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Damga Matbaasında Bir Kayıp 
-

Bir işçi, Yeni Paraları 
Aşırarak Kaçmış 

:ızmitte Yakalanmış, Buraya Getiril
miş, Buradan Tekrar Kaçmış 

' Bir hafta evvel Damı• Mat· 
Laaaanda bir bınızlak olmuıtur. 
Matbaanın zımba daire.tnde çalı· 
... lıçilerden lhaan bir aralak 
ortadan kaybolmuıtur. ÔnOndeki 
••kine iılerken bir memurun 
kyle ortadan JOk olmaaı ıube 
l•irinla nazarıclikkatinl çekmiı, 
ltlton Matbaayı aratbrmıılar. Fa· 
~t keacliabıi balamamıflar. Gtıade 
~S) Ura Jevml1• alu Ye berıOn 
Darphane camimde bet •akit 

l bmaz lalan bu adam zımbaladıfa 
(30) •e (50) kurutluk pullardan 
(iOO) liralatım cebiae indirerek 
ltllet damıalatmak için darpba
••ye ı•len llaemacılana araıana 
bnımıı •• kaçmaya mu•affak 
•bnuttur. 

Kapdarda pft bekçi olduj'a 
•• ldmıenin Clıtlade ufak bir 
lr&j1t parça• dııanya pkanlma
dafa halde bu memunm kaçmaa 
idarenin nazandlkkatlnl celbetmlı 

( J >nAIDI 12 fooi ytlde ) 

irdir, 

Marıilya Faciasının 
. ~ilrııi 

T ahldkat için Göıterlllr· 
ken Ateı Aldı 

Pulı, IO ( Hanıl ) - Mar1ll• 
1••• llcllrllea Yuroal•YJ• kıralı 
Aleklaadr Ye Fraaııı Dıt l,lerl 
BıkHı B•J Bartanua elaaretlerl· 
•• alt tılaklkatta J••l ita. 1aac1ı .. 
katdedill1or. El1••• •••kaf lt•
lu••• .. ık11t munualar ınıa •• 
aYukatJarıaın llt•tl Gaeriae ita 
c1aa1etia alıamıt olH filmi, Mı .. 
taatlk •• muaualarıa lauaurUe 
rllterlllrkea fal• ltird .. ltlr• ateı 
almıt •• JHmıftır. Halb•ld fllmla 
liealı claa1•t ıafba• .azdea ,.. 
flril•••ifti, bu iti• bir bu 
81eri olup olmadıfı aalafaı ... ..
tar. Eter .. ,ı ol•••apa bu filmi• 
rabaaca ••••• 1ı.t1erdeld ....... .. 
el•• lıtifad• edileoektlr. 

Diln yazdık: kıt menfminde Taıdelen menbaındaa bir ıraba 111 

alinıyormu• Halbuki ıehlrd• hergDn damacanalaı·la Taıdelea ıu,. 
lltılayor. Ve ili•• ettlkı Ne alblrdlr ne keramet... Sonra belediyeye 
laiı •urduk. Oradan aldıjımız netice ıudur: 

Belediye tetkikat ile meıguldUr. Ç&nkl daha e•••I kulluılt.• kurıun mUhDrlerla tekrar kullanılmtını clrmDm .. but h.U.
• teıbit ettiği için bu ıihirll keramete ora• da kanidir. ODaa 
~dfr ki piyaaaya kalp para bile çıkaran klmıelerla beledi,. 
aııdrol Ye mllbtırlerlni taklit etmelerini mDmklla pDyor. 

Binaenaleyh bu tetkikab ıDmullD Japıyor. 
Yani alzia •e ltlzlm aahyacafımıı tetkikat Japıyor. O kadar. ..... 

Bu Arozözün Sahibi Yok Mu ? 

llırı B.t numaralı Ticareti Dalıillye 
~ rtlt&nde ıGzllmOze ıu itfaiye 
4-ot6ıQ fliıti. Üzerindeki ya11• 
'lt'Q •alaıılacatı üzere bu Arcr 
ilet llaırtık ımbarına gireli tam 
41.ı ._e olmuıtur. Bu arada, bir 
-.1,• da galiba Trabzonu boyla· 
lh:ı ' tlnıdi tekerlek lastikleri ki· -.. ... u 
hr l! ç rGnıllttDr. Beheri yetml-
laıa ;,•dan, Sekiz tekerlekli olan 
C..O) 0~öz.ün } alnız liıtik zararı 
"-liradır. lılak zeminli bu 

da belki arabam kendisi-

de kullaaılma kablllyethal kay• 
ltetmlıtlr. Acap Araz6z burada 
uautulmuı mudur; yokıa nllmun .. 
ye muvafık çıkmamıt ta taHllllm 
mD edi:memiıtir?. 

Her halde ortada aydınla•mı· 
1a muhtaç bir vaziyet vardır. - -....................... 
Galatasaray O, Apollon 8 

DUnkU Maçın Netlceel Budur 
TlllslfAt 19111cl .. ,t••ızda 
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Kars Zelzelesinin Blinçosu 

Dipr •• olvan111D l&nıatı ... ..tül mauarua 
[811Jilk bJa, daiW pftdaaaaııtır) 

.X.ra, (Hususi ) - Arı• blrlade INltl•~P , ........ 111-tesl•dekl Dl9orda H tuledlr. T• 
111uhtellf flddet •• r.sd ... rle den111 •d- r•r ........ ............. toprak •lb•tle •sll ... . 
.. rsı•bSllllll SORU ••l111lftlr. Tesblt ....... ,,.. t•k•••tl•• ...... ........ 111erk••l•tledlr· 
·~et 98eterlror ki tahrllNlt, Karsın (80) kllo• ( Denm 10 un ,. ... ) 

l -Habı,iıtın Hızırlanayor 1 

Almanlar Da Gö
· nüllü Gitmek 

istiyorlar 

••'-ı e.ıc.rıert pla nple ... lerl ,.,, ... ,., 
Habefiataa bllldlmetl ıonba· 

barda batlamı• muhtemel harp 
için bazarlanıyor. Bu ruimler, 
•artçtea ptlrilatekte olın mllhim
mata alt Ok fotojrafllwdlr. Ha-
1.etiatan, orduıbnu aoa ıiıtem 
.Ulhlarla tedıll etmektedir. En 
zl1ade Belçika •• Çekoılovakya· 
dan ılllla •• mtıhimmat almakta· 

[ D•vama H iııol yüıd• ] 

Tröatl11rle 
Mücadele Edigoruz 

Tarak 
Tröstü 

Tarakçılık latanbulda iyi t .. 
raldd ıtmlı ıan'atlardan biridir. 
Bu,On latanbalda Dç tarak fab
rik111 vardır. 

Taraklarımız komıu balkan 
memleketlerinde, Suriye, M:11r ve 
Irakta da rağbet ıGrmektedirJer • 

Tarakçılar, ıon aenelerde an
r ... rak bir tr6ıt teıkil etmitler 
•• tarak flttlal ,ak,.ltaaitlerdir. 

S..a1elertala ancak (30,000) 
JDa._ıı .... ,....) 

Yeni Anketimiz 

Bitıl itikatlara 
inanır Mısınız ? 

Adalı Avni Ve 1 ""' 

~~.-::·--~._I.th~-.....- J 
Cevıplan 

~••cllll aıı•._. ~-.. 
AYDh 

- laumaml Dl1or. le• ... 
11yorum: 

- MıHll, bir kibriti• iç cl
ıara Jıkaanın... 13 rakkamıaıa, 
kara kecli ı&rmenla... Sah ıDnl
ala ufar•ud•jıma ela lnanmaı 
•ı•nız? 

O ceYap •erlyon 
- lnumaml 
V • bu babl itikat çetltlutal 

11ralacLkça o, ablre apı kelimeyi 
tekrarbyor: 

••• Aval v• Etlı•• lu•t 
- inanmam ... lnaD1Bam ••• Jau. 

maml ... 
Bqka bir ceYap Yermemek 

( o. ... li l•el Jlzd• ) 

Sıra Küçüklere Geldi 

- BabL.. Bana bir. tüfek, bir mttraJyöz, bir de kılıç aJ. 
- Bu kadar miWu ae Japacakaua otlmn? 
- ıc.c1..-... 8Ulla OJUDU O)U)'acajaml 



2 Sayfa 

Me&leğinizin 
Nelerinden 

Şikayetçisiniz? 
Sar19Uzel, Aynacı sokeQı, 33 

numarala hane, garson Hakkn 
- Blzimklai meslek değil Ufaklık. .. 

Uıaklık nlua iyi aanat, iyi mea!ek, 
kıı rlı ittir am ınn, erba bınıD elinde. 
Biz.im gibiler. g anonlu2un •u nya 
bu derdinden değil, bizi bu ite dOtO
rco talihten tik!yetçiyiz. 

* Sirkeci, Staynbrug lokanta•• 
ger•onlarından Yani: 

- Biz m meslek orta mala oldu. 
İfı iz kalan, aırt na beya:ı ,a.ıetl 
ıeçlrdi mi g~raon kesiliyor. Bu yGı.
den de, birçok ehliyetli, tecrObell, 
emektar iarıonlar ekmelutz kalıyor

lar. Bence, lu it için de mektepler, 
hiç defilH kun'ar açmalı; ve taatik
namHlı., eh"iyetnamulz kimselere 
i'arsoaluk ettirmemek lazımdır. 

Arnl rerd• gar9on Mlçoı 
- Ben, kOfürbaı. mOıterilerden 

tlklyetçiyim. Gelirler, iç tane rakı 

içip te, iç kurvf bahtit Yerdiler mi, 
kendilerinde bizim izı:etinefiı ıahibi 
birer lnıan oldutumuıu bile unutmalı 
hakkını buluyorlar, Ye atıılarıaa 
geleai ıöyJerJer; dillerlne i'eleai 
aavururlar. Hele bazılara 6yle Ueriye 
riderltr ki, IDHD, ekmekten, itten 
olmayı ıBze alıp karıılık vermemeye 
ıOç munffak oluyor! 

* lstlkUll caddesi Bucak gazl-
n oeu garsonlarından B. Mehmeb 

- Burhanıadan bayım, bubranuı

dan t lkayetçlyim bu itin.. Eakiden 
her kesin keaeai, neıeal yerindeydi. 
Bir oturan, ıarhoı olmadan kalkma-
1ordu. Bia de, bereket Yersin, epey 
yiiıdelik, ep•J de bahfit dotrult.a
blllyorduk. Şimdi herkH, bir ka deh 
ralu Ue aarhoı olmaya, n bir kadeh 
•akının meaeaile doyma7a çalı111orl 
Eıkldea mitleri l'iderkea, heaabını 
aöylerdlk, pueulaya bakmıya bile 
IOzum ılSrmeden öderdi paraları.: 

Şimdi en honrda, en cam rt blldik
lerimia bfle, •Hap puaulaaındakl 
rakamlan ea azı dlJrt defa ıaıden 
geçiriyorlar, n dört defa cemediyor
Jar. İıaanmıyacakııaız ••me, lçleriıule 
mizan yapanlar bile oluyor. 

