml6k ve Eytam Bankası 116nları 1 

Galatada Büyük Manok
yan Hanı Satılıktır 

Eıaa No. Mevkii ve nev'i Depozito 
354 Galata da .. 'f( emenke~ mahallesinde HaUI Paıa aoka· 

ğındakl (Omer Ahit banma 1ıiden ıokakta) yeni 21 
No. la &ltı kat klrgir büyük Manokyan hanı. 6.000 Lira 

Yul<arıda yaıılı han peıin para ile aablmak llsere kapalı ı:arfla 
arttırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir •• 24/6/l 935 tarihine tendnf eden 
Pazartesi gllnn 111at on birde Ankarada idare mecliaimiz huzurunda 
yapılacaktır. 

2 - Uhtesine ihale olunan ut bedelini heman vererek tefer· 
ruj muamelesini yaptıracaktır. 

3 - Ahcı olanlar bir lira mukabilinde ıuhemizden alacakları 
mufa11al ıartnamemizi okuyarak anda tarif edildiği veçhile teklif 
mektuplarını ihaleye tesadUf eden 24/6/1935 Pazartesi güoü ıaat 
ona kadar Ankarada Umum MüdUrlftğlimüze ve Istanbulda ıube .. 
mlze vermeleri ve daha fazla tafailit almak S11teyenJerJn hcrgUn şu
bemize müracaatları. ( H. 1. ) ( 130 ) 

* "" 

Ödemiş'te Satılık 
Sinema Binası 

Es11 No. ıı Mevkii •• nev'i Depozıto 
B 2 Ôdemlı'te CamiJ cedit mahal:esinde Aziziye so

kağında 1 No. lı Sinama binası. ( içindeki ma· 
kioa ve edevat ve mobllyesile beraber. ) 5650 Lira 

Yukarıda yazılı ıinema b:nası peıin para ile aatılmak llzere 
kapalı zarfla arttırmaya konu'muıtur. 
l - ihale birdir te kat'idir. Ve 24 • 6 • 1935 Pazartesi annu aad 

on birde Ankara'da idare Mecliıimlz huzurunda yapılacaktır. 
2 - Uhteısine ihale olunan zat bedelini derhal vererek teferrui 

muameleıinl yaptıracaktır. 
3 - Alıcı olanlar Şubemize müracaatla bir lira mukabi!inde ala• 

caklan mufaasal ıartmımemiıi okuyarak onda tarif edildiği 
veçbile teklif mektuplarını ihale gUnUne tesadnf eden 246-1935 
Pazarteıi günü aaat ona kadar Ankara' da Umum MüdOrllli'U· 
müze veyahut hmir'd• Şubemize vermeler( ve daha faı1a taf· 
ıllAt almak iıteyenlerio hera-ftn Şubemize müracaatları. (134) 

.. * 
lıtanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Emlak ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli olup 
temamına (11118) onbir bin yllz onaekiz lira kıymet takdir edilmiı 
olan BeJiktaı~a TeşYiklyeden müfrez Meşrutiyet mahallesinin Cabl 
ıokağında (Beyoğlu - Rumeli ) caddeil 14 No. lu bahçeli ve yağlı 
boyalı ve bodrum kah kAgir binama tamamı açık arttırmıya kon
muı olup llao tarihinden itibaren ıartnameai herkes tarafından 
görftlebllecek Ye 1117/935 tarihine raatlıyan perşembe gilnil ıaat 
14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ıuretlle aablacaktır. 

Artbrmıya iştirak için muhammen kıymetin% 7 1/2 nfabetinde ~y 
akçeıi veya milli bir bankanın teminat mektubu ahnır. Satıı be· 
deli peıin ödenmek linmdır. Biriken bina vergilerile çöp •e fener 
resimleri Ye vakıf lcaresl mUoterlye aittir. Artırma bedeli muham
men kıymetin % 75 ılnl bulduğu takdirde alıcııı llzerlnde bırakı· 
lacak aksi halde en ıon arttıranın taabhlldtl yerinde kalmak ıartfle 
on bef gün u:zahlarak 26/7/35 tarihJne raatlıyan cuma gllnO ıynı 
yer ve saatte yapılacak olan ikinci arttırmasında arbrma bedeli 
muhammen kıymetin % 75 ini bulmazsa 1&hf 2280 No. Ju kanm 
hUktlmlerine glSre geri bırakılacaktır. icra Ye lflAs kanununun 126 
ıncı maddesine tevfikan ipotek aahibi alacaklılarla diğer alaka .. 
darların gayrımenkul lberindeld haklarını Ye huıuslle faiz ve mas-

Sayfa 11 

binlerce kişinin yüzünü güldürdü. 
2. ci keşide 11 Haziran 9 5 dedir. 

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

( 20.000) lir hk bir mlikafat vardır,,. 

BELSOGUKLUGU ve FRENGİ'ye 
yakalanmamak için en iyi çare, 21 Hnedenberi bu haatalıkların tednviaile 
uğraıaa Dr. A. KUTİEL'in tertip ettifl (NEOPROTEKTİN) ilicıdır. Yııkında 
piyasaya çıkarılacakt · r. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ankara'da Bankamız Fen 11rvisiode çahıtırılmak Uzore bir 

daktilo alıaacakbr. 
1 - Bu daktilonun asgari orta tabıllJal yapmıı olmHı ve iyi 

Almanca Ye Franıızca bllmeal IA:ıımdır. 
2 - Müsabaka imtihanında kazanacak olana muyaffakiyetl de

recesine aöre 100 llraya kadar ayhk verilecektir. 
fıtoklilerfn kaydedilmek ve imtihan gUnOnO anlamak Ozere 

13/6/935 Perıembe akıamına kadar Ankara'da Bankamız Memu
ı • rin MtıdürlUjUne ve latanbul'da fUbemlze mtiracaatlan. u3119,, 

........................................................................ -....................................... ---·-
raflara dair olan lddialannı •Yrakı mUsbitelerlle birlikte 20 glln 
lçlnd• dairemize bildirmeleri lhımdır. Aksi halde hakları tapu 
ıicillerile ıablt olmadıkça nbf bedelinin paylaıma11ndan harlç 
kalırlar. Allkadarlann lıbu kanun maddesine muvafık aurette 
hareket otme!eri •• daha fazla maJömat almak lıtiyenlerin 
93412252 doaya numaraslle Dairemize mllracaatlan ilin olunr. (142) 

'Jf 'Jf 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk HikimliA'inden: 
EmlAk ve Eytam Bankulle Vasfllkl'nln mDıtereken mutasarrif 

oldukları Büyükada'da Kamlno mevkiinde atik 2 mükerrer Ye 191 
ada 56 pafta ve 9 partel numarasile murakkam Ye içinde 3 kuyu 
ve bE.f oda bir kiler •e bir heli ve bir taraça Ye bir çamaıırlılc 
ve mutfağı havi iki katlı kArgir harapça bir ev ile Uıerlnde dört 
göz samanlıkla bir odayı ha vl harap bir ahir Ye 1 O • 12 dön Um 
kadar bağı muhtevi 35 dönUm taşlık mahallin şuyuun izalesi sure
tlle satılmasına Mahkememizce karar Yerilerek müzayedeye konul• 
muştur. Muhammen kıymeti ( 7000 ) yedi bin liradır. Birinci açık 
arthrmaıı 9 • 7 • 935 tarihine müaadlf Salı günUnde ve lklncl açık 
artbrma11 l1e 24 • 7 • 935 tarihine mUıadlf Çarıamba gllnD saat 
15 de icra olunacaktır. Birinci açık arttırma glınll teklif olunacak 
bed.l muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde o gün satı• 
lacaktırL Bulmadığı takdirde en çok arthramn taahhllt hakkı baki 
kalmak Ozere bu arttırma on beş gUn mUddetle uzatılarak ikinci 
arttırma gUnll beklenecektir. ipotek ıahibi alacaklılarla aalr alacak• 
laların Ye huıuılle faiz ve masarif e dair olan taleplerin dinlenmesi 
için işbu ilanın neırl tarihinden itibaren 20 gün içinde •vrakı mils• 
bitelerile Mahkememize müracaat etmeleri akıi takdirde bu haklara 
tapu ıicillerile sabit olmadıkça aabf bedelinin paylaımaıından ha• 
rlç tutulacaklardır. Satıı ıartnameai Mahkememizde okunmak üzere 
kanunuo tarifi dalreainde ilin tarihinden itibaren aaıl& bulunmakta· 
dır. Arttırmaya iştirak edecekler muhammen kıymetin % 7,5 nisbe
tindekl pey akçeılui hlmileo haıır bulunmahdırlar. Mllteraldm ver• 
giler biuedarlara ve tellaliye ve tapu masrafları mUıterlye aittir. 
Talip olanlar yukardaki tarifat daireainde Emin6ntindoki Kayma• 
kamlık binaaı dahilindeki Mahkememiz Başyazgaolığma 935/4 lzalel 
ıuyu doıya numaraslle müracaatları ilin olunur. [ 143} 

* * lıtanbul Dördüncü icra Memurluğundan ; 
Emlak ve Eytam Bankasına birinci derecede lpotekU olup ta• 

mamına (19.280) on dokuz bin iki yOz aekaen lira kıymet takdir 
edllmiı olan Befiktaı'ta Tetvikiye'de Hacı Mansur ıokağında 93 
No. lı Hallı Aparbmanının tamamı açık arttırmaya konmuş olup 
ilan tarihinden itibaren ıartnamHİ herkea tarafından görülebilecek 
v• 1117/935 tarihine rutlıyan Perıembe gUoli aaal 14 ten 16 ya 
kadar Dairemizde açık arttırma ıurelile aatılacaktır. Artbrmaya 
iştirak için muhammen kıymetin % 7,5 niıbetinde pey akçesi veya 
Millt bir Bankanın teminat mektubu alımr. Satıı bedeli peıin öden• 
mek liZ1mdır. Biriken bina vergileri ile çöp ve fener realmleri ve 
.akıf lcareıl müşteriye aittir. Arttırma bedeli muhammen kiymetia 
% 15 ini bulduğu takdirde abcııı Uzerine bırakılacak akıl halde 
en aon arttıranın taahhudn yerinde kalmak ıartile ou beı alln uza• 
tılarak 2617 /35 tarihine raathyan Cuma gllnU aynı yer ve saatte 
yapılacak olan ikinci artbrmaımda arttırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 tini bulmaıaa sah~, 2280 No. lı kanun bükUmlerine 
göre geri bırakılacaklar. icra ve iflas Kanununun l 26 ıncı madde
sine te•fikan ipotek ıahibi 1 a)acaklılarla diğer alakadarların gayri 
menkul Ozerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflara dair 
olan iddialarını evrakı mftabitelerile birlikte 20 gtın içinde Dairemi• 
ze bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerlle sabit 
olmadıkça sabı bedelinin paylaımasındao harJç kalırlar. AIAkadar
ların iıhu kanun madduine muvafık ıuretle hareket etmeleri ve 
daha fazla maltimat almak lstiyenlerin i}34/2253 dosya No. ıile 
DairemlH mllracaatlan ilin olunur. (141} 

ıı 

il 
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Deli Aslan Tefrika 

No. ıu 
44 

Aslan, Kızılkaplanı Mahmuzladı •• .. 

Aılan Bey bir bakıfta vaziyeti 
kavramııtı. Dellkanla gösteritlea 
olduğu kadar Aclzlere karıı ku
rum ve hakaretten de hoşlanmaz.• 
dı. Hele Mehmet Beyin mefHP 
ve tablatinden dolayı ona kartı 
Adeta nefrete yakm bir hiı duy• 
makta idi, iki genç adamın ara• 
ıında kat'i bir !Uz.um hasıl olmak· 
ıızın iki söz bile konuıulduğu çok 
ıeyrek olurdu. Aslan Bey Meh· 
medin bu mUnasebetılz ve mert· 
llğe uymaz hareketini görUnce 
kan batına sıçradı; zaten 
(Nadolni)yi kendisi e sir etmlı ol· 
duğundan Macar asılzadesl doğ
rudan doğruya ona alt, onun 
malı idi. 

Deli Aalan haklı bir deprenme 
ile atını tepti ve Mehmet Beyin 
öniine geçtı; kuru bir sesle : 

- Maıallah, kahraman Mehmet 
Bey; dedi, artık herfey bitti de 
kadınların, çocukların önünde 
ıilahsız, eli bağla Macar delikan· 
lılarma caka satmak mı kaldı? 

Aslan Bey bu ıözü söylerken 
e lini uzatmış ve Mehmet Beyin 
Macar eaırmın başına tekrar 
indirmekte olduğu kırbacı heriften 
çekip almıştı. Mehmet Bey kim· 
aeden görmediği bu muameleye 

karşı deli iİbi oldu ve kendisini 
blisb litiln unutarak kılıcını çekti. 
fakat onun her hal'eketlnl gödle 
g litmekte olan A11lan Bey, altın• 
daki ( Kızllkaplan ) ı bir daha 
mahmudayarak Mehmede bUs• 
blitün yaklath ve demir pençeai 
düşmanının kılıç kabr.aaını tutan 
eli Uzerine kapandı: 

- Sen, dedi, namert herif; 
kılıç gibi kutlu bir ıilAhı çekmeye 
de, taşımaya da layık değilsin! 

o anda adeta fevkalade bir 
hadise görllldll : Mehmet Beyin 
mukavemet göstermek isteyen 

parmakları ve bileği çelik bir 
kerpetenle tutulmuş gibi çatırda

yarak büküldü ve ihtiyarsız olarak 
ağz ndan boğuk bir ıztlrap 
ıe s i çıktı. Aslan Bey onun kılıcını 
elinden almış, kalenin hendeğine 
doğru fırlatmışh. 

Sonra sol elindeki kırbacını 
Mehmet Beyin hayvamnan aağrı· 
ıına şiddetle indirerek: 

- Mert ve kahraman lnHnlar 
alayının öntinden çekil 1 

Diye gürledi. 
Melimedin atı yediği kuvvetlt 

kırbacın tesirile ıahlanarak sUva· 
riaile beraber kale duvarının uz.ak 
blr kötıesine doğru atılıp gitti. 
Bütün bu işler bir an içinde ve 
ılmşek hızile olup bitmişti. 

Aslan Beyin verdiği bir emir· 
le alay tekrar yürllmeğe batladı. 
O anda Aslanın ta kulağının 
dibinde sarı Şahin Beyin sakin 
tesi şu sözü söylemlıti: 

- Aferini yine hak ettin, 
deli oğlan! 

• • • • • • • • t • • 

Aslan Bey serin ve ıssız ge· 
ce ı in karşısında ve kale kapısı· 
nın dışında dururken annesinin 
rli. asını düşünürken, dolayısile 
üs tünden bir sene geçen işte 
bu hadi.-~ olduğu gibi batırma 

l • t" ııe.r :ış ı. 

Dediğimiz gibi Deli Aslan, 
ıok iyi kalpli bir delikanlı idi. 
Sarı Şahin Beyin ısrarlı emrine 
u y<> rak (Nadolni) yi fidyeinecat 
ile bırakmaktan vazgeçmişse de, 
on" ne hakaret ettirmiş, ne de 
esirUc güçlüğü çektirmişti. Onu, o 

çağlarda •det olduğu gibi akıam• 
ları diğer eıirlerle, kalenin tutuk 
ılndanına bapaedllmek belAtından 
da kurtarmııtı [l). ( Nadolnl ) 
kaçmıyacağına dair namuıu Uz.e-
rine ıaz vermiı Ye Arılan Bey 

Tuafından Subuıkada oturan 
bir HırYat alleıl nezdine yerleı• 
tirilmfıtl. Doğrusunu ı6ylemek 
lazım gellr11 Deli Aılan (Nadol
ni) yi yukarıda anlatbğımıı gibi, 
ıon muharebeden ev"Vel (Nadaj• 
di) yi tahrlı ve tahrike götürerek 
hakir bir vaz.lyete koydutuna bi• 
le derin bir vicdan acısı duymuı• 
tu. Fakat ortada çok ili bir men• 
faat, Subuskanın Ye kadınlarla 
çocukların kurtulmaıı meseı .. ı 
olduğundan Şahin Beyin verdiği 
emre mukavemet g6stermek im• 
kim yoktu. Ve itte ancak bu ••· 
yede ldf klı (Subuaka) kaleal yir
mi otuz alin daha dUımanlarıD 
hücumundan maaun kalmıı, kar• 
şıki ova düşman leılerile örtDl· 
müıtU. 

Deli Aslan kapının önünde 
bUtUn bu olanları dllıUnlirken 
(çerden birkaç ayak seıi duyul· 
du; on saniye sonra esir (Nadolni) 
iki yeniçeri neferinin ara1ında, 
Aslan Beyin karşııında duruyordu. 

Aalan Bey, aenç Macarın yü· 
zUne baktı. 

Ancak yddızların hafif ışıgile 
yumuıamıı karanlık içinde genç 
eıirfn biraz fazla ıolmuı yilzU 
hayal meyal seçilebiliyordu. za .. 
valb genç, kayıtıııca ıülUmseme• 
ye çaJııtıı 

- En ıonra, Aılan Bey, beni 
&ldürmeğe karar verebildiniz; bu, 
benim için daha kolay, daha iyi 
olacak! 

Deli Aslan ona uzun uun 
baktı, sonra karşılık verdi: 

- Hayır, (Nadolni); ölmlye• 
cekainf Seninle epey arkadaılak 
ettik amma, 11n Deli Adam da .. 
ha Jyi tanıyamamışsın. 

( Ve elini gecenin Macar ka· 
rargAhını saklayan köşesine uzattı:) 
Kafalarımızı kesmeğe, namuau• 
muzu çlğnemete gelen milletdat· 
ların ile onların kumandanı dayın 
itte ıurada duruyorlar. Şimdi ıenl 
serbeıt bırakıyorum; ıft; kahra
man dayın senin için bana Yere· 
ceği fidyeinecat& birkaç fakire 
dağıtım! 

Genç Macar asılzadeai bir 
kelimo ıöyllyemiyecek kadar ta· 
şırmıttı. Belki de bu ı6ze inan· 
mamışh; belki de bu iyiliğe kartı 
kendiaindc.m vicdanına mugayir 
bir hizmet iıtenileceğinden kor-: 
kuyordu. 

Nihayet kekeledi: 
- Beni mi, beni mi bırakı

yorsun, Aslan bey? 
- Evet seni bırakıyorum ve 

kayıtsız, şarhnz. bırakıyorum, 

(Nadolni)! Fakat Allahın bildiğini 
senden saklamıyacağım; seni 
bırakan, kurtaran ben değilim; 

ıeni şimdi bırakan bana hayat 
ve ruh vermit muhterem ve me· 
lek bir kadındır. Anana kavuı· 
tuğun zaman de ki: " Beni sana 
&enin gibi bir anne gönderdil,, 

(1) O zamanlar timal hudutları• 
mızdaki Alman, Macar ve Türk te· 
birlerinin, k r. sa ba larının, kalelerin in 
hepsinde böyle' ilsen zinda nl arı 

vard ı. Üıeranın ve husuı;uıi kölelerin 
adedi kaleyi tehlikeye koyacak kar'ar 
çok olurdu. Her ihtimale kıı rtı herkea 
hususi kölesini akıama k adar çalıf• 

brd ıktan aonra getirip hilluimetin 
üıera zindenına teslim eder ve 
ı;alıahları bu H irler tekrar ite çıka· 

rılırd ı . Bu zindanların ne kadar 
metekkatli, ö ldOrücü yerler olduğunu 
burada tarif uzun alacaktır. 