, ı 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? 

Yakında mektepler kapanıyor •e 
yeni dera yılı ioin hazırlıklara baıJa. 
myor. Bu meyanda mekteplerini biti· 
reo, orta mektep, lise ve yüksek mek· 
teplere ıirmek: iıtiyea g•nçler birçok 
müşkilliitla kartılaşmıt oluyorlar. 

Son Poata'nın mekteı>oiai Jler 
e~ıne oldu~u ıibl bu sene do bütün 
mekteplcırin kayıt n kabul ıartlarıoı 
neşredecek, gençlerin müşküllerine 

cevap verecektir. 

Biitün bunları yakında ı 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ?. 
Sütunlarıudı& bulacakıınız. 
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Zabıta, llfilrükçlllllie karıı dı 
tiddetJj bir mllcadeJe CÇDllf bu- r 
Junmaktadır. Öz Dil 

Çahşmaları 

. '1 
ı Hastaları lifOrDkle iyi etmt-

ye kalkııan bir adam da tutul· 
muıtur. 

Vak'a ıöyledfr: 
Oıklldarda oturan Ali ismin

de bir lıçJ bir mnddettenberi 
haata yatmakta •• bir tllrlll iyi· 
leıememektedir. Sata ıoJa dert 
yanıp derdine derman arayan Ali, 
bu meyanda Derlncell Ha11n 
ilminde bJrlae de 1anmıı, yakıl· 
mııbr. 

Derlncell Hıaaa, bu derdin 
çarHini ancak hem19rilerloden 
atçı Cemalin bulabileceğini ı6y-
lemif ve Cemalin nefesinin bu 
ıibl hastalıklara a-ayet tealrll 
oldujunu da ilave etmiıtir. 

Zavallı haıta bu sözlere kan
llHf, atçı Cemalin · getirilerek 
kendini okuyup liflemealne razı 
olmuştur. Aıçı Cemal de Derin· 
ceden bu it için çağmlmıı ve 
nefesinin tesirini göstermek üzere 
( J ? ) hastanın baıucuna geçfril-
miıtlr. 

Fakat bu · 111ada tıi zabıta da 
haber almıf bulunmaktadır. Ce
malin OJnriikçUlük yaparken cUr
mUmeıhut halinde tutulması için 
icap eden tertibat almmıı ve 
filhakika tam Afinin yatafı baı 
ucunda okuyup' Uflerkeu yaka
Januıı f• .. 

Kuduz Vak'aları 
Artıyor 

Tedavi Edilenler Epeydir 
Son gltn \erde kudu.ı haatane

ıinde yatan ve ayakta tedavi 
ıören hatta aayııı artmııtır. 
ancak hastaların en çoğu 111rılır 
ısırılmaz mllracaat ettikleri için 
tehlikeli bir vaziyet yoktur. 

Mütehasaıılar bu çof alma 
aebeblni mevafme atfetmektedir
ler. Bu meV1imde hayvanların 
blrbirlerlle teması daha fazla 
olduğu 'H insanlar da kırlarda 
ıero ıerpe geıdiklerl için kuduz 
hayvanların ıaırmaları aıldaııyormuı. 

Taksim Meydanı GUzellaştiriliyor 
Belediye, Takılın ıtadyomu 

yakınında Sultanahmetteki sribl 
bir yeraltı aptesanesl yaptıracak, 
bundan ıonra Takıaimdelci apte· 
ıancyi yıktırarak yanındaki ıu 
depoıunu da gliıel bir tekle 
sokaca ktır. 

Ôz Türkçe ılJzlerden bergGn bet 
kelimelik bir U.te koyuyoruz. BuıOn 
de befincf listeyi koyuyoruz. Ötre• 
nlnlı .,.. yazarken bu kelimeleri 
kullanın ıs. 

Betlncl Liste 
1 - Seciye • lra 
Örnekler; Bia İ•tfklAI muharebHlnde 

TOrk ıeciyHialn kun·etlne "dayan
dık - Biz erklııUk aanııada, TOrk 
JrHının kuvvetine dayandık. 

2 Aciz - Ekıln 
Acz - Ekainllk 
Acz duymak, Aciz kalmak -

Ekainmek 
Ö rnekler; fokılAp, acizlerin iti değil

dir • Dnrim, ekainlerln iti değll
dlr. - Devrimci ler büyük .zorluklar 
kartıaında1 ekıinmek detll, fevk· 
lerlni arthrmalıdırlar. 

3 - Ehemmiyet - Önem 
Ehemmiyet vermek - Öaemek 
MUhlm • Önemli 
Örnekler; Son yıllarda ekonomik 

itlere bOyfik 8nem nrmekteylz. -
Son yıHarda en çok öneditlmiıı 
itler, endilıtrf ılritimlerdir - Son 
yılla•da en çok ehemmiyet nr
dlğimiz jıler, ıınal tetebbfiıattır. 

4 - Merasim • TCSren 
Örnekler; Don 1enl bir ruim augi

ainin ruml kGıadında bulunduk -
Dün yeni bir reılm ıergiıinin 
açım tareniade bulunduk. - Reiıi
cGmhura aakert rueraa:m yapılmak 
usuldendir • Cumur Ba.wkenına aOel 
USren yapılmak uıuldendir. 

6 - MUsavl - [fit 
. MUaavat - Etitlik 

Örnekler; Türk kanunları lcarııaında, 
b&tOn :rurddıt'ar •fittir. • TOrki
yede kadın, erkek efitliti cGmhu
riyetin eseridir. 

Flurya 
Plajı 

Nihayet Belediyeye Geçti 
Beledi}• Flurya p1Ajını fıtim· 

IAke karar Termit •e iki ıene 
eYYelden iıe baılanmııtı. Mal 18• 

hip!erl anlaıamadıkları için belediye 
nihayet mahkemeye başvurmuştu. 
Belediye mahkemenin tesbit etti-

il kıymetin yllzde yirmi fazluı 
olan ( t 70) bin lirayı cümburiyet 
merkez bankasına yatırmış ve plôjı 

da tapuda kendi adına tescil ettir
miştir. Bugünden itibaren flurya 
plajı belediyenindir. 

Belediye bu aene teıisat yap
bramıyacağı için plajı bu ıenelik 
kiraya verecektir. 

Yarın Son Mühlet De 
Bitiyor 

Ecnebi tabiiyetinde bulunan 
kDçilk aan'atler erbabının itlerini 
terketmeleri için verilen ıon mlld· 
det yarın bitiyor. 

Yarından sonra hiçbir ecne
bi tabaaı kllçllk 11nıflarda çalı• 
famıyacak ve bu tılerl yapmak 
Türk tabaasında olanlara lnhiiar 
edecektir. 

Ecnebi tabauı olan kOçük 
1an'atler erbabının polisçe lbtelerl 
yapıldığı için müddet biter bit· 
mez, bunların fılerlnl terkedlp 
etmedikleri tetkik olunacaktır. 

Bir Baba ile Oğul 
Yasak Mıntakaya Girmiıler 

Baba oğul iki Macar dün ıa· 
bah mahkemede ıorguya çekil· 
miılerdir. Bunlar Bakırköy cıva• 
nndaki memnu mmtakaya 
girmekle ıuçludurlar. HAkimln 
ıorgusu üzerine suçlular tercDman 
vasıtasile ıöyle demlılerdir: 

- "Baba, oğuluz. Macarlıtan• 
dao Türkiyede it yapmak Uzer• 
çıktık. Karadan yOrUyerek geldik. 
Geçtiğimiz yerin yasak olduj'unu 
bilmiyorduk. ,, mahkeme ıuçluları 
ıerbeıt bırakmıştır. 

Odun Yakma Mec
buriyeti Ve İstanbul 

Tren yo1larile 1ablllerde •• 
buralara 30 kllometroya kadar 
yakın olan fabrikalarm odun Ye 

odun kömürü kullanmaıını yaaak 
eden kanun I..tanbul EndUıtrl 
Alemini alakadar etmemektedir. 
Çünkü lstaobulda odun kömUrtl 
ve odunla itliyen birkaç tuğla 
harmanından haıka Endüıtriel 
mfiesseae yoktur. 

Şeyh Saldln Kardetl 
Dlln bir gazete Şeyh Saldin 

kardetl Tahirin hudut haricine 
çıkarı lacağını yazmıştı. Bu haber 
asılsızdu. Tabir ikamete memur 
olduğu Malkaraya a-önderilmek
tedir. 

Haberlerlmlz Burada Bit· 
medl. 15 inci Sayfamızda 

Devam Edlror 

Pazar Ola H•••n B. Diyor Ki: 

;;~ 
( 

{' ıJ 
1 

, 
Mayıı 20 

Güniin Tarihi 

Bir iki 
Satırla 

Yumurta ihrncatında mühllll 
bir değjşiklik husule gelmlşt~ 
Bunun sebebi lstanbuldan ihrBf 
edilen yumurta]arm ihraçtan evvel 
kontrol •dilmeleridlr. Bu sayed~ 
TOrk yumurtaları Avrupa piyaaa.• 
ıında diğer memleket yumurtal~ 
rına rekabet edebilmektedir. 

. * * * 
Bir Kaçakçının MahkOmlyef 

Altm kaçakçılığı yapmaktır 
ıuçlu Y orgi aekb.lncl ihtiaaa ma~ 
keme.inde 384 lira para cezasın( 
mahknm olmuıtur. Y or1ıinln ka. 
çırmak lıtediğl albnlar da mllıa 
dere edilmittir. 

« .. • 
B•• Muallilhlerln Mekam 

Paralara 
Baımuallfmlerin kesilen m• 

kam tahsisatları f~i muvakkafeJl 
halledllmiıtir. Batmuallimler kes~ 
len mııkam tahsisatlarını ştmdili
ıonet mukabtundo ve borç o1arat 
alacaklardır. Kamutaydao blltçf 
çıkınca eklenen tahsisattan ala4 
cakları para ile bu borçlarıııf 
kapatacaklardır. 

* * * Beklenen Seyyahlar 
Yarın şehrimize 350 lnglllS 

aoyyahı gelecektir. 

* il * Memlekette Telefon Aftı 
Bayındırhk Bakanhğı yurdud 

her tarafını bUyük bir telefoc 
ıebekeal ile birblrin5 bağ1amay• 
karar Yermlıtlr. 

Sıra ile Ankara, Zor, 
guldak, Ereğli, Konya, Adanct 
Meraln, Kırıehlr, Kayseri, Afyoa, 
Anta1ya, Burdur, Denizli, Bal111 
kealr, Çanakkale, Çorlu, Tekirda§I 
birbirine bağlanacaldardır. 

.. * • 
Ticaret Odalar1 Kongresi 

Ayın yirmi birinde Ankarade 
toplanacak olan Ticaret odalan 
kongreıl Uyeleri için lkı yUz gU.. 
mUt rozet yaptırılmaktadır. 

... * « 
Trabzon Saylavı Haoar• Oeldl 

BUkre§teki Balkan konseyi m&a 
ıakorelerlno iştirik etmiş olao 
kamutay ikinci reisi Bay Hasaa 
ile Balkan comiyotl bUrosa 
ıefl Abdülhak Şina1l dlln Bnk
reıden ıehrimize gelmişlerdir. 

* .. .. 
Şark Demlryollarında Ten:. 

zUAth Tarife 
Şark Şimendiferleri idareli 

De•let Demlryollarmda olduAu 
gibi 15 günltık ve bir aylık ten• 
ailAtlı bilet tarifeaf hazırlamıya 
baılamııtar. Bu karar Bayındırbk 
Bakanlığının tavaiyeal &zerine •• 
Devlet Demiryollarında elde ed .. 
len muvaffakıyetli sonuca day .. 
nara~ verilmiıtir. ~ 

Fen adamı - Hasasn B.f.. Ben 
kanatsız, motörsUz bir tayyare icat etmeyi 
düşündüm, p:anını da yapbm. 1 

... Akhmdan bu uçağı uçuruyordum, fakat 
heaabı yanht yapmııım iallba, uçak 
yerden biraz kalkaa hemen yine dtışü
vord1L 1 

... Hayalimde bu uçak biraz havaya 
kalkıyor, ıonra tekrar düşüyor, biraz 
yllkaeliyor, fakat ylno yu•arlaoıyordu. 

u ı..ı ad takmak ta 1.ateuinl• ••• uu uça!• ur 
fakat bulumadım. 

Huaa }J. - • G•7rholllıadil bono•" •' 
..__, tak. çık. 
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Hergün 
Rus Matbuatında 
Kendi Kendilerini 
Tenkit Usulü 

Tuhaf tcaadüf. 

i'\ 

5 Mayıı~a Rusyada matbuat 
bayramı yapıldı: O gün ilk BoJşe· 
vik gazetesi olan Pravdanın ku· 

r ruluş gUnidi. 
Bu milnaıebetle Sovyet Rus 

matbuatının huıusiyeti ana çizği· 
lerJe belirtildi. Matbuat kongre
ılnde Türk matbuatının vaziyeti 
tetkik edilirken, Sovyet Rusyada 
" kendi kendini tenkit,, sistemini 
lhdaa eden Sovyet matbuatınm 
bu huıusiyetleri bizi yakından 
alakadar edebiJ:r. 

Sovyet matbuabnın en büyük 
hususiyeti, ıcıyaliıt binasının ku
ruluşunda okuyucularile elele v .. 
rerek çalışmasıdır. Gazeteler, 
muhtelif 1ahalardakl faaliyetlerle 
yakından alikadar olurlar. Oku· 
yucuların tiki} etlerini dinler, tet• 
klkat yapar, kusurlar, hatalar, 
ıuiiatimaller üzerinde durarak ça
lışmanın aıhhat ve selimetioi t'J• 
mine çalışırlar. Rus matbuatı, 
okuyucularile b:rlikte, bütün umu
mi faaliyetlerin kotrolörU gibi ça· 
lışır. Hüknmetin, kooperatiflerin, 
kolhozlann ve bUtUn devlet 
ıubelerlnin her tUrlU faaliyet-
leri gazetelena sıkı kontrolu 
elindedir. Gazete g~rdOğO 
kusurlan bntiln açıklığı ve bUtlln 
acılığı ile yazmaktan çekinmez. 
Çok defa gazeteler işçileri bir 
araya topla}arak mitingler akdet· 
tlrlr. işçilere kendi işlerini tenkit 
ettirir, idareye, faalliyet tarzına 
ıit kusurları meydana çıkartırlar. 
Her hnngl bir Sovyet gazetesini 
eçıuız, münderıcatın hemen ya· 
rıaı bu kabil kendi kendini ten· 
kitlere hasredilmiıtir. HattA pro
paganda makaadile çıkanlıp yad
lUere gönderilen ecnebi lisanda 
ki propaganda gazetelerde bile 
bu tenkltlero raıt gelinir. Sovyet 
gazeteleri yeni hayatta raıt ge
linen nıOnaaebetslzlikleri, teşkl· 
IAtlardaki bozuklukları, yapılan 
kusur ve hatalan görüp göıter• 
lllekten çekinmez. 

Sovyot gazeteleri rejimde be-
raberdirler. Fakat rejimin faali• 
Yetlerinde gözü açık, dili çözük· 
tUrler. Gördüklerini açıkca a5y• 
lemeği vazife bilirler. 

Bir Sovyet gazetesi, Sovyet 
matbuatının bu huıusiyetinden 
bahsederken d iyor ki: 

"Sovyet matbuatmın okuyu• 
~ularmdan saklayacağı bir t•J 
toktur. Sosyalist rejimi, bu açık 
1tonuşmadan .zarar değil fayda 
fÖrUr. Aldanmıyahm, SoYyot 
lllatbuatı yıni hayatın güçlükle· 
tinden ve eksikliklerinden bah
li•lrnekle onun zaafını değil, kuv· 
\'etini ispat etmiş olurlar. Efkarı· 
Urnunıiyenin, kazanılan zaferler 
kadar uğranılan mağlübiyetlerl 
de bilmesine ihtiyacı vardır. Bu 
İUretıe Sovyet matbuatı mUıpet 
ş görmektedir. Oku) ucunun ade

di arttıkça ve seviyesi yUkseldlk· 
~e Sovyet matbuatının mea'uliyetl 

0 artmaktadır. Bu sebepledir ki 
Re.rek kendisine, ierek Sosyalist 
tiJlmine karşı insaf sız ve ciddi 
0 Dıak mecburiyetindedir. Sovyet 
~atbuatının ihdas ettiği kendi 
d~ndıni tenkit sistemi, hataları 
111 

Zeltmiye, yanhflardan korun· 
f ıya Ye memleketin yllkHk men· 
heatleri karşısında Sovyet mat· 
nf atanın kendisine düşen vazifesi· 
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"iki aya~ım bir pabuçta,, ıöıQ aıkıtın f bir ad•mın 
nziyetini ifade eden en kuvvetli ıözlerd"n biridir. fn1an 
değil, iki ayaj'ı bir pabuça a ıkııan fıl bile lciı vaziyete 
dilter. KuTvet, inaanı o vaziyet!erden kurlarmıya kifi 
ge!mez. Bir defa aıkııtın ız mı; ılzi c--ncak zekanız ve bil-

giai:ı kurtar: ilir. Aaıl olan evvela bu <le rece jiiç ı ir 
vaziyete diiımemektir. Fakat liiaalyat bizden ku, vetlidir. 
Her vakit iki ayağımızı bir pal uca ıokaLilir. O v. kit 
ku1lanacatımız •İlahı timdiden temin etmek laz ımdır. 
Zekinıza ve bilginiıf kuvvetlendiriniz. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Makedonya omitesinin Ci
nayetleri Meydana Çıkıyor 
30 Kişi Atatürk Gün·· l 

Tevkif Kutlulanacak it 
GGneı Kulübün teklifi Qzerine 

E{Ji/J/ fıtanbul idman Cemiyetleri ittifakı 
cuma glnQ Atatürk gOnfinQ lr.uUu'a-

Sofya, 20 (Hususi) - Make• mıya l{aror vermiılerdir. Cuma gOoO 
donya komitesinin cinaye!leri hl· ıabahleyin Takıimde, öğleden sonra 

Yunanlı ar K ra lık 
istiyor! 

Çaldaria Söylev Verirken 
Halk Böyle BaAırdı 

rer birer meydana çıkmaktadır. da Fener ıtadında Ulre ( merasim ) 
Geçen gün Cumaibala ( Gor• yapılacak, 1Bbableyin Taksim enıdına 

na Cumaya ) kasabasına yakın (abidesine) gldilHek bütün kulüpler 
bir merada ameleler yerde gömülü tarafından bir lSraek yapılmıt çelenkler 
Uç ceset bulmuılardır. Yapılan konulacak, 6ğladen sonra da Fener 

tahkı'katta bunlardan birinin 1928 ıtadında geçit resmi yapılacak Ye 
AtatDrk heykeli önllnde durularak 

11neslnde mebus olan Balabonofa ıpor andı içaecektir. 
diğerlerinin de Sporsofla oğlu ol· Samsunda 
dukları ve bunların Makedonya Samsun, 19- AtaUlrkGn Samıuna 
komitesinden lvan Ruyşef ile ayak bastığı gün dünda ve cofkun-
Svilen Bekarofun öldUrdUkleri lukla kutlulandı. 
anlatılmıştır. 

Katiller askeri müstentik hu· 
zurunda cürümlerini itiraf etm:ş, 
ve her ikisi müddeiumumiliğe 

Tarikatçılık 
Aydında Da Üç Kişi 

Atina, 20 (Hususi) - Başbakaa 
Çaldarls Patrasta ilk intihap 
söylevini vermiş va binlerce halk 
tarafından çok alkışlanmııtır. 
Söylev esnasında halk : 11 Biz 
kırallık fıtiyorud,, diye bağırmıthr. 

Çaldarla, önümüzdeki seçimde 
kıratlık meselesinin propaganda 
•esilesi olmıyacağım, fakat bu 
itin 11eçim bittikten sonra mutla• 
ka düşünnleceğini ı«Sylemiıtir. 

istihlak 
Vergisi teslim edilmişlerdir. 