(Arkaaı var• 

SON POSTA Haziran 8 

Hava Tehlikesi Ve • • 
ızmır 

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

( 20) Çalııma Kolu Meydana Getirildi, 
Umumi Bir Gayret Başgösterdi • 

Yurt Havasında Tertip Ettiğimiz Müsabaka Da Beğeniliyor 

Ortada lzmlr llbayı Kazım Dirile ve toplantıda bulunan üyeler 

lzmir, 7 (Huıusi) - Başbakan 
Iımet lnönUnlln işaretile açığa 

vurulan "hava teblike1I,, yurdun 
d6rt köıeslnde olduğu kadar 
lzmirde de düşündüren bir ilgi 
ve hassasiyet yarattı. bmirlilerio, 
sezilen 

1 
büyük tehlike önünde 

gösterdikleri yurt ilgisinin mana11, 
yakın yılların acıklı hidiseleriı.· 
den hızım aldığı için behemhal 
destokli bağlarla sarılacak ve 
önü alınacaktır. 

BugUn ilbay general Kazım 
Dirfğin başkanlığında fevkalade 
bir toplantı yapan hükumet daire 
buyurmanları, seçim ve endüstri 
yönetim kurulu, Baro inzibat 
yönetimi, esnaf ve işçi fedrosi 
büyük bir heyecanla bu işe ıarıl· 

dılar. Toplantının sonucu töy:edir: 
- Tehlike a~ dmd.r. Yurt 

tefierinin ıezdiklerl t ehlike önün· 
de lzmirliler varlarını meydana 
dökerek başa geçeceklerdir. Bü
tlln kazançlar ve varlıklar yurdun 
yükaek istekleri ve menfaatları 
önünde kıskanılmadan meydana 
dökUlecektir. lzmirdeki hava ku· 
rumile iş birliği yapmak ve halkm 
uzatacağı yardımları tespit etmek 
iizere her kurulun bir deJegeıi 
hava kurumunda \lazife alacaktır. 

Ayrıca lzmir kadınlarından 

hava kurumunda çalışmak üzere, 
çah,kan 20 kol meydana geti:ril· 
miitİr. Genç mektepliler hava 
kurumuna yardımcı üye olacakla· 
rmı, yaz tatiJinde ıar~edec~ek" eri 

paraların hepsini ) urt müda r aa• 
sına bir kanat ilavesi için kendi 
iıteklerile terkedeceklerd 'r. Bu 
işte ayrı, gayrı yoktur. Her istekli, 
Türk göklerini saracak Türk 
kartallarına yardım elini uzata· 
cakhr . ., 

Toplantı sırasında temiz Türk 
işçilerinin gönderdi ği de:ege, işçi· 

lerin fedakar hareketine işaret 

ederek: 
- ltçiler istenilenden çok 

daha fazlasını derhal vermiye 
hazırdır, demiştir. 

~ 
(Son Posta) nın, yere inmeden 

yurdu bir hamlede baştan başa 

dolaşmak ve paraşutla yere inmek 
müsabakuı derin bir ilgi ile kar
şılanmııtır. Gökmenlerimize inancı 
olan hnlkın bu müsabakadan iyi 
ve muvaffakiyetli sonuclar 
alınacağına Umidi fazladır. 

iz mir gençleri arasında, 

sivil hayatta iken hazırlanmak ve 
uçmak istiyenler çoktur. Esuen 
hükumetimiz halktan istiyenler 
için tecrübe uçuşları yapacağını 

evvelce vadetmiı;tl Bu it tabak· 
kuk edene uçucu beveıliler ha· 

zırlanmak imkAnlarını elde ede· 
ceklerdlr.- Ad. Bil. 

Hava tehllkeslnl bllenler serisi 

Sultanhamammda komisyoncu 
Vlktor Levl yılda 20 lira, Paşa• 
bahçede tiıe fabrikası ameleai de 
her ay birer gündeliklerini tay• 

yar• kurumuna vermeyi taahhüt 
etmiılerdir. 

Kadıköy su şirketi de kuruma 

250 lira teberrll etmittir. 

Memlekette duyulan alAka 

Burdur - llbayın baıkanJığı 

altında yapılan bir toplantıda 

hava teh!ikesilo meşgul olmaya 

karar verilmit ve ilk anda 130 

kişi Uye yazllmtştır. Bunların ka· 

yıt ettirdikleri para 3000 lirayı 

bulmuitur. 

* 
Uşak - Ha•a tehlikesine kar• 

ıı çahıma baıırhkları yapıhyor. 
Yak1Dda bllyttk bir toplanb ya• 
pılacaktır. fı bankası memurları 
maaşlarının yüzde ikisini havı 

kurumuna vereceklerdir. 

* 
KUtabya - Hava tehlikeıfnl 

bilenler zUmreıl için üye aeçlml 

başlamıştır. 

* 
A ntalya Partide bUyllk bir 

toplantı yapılmıştır. 

Yeni Üyeler 
Ankara, 7 (Hususi ) - Hava 

tehlikesini bilen üyelerin ıayısı 

bini bulmuştur. Eakitehirde Gö

mUlcüneU fabrikatör Ahmet 

Mehmet biraderler bin lira, An· 

kara Aktar oğulları ticaretbaneıl 

500 lira vermek ıuretile Hava 
Kurumuna Uye yazılmıılardır. 

-- . AGRlvel KENCEd 

BESIR K[MAl NASIR ilACI 
' Sizide 2-3 .. günde kurtanr. 

Bil'umum Kahve ve Gazino sahiplerinin 
nazarı dikkatine: 

lstanbul Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Kahve ve Gazino.arda bulunan bilardo, tavla, dama ve aatraoç 

gf bi O} un aletlerin:n 935 mali senesi resimlerinin ilin tarihinden 
itibaren on beı gUn zarfında kahve ve g czlnonun bulunduğu kaza 
malsandıklarma yatırılması ve mukabilinde alınacak levhaların oyun 
aletlerine yapıştmlması lazımdır. 

Bu müddetin bitammdan sonra levhaaız görlllecek o;uo Aletle· 
rinin iki kat resme tabi tutulacağı ilan olunur. "3183,, 

Zihni Paşa Vakfı MUtevelliliğlnden: 
Numarası Cinıi Mah lleai SokaA"ı 

3 Kaaap dükkan ı Erenköy lst syon caddHl 
5 Kepekçi dükkanı ,, ,. 
1 O :f alı bakkal dükkanı ,, H atboyu 
9 Berber dükkanı vekahve. ,, 

Zihni Paşa akaratından yukar,ıda mahalleri yazılı dlSrt dükkan onar ıllo 
mllddetle müzayedeye ç ı karılm ı ıtır. T•ı lip olanlar h ergün görmek içio 
ErenköyUnde müte:velliye, lu ay.n on üçüncü Perşembe günü aaat iki 
buçukta yilzde yedi buçuk peyakçeaile Evkaf id~rnindeki komieyonu aıah· 
ıuıuna milracaatlart ilin olunur. 
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!'elrika No a 10 Hatlra S.hlbh 1!111el Rıza 
Güz•l IMemleketteFenaBir Adet 
Enstantanelerden 

'f ALIOZ llNÇ 
BIZLAB iÇiNi 

C Gote ), ( V erter ) romamm yuıp 
'9tlrcllii zaman, acaba bir kala
lsalaa atmamı1t •• - Şu budala 
laaanlarla, biraz da iten •il• .. 
dl-.,. diye baiJrmamıı •ıdır?. 

Anaa, blrde•blre durdu. S..S. 
.. fifçe titriyorduı 

- Sana, daha açık ılylly•Jlm. 
a..eL. iki ay ıoara, tam Jlrml 
.. ldz yapma ikmal ediyorum, 
.. Jab1D1n yirmi dokuzuncu Hne
llae piyorum. Bu yirmi aelds 
-.elik bayabmıa • dkdbl, 
tecalduk den .. in• pkar. Dlrt 
._eaial de muhakeme •• par 
-Yrulnla n•••tlenm••• .,.... 
On .. ım Jatuad• bir im, artık 
ldaıerinl IAyıklle llçu •• ılrcllk· 
~ emniyetle tahlU edebi .. 
lılr lnaan demektir. Oa ..... 
1'1amcla ba ... • kam •...,. 
lllı laa1abmda tam otu Ud atlı 
... cera11 ı•çlrdlm. Ve hmalana 
'-•• hep•• de • ciddi bir 
....... Plttlm. Soa ...... 
'-k -a tarihile llyllyoram; p 
"- M.JWll tam 18 •el puartell 
llal llncll. 

- Tam hlr •J ol•a• 
- E••t. tam hir ay... 8a 

'lldara haılarke•, ba qldan ya
tatq erkelderdea lüçbbıi .. A .. 
'-1.. Senini• f8ylece bir •tk 
llaaevam yapmak lıtiyoram. S. 
'I' =ıı, iç buçuk ay.. ye,.lıat, 
ltlr -. deYUa edecek. Oadaa 
.... ,a ............ Eter ..... 
'-remiz bizi memaan •• m"'ut 
...._, yenldea bir m•ka•el• ra
...... Yok; eter WılWllMlz._ 
.... , uamnak, tatla tath a,...ı.r, 
,._ dmt kabrız.,, De•edL Ba 
.... Od erketla hemen hepli de 
....... ejllclL Ve haaa (ehecll 
'Ilı) J•mlnl etti. Halbuki, •• te
..._ ..Wa(ebecliyet) lerla lütWrl. 
llta a7daa fazla clnam etmecll. 