Bundan başka Makedonya ko- l T Ankara, 19 - latihlAk ver-
M h 1 A} dın, 9 - arikatçilik suç-

mltesinin sabık reisi lvnn i ai 0
• lusu Saidülkürdi ile muhabere gisi kanunu bütçe encfimenlnden 

Tevkif Edildi 

fun cinayet suçundan mahkiimiycti ettikleri ileri Görülen Memleket çıkan son ıekline göre kahvenin 
de Temyiz mahkemesirhe l }ahd~k hastauesi göz doktoru Şevket, kilosundan 30, çaydan ve kaka· 
edilmiştir. Bu karar Mi ai 0 a • müftü Musa ve dişçi Emin te"kif odan 60, kakao yağından 120, 
kında verilen ikinci idam kararıdır. edıldiler. kauçuktan ve mamu atmdı:ın 100, 

Yeni Tevkifler Dişci Emin, Saidülkürdinin ri- 150, lastik boru ve elektirk 
Sof ya, 20 (Hususi) - Dlln sa lelerini kendisi gibi mektupçu· levazımından 20, dışandan ge-

Tabiat 
Ve 
Moda 

Sernr Bedi -1, 

Beni bağışlayınız: Bugün size 
yine havadan söz açacağım ve , 
daha fena sı b iraz kendimi öğece
ğin. Hatırlarsınız ki ilkbahar gl· 
rerken takvimlere inan olmiyaca• 
ğını ve çiçek mevsiminde karlar 
yağabileceğini, ıhk tatJı hava ye
rine buzlu rüzgarlar eaebileceğini 
yazmıştım. Falcıhğıma hükmede
rek aveunuzu, yahut kahve fllca• 
nmıı:ı bana uzatmayınız; fakat 18 
Mayıı tarihile Londradan gelen 
fU telgrafı okuyunuz: 

" Biitü11 lnailterede ıllld•tll icar 
fırtınaları boılomıştır. ICorut çokla· 
ğalfda11 ıollar ktıpa,.mıı, tretı ••f•ı·
lerl giçleımiıtir. Orta l11gilterede 
icar bir mtllreg• gak/aşmıştır. ,, 

Şimdi de Avusturyadan 18 
Mayıs tarihile gelen fU telgrafa 
okuyunuz: 

'' Auuatarga Tirolutıda ıttldetll 
kar fırtınaları oardır. Kar elektrik 
tell•rinl boznıalfar. Ba güzd•ıı lns-
6ark 111hrl azara müddet karaRlıkt• 
kalmıştır. ,. 

Par.ıten de şu telgraf geliyor: 
" Mevsimsiz kış devam ediyor. 

Her tarajta ıermom•tre ••/ırdan •ıa· 
ğıdır. Bırçok gerierdd do11 oar. Bu 
• ne hemen hiç m•goa getişmigec•k
tır. Buz gibi bir riizgar ••igor. ,, 

Bu satırları yazdığım ıırada 
lstanbul sıcaktan tutuşuyor. Fa· 
kat bir kaç güo evvele kadar da 
karlı havaları hatırlatan bir so
ğuk içinde, gitmesi yaklaıan ba· 
harm gelme& ni bekleyip durmuş• 
tuk. Bugün de şu kavurucu sıcak· 
ların gitmesini, hattA kışın gel· 
mesıni isteyecek kadar yanıyoruz. 

Tabiat aapıth. Kaloatın şuu· 
runda bir bozukluk var. Büsbütün 
çıldırmasından korkulur. Hava 
doktoru Bay Fatinle akıl ra1atcı11 
Bay Mazhar Osman elele verıe
l r de şu koskocaman hastayı bir 
yoklasalar. Derdi nedir acaba? 

Birine mi sevdalandı dersiniz? 
EHt, belki tabiatta, tabii 

şeklinden bUabUtnn baıka bir 
boya, kılık ve korsa gtızelJitf icat 
eden moda perisine ifık olmuıtur 
ve ona uymak için zıvanadan 
çıkmış, aık sık değiımekten zevk 
almaya baılamışbr. Zaten çok· 
tandır tabiat modaya, moda da 
tabiata doğru meylediyordu ve 
bunun için değil midir ki çlplakhk 
günden gOne arhyor. Tabiat te 
sapıttıktan ıonra bize ne demek 
dU§er? 

Meşhur Bır Japon Tayya
resi Şehrimizde 

Londrndan Tür ki yeye bir spor 
uçuşu yapan Japon tayyareci 
KatsUtaro Ano dün öğleden sonra 
Yeşilköye gelmiştir. Tayyareci 
yarın yoluna devam cGecektir. 

lktasat Mecrsi Mülga 
Ankara 19 - 1927 de tcsiı; 

edilmiş olan Ali iktısat meclisinin 
kaldmlmall kararlaştırılmııtır. 
BUtçe encümeni bu teşekküliln 
lağvını muvafık görmüştür. 

Lava) - Görnig 
lVıülakatı burada ansızın nrnşt rmalar ya- nun da okuduğunu ıöylemiş, len lastik ayakkaplnrdan 16 -

pıldı ve Makedonya komitenioe bunun Ozer;ne mektupçunun da S Pariı, 19 - Moskondan dönen 
mensup oldukları sanılan 30 kişi ifadesi al nmıştır. O, laatik eşyadnn 46, pen• Bııy Laval ile Prusya B thakam 
tevkif edildi. -====--"-====- cere camından 4, kağıt Ye mu· Görnig Krakovide görilımOtlerdir. Bu 

uyandırmıştır. kavvadan 3, deri mamulatından görOşme, Hitlerin geltcck söylevi ile 
CUmhurlyet Tarafterları Bu beynnnamelerin yazı:ışında nliikadar göro·nyor. Franıız gazeteleri 

Sofya, 20 (Huıusi) - Cümhu- Yugoslavya il birleşme taraftar- lO • 30, hazır eşyadan 55, yUn Leh.aten dıt it eri B9 kanı Beki, 
f d k J 1 bine lnrının da ilgiler! {alii.kalan) vardır. me 1Sucattan 45 • WO, tapka Fransız • Alman görfiımelerine yar- > 

rlyetçller tara .n nn ıra 8 ey w .. l l 1 d 25 dun için en iyi durumda görilyorlar. \ 
yazılan yeni beyannameler dng•· Burgcz, Fiiibe ve Varna vall4 taa a i.arm an kurut iıtiblak Bu görOımeyi, .ıerginliğin gnşeye- ı 

Yapmasına hizmet etmiştir.,, 
b Matbuat kongresi Türk mat· 
k Uatının vaziyetini tesblte çalışır· 
•ien ~~vyct matbuatının bu husu• 
1ıJehn1 göz önünden ayırmama· 

tlıml'I halk aras•ndo heyecan lerl azlcclildaer. \'ergi&İ alınacaktır. ceğine :ılamet aay nlar da vard ır. · 
,~_::::=-..:.:.:.:~-.;__------·-------------, r-. ·~ . ... ···f 

j S .TER l NA N IS TER 1 NA N M A ! ispanyaya Mal 
it, 

Zehirlenenlerden Bir Ço-
. cukcağız Öldü 

ltr Üsküdarda sütten zehirlenen· 
ilin ll~asında bulunaD boyacı Ali
dan Yaıındaki oğlu Ahmet 
tth akşam tedavi edildiği haı
llıUd~ede Blmilşti.\r. OskDdar 
koy ..... elunıumilm tahkilcata el 

.... tl4hır. 

( 

Balıkeairde çıkan TOrkc'lli gazetesi yazıyorı 
" Balıkcairin Korucu nahiyesine bağh ay~klı köyOn

de Em.ne ad oda genç bir kız Yakup adında bir erkeii 
dağa ka~nmış ve bu adamla kendi arıu111le münue· 
b.tte bulunmuıtur. 

" Emine oo ikl yaıında genç bir kızdır, Yakup iu 
birkaç evlit b 'lbaaı yaılı baılı bir adamdır. 

Hidiıeye el koyan Korucu j ndarmıı komutam 

Ahmet onbatı har ikiıini de yakalıynrak nnbiyeye 
getirmiştir. 

" Emine karakol komutanına Yerdiği ifadede 
oğlanı ben kaçırdım, kendi isteğim le nıllnuebette 
bulundum. Onun bir su;u yoktur! demittir. 

" Emine ile Yakup karakol komutanl ıtı tı:. rafında n 
yapılan tahkikat nrakilo Cümburiyet Milddeiumumi
liğiğine ıöııderilmittir. ,, 

Gönderilmiyecek 
Ankara 19 (A. A.) - Türk

ofis reisliğinde ; lıpanya ile ti· 

JSTER iNAN /STER iNANMA! 

caret anlaşma~• müzakereleri ne• 
Uceleninceye kadar tüccarları

mmn zarardan korunmaları için 
bu memlekete mal göndermeme-

1
1 lerl tavSİ) e olunur. 

- ----..JJ '--------------..JJ 
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\ Memlebt Maıuarası~ 

Pınar başında Yeni 
Yatı Okula/arı 
Yapılıyor 

. MEMLEKET HABERLERi 

Kayıerl, (Huıusi) - Pınarhafı 
T oroı dağlarının eteklerine yayıl· 
inış 1300 • 1600 rakımında ve 
4500 kilometre murabbaı sıeniş
liğinde bir yaylaya Aziziye adile 
kurulmuı bir ilçedir. ' 

Sivasta 
Mektebi 
Açılıyor 

Bu 

Siv&1, (Huıuıi) - Kırk gUn• 
denberi Sıvaa ve çevresinin Ba· 
yındırlık kUitilr, ekim, 11hhat 
iileri fü:erinde konuşmalar yapan 
meclisi umumi çalışmasına ıon 

verdi. 

1 
Yıl Bir Köy Yatı 

ilçe baıkendi olan Pınarbaşı 
gibi köyleri de yeni kuru:muıtur. 
70 • 80 Hne evvel kut uçup ker
van geçmiyen bu nrimll yayla 
ancak göçe.be halinde gezen av• 
tar oymaklarının yazlıkları idi. 

Umumi meclisin bu yıl verdiği 
karaı ların başında timcm;k 40 
ta:ebelik kadroı.ile tedr:aata bat· 
lamak üzere bir köy yatı mektebi 
açılması gelmektedir. 

Sıvasın görilnütü 

Pınarbaıı kendi kurulurken 
gezici avşar oymakları yaylanın 

cenup taraflarına yerleıtlriJmiı, 
Kafkaayadan gelen çerkealere yi
ne o tarihlerde Uıuu yayla adını 
alan timaldekl geniı ve ıulak 
1ahada yer göıterilmit ıonraları 
Koçılrl H Denimden gelen 
kUrtlerde Binbuğa dağlarının ete• 
!erinde yer tutmutlardı. 

Slvaa llbaylıiına bağlı olan 
Pınarbaıı yakınlığı ve ökonomik 
bağlılığı göz önllne alınarak 927 
ıenesinde Kayseri ilbaylıj'ına bat· 
Janmışbr. 

Pınarbaıı Kayseriye 105 kllo
metro uzaklıktadır. 500 evi ve 
3000 nüfusu vardır. Kendin 
hemen kenarında saniyede 
400 litre ıu veren Uç kaynak 
•ardır ki buraya kentliler (Pınar· 
baıı ) derler ve kent ~eni adını 
buradan almııtır. 

Bu mektep san'atlar evinin 
yamacına düıen karglr binada 
kurulacaktır. 

Mektep ilk tahsil verme için 
köylerde bulunan kimsesiz fakir 
köy çocuklarını buraya toplaya· 
cak ve bu yıl yalnız birinci ıınıfı 

açılacak diğer yıllar sınıflar ço· 
ğalacaktır. A}ni zıtmanda burada 
yer alacak olan köylü çocuklarına 
yakındaki 1an'at evinc!en de san'at 
öğrenmeleri görecek ve bu su· 
retle ileri için san' at kültlirlinU 
de ala, ala yürUmüı olacakbr. 

Mektep huıusi muhasebenin 
f dareai altında bulunacaktır. Ge
lecek yıl mektebe 80 talebe alı• 
nacaktır. 

Meclisi umuminin bu yılki ha· 
zırladıiı varidat ve masraf bUt· 
çed -457, 715 liradır. Bütçe ıu 

şekilde ta:ızim edilmiıtir. 
63,625 lira hususi idare, 102, 155 

lira naha, 199,443 lira kültür, 
6,922 lira ziraat, 24,580 lira ıao'at· 
lar evi, 19,32~ lira ııhhat, 7, 127 
lira vlllyet matbaaıı, 45, 161 lira 
muhtelif maarafJara ayrılmııtır. 

Bir Genç Arka
daşıııı Öldürdü 
Kenc:isi De Öienin Attığı 

Kurşunla Yaralandı 
Tire, (Husuıi) - Yigenli kö

yünde Cabalar oğlu Hüseyin ile 
Musa oğlu Himmet biribirlerlle 
kavga etmit' erdir. Eski bir kin 
yUzUnden çıkan bu kavga sonunda 
cinayet olmuf, Hüseyin tabanca 
ile Himmeti 8 yerinden yaralıya· 
rak öldürmüş, kendisi de Himmet 
ttırafından atı.an kurşunla yara· 
lanmıştır. Himmet gömülmüş, katil 
Hüseyin de yaralı olduğu için 
hastaneye ka!dırılmıftır. 

Bir Deveci Bir 
Kadını Sekiz Ye
rinden Yaraladı 

Tire, (Hususi) - Mustafa adlı 
bir deveci kendisine metreslik 
eden uygunsuz takımmdan Mak· 
bulenin kendiıini reddetmeaine 
muğber olmuf, Y eıil Ali adlı 
arkadaıı ile sabaha kartı saat 
4 buçukta e\ine g:derek Makbu· 
leyi 8 yerinden yaralamııtır. 

j fzmird~ 
Turing Klubün Gezintileri 

Başladı 
lzmir, 19 ( A. A. ) - Turing 

klubün üçüncü gezintiıi Ödemiş e 
yapıldı. 750 kişi vardı. Büyük bir 
kısmı Bozdağ ve Gölcük yaylala· 
rını, bir ~ısını da Ödemi~ ve 
Çevresini, Örnek köylerini gezdi· 
ler. Gezinti çok parlak ve eğlen· 
celi oldu. G~zgincilere Torbalı, 

Tire ve Bayındır iıtaayonlarmda 
halk belediyeler çiçek ve ayran 
sundular. Turistlerden bir gurup 
önümüzdeki klf kayakçılık ıporu• 
nun yapılacağı 1850 yUkıekliğin· 
deki Çavdar yaylasına çıkarak 
yeni açılan yolun ıenliğini yaptı. 

Y eıiltire, Şaşa), Berıama ve 
Kozak, Bur&a, Çanakkale gezin· 
tileri de gelecek haftalar proi· 
ramına girmiştir. 

Y enişehirde 
. Bir Hükumet KonaAı Ve 
Çocuk Bahçesi Yapılıyor 

Y enitehir ( Huıusi }- Erkinlik 
aavaıı ııralarmda yanan hükumet 

ilçenin iç kamunla beraber 
altı kamunu ve 202 köyO vardır. 
Genel nllfuıu 60,000 e yakındır, 
Halk koyunculuk, atcılık ve çift· 
çilikle uirapr. Yurdun tam gö
beğinde, bOyUk ıehJrlerden çok 
uzak olan bu ilçe halkı birer yata 
okulaları yapmaia lıaşlamıılardır. 
Ancak bUyllk ıarlarımızda •ti 
görülebilen bu okulalardan blriıl, 
Pazarviran ba9kendindeki mek• 
teptir. lklnciıi 23 Nlaan 935 de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=- konağlnın yeniden yaptlmau 

' Kaynar kamun başkendinde 
' yapılmıı, üçUncUıU de 
Sanı kanununun Yalak köyünde 
yapılmııtır. 

Viranıehir Kamun baıkendile 
Toklar kamun başkendinde de 
yoni mektepler yapılmaktadır. 

Bu arada yatısız olan Şabanlı 
ve köyyeri okulalarİna ekleme 

yapılarak yatılı oku:a ıeklin• 
konacaktır. Kara Ali ve Müliyim pehlivanla hakem heyeti 

Köy kanununa uyarak kendi Ad d B k G 
paralarile yaptıkları bu yüce apazarın a üyü ü-
eser:er karşısında köylümüz çok 

~·ev!'!!!inme~kte~dirıe-r. ~~reş Müsabakaları Yapıldı _ ... __._._.... , .... _......... ....... .--

BUTUN ULKE.YI· 
HE RC.UN 

DOLASAMAZSINIZ 
FAKAT: 

Adapazan (Huıust) - Avcılar Küçük ortada lzmitli Ilyaa ile 
b:rliii tarafından tertip edilen MUrefteli Şerif birinci ıelmitler 
büyUk pehliYan gllreşleri çok ve berabere kalmıılardır. BUyUk 
alakalı olmuı, aeyirdlerin sayııı ortada Gönenli Hamdi Orman· 
6 bin kiıiyi geçmitHr. Ayak sıU- ldSylll Kbımı yenmiıtlr. Baıa, 
refinde Ormanköylü llyaı ile Ttırkiye yağb ıtıreı ıampiyonu 
Solaklardan Osman birinci ıel· Kara Ali ile Mülayim . pehlivan 
mitler ve ıon ılireı te berabere ıUreımişler, iki buçuk saat glireı-
kalmışl<lrdır. ttiken ıonra berabere kalmıılardır. 

Ye:ıişehir Köylerinde Kızılay 
Y enlıehir { Husuıi )- Fethiye 

ve Toprak ocak köylerinde Kı· 
ıılay Kurumları yapılmıf, açılma 
ıen'iklerinde bütün kasaba halkı 
hazır bulunmuılardır. 

Salihli MalmUdUrlUğU 
Soma ( Huıusl ) - VllAyet 

Ta hıil Müfettiıi Bay lımail Hakkı 
Sa:ihli MalmUdUrlllğftoe taylll 
edilrniıtlr. 

izmitta Orman Fen Heyeti 
lzmit ( Hususi ) - Burada 40 

mühendisten mUtetekkil bir orman 
fen heyeti vardır. Bu heyet lzmlt• 
ten baılayarak buton ormanların 
p1anlarını yapacak, yeni orman 
yasaaı Kamutaydan çıkınca da 
itletme faaliyetine ıeçilecektlr. 

Yeni yasaya 16re devlet 
kendi ormanlarını keadl Jilet .. 
cektir. 

• 

kararlaıtırılmış, temel atma ıen· 
liği yapılmıştır. Kasabanın tam 
ortasında bulunan ve Ulu camiin 

r önün~ rastlayan mezarlık ta ço· 
cuk bahçesi haline getirilmekte
dir. Belediye evlerdeki kafeslerin 
kaldmimasım karar altına almış, 

kadınların çarşaf giyip peçe kul· 
lanmalarını da yasak etmiştir. 

Bigada Bina 
Kıymetleri 

Biga, (Hususi) - Eurada oına 
kı 1mellerl gittikçe düşmektedir. 
Vaktile üç bin liraya yapılmıt 
evler doku'l yüz liraya kadar ıa· 
hlmaktadır. Tarla kıymetleri daha 
düşkündür. Di.niimü es!ddcn yirmi 
bet l.raya ahnıp sat.lan yerleri, 
beı liraya alc.n yoktur. 

Armutluda 
Muhtar Seçimi Yenilendi 

Armutlu, (Hususi) - Armut· 
luda muhtar ıeçimi işi · birçok 
münakaşa'ara aebep oluyordu. 
Seçim iki defa ) apıldığı halde 
bu münakatalarm ıırdı arkaaı 
kesilmemiıti. Bursa Vali muavini 
bay Ediple Gemlik kaymakamı 
bay Gani buraya gelmişler \'e 
muhtar seçimini yenilemiılerdir. 
Yeni muhtar bay Saim olmuıtur. 

Bir 

Tirede 
Bekçi Bir Deveciyi 

Yaraladı 
Tire, ( Husuıl ) - Mahmutlar 

köyU bekçiıi Muıtafa, ekilmiı 
tarlalara deveıinl ıokan Hki Uba 
k&ylinden denci KUçUk Ali ile 
kavıa etmlı ye sonuçta (neticede) 
maneıle Ailyl yaralamıştır. Yaralı 
haataneye kaldmlmıt. bekçi hak
kında takibata bqlaamııtar. 

Ekim işleri 

llu Yıl 
Tütüncünün 
Yüzü Güldü 

J 

Samaun, (Huıuai) - Uzun } ıl• 
lardanberl dünya harmanlarında 
çok iıtekle aranan ve Samsunun 
da en göze çarpan bir kazanç 
kaynağım teşkil eden Samsun 
tlltünll aon zamanlara kadar mem• 
lekete hatırı sayılır bir kazanç 
temin edemiyordu. Bu durgunlu• 
jun birçok aebepleri vardı. 

Bu yıl tUtünlln para etmesinin 
baılıca tebebi meV1İmin kurak git• 
mesi ve bu yüzden mahsulün yük• 
ıek randıman vermeai ve aynı za1 
manda yeni kanuna sıöre yapı!aa 

denklerde her türlü hile ve f eaadıa 
6ntlne geçilmiş olmasıdır. 