Bu llzlerl llylerkea, Aaum• 
~ ........... •aYI ... ... 

ihata aaa ...... , .... .. 
PlaheleamiıtL Da1uamadıa 0-
.... at..U .U..W alcla-. Y11• 
._ tla1aclam. ip. .W.,a mla1a: 

- Niçla? •• 
Dl,. aunlcluda-... O; .. .. 

... ,. ltltmedl. .. , ..... .... 
::: •otra1• c•••P .... 11 

edi: 
- Sorayor.. - Emel.. 

.... ~abuk balulMall •1r m...,_?. 
- A.. ha,.... 

.... __ - Maz'lç n aefret ••na hlr 

...._mıyım? •• 
-A .. Allah ......... -.. ....: s.,,. .... t•hlJ• ... .... ""'* bir •ah16k _,..? .. 
- Cam-. ... ı olar, -. .. 
- Şa halde, ..... (•bedi) .. k 

,.._. ••ru ba etu iki &flk 
~ beai terkettiler ? Niçla .,. 
...._ lldDrdDler?._ 

- Buna cevap .. iatlrorna? 
- HaJll'L. C.•ap Mldudyo-

.... Çınkl, bitin ba maceralan 
talalQ edecek bilsl •• tecrlbeye 
,_. olmadıiJaı biliyorum. Oaaa 
~ ba (niçin?)lere yine ben n•ap 
!tr.ek iatlyorum. Şaau IJI bil iri 
t...ı ; erkekler atk ibt;yacım çok 
'- hluediyorlar. Tabiat; bu malı
'·• kalplerini, daha kllçlk t"ta balllete uğrahyor, çarça• 
.._•'c na11rlaıtmyor. Artık onlar, 

Cel&k:eri . h:asedemiyorlar. Tek 
t_~ ile yafıyan kaplanlara, 11rt• 
......_., caaaYarlara benziyorlar, 

aahyor muıua, tek ııda .• et.. ka
tibi eti... ujradıldan halAlet. O.
lana rub •• Ylctlaalanm da • ka
dar klrl91tlrl7or iri ı J•melde •• 
yamaclaklan ba etin •• da• •• 
••mu bir tlrll tefrik edeml1or
lar. Beyaz, umer.. k6rp., kut.. 
teratue, 1ahbt p6r1Dmlf.. o .. 
lar için blltlln bunlu, tamamen 
mO.aYll.. una, hayret edec•tln 
hiqey .a1ll1•1lm. Yirmi iç , .... 
mın u remalrh bir zamamnda, 
en hararetli bir aık hayab ya ... 
daflmaz yine yirmi iç yqanclald bir 
erkejl. hlrıthı kırk beı 7apada 
pçlda bir kada• ile 1ab adam. 

- Su. Anaa tikllalyoram. 

- Tilraiai1or ••-· Sana da-
ha hqka .. ,1er ulataam, emin 
ol ki kuaar1ıa... MeHIA, (BerllD) 
... (profedr) anYanıDI tqa1an bir 
ruhiyatçı taaınm. Apjı yakan 
eW hefha• merdi••• dayamlf olan 
ha adam, pek ltr••c bir .. klld• 
bn•aa lhaaet etti. 

- Kuzum AnnL. aalat. 
- Hlklye, uzan. Sana kauca 

llyliyeylm. Ba adamm, pek fazilet· 
kir p•ç bir ıeYceıl, inci aibl de 
iç çocutu Yucla. Fakat banlua 
ratm•n bu adam uıaa bir bayat 
1a11yor.. Her flrdOttıne aalclaran 
bir c-•an andınyordu. Gaaaa 
hlrlnde ıevceıl, bly&k bir faciaya 
phlt oldu. EYde buluna dokuz 
, .... c1ald ... alh be.~..... .. 
canannn doymak hllmey• lill-
ha11na kurban olmuıtu. Kadanca
tu, zeYcinde• izahat talep ettL 
Bllylk rablyatp IH, yhblD cleri
•d• lalçblr •okta burapaaclu 18 
ceYabı vereli: 

.. - a... lalr Ulm a .... ,. •• 
Frlyd aaıari7eılal tatbik etmek 
latedlm. hmlml daha Jlb.11 aok
talara pkarahllmek lcln blru ela 
ciddi •leahedeler IAlam cleiU 
.ı ,.? .. " 

- Fakat. a., pek mafar 
bir .. ,.ı. 

- ŞlpU. .. IJle.. Fakat, 
lna nhlyatça ........ 

- Nlcln? 
- Şmaua ı,iatllr ki; laa clDa-

J•tl Dk enel lrtlldp eti-. o 
.......... Bu aclam, Wr erkektir. 
Her •kek slW, tabiat kanualan• 
11111 k .. dllİlle blı hak laahtettljllle 
baidir. Ne Aft..-.. ıe•cllll. 
...... .-c 1ua.-.. faailetl, -
f erkeklik lldiJUI ) dnilu o 
... 1ar dlmiyettea uıaklaıtu••J• 
kili plmemlfllr. 

- Peki, ba t.tlrua .... 
lrba? .. 

- Bizi• dfuaaz.. y ...... 
U.tana acil •• lradulzlljl. •• 

- A•ma. hu a•cla. •• 
- E..ıl .. Keatllmzl .ı•t.ı-

,aı.-. Siz• d.P, lal.U..ta hab
lam... Db ile lta,ea araaıada 
deilfe• pek u .. , •ardır. Ma•cb 
Ahılarda, erkeklerle peklll ,.,.. 
p pkıyorUL Onlarla beraber 
ıpor yap17oruL Tayyare n oto
mobil kullamyonaL Apl ..... 
larda kaqa kutıya oturarak ha
yatumzı kazanıyonaz. Fakat .... 
ele ılnlll itlerin• dayaadı mı, 
birdenbire mu•aıenemizi ıqararak 
uraıhyoruz. 

- Acaba? •• 
c Arlı••"') 

.. .,. .. 
Sükutu Tercih Politikası, Istanbulda 
Olduğu Kadar Eskiıehirde De Yayılmış 

Y eai lıılr binanın temeli atıhrken 
kurban keıiliti 

••• ••ata 
l•tanbul BORSASI 

7·8·19U 
EK 

1. T. L. itin 1. T. L. i9la 
"" • ,.,.. 1,7912 •'Y••• ... 
•• ,.. JJ,8.1 ..... 1,1975 
Mt!l11e t,15111 ._... ı.-
arm...ı • ..,., y.,.... •.2• 
..... 12,717$ ... t. ., .. 
c....r. 2,032 ...... 71,.'tlil 
lefr• 63,9171 Belsrat 34,1511 
A ... •41•• 1917'7 L••• ·• IÇr. '1t,n 
Pr., l(l,9191 M .. kon., 1111,25 

ESHAM •• TAHVlı.A T 
Lira Lira 

..... •.fff•••) 1,!WI loıau'l t\51 
• ıHa.tle> t,ı;o 1133 te llsn,. ..,_ 

• --•) IO,- llltl raı• Dablll 9',25 
o .. •11L •••lr. 23,H DG111G11 llu. 80,
lell•lla • ı,- lt•i •• ••.• ı 0,70 
flıll.U H•r·9" IS.51 • • U 48,70 
•lı lt.50 Reji 2, 15 
AllHelı•IOY. •s.sa Tr•••ır 11,-

• • IU P. 28,11 R•laba 10,-
A••i•'• ti IOOY 42,50 Oeldlcht • IO:t,-
fuk D. Y. il,- 1'•1&• CO,OI 
le. Twa••~ it, ...... Kr.Pe.t• IJ7,-
0ekl4u •• l,05 • • • ltJJ 17,SG 
teıkee it, 

1 
• • • hlU IO~ 

lla•••- '11,- laelltıt• -,-,...,_ ..... ı 

MESKOKAT rl 
Kurut Tir•..... lt3 

... L a lla 
~- . .. 
im • IOIO 

...... 
tll•ıatl 
(Veltlt) 
........... 1111 ab• 

..... ,. lfwCJO ı-(-Cl-.-... -.-,.-t,--..,.--ıı 

lluka .. (0., & ' • (Haa:t) -• ,_. 
ILal •~il allla Re ... } • IOlll 
\Clmilun, .. J 4IH ı-V..,._..wt-=-) __ • __ ıı_SI_ 
V.•·-> ... ,., .... ... .... 

lldecl lflh 111e111ur1uıu11d••• 
Tlacl el•arıatla otura• •• Galataa 
a1akkaltıcdıkla ... pi ltulua•akta 
ela• .)oaef BarHr• lflba i7 /5/9S6 
tarllüad• •lllaP tuflJeaia aall .. kil•• 

1apal•aaaa karu ffril•lt eld• .. ndaa: 
1 - IRfllıt• alacata elaaleraa " 

l.tillbk lddluanda ••laa•lana ala• 
eaklarıaa •• latilakaklanm Ula .. • 1tı. 
•J lflatle 1 el lflla dairMla• .. lenk 
ka1detttr • .ıer1 ye •elilleriai c ..... •• •·ttw ........... " •in ) .... 
•• ,. .......... ..ntlerl.a tenı 

.,. •• .ı.ı. 
1 - HUafaaa lıanket •Al ••'• 

..,. ....... 1a1 .......... •lflW• 

..,....... .,.. ••d••• lflatl• .... 
dUulal •• borcJarıaı lnldlr•elerl. 

8 - Mlflllla •alan•• •• •• 
ııfatla el.,.. olna ......... nla· 
duaalana • ..uu ........ .... 
lan ...... kal.U ...... lııaları 
.,. ........................ teni 
........ •t•ulene ............ .. 
retlul nlaa•atlıkı• cesal ...... .,.. 

•tnraealdarı •• nfla•• lıaldanadu 
••laru• kalaealdan. 

H•r balaalade alldtta tercih 
politik•, ı.tubulcla oldup ka
dar ükltehirde de bir hayh ta
taa••lm •tmlt-

0 kadu iri nerdeJ.., 1olu .. 
u pkaa bir qıaa7a merhaba 
dUHDiz: 

- Kanunda aelamm aerbeat 
oldujana dair bir kayıt tirem .. 
dilim için mukabele eclemlyec• 
tim biraderi Ce•abım •erecek. 

Bea, Eakitelıİr• utramıtk•n. 
awkatlarıa, doktorlann, ıualana, 
bunların oldup tibi, tllccarlann 
Yuiyetlerinl, dileklerini, •• flkl
Jetlerlai de lfreneJim dedim. 

Şehri ıeıdirea doetam ha ar
zumu ltr•nlnce, helll enela E. 
Jdtehiria - bqc)a .. ,.... .. 
tlccarile ı&rlfttlrdD. 

K6prl batındaki koea map 
uaama bir klfeaiode, b ... plarlle 
upapa Yuuf Camal, pzeted 
oldajumu anlar anlamaz, bir 
dlfmaa ılrmGı tibi irldlclL H• 
le auallml duJUnca; iftiraya •ir• 
IDlfCa•ına dojrulda: 

- Yok efendim, d•dl. 701&. .. 
Hamdolıun Ealdphlrcle ticaret 
pi7ua11, bir çok y•l•dea çok 
mllkemmeldlr. Ba mlkemmellyetl 
tek fakat, pmulll bir clml•JI• 
ifade etmek için diyeyim ki: E.. 
ldtehlrde, tam altı yılclar, lflAI 
eden tlccar 16rllmlf detlldlrl 

Bütan 1Uallerime, ba lraclar 
aikbin caYaplar ••ru mubata
bıma; hakikate dalaa yakm Wr 
liıan kullanmaya mecbur eclebll
me k lmidile: 

- M...JA, dedim. ............ 
atarlajmdaa... Vahat hiç ..... 
tauil edillt tanmdu oa... P. 
klyetçl deiil miainb? 

O, hic dlfllamedem 
- Kat11..ı 1 yapllbnaalrla, 

ha lmldi•I de hop takanla. 
Ona; ca•aplanacla lllammda 

çok faıla çeldaı• dawaada ... 
u kul olchapmu al1lemeld• 
kentllml alamadı-. Ba halda .. 
kim, mubabbıma• muti ..... 
dokumut olacaktı ki, dllllll hat
layu dltlml açıp Yarcla: 

- Canım, apk k•upÜ •• 
olacak ld ? fayda ........ Yal ,..... .. , ....... ,. ...... ... 
mla et, •baba kadar ulataJm ..... .. 

Ya•Ce•al ............. 
lerl•I •• latanbul puan n aahiltl 
iL ıca.u. t••• ettim. o... 
Y•ditl c•Yaplua p p1cllrmek 
llz•, Ealdıelür ttlccarlarmm bqb
ca cl•tl•ri •• dilekleri halduada 
fikir •erebilecektir kaaaatha-
d•Ji• 1 

- Sise. .. ,.. ... ..,d. 
•••el ticaret ltl•rlaia bir ,..
-latan. ola ziraat •• lllJll 
derclladea bah•deyba. 

Çbkl beace, aade '-ada 
.tejll •emlelıetla her tarafuada, 
ticaretin laldpfa, kl1llala refa. 
laa kanpa•Da bathdar. 

• ltlharla, lrlylDl..W, Acil 
•• .-•idi t.dltlrlerl.. mahra• 
ol&luldan refaha ................. 
••• ktlr. 

4 - 1516/935 tarildDe •laadif 
n••rt .. ı sl•I uat CH)de alaealdala
na ilk lçtimaa s•lmelerl •• mlflll Ue 
mlıtenk ltorçla olular H keflDerlala 

MeHll, baiday iti hlkümetln 
ellnda ıecmeli, butday ıc c1aH 
ayrılmaladar. Ve ea feaa ciallala 
ldloıu, hiç elmaua bet karuea 
ıablabilmelldir. Sonra k&yllye, 
aatbia mal bedelinin ylzde 7etml1 
beti aakten. •• ıerlai de Bono 

•• ltorcuau tekeffül •den Alr klmı .. 
teri• toplumada •uıumata 1ıaldan 
eldu .. illa elmr. f12221) 

halinde mlmeHdlr. 
Bu bonolar da, laltlD de•l•t 

mleı1U•lerlnd., Daldt muamelul 
16rmelldlr. 

Ancak bu mretledir ki k6yll 
bir yalhk emeilnln, •• unarl lh
tlyacma bile tebbll etmlyeD kar
fllaiuu ply-1• cllk•bllecektir. . 

Ve aacak H takdirdedir iri 
uaafua Jlld ,U.bilecektir. 

- Buradalrl ticaret •• esnaf 
lflerbade, yolauzlaldu ıörlldlltB 
llylealyor. Bunların ortadan kalk· 
ma11 neyle mtlmkandtır ? 

- Eneli ticaret odalarım 
aallhlyettar birer mlU1ue haline 
aokmak we me•l•lrettekl ticareti 
mlrabheye mecbur etmek 1'-
11mcbr. 

M .. elA, ticarete J•aİ ablacak 
kimael•, ticaret oda••• bqYUr
mıya mecbur edilmelidir. Ticaret 
oda•, ba ki.....ıvln ticari •• 
kredi bhillyetlerl, 11nıflaruu •• 
uireyl ••ydaaa ~ah •• oa• 
lara ticaret lahiptlerlDI ayclua
lataD Mrer nalb defteri .... 
melidir. _ 

v., bir hlYlyet clzdam kadar 
ehemml1etll .,.ı-a11 lbamı•I• 
ha defter, dal•• ••akabe al
bDda balundunaalatlar. 

Ba aaretle ticaret hayabaa 
p.ı.r, ticari bbW1etleriaia ... 
uadell haricinde claYranamy• 
calduclu. 

Blrcok kara.ı.11 sldltlerla •• 
t•bblalerlD ortaclu kalk••• 
da ancak bu mr•tl• mlimkla 
olabilir. 

- PIJa•da ._palak •ar .... ., 
- Mul...t pl1aaada lldacl 

kbucluberl hllhlr yıl ,arllme
mit bir darganl•k yucbr 1 

M.ı.atabımclu, aon olarak, 
..,.Uer laakluadald du1paaau 

......... lahcllm: 
- VerıUer, clecll, hDkametlll 

yapbia lfl•ria b1111dlib• allbe
tu hattl utlar. Fakat blllm 
kasucmuu ......... de o mabet-
te fazladır. 

Ellddu ticaret Joluada WL 
Tlcarlann Jlllerl tDl&yordu. 
Ş.tll lfl•· _..,. Diabet• hayU 
kinizm. 

Halbald. tlcantla ........... 
alıbetbad• ualtalluaa ilam ..... 
ftrfil•, t1caret1a cok kirh ıtt
tltl ıımaalarclaldadu bUe c .. 
ialblmltbr·-· _....,, •• 1ırv•-

Ew•P icra •1Nel11d-1 Le., 
Sultaaa, lnk •• llola Le1••••Pr•• 
•utaurrıf olduktan Balatta Tôt .. 1-
aue •allallHiad• Hkl Çorhaa l ... 
•ul N• 16 1-' llulak •okatı• .. 
S No. la pek u tamire •ulatat ..._ 
pil lau• ltlrlacl artbr•••nda .... 
..... &00 llra .... , u. ili ...... 
Le••· ................. .... • .. ., .. ,..ti .......... .... 
1477 •• .. ......... Jlad• ,.t ... 
..... 1 Hlaaa•ıt eldatuadaD artbr•a 
oa ı.eı sh uubluak 25/6/956 brl-
111•• rutlaJU Sala .... eaat 14 d• 
1'1• a•ar .. blaealdu. ipotek ...... 
alacaldalarla .... alalıradarlana .t 
irtifak laaklP •lll ..... la sa1rl .... 
kul laeriadeld llaldanaı huealll• •• 
•• ma•afa dalr olu lddlalanaaa 
mlıhet ••ıaklarile ltlrllkt• daln•ld 
Lildlrmelerl ak.d takdirde Uldan 
tapu elclllerlle Ahit olmadıkp paJ• 
Jaımadaa bari~ kalacaldan H fula 
•a16mat iıte1ealerlD dairemiaia 9851 
197 No. lu doıy••••• mOracaatlan 
illa oluaur. (359) 
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Vasıf Çınano Cenazesi 
-------

Dün Bir Sovyet Harp Gemisi Mera-

Yakanda: Onu• 91kalta 
ft eda.- laanblı. OrtMa; 
CenaseJİ ptlrea pml At.P 
da: 0.UH Mtmda aöl.et ft 
ı• minin çanaklığında Tilrqe 

doıtluk sözleri 

Moakovada bir apandblt am .. 
Hyah dan .. ntla ilen Mo.kova 
Blylk Elçimiz Vaaaf Çaaana 
cenazt al dlla .. at 1 ele Sovye'9 
Jerln Çenoda Okraa7a ıılaluDe 
ıehrimiıe ı•tiram·ı •• huuat bir 
trenle Ankaraya nakledilmqtlr. 
Tam 1aat birde Haydarpqa 
Bntinde dem1r atan pmi top 
atarak Istanbala aellmlamlf, S.. 
Bml , eden iade edilen mukabU 
teli.m toplanndan acara Van& 
aeven ve ıayan birçok kimnlerla 
yası içinde n:ıan Haydupaıa

ya n r.kledilmittir. 2,5 ta kalkan 
trene ilive edilen Wr ••P• 
içinde eı1d Ma.rlf Bakanı 110 
Vaa.f Çınarın na'ti Ankaraya 
•liteveccilıea yO:. Ç ........ lf tir. 