Yeni yıl tırümllnden en öne• 
tOtUn mübayaasma baılayan Geri 
Tabako ve Di Amerikan ıirket• 
)eridir. Dizi dengi olarak tütilD 
aahn almayı Adet edinen bu 
tlrketler hiç bir ııkarta ve görmeı 
ayırd etmeksizin yeni ıene mabe 
ıulUnUn klloıunu bir liradan satıG 
almıya baılamıılar fıe de b~ 
ıirketler araıında baılayan r~ 
kabet ve parti doldurmak mtlca• 
deleal piyaaayı yükıeltmiş v• 
billhara da diğer alıcıların pastal 
olarak mübayaaya baılamaiarı 
bu plyaaayı tUtUncUnün yUzüntl 
gllldllrecek bir hadde çıkarmııtır. 
Son vaziyete göre diıi deoı' 
olarak tllttlnlln klloıu yüz eUf, 
pastal olarak 250 kuruıa kadar 
yükHlmiştlr. Bugllne kadar bu 
ıartlar altında yapılan mUbayea 
iki yilz elli bin kiloyu bulmuştur. 

Bu alıt veriıte tlltiln inhisar 
idaresi iyi bir nAzım olmuıtur. 

ihtiyar bir tlltUnc8 diyor ki: 
.. Ben tam 35 ıenedir tlltUn• 

ellilik yapıyorum. Bu inhisarlaf 
binasının taııoı bu havluya bell 
yığdım. 

O zamanki çorbacılarla da 
iyi geçinirdim. Fakat ne yalatl 
söyleyeyim, güneş albnda çoluk 
çocuğum ile meydana getirdiğidl 
tUtlinden hiç te hayır görmedim• 
O zaman ıskarta derler, görme~ 
derler, çıkma derler elimizdeki 
tUtUnU dörde böler UçUnU pıırasıı 
alırlardı. Buna ekledikleri cezayl 
da heaaba katacak olursak eli" 
mize ya hiç para ieçmez veyahut 
geçse bile o paradan bayır gö~ 
mezdik. Fakat bugUn bu çatı 
altında bulunan idareye ıattull• 
Bu idarenin eksperi ayağıın• 
geldi. TütUnün değerini biçti. 
Şimdi bu odadan ( vezneden J 
alacağım para benim ve çocukla'" 
rımın bir senelik nafakasmn ..,., 
bir yıl içinde göreceğim yeni ır 
lere yeter ve artar bile. 

Tlitlin piyasasına hakim bit 
vaziyette olan inbil?r idaresi d•" 
ima köylünün faydalanm&1ı yo" 
)unu takip etmekte ve bulanı1' 
suda balık avlamak istiyenler• 
aman vermemektedir. 

Bu yal tlltünlin ıimdiye kad•' 
görUlmemİf bir fiatla satan alıO"' 
ma11 ve bu alım 1atımin da ardJ 
arası keıilmemeıi yeni sene içill 
tlitUncülerl bUyUk bir f aaliy•t' 
aevketmektedir. 

TütUncUlüğU san'at edinlP 
iyi tütün yetiıtirmekle tananroJf 
olan birçok tutilncüler r•f' 
betsizlik ve tlitünUn para etıJJI" 
mesi ylizllnden tütlincültiğU terk•" 
mitler ve bir kenara çekilmişi•" 
di. Şimdi bunlarm hepsi faa!lyet• 
geçtikleri gibi elinde 3-5 kurLlfd 
olanlar da tütün yetittirmek he"e' 
sine kapılmıtlardır. Bu monal!I: 
betle hazırlanan fidelikler ~rı 

111 
mlizdeki yıl tütUn dikiırı•'d• 
tasavvurun fevkinde bir had 
çıkacai.nı ıöatermektedir • 
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Kararını 
Vermişe Benzer .• 

ltalya Ba~bakanı Bay Musolinl 
birkaç glln evnl ltalya ile Habetlıtan 
•ra11nda menut olan JhtilAf hakkında 
bir ı<Sylev verdi. Bay Muıolininln bu 
•8ylevi dahi ziyade lnıriltere Ye fogl· 
~iz gazetelerine kartı idi. ilk nnl, 
ltalyan-Habeı ihtilafı mUnuebetile 
0 rtaya çıkan ve Roma nnJinde bir 
te1•bbQa yapıldıRını kaydeden "ir 
layiayı tekzip etti. "Siyaaal teıeblılh,, 
lı:~HrnHinin İtalyada tahammOI ellile
ı.ı17ecek kadar ağır bir tabir oldufuna 
~~ret etti. Ve balya ti• fnril~ere ve 
ranıa arasındaki mUnaıebetın, bu 

n,\>İ hareketlere lüzum sıöateremiye• 
'b~lc kadar doatane olduj"undan 
lbsettikten ıonra dedi kiı 

ltalya ile Habetiıtan araaındakl 
:Gnuebet, 1ade bJr hudut ihti11fıa-

an ibaret detildir. Bu, blltlln bir 
:•ıi •e bltCln bir gelecek nıe~elHi· 
L •r. Binaenaleyh, bu itin klikOntlen 
11•lledilmHl lazımdır. 
it Bay Muaolininin bu •özlerine bR· 
ılacak olur1a, ltalya, her ne b•ha

~IJla olursa o!ıun Habeılstanla olan 
b ••aıını halletmeye karar vermittir. 

unun için, kendJılnce tayin ettiti 
t•nıan\ b~kliyor ki bu zamanın, o 

l'Yalide çok tehllkell olan yatmur 
>
1
•trna meTıiminden sonraki devre 

0 lrtaaı çok mümktındllr. Yalnı:a, bu 
~~naaebetle ftalya, lngillz büküme-
lnın lıu it karııaında gidişini beten• 
~iYor n lngiliz gazetelerinin diline 
• 11Yor. İıtiyor ki fngiltere de Fraa-

t~ gibi kayıtaız bir muzaheret 
oıter.ın. 

Bunun drtında bir nokta daha 
İtllr; Ba1 Muıoliniye glSre, balyayı 

alyadan faıla düşOnen do•tlaran bu 
:lırnetine Hı.zum yoktur. Al· 
el anyanın aılihlandıtı bir 11.ra-
rtt' ltalyanın Habetiıtanda bir 
bı"ceraya atılmaaı ileri•i için 

r tehlike olamaz. Çünllla italyanın 
•ıtt A G \>rupadaki hudutlarını beklemek 
b~•re •ilah altında 800-900 bin kitUik 

' kuvveti vardır. 
1 Dernek oluyor kl ftalyan • Habeı 
ı~••ıı, eğer mutlak bir lngillz muha
t •ti ile karıılaımaua bugftnden 
b:~lla ve belki aonbahara doğru 

8 rn•hal patlayacak demektir. 
Süreyya 

12 Kiti BoAuldu 
9 k~ltua, (Amerika) 19 - Aralarında 
~I . ı.şilik bir Zenci ailesi bulunan 12 
ı._ tı Yağmur auJarının etrafı buma· 

tıııd 
~ dolayı boğulmuıTardır. 

---
20.5 a 

Edebi 
,,.,_ _ Tefrikamız 

Casus Lavrens 
Nihayet Öldü 

Kazadan Sonra Bir Türlü 
Kendine Gelemedi 

Lavrenı namı diğer ŞaY 

[Arap kıyafetinde] 

Loodra, 19 ( A.A ) - ( Kolonel ) 
Albay Lavrenı, çok ağırlaımıtbr. 

Kurtaralma1ındao hemen umut keall· 
mit •ibidir. Gece evinde kendlılne 
okıljen nrllmiıtlr. 

Son Posta: Malum oldufu Gzere 
Loadra'da bir motoıiklet kaıa1ı 1re~lrd1 
ve ağ'ır ıurett• yaralandı. 

* Londra 19 - Albay LnreDI 81-· 
mUıtOr. Son Poıta: Acap bu IJIOm 
haberi lngillzlerin geç kalmıı bir 
Ni1an bahkJarı olma1ıa. 

Al~anya ile Litvan
ya Bozuşuyorlar 
Berlin, 19 - Doğu Prusya'aında, 

Kaunas'ta verilen htlkOmlerden 8türil, 
Litvanya'ya k2111 tezahürat yapılmıı· 
tır. Hudut üzerinde Tilait ıehrinde, 
halk, Litvanya konso'oıluk konağını 
taılamıı:ır. 

Yazaıe: 

Mahmut Yesari 

N.o 

72 ~/;~:· .-~. -.. 
F~~-----------------........ Çam Tırtılları 

ilı --::. ÔbürgUn Aktaşa gidece· 
' ~acer Hamm ... 
liac~r, dütUndU ı 

hh:;- Öbür güne kadar eyile• 
1 lrıern, giderim. 

lia. - Haata mısınııız, Hacer 
nırn? 

G l~i i enç kadın, yorgun bir Hale 
il Çekti : 

~ıij-1 - Öyle kırgınım ki Ağa• 
Ilı... . 

~ltı~ernır Ağa, pantalonunun ce
Çıka en bir bilyllk şİfO konyak 

rrnııtı ı 
-o t'H •anek, tam zamananda 
rruı~inı .•. 
lillcerin, birden içi Urperdi: 

l\t; ~A.b, sana, zahmet oldu 
cıgırn. 

bt~tş·teye •linf sürmüyordu; hil
Çı k d _ a ını çağırdı: 

'akı A.yfe kadm, bu şişeyi 
a:yıv S Ç er. onra isterim. 

l\i'r aktırmadan gözuci!e Demir 
l!l<ı}'a h 

llı11 k akınış'ı. Demir Ağa-
1ll tı(. i aşları hafifçe kalkıp 
~t~" i • Hacer, azıcık tereddüt 

~ . a 
~l)t -ıtt. ~u sarpa saracağını anla· 

akat katı bir nezaketsiz· 

Iik ederek, Demir Ağayı incitmek 
de iıtemiyorduı 

- Ağacığım, bir kadeh içer 
misiniz? 

Demir ağa, boynunu çarpıt· 

mııt&: 

Yok, ıimdl gideceğim. 
Pek çabuk değil mi? 
Biraz ltlm var da .•. 

Hacer, Uzerine fazla varmadı, 
Demir ağaya elini uzattı: 

- Yarın akşam uğrar mısınız? 
Demir ağa, önüne bakıyordu: 
- Yarın akşam, tapucu ile 

buluıacağım. Arabayı da peyi•· 
yeceğim. 

Hacer, onun karıldığm1, gUcın
diilnl anlamıftı. Demir ağanın, 
çekingen duran etni çekip tuttu; 
yanaklarını çukurlaıbrarak gtl· 
lümsedi: 

- Hepıl kaç dakikalık it ... 
Bize de birkaç dakikacık utrayı

verirsinlz. 
Demir Ağa, yUztl penbeleıe-

rek önüne bakıyordu: 
- Vakit bulursam uğrarım. 
- Öbür giin Aktaıa gidip 

ıidemiyeceğimiz ~de belli o~r. 