Dlinkl meru mde Vali mıa
Ylni Rükaettia, BeJemye Reia 
muavini Hamit, Gen..ı Halia 
w Feh1EI. P.U. Mütllıe Fehmi, 
ODnaama K..mandana mkalay 
Ş6krll, Halk F.arkaaındaa Ali 
Rıza. Hamcll, Sowyet Ru,, a .efa· 
ret Br tkilibi Malikin. ale,emili
ter La~ko, ate,elerden Andir:yef, 
(Jyonof, ıe•i ile selea At.şeml
liter Klcçkof, •> aaal daire ıcfl 
MiUer •• daha b:rçok taauımı 
lrimaekr lauar buhlmal19Ardw. 
Aync1 C.H.P., Halkm, Ru 
Ken~o·oahaneıl, Roı ticaret mi• 
masil i,l·, Oniven:te, Baııa Ku· 
ıuana, Vaaıfıa karc:lefl Tevfik Ali 
Çmar tcırafuadaa c..aueye blcer 
~lenk koın•Uflur. 

C e!I :ze al•l • Haydarp ... tla 
Wr bei.ük Mbr, Wr mifr .. ae 
polis ve ~amlo ile k ...... mıfbr. 

Atatürk'ün Tel Yazısa 
Ankara. 7 (A.A.) - llHkova 

f,lyök eıçimiz Vanf Çmann llfimü 
dolay ai:e Reiılcftmhur Atattrk 
ile ac. ı. a' ist Sovyet CDmlmr:ydleri 
Wrl:ii merkezi icra komitesi ba .. 
kana il. K.al'nia• araUDM telıraf· 
Lr te 4 edüaifiir. 

E:1•Hll Telp•n.n 
An:t.ıra, e (A.A.) - ~ıU.a 

simle Getirdi Ve 
Ankaraya Gön

\lylk elçtmlı V amf Çınarın •ll'lttl 
.tol.,.Oe Sovyet R.,a ko..-r
ı. kurala ltqbaı B. 111olotef ile 
al komiHri G ... rat VGl'Clflloftn 
Bap.kan Geneul t..el ln'ISnDne 
" ~alyan latba'k .. B. Maulnl 
le & Aloht " B. Slriçtea Ye 
Sovyetlerin Paria blylk elçiai & 
Pot.:mklatle ~-,.,..oya 
ıe1çW B. Attollbd•a Dlf tfleri 
Bakam & Terilk ltAflA A.... 
........ WptııfJ.n ....... . .... ,.. ...... . 

A.kara, 7 - ile>ekOY• t>o,ek 
elçili Vul Çman y~ıb.cak 6111 
tlnal ,...,.. ......... <:umarte.ı 
.... iileclaa ..,.. la• ... t 
15-45 • ilta.,_n almıada J•r 
almacakbr. 

·~ lsmtit 1nlal tanı• 
fmclaa Wr 1111) lev 91ylaeeektir. 
.... .,.. ıh ............. ..... 
••n n d6rt slina tılft aıkw tera• 
fından beklenea tabut top araba
ııaa konu:acaktır. 

Öle t6re .. inde IHmr.aacaldar 
jaketatay, siyah kırant Ye -t.tin
dir ıap\a, •ıker1• pd.lik 1n;. 
fenaa ıiyecek:erdir. 

Berber 
Dükkanında 

Bir Mütt~ri Keaii.~ r,.~, 
Olayım Derken Y ara!anda 

Aksarayda t,erl>er Atlmft:n 
c!tikkind• feci biT kaza t>hnlıftur. 

Kemal inrimte \tr rent. tnıı 
olmakta tbn, bunılo im it ~in 
dı{ arı çı1t.ıjı bir nnda, '09tun'ı 
elarak tnp kendisi devam 
etme~ is~m·ı, bir arallk uinmlu 
lnı;:azmda 11arnranm b,-mi:e 
fırlayan ustura ph da•adanaı 

bnnittfr. 
Az •ma ıe!n IMrL•, b•h 

nd: eti tirine• zabdayı ... ,.,.._ 
cl: r etm ·,, Kemet .. a7atsculaa 
..,itm Mr ha... Caıalııp"• 
.. .tanftinebhkı ...... 

derildi 

.. 

1 Değişen Daire Adları 
Bu Adlar, Bundan Böyle Her 

Tarafta Kullanılacaktır 

Ankara - Bakanlıklar, daire
ler Ye memurluldarm yeni .adlaruu 
a&•teren bir cetvel bazır.anmııtır. 
Ba ıceheldeki yeni adlar ıualardır: 

Li~iclınl.r • cnmrbaşlaım, 
Iİy...ıticummr - cumurb..fkaaa+ • 
......... kal- - öml bin, idare 
Amiri • Jratör, ~VADi riJUel -
bAfkanbk koıu. miidclt.I • IAV&lllJUI, 

m&dclelumuml • aeDel uvamaa, 
'fl:lyeller iflerl umum mDdllrlliifi • 
il itim ıenet direktör!1lğn, mabam 
......... ••mı ......... Özel 
"•nqıhr tr-' dire~ 
Jlia, E.m,.tı ••• .,. -
KMPtlj ı•MD. Ul..,_.t t" 
UlfO • EIJaet clireklir:ljG, llulaa
aebel •mumiye umum müdOrlıü~ 
Genel ıaııı direktörJOjl, Vari
dat 118111111 mtldürlliğ1l • Genel 
........ dire11'M1ii9. Emllki mil
lire • Devlet •ll.ldwi. Mmmelfltt 

.wire • Akça '11-t, Me.IK 
mekt.W. Erük oknla, v•• 
tallriaat • Yıknk qreüm, ..... 
leld yllkaek teclriaat • Erlik •• 
teknik atretim, Orta tearlut .. 
Orta ağretlm, 1Ik tedrisat • 
Dk &lretim, Abic!e1er koruma 
heyeti • Anıta1ar koruma ko
mieyeaa, Tüm ve Terbiye 
.dairelil • KllHtr Kunılu, Ghel 
SalNltlar omam m&dnrhltl • Ar 
tlirektlrlltl, T...W,.l ltedenl,. 
we izcilik mMO.-..ı · S.4ea •ri-

• • 

tim ve izcilik direJLtörllğn. ~ 
M ..mller ahhat umum .odlr 
Jüill • S. r ve kıyılar saihk • ..
direk, ttllijti, Dew;et ŞUrau ·O.• 
DlfhJ. Mlilki1• dairesi • Sivil JtW 
da, ..... Yal'Jf •• ..W. eaclm..ı 
- Y egritim ve .JAl'lf k..W 
)'ODU, f Ul)'İZ maJakemuİ • 
Y •gulay. Diwaa temyizi .,.,,.. 

.a,ar,..ıay, firayi .-.. • •• 
Alflay, .......... .,. • ..,, 
br, ..,... mDumİJe- ....... 
ıd - ..ıa1aw .. , •• • teb-,.,, 
ritim ..... J.91111111 ......... 
-Ger~ di...kt&tlil, ewak....,. 
..... - Aqi. cirekt&flil, ........ 
.................. dlrektlrl ... 
, •• ;, ...... ~.,.,.. dlrelr 
tlrJlll. Dllllauebed • .... , ..... 

daire ~liı9 • ç..trı•• clirektnc9 
...,_ müdlr9 • b&flm direkt.-, 
mtimeyylz - kalem baıı, memur • 
1uar, kitlp • •ekreter, muavla • 
yar, rela maavlnl • }'arbaşkaa, mt' 
dnr muavini • yar derek, villyat • 
D, ~ali - ilbay, 1'aza ·ilçe, bym• 
kam ilcebay, nahly• • k..
nahiye mlldürD • kamnnllay. ka" 
aba - kent. idare (devJ.t idareıi)• 
J'6netlm, idan (reji Jdar•i, barel 
Jdareler) r6aetge. belediye ••• , 
belediye riJ...ti • tarbaylık, belr 
diye r.W • prbay, belediye .
JUi • .,_ kur&Ju. 

/.DAo;. 
Btı:2iKTiQE . 
QAl-tAT-b06Q 
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örler Ve Komisyoncu~arı 
Memleketimize Gelen Amerikalı Karı 

Koca ile Hasbihal Ettim 
Ve Böylece Gördüm 

Anlayamamış 
Ki 

Olan 
Asıl Körlük, 

Bizlerdedir 
Onları 

Amerlkadan bir kan koca 
ıelmiş. Erkeğin adı Mather, ka· 
dının adı da Vinifred'miş. Bu kar& 
kocanın emelleri de, körleri koru• 
Jacak bUyUk bir toıkiUit k1Jrmak· 
ltıış. Zaten böyle bir teşkilAbn 
ternelioi de atmış bu!unuyor1armış: 
Arnerlkada lıir körler mektebi 
•çmışlar, odını da " deniz feneri,, 
koymu9lar. ÇUnkl\ mekteplerini; 
karaahkta ilerleyen gemilere yol 
IÖsteren deniz fenerlerine... Ve 
k6rlerl de, karanlıkta ilerliyen 
ıernilere benzetiyorlarmıı. 