1 
l AVRUPADA TAYYARE KUVVErJLERf 

A U 8 VA 

fldf'·Z P 

Bu haritada, siyah tayyareler ()zerinde _gön' fttilnüz rakamlar, her mem
leketin menut oldufu bilinen harp tayyarelerinin miktarını göltermektedir. 
Fakat ıon aylarda dnletlerln her biri bu miktarı hiç olmana iki milline 
çıkarmata karar nrmlttlr. 

Maksim Gorki Uçağı
nın Düşüşü 

Kaza, Bir Başka Uçağın Canbazlık 
Yaparken Çarpmasından Olmuştur 
Moıkova 19 - 8 motlSrlO ve 7000 

beya-ir kunetlndeki Makıim Gorkl 
uçaj'ının kOçlk bir tayyare ile yap· 
tıtı çarpıtma oetlceai dOıütü hakkın· 
da Ta. ajansının taflllltı: 

DOa onfkiyi 25 ıeç• pilot JuroY 
ye ikinci pilot Mlkeeffn idarHinde 
n Aero Dinamik merkn Enıtitftal 
itçllerlnden 36 yolcu ile Merkez ha
Yacılık alanının Gzerinde uçmakla 
idi. Pilot Blagi'nia ldart1lnde 'fe 
En1tltüye batlı diler bir uçak ta 
Makaim Gorlcl lle beraber uçuyordu. 

Kat'i yaufa raf men Blagin 700 
metre 7ilk1ekllkte •e Gorkl uçafının 
yakınlarında canbaı:Jık uçuolarına 

baıladı. Perende atarken Gorkinin 
kanadına çarptı ve Gorkl uçatı ci
vardaki Sokol k510nOn Ozerine 
parçalanarak dOıtO. 

Tayfalardan 11, mtihendlı, teknik 
adamlarile itçiler ve bunların çoluk 
çocuklarından 36 kiti ölmOttUr. 

Kazaya Hbep olan pilot Blag"in de 
ölmOıtnr. Ölenlerin cenazeıl 20 

--= Olur, Hanım! ı 
Hacer, Demir Ağanın elini, 

yumuşak amçları içinde uzun 
uzun ııktı: 

- Olur diye baştan HVma• 
ymız, mutlaka beklerim. 

Hacer, kibar, ıeasiz gllcenikliğl 
karıısmda kuvvetini kaybetmifti, 
adeta yalvarır gibi bakıyordu: 

- BugUn kalmanızı isterdim 
amma, hastayım... Sizin de keyfi· 
nizi kaçırırım. Yarın akşam, ge
liniz ..• 

Demir Ağanın kulağına eğil· 

miıti: 
- Yarın ıece, uzun uzun ko-

nuıuruz. 

Demir Ağa, hiç sesini çıku-
nuyordu; Fakat genç kadının ılık 
gülli~Unden, tlık ıeainden, ıhk ba· 
kııandan zerre zerre erimişe ben· 
ziyC'lrdu i sönük sönük bakarak: 

- Vakit bulmıya zorlarım! 

Dedi. Ve ıokak kapısının ö· 
nllnde kasketini giyerken sordu: 

- Kaçta uğrayayım? 

- Siz bilirsiniz... Ben, hep 

evdeyim. 
O K'ece Hacer, Ayte kadından 

konyak şişeıini istedi ve şişeyi 
açtı, kahve fincanını doldurdu. 

Hizmetçi kadın, her zamanki 
uysal sessiz hallle bakıyordu. 

1 • 

Hacer, onun, hu tabii görUştlnll 
neye hamletmek lizımgeleceğinl 
düıüntiyorduı 

mayıata, de•let hHabına kaldırılacak
tır. Ölenlerin ailelerine 10.000 ruble 
ödenecek, ayrıca bualara aylık bağ· 
lanacaktır. 

Makıim Gorkl uçağı, y1rml beıi 
tayfa olmak üzere (75) kiti taııyabillr 
ve durmadan (2500) kilometrelik bir 
yol gidebilirdi. 

Pravda gaıet11inln. teıebbClaile 
1933 de halktan para toplanarak 
yapllmıtb. Geniıliti 63, uzunluğu 32 
metre idi n 42 ton ağırhtında ldi, 
içinde 16 telefonu •ardı. Baılıca pro· 
pa1raoda gesmiJerinde ku!Jaoılıyordu. 
Bay Laval ve Franıı:a 1razetecilerl de 
bu uçağı gezmJılerdJ. 
Kasayı mClteakip Makılm Gorklnln 

pilotları, plate uçufla yere inmek 
lıtemitler, fakat uçak havada parça· 
lan mı ıtır. 

Ölenler 43 kitidir. Sokol köyll cl
varında, kırak parçalar araıında kop· 
muo kol ve baılar milthif bir manzara 
hasıl ediyor. 

- GörmUı, geçirmlı ve alış
mııa benziyor... Acaba, rüyada 
ııördUğUm Ane kadın, bu, donuk 
donuk duran Ayte kadın mı? Ba· 
zı rüyalar, tastamam doğru ç1kar
mış! Rüyam da doğru çıkar1a? .• 

Hacer, rüyaya, tlltıüye, büyll· 
ye inamyordu. lstanbulda iken, 
bilttln yoldaşları gibi, o da, gör
dlğU rUyalara tabir ettirir, onlar• 
dan mAnalar çıkartır, gUnlerce 
ıevinç içinde yaıar, hazan gece· 
lerce uykusu kaçardı. 

Hacer, konyak doldurdağu 

kahve fincanını dudaklarına gö
ttlrUyordu: 

- Ayşeciğim, bana, bir avuç 
kuru üz Um getirir misin? 

Hizmetçi Ayıe kadın, başını 
aalladı: 

- Şeker getirıem, daha, iyi 
olmamı? 

Hacer, rHılerinl kaldırdı, ih· 
tiyar kadına baktı: 

- Bir yudum da ıana vere· 
yim mi, Ayşeciğim ? 

Ayşe kadm, kirpiklerini oy· 
natmadan: 

- Sen iç, hanımım! ıonra, bir 
yudum da ben içerimi Dedi. 

Hacer, tam adamına dUşttiğü
nU anlamıttıi fincana dudaklarına 
göturtlrken elleri titriyordu: 

- Bir fincan da sen, getir .•• 
Hizmetçi kadın, aessizce oda· 

dan çıkmııh. Hacer. onun. kon-

Savf• S 

, ,..--------~--------..... J 
Gönül işleri 

Mes'ut Yuva 
Kurma Mektebin 
den Mezun Baya 

Dlln garip bir mektup aldlm. 
Almanyada «Mea'ut yuva 

kurma» mektebinden çıktığını 
söyleyen bir Türk klZI, evlenmek 
istiyor. 

Avrupa Ye Amerikada, kız· 
lara evHJik hayatı dersleri veren, 
onları evlilikte ıaadetln yollarım 
öğreten mektepler vardtr. Bu 
mekteplerden birinde okuduğunu 
iddia eden bir Türk kızı, mem· 
lekete dönüyor, muhtelif tecrü
belerden ıonra, hayat arkadatını 
gazete vasıtaıiJe aramağa karar 
veriyor. Bu itibarla bana garip 
gelen bu müracaatı aynen ya• 
zıyorum. Bu genç kız diyor ki: 

"21 yaoındayım. Tahailim iyidir. 
Üç yabancı liıan bilirim. Şimdiye 
kadar birçok gençlerle tanııtım. Fakat 
çoğunda aradığım evsafı bulamadım. 
Nihayet ıizin deliletiniz.i ricaya karar 
verdim. Haya* arkadaoım olan erkek 
te oimdilik aradığım ilk ıartlar şun• 
lardırı 

1 - Temiz bir içtimai mnki 
ıahibi olmak. 

2 - Tahsili lyl olmak 
8 - Kazancı ayda iki yüz liraya 

yakın olmak, 
4 - Yaşı 85 gi ge9mi9 olmak 
5 - Şimdiye kadar evlenmemiş 

olmak. 
6 - Hiçbir haıtalığı bulunmamak. 
Bu ıartları havi olanlardan 

alacağım cevaplara göre diğer 
hususi şartların mUıakereslnt 
gir itilecektir. 

Alınanyada EHenbach ıehrlnde 
f. Llllan 11Mea'ot J•Y• kur111a., 

mekteblndea mesun 
A. A. F. 

Ek - Gönderllecek cenplan adrealmt 
sıöndermenh:l rica ederlm. .. 

Bu hanımın adreaf 
mahfuzdur. Gelecek 
kendialne verilecektir. 

bizde 
cevaplar 

TEYZE 

Fransada HAIA Kar Y•ftıyo 
Paria, 19 - BütQn Fraoaa'da blr 

ıoğuk dalgaeı büküm ıUrmektedir. 

Birçok yerlerde ve biı.thca Voj ve 
jilra daQ'larile orta Franea'da kar 
yağmıtbr. 

- - __ "'!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

yağı nasal içtiğini g6z.lerile gör• 
mek istiyordu. Kendi kendine: 

- Maim gözü galiba! Demir 
Ağa, lıtanbu1Iu hanımı, ıerıemin 

birine emniyet edecek değil yal •• 
Diyordu. 
Ay~e kadın, odada yokken, 

Hacer, ikinci bir kadeh daha 
içti. Hizmetçi kadın, elinde bir 
kahve fincanı ile girmiıti; kuzu 
gibj uysal baıı önünde ilerledf, 
fincanı Hacere uzatb. 

Hacer fincanı doldurup verdi. 
Ayşe kadın, fincanı aldı, biç se· 
sini çıkarmıyordu. 

Hacer, onun, lçmemlne bakı· 
yordu. Fakat ihtiyar kadın, 

başını çevlrmlıti ve ıol elli• bur
nunu ııkta, fincanı bir nefeate 
dikiverdi. 

DöndUğtl zaman, yUzUnde, kllçll~ 
bir tikılnm• buruşuğu hile yoktu. 

Hacer, buna, bir parça ıev:n· 
mekle beraber korktu. 

içinden: 

- Rüyamdaki kadınl diyordu. 
RUyamdaki kadın... Bu kadın, 
buramn yerHıi olduğu için, yol, 
iz de bilir. Beni, sıkıntıdan kur· 
tarırl Sesıiz görünütü, yapmacık. 

Hizmetçi kadın, fincan elinde, 
emir bekler gibi ayakta duru· 
yordu; Hacer, göı; kırparak sordu• 

- Bir yudum daha lçerm.ıin 
Avaecjöim? 