Bizim mealekdaflar, geUılerlııl 
duyar duymaz, knrı kocanın etra• 
fını ıarmıılar. Ve ıöyledfklerl 
'62Jerf, harf kaçırmamasıya kay• 
detmişler. 

Dnn çıkan gazetelerden ıo§'u, 
bo karı kocanın llflarına yer 
•trmek için, birçok hlvadiılerlnl, 
te baz.ı tefrikalarını geri bırak
llbıılar. 

Bec, yazılanlara aöz gezdir
dikten ıoora, y r yUztind 1d en 
faılletlcar inıanJarm aramıza ka
tlftıklarına kani oldum. 

Ve eğer meraka kapılıp ta, 
aldlp arayıp, bulup, eörlip, ko
:.uımasaydım, bu kanaatimi de· 
• 1ftirebilecek değildim. 

Fakat gidip ikonuıtuktan ıonra 
hern bu karı koca hakkındaki 
it naatlm değiıtJ. Hem de, her 
duyduklarını h kikatın ta kendisi 
~nan bazı meslekda lanın hak· 
IQbdakt aleyht hlikmUm kuv· 
•etıendL 

Bak lım, konuıtuklarımn, ve in· 
tlbalanma göz gudirdlkten &onra 
•lı de benim gf bi mi dUıüne
Ctksiniz? 

* Ünlvenitenfn koferanı salonu 
oldukça dolu. Ciddi konferans· 
l•ra kartı ıençllğin içten alAkası· 
tıı belirten bu doluluk hoıa 
tltmiyor değil. Fakat ciddi kon· 
teransı dinlemek Umidile toplanan 

U arkadaılar, dUn akıamkine 
benzer hayal lnklaarına iki defa 
daha uğrarlaraa, bir tiçUncll ıef er, 
h ıalonu şair mldesf kadar bot 
1llaca~ımız muhakkaktır. 

Salona giritimden az aonra 
tlektrUder ıöndü; ve kan koca 
:a Amerikadan getirdikleri kısa 
ilnıierinl ıeyrettirdil r. 

Kabartma y nl rı parmnkla
t-Ue okuyan, yazan, ko an, gezen 
0Ynayan körler gördük. 

Onıversitelll rin Allkası 
Yanlarına sokulduium Uaiver-, . 

.ııtelilerden bazılar,, beyaz perde-
'«e)d 1ahnelerl, lnanılmaı bir Alem 
~örnın, kim1elerin hayretlle 1ey
l 'diyorlardı. Bu hayretten •nlaıı· 

1
1Yordu ki onlar, htanbuldaki kör
tr mektebinde, bu ta Amerikadan 
:(!ıllrUen filmdeki aabnelerin hem 
h~ hakikatlerini görebileceklerini 
ilıniyorlardı. 
Filmin bititlnden ıonra ı11klar 

hkıldı. Ve dinleyicilerin önünde 
~tlyıf Ye yaılı bir kadın peydah· 
lltıdı. Vinifred oymuş. Yerlerde 
k~rUnen geniı etekleri; ve geoit 
tnarh ıapkaaile, yUz yıl evvelki 

llıt)d b aya uyar kılığa girmi~ olan 
h~ Amerikalı miı; Fransızcayı, 
in restoran garııonuodan daha 

konuşamıyordu. 
Bir kötU ed biyat 

E\'velii körlUk ıatırabımn en 

Mathır, karııı •• muharrlrimiz 

kötü edebiyatını Ye körlere acı• 
maktaki aaaletin en kötn tarifini 
dinletti. Ve llflarma ıon verme· 
den lince de, bahtsız dinleyicileri, 
körlUğUn ııtıbmı duymıya ve körlere 
acımıya davet etti. 

Bana kalına orada taplanan 
ve yUrekJerinin iyiliği temiz ba· 
kıılarından okunan erli dişili 
gençler, körlüğün ııtırabım anla
mak, vo körlere acımak için, bir 
Amerikalı Miıln derıine mUhtaç 
değildiler. Kaldı ki, Amerikalı 
Jisan biJmoyen propağandacınm 
a6deri, en kuvvetli merhamet 
ateılerlnf bile ıöndl!rebilecek 
kad r ıoğuktu. 

er Anlattılar ? 
Konferansın bitişinden son· 

ra biçare körler karşı duyulan 
merhametin manevi batta belki de 
maddi komiıyoni!e geçinen bu çift~n 
erkeğine oku:dum \•e kendimi 
tanıttıktan 5onra evveli dünya· 
dairi körlerin miktarını ağreomek 
latedim: 

- Ne bileyim ben 1 dedi. 
V • bilmeyişinin mazeretini 

anlattı: 
- Dünyadaki k6rleri aaymıya 

imkAn mı Yar ki ? MeselA Çin 
d nilen yerde, körlerin değil, 
gözü nçıklann bile doğru dlirliıt 
Hyı•ı belli edilememiıtir! 

Sordum: 
- Kör~er, dUnyanıo neresinde 

daha fazladır? 
Mııırda! 

- Sizce bunun aebebl nedir? 
Mıcırda körler 

- Körlilk Mısırda, mesela 
Amerlk dakine nisbeten 1 ı defa 
fazladır. Çünkll Muırın bazı yer· 
lerinde cehalet, körlükten daha 
salgın bir haldedir. Cııhil kimse
ler, bittabi, bıfzıls.hhaya ria~etin 
IU11imunu da lrnvrayamular. Bu 
yllzden de, göz bakımı azami 
lhmalo uğrRr. 

Halbuki Muıır!ılar, gözler'ni 
muhafaza edebilmek için, buııun 
tamamlle teraine davranmak ve 
göıJerlne azami itina3 ı ıöa!ermek 
mecburiyetindedirler. 

Zira Mıı r, Trahomlıları dUn· 
yamn en bol olan yeridir. Ve 
orada, Trahom kadar, Trahom'un 
ıirayetine Yatıta olan ıinekler de 
boldur. 

H•şlmln Bir Hikayesi 
Kııa bir an düşlinceye •aran 

muhatabım, bana sual ıordutma• 
dan ıôze başladı, Ye iddiasına 
misal olarak merhum Ahmet Ha
time mal edilen hoı bir hiklyeyl 
anlattı: 

- Bir glln, Mısırda dolaıan 
bir yabancı, bir ihtiyar dilenci 
ile karşılaşmıı. Bir duvar dibinde 
uyukluyan biçarenin yan kapalı 

gözleri belki yüzlerce alnekle ör-

ttılmllf. 
Meraklı yabancı, dilenclı\fn 

omuılarını dllrtmUı •e: 
- Baba, demff, Bu aineklerl 

kovmaya Uıeniyor muıun? 
ihtiyar dJlenci ce.-ap vermlt ı 
- Hayır Uıenmiyorum. Fakat 

kovaam ne çıkacak ki ? Bunlar 
gidecek, ve yerlerine daha açlın 
gelecek! 

Bu hikaye hem Mmrlıların 
aözlerinin ııhhatin• karıı lika
yitliklerini, hem de Mmrdakl ıinek 
bolluğunu gayet iyi ispat eder 
kanaatindeyim. 

Bu itibarla, Mısırda körlilğtln 
azalmasi anc k, sıökten fllit yaj· 
masile mUmkUndUr. 

Fotograf Çekilirken •• 

Muhatabımın, yanımıza ıoku· 
lan zevceal daha fazla aormama 
mani olarak: 

- Ben, dedi, gazetecilere ba
yılırım. 

V • arkada duran foto-
,1rafcıyı göıtcrerek güldü: 

- V • birlikte bir resim çek· 
tlrmezaek, kabil deiil ayrılamam! 

Bu Amerikan nUktealne neza
keten gUltrek, iateğini yerine 
ge irirken, muhabbım tolaıla 
bağırdı: 

- Aman çekmesin, kilı'kllmO 
41Uıelteyim de öylel 

V • iJive etti: 
- Ben sade gazetecilere de· 

jil kürklere do bayılırım. Ve dUn· 
yanın en zengin klirk koleksiyo
auna aahibimdir, diyebilirim. Si
zin kc:ırır.ız da llC\lermi kürkleri? 

Gülaüm: 
- Hamdolıun evli değilim? 

Amerlkaya bir davet 
Sır latıfe olıun diye savurdu· 

ğum hamdolı.ın ke!imeai Ame
rikalı Misi neden çi:edon çıkar
mııtı: 

- Neden .bamdolsuo? fena 
ıey mi evtlik ? BilAkla dünyada 
evloomek kadar bUylik ıaadet 
u vardır. 

Ve evlenmenin iyiiiji hakkında 
az evveJ aalonda vcrdJğiodoo çok 
uzun ve bittabi kötll bir konferans 
dinlettikten aonra ayrılırken llAYe 
etti ı 

- Sizi Amerikada beklerim..! 
Ben Amerika kelimeaile, ad• 

larmı bilmediğim Beyoğlu otelle
rinden birini kastettijbıf ıandım 
•• ı 

- Olur. dedim, bugünlerde 
uğrarım! 

Bu ce•abım da onu ıqırtmııtı. 
Meğer bir tramvay Dcrotinin acı• 
ıını bir ay çeken bir.im yazıcı• 
ları, bir makale llcretlle bir 111 
•eyahat eden Amerikan muhar• 
rlrlerile blr tutan Miı, beni, Bey
oğlundakl oteline dea-il, dllnyarun 
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Pratev Sergisinde Bir 
·Türk Doktoru Soydu ar 

Viyana, 7 (Huıuıi) - Burada 
kurulan meıhur Pratev aerglainde 
birkaç gDn evvel bir ıoygunculuk 
yu'ası olmuş, Viyanaya tetkike 
aeicn Dr. Muatafa Şevket ismin
de bir Tlirk gUbegündüz sergi 
içinde ioyulmuıtur. 

HAdiıo ıöyle cereyan etmiştir: 
Dr. Muıtafa Şevkef aergiyi 

gezerken çok güzel Viyanala bir 
genç kızla tanışmış; aralarında 

baılıyan dostluğun harareti ile 
15ylo sergi köşelerinden bir.ne 
çekilmişlerdir. Bu ıırada yanlar.na 
genç bir adam gelmiş; Viyanah 
kız bu adamı doktora : 

---

- " Ağabeyimi ,, diye takdim 
etmiştir. Aradan beı on dakika 
geçince bir ikinci, bir UçllncO 
adam gelmlı, Mustafa Şevketi 
IAfa tutarak etrahnı ıarmıılar. Bir 
aralık içlerinden biri: 

- " Haydil ,, diye seılenincı, 
Uç erkeğin Oçü de birden dokto
run Uzerine atılmıılor, zavallıya 
kıskıvrak bağlamıılar, ilzerindı 
bulunan (50) logilb: Jirasilo (395) 
ıilinini almışlar, genç ve gUzel 
kızla beraber ortadan kaybol-
muilardır. 

Zabıta soyguncuları iiddetle 
aramaktadır. - >1--

Tatil Günün·· n Değişi • 
ı-

Ik ·nci Cuması • 
nın 

Hafta tatilinin d ğiıtirilmesin· 
den sonra dUnkll cuma gfinU bil· 
tün t•hir, 1air günler gibi çalıştı. 
Dtıkkanlar açık kaldı. Daireler, 
yazıhaneler, bankalar itledi. BU
tOo memurlar İfçilor çalııtılar. 

Buna rağmen değitikliğin ilk 
cuması olması dolayiıile bazı yer
lerde tenhalık ve tatil yapma al&· 
metleri görülmedi değil. Bu arada 
dUn dairelere müracaat eden 111-
gllç ıahipleri, aalr aUnlere niıbetle 
oldukça azdı. Bazı ıirketlerde, 
müe111eselerde bir kııım memurlar 
yalnız bir defaya mahsuı olmak 

Dzere izin aldılar. it aaatinde tram00 

vaylar daha tenha idi. Her glln 
binlerce insanın içinde kaynaıbğı 
bUyUk adliye binası koridorlan 
dUn göze kulağa çarpan derecede 
bir tenhalık ve sesaiı.lik gösteri• 
yordu. Sabahleyin aulh ve ceza 
mahkemelerinde daYalarıı bakıl· 

mamıf, .Yalnız dosyalar gözden 
geçirilmiıtlr. Ağır cezade ise blr
ı,aç suçlunun mabkemHi yapıl• 

mııtır. Sabahki tenhalığa mukabllJ 
öğleden sonra adliye nisboten 
daha kalabalık olmuştur. ) 

Muhayyer Hasan Şevki 
Pudra, yağsız krem ve losyonları 
Cildin letafet ve gençliğini muhafaıa eder. Her yerde areyınıt. 
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Kanzuk ecnnt1i müstahz.arlarından: 

KREM BALSAMIN 
Cildi n tayanı itlmAt elli ıenelik 
bir gQzellik kremidir. Bir defa 
(KREM BALSAMIN) kullanan 

batka knm kullaDmu. ---"· .. ..... .......... ·- ...._... .... ,. ..... -
6bllr ucuna çağırıyormuf. lıtifimi 
ve ciddiyetimi onun kadar bile 
bozmadan cavnp •erdim: 

- Nereye çağırıldığımı anla
memıı değildim madam. Bu gUn
lerde zaten oralara ıe;ıahate 
çıkacaA'tm içindi ki daYetinlzi te
reddlldıliz. kabul etmiıtiml 

Kalemi bırakmadan diyeyim ki: 
- Bence asıl körlnk; biçer~ 

klSrlerin, izdivaç propagandacılı
iında daha fazla muvaffak olan 
bu kan kocadan bir hayu göre• 
mlyeceklerinl görememektir! 

Noel S•dallalı 

r > TiFOBiL 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tntul
mamak için ağızdan alınan tifo hape 
landır. Hiç rahateıdık vermez. Horkeı 

.,._ .. alabilir. K11tuıu 65 Kr. ~--

Mikrop öldürme 
kabiliyeti % 100 

dUr 

Sh1lr ve ekli hasfalıklım wı.it. 

Dr. ETE VASS F 
Caia:Ozlu Orhan 8. aparhmanı Tc .2:ZOS3 
l:.v. tCa ~ı.<Öy Bahar ye ltcrl aokak T.el.60791 
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HASAN KREMİ ÇİLLERi KAT'İYYEN İZALE EDER 
Dllnyada mevcut kremlerin en nefial en ııhhisidir. Naılk clldll kadınların hayat arkadaşıdır. ihtiyarları l'•nçleıtirlr ve gençleri aUzelleıtirlr fnsana ebedi bir taraYet veren 
Haaan kremini unutmayınız. Kutuıu 50, tllp halinde 20 TOrkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapııtarılan •• balkı aldatan kremlere vesair ıtrlyata aldanmayıob. Haaan markaaına 
dikkat ediniz. Hatan depoıu ı Ankara, Iatanbul, Beyoilu. 

•e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••• .... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

11 .. SIK GİYiNMEK . İÇİN DAHA NE BEKLİYORSUNUZ? 
Galata'da Karaköyd~ Kiln Meıhur f 

EKSELSiYOR !.• 
Büyük Elbise Ticarethanesi 

Size; ea mlkemmeı 

ısmarlama 
Kostümleri 

1 
21 Liraya 

takdim ediyor 

En iyi ve mUntahap 
kumatlardan, bUyUk bir 
itina ile dlkllml' ve 
kusursuz blçlmlerde 
yalnız 

iki prova 

• 

\ .~ .......... 

/ 
I 

Aynı ticarethanede : 

KADIN, ERKEK ve ÇOCUKLARA 

\ 

mahıuı 
Kat'iyyen rekabet kabul etmez fiyatlarla 

Pardesüler 

Mantolar 
ve 

Kostümlerin 
en şık ve müntahap çetitlerlni 

bulacaksınız. 

•• 

ile en mUtkUlpeaent 
zevk sahlplerlnl blle 
memnun ve tatmin et• 
mektedlr. 

GALATA-KARAKOY Liraya 
Tediyatta dahi kolayhk gösterilir • 

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

Kendine beyhude yere eziyet ediyor! 

GRiPiN 
varken ıztırap 

çekilir mi? 

BAŞ, DiŞ 
ağrıları 

ve Utlltmekten mUteyelJid 
blltUn ağrı, aı1111, 1ancılarla 
nuloye, romatizmaya karıı 

GR • 
1 p • 

1 
kaşelerini tecrübe ediniz r 

N 
Radyolin dit macunu fabrikasının mllıtehaHı• khnyaıerlerl tarafından 

yapılan GRIPİN her ecaanede vardır. Ffati 7,5 kuruttur. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

AHatelerl ı KaraklJy K6pr0batı 
Tel. 42562 • Slrkeal MOhGrdarı.ade 

Han Tel. 22740 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 8 Hazi

ran CUMARTESİ günü saat 
17 de Dikiliye kadar. {3135) 

Mersin Yolu 
. ÇANAKKALE vapuru 9 Ha· 
ziran PAZAR gUnU saat onda 
Mersine kadar. ''3136,, 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET vapuru 9 Ha· 

ziran PAZAR gllr.U saat 20 de 
Rlze'ye kadar. "3168" ,! _______________ , 

&on Poata Matbaa•• 
= 
Sahibi ı R. Kakçll 
Neır. Müdörll: Tabii 

Baait Y• u maaraflı olan Doktor 
Stejıkalla ke9fi; her kadına kendi 
yatından pek daha genç gBrünmeai 
imkanını •eriyor. Yüzdeki buruşuk

luk~ar, Bioc•! tabir edilen ve cild!._n 
en kıymetli bir unsuru gı "'aiai olan 
cevherin kaybolutundan tevel'üd eder. 
Bu, Viyana ÜniYersiteal Profesörü; 
1r•nç hayvanlardan istihsal ed ılen bu 
chher uye1inde enanca gençliği iade 
çaresini bulmaj'a muvaffak olmuştur 

kl bu cnher, t imdi pembe reng;nde· 
ki To\ı:alon kremi terkibinde mevcut
tur. Y alnıı ıeceleri yatmazdan Levvel 
tatbik edecetlalı bu krem, uykuauı 

esnasında tamamen clldtı nUfuıı ed•• 
rek biltiin buruıuk'uklar1 giderir. 

Ci 'C: i yumuşatarak gençleıtirir. Yil• 
zii:ı Z1.Y fıAmıt adalelerini kuvntleP" 
dil'İr ye gözaltı çukurlarını tamanı•ll 
kıı:.ybelliri r. Sabahları podra1anmazdaP 
evvel boyu renkteki ( Y ağııı ) To• 
krlo, krem:ni kullanınız. Bu da b•yaı• 
Iat cı, besleyici ve mukr.vvidir. Mün" 

· ab berıit meBamatı a ıklaıtır ır ve aıy 

benleri g idcririr. Bu suretle aabah t1• •••• akonm ku .. n .ao bu kremler, teaıaı• 

bir gençlik t.ız.eliğioi verecektir. ti•'" 
men buaUııdeD tecrübHİDl yapauıs. 