-
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Dünya Hadiseleri 

Puvankare Serve
tini Bir Yetimha
neye Terketti 

C'ranıanın aki Bıınkill •• 
C c e11ki Cümhur Reiıi mllt•-

-8-;,-"-0-s,-.• -.-,l voffa ~öıyö P~
vankare nla vaaı-

name. n•ı.. yetnamHl yeni 
r•dıldl Htreditmiftlr. Bu 

vasiyetnamede intizar bllifma olarak 
ıiyell mahiyette hiçbir ıoy yoktur. 
Eıasen iayet kıs~ birkaç ıatırdan 
ibarettir. Nakledel:m : 

u ilk ıwaslyetnamemde bnttıa 
emlakimi karıma b1rak111J1tım. 
Bu un deiiştirilmea:ni kendill 
lat"di.Binaeııaleyh lıteğine U)'arak 
bUtün emlak.imi kö) Umde bir 
yetimhane _Japılmaıı içbı bı· 
raksyorum. Fakat •aridatı, ha
yatta bulundutu müddetçe ylne 
ka rıuı alacaktır. ÇonkU hiç bir 
ıeyden mahrum kalmasını fıtemem 

Puvankare 
lllYe edelimld, Puvankaramo 

burada dediği ıey mtıbfm değil
dir. O derece değildir kl kendid 
hayatının aon zamanlarında ııkın
tıya dnımnıttı. Millıt meclili, va· 
ziyeti bıtenlerin ikazı Ozerine ona 
f evkal~de bir maq bağladı. Fa• 
kat Puvan_1'are ôlnnceye kadar 
bu maaıı almamı§br. 
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Nöbetçi 
Eczaneler 

., 

Bu gece nöbetçi ecu.oeler 111nla:rdın 
lıtanbul tarafıı Şehzade batında 
(Üniveriıite), YeWkapwia (Sarım), 
Hafız Petada (M. Fuat), Şehremi
ninde (A. Hamdi), Samatyada (Te
ofiloı), Unkapanında (Yorgı), Eyüp
de (Hikmet), Beyıısıtta (Cemil), 
Balatta (Hüamettlnt, Caialotlunda 
{Übeyt), Bahçekapıda (HüınU .l:l•)'.· 
dar), Bakırköyünde (f ıtıfan Teu1· 
yan) Beyoğlu tarafu l'üaeld• (lıılat
koyjÇ lltiklil <:adde.inde (Kemal 
Rebui) Oalatada (Merke.z), Şiılide 
(Şark Merkes), Kaaımpaıada (Yeni 
Turan), Yeni Türkiyeli• ~Çih), 
Kadıköy tarafu lekele caddennde 
(Sotriyadiı), Yeldeğirmeninde (tt oler) 
Böyllkadada (Şükrll Rtsa). 

------------------~---81 r Doktorun 
Pazıırteıi GUnlDk 

Notlarından (") 
Deniz banyoları 

Sıcak iklimlerde Mayıı iptidaıın· 
da baılu. Mutedil iklimlerde )ı( .. 
JU aoo• ~alk diline ıörı karpus 
kabuiu ıu7a aüıtlliil .samandaD 
itibaren yani Huiraa ayından 
itlltaHD Mflar. 

,.. * 
Denlııl• mevcut l7o\ brom. klor
ıtld7om Jibl emlah 'YO.oudı •• 
lbumla " faydUI aşiklr olaa 
illçlırdır. 
Uıua zaman romatizma.dan, Fle· 
bitten mustarip olanlar haıızhk 
n Yiieui*e daimi ağrılardan tiki· 
yet ede.nler, aybqı kusurları gös. 
teren, kan bozukluklarından mü· 
tee11ir olanlara en kuneı.li dua 
olarak denizi gösterebilirim. 

.. « « 
Y alnıı denize girebilmek için ıo
ğuk ıuya "Yücudu al.Lfkın kılmak 
lbımdu. Bunun •gindir ki nvel& 
11enenio dlA'er menimlerinde ıo
tuk tatlı 1Uya 'ri.cadu elıttırarak 
deaiae girmeyi tercih e&welidlr. 
.Hunu yapmıya muktedir olama· 
yanlar dellize girmeden nvel 
her halde eiğerlerfoi n kalbini 
bit hekime muayene ettirmeyi 
ihmal etmPmelidirlPr. 
\9} 8u netfarı kesip Hkla7ıaıs, yahut 

"r albUme yapıtlırıp lıollelııd1oa ppr 
"'.. .Sıiuab umaamısda "" ••tlar "lr 
d•ktor ılbl lmd•dnnaa yetlteblllr. 
-= 

SON POSTA 

iyi Kahve içmek 
ram Oldu, 

Bize 
Gibi 

Ha-

BununSebe-

bini Piyasa

da Nasıl An-

latıyorlar 
Piyaaamu:da bfrdubiıe bu 

kahve buhranı lnz old.. Bu 
buhraa, kemm1yet 1anl kantlt• 
noktaaından değil, ke)'flyıt yani 
kalite noktaaındaodır. 

Bu buhran tıç aydınberl de· 
wam ediyor. Bu ıldlıle . daha da 
Uç •J devam edec•i• bemiyor. 
Bu, neden blSyledir? Plyaaadan 
yapbğımıı tahkikata dayanarak 
anlatalım: 

Memleketimize kahve ptir
ten bir tr6st Yardır. Ada Brezilya 
kahveıl Türk Anonim tirketidlr. 
Bu ılrket, bu monopoln Uç sene 
mllddeUe kullanmak hakkına aa• 
hiptir. Bu da, ıon zamanıa fk .. 
tiudl icaplan aeticeaiclir. Bu 
ıirket, birinci eene ıetlrttitl ma• 
lıa tutannm )izde (35)1 nlıbetinde 
Brezilyaya, yDzde altmıı beti 
niıbetlnde de Avrupaya, lkincl 
Hne yine ielİa'ttiiJ malııı JÜ&do 
altmış heıi niıbetiade Brezilraya, 
yüzde otuz befi nlsbetiode de AYnl
paya, llçllacl 11ae iae bu tutana 
~ l\'lde yUd elsbetlnde Bru;lyaya 
Türk mabıulll Ye Türk malı 
ıatacakhr. 

Şirket ilk ••• Ttrkfye plya
ıaaına 3 numara kahve aotiı'mlf-

ttr. 811 kah•• laareıllem Rlyo 
kalı•el•tlala ft lyi81dtr. Flab da 

vaıat! olarak (50) kl~osu (l&J) 
franktır. fakat ılrket ilk ıeneaia 
lthallt tutarını heniz Tllrk mab 
olarak Brezilyaya ibra~ edeme-

mlttir. Bu •niyet kartuında da 
lthalit tutarını azaltmak lçba S 
numara kahve yırfne daha una 
mal almaya mecbur kaJIDlfbr. 

Brezilya Jalkümett 933 yahaa 
kadar BonlSı kaJıya deailea •• 
Brezilyada ıatalamı1arak kalan 
kab•elwd• la• mltfterlya aldık
ları malıa ylıde oau nilhethada 
beclan mal YS!yor, fakat •Oft•· 
rllor bu fena mah ra alaayerlu, 
Jalautta alıp Uatiyata riayet ec1 .. 
rek bir kenarda 1akhyordu. 

Brezilya latlktımetl geçe• yal 
bu beda•a kahYe Yermek uıulllntl 
kaldırmıthr. Brezilya kahTeıl 
TUrk anonl• ıirketi hlSyle bedan 
verilip .tek edllmlf mallardan 
(30) bin çuval kah•• buhnat •• 
buaları mlbayaa etalt, bir mlk· 
tarını da i•tirip piyasada (3) 
numara kahY• diye •tmıthr. 

TllrkJyeyo bu ıirketten bqka 
ılrket kahve ıatamıyacajı için iyi 
kahve getirmek Jmklaı kalmamıı, 
kahY• tliccarlan da bu mah iyi 
mal fiatioe almak zaruretinde 
kalmııtır. 

Fakat lirketla ttlccarlar 1ra• 

Brezilyada fasla n fena bh~eler nezaret altında deni• döktlllrku .• 
aandald muka"Yelode tllccarların 
mala beğea•ıdilderl zaman iade 
etmek haldatı yoktur. Buna mu• 
kabil Londraya hakeme mllracaat 
etmek, malın clmıiai, neYial, ftati
nf tayin ettirmek prtı vardll'. 
H• iki taraf Loıulrada •erilecek 
hllkmll kabul etmei• mecburdur. 
Eğer Loııdra, kahvelere dllfük 
flatı tayin ederM firket aradaki 

farkı tftccara iade edecektir. Ni
tekim tOccar da bu yola baıv11,.. 

mutlar amma .ltenb Loadradan 
c:eYap gelmemittfr. 

Londradan tüccar lehine cevap 
geldljl .zamaa filvaki tilccu ara .. 
daki farkı g.rl alacakbr. Fakat 

latanbaJlolar bundan istifade ede
miyecoklerdir. Çnnkn bu kahveyi 

3 aydanberl 1'1Jlektedlrler. BBf"' 
kaca bhYa bulmak lmkAnı da 

olmadıta lçha daha (3) aı iç .. 
cılderdlr. 

Bu kah•elerln 1J1 bh•elerden 
farkı tudur ı 

Zamanla kafeini kaybolmak, 
rengin beyaslaama11, kah•• ko
kueu gitm..ı, yerine kof kokuıu 

aelm..t. Kahvel• tiftiii için 
çekildiği zaman tos haline gel
mekte, taze kah•• çeıniıl de 
kaybolmaktadır. 3 numara kahYe
nin lıtanbula gllmrllkıOz •• Yer· 
piz maliyet flab (25) kuruıtur. 
Halbuki bu IOIUIDCU kahYe (10-12) 
kuruta mal olmaktadır. 
• lstanbulda ( 3 ) ıenedeoberf 
Rlyo kabveeiaden batka kahve 
bulanmecLfl, girmecUil ft ıreH
rilmeal de mUmktin olmadıtı için 
ötede beride utılan •• muhtelif 
ılaimler Yırilen kahYelere aldan-
mamak gerektir. 

jiletlerden Sonra .. 
·-----

Berberler Ondüle Makinelerinin 
De Memlekete 

latuıbulda bulunan M kadın 
berberi eYveUd atın aralarında 
bir toplanh )'•pmıı Ye Permanant 
denilen altı aylık ondlllaayoa ma
lcinealnln memleket• sokulmaması 
için teıebbUı yapmaya karar ••r
mltler. Bu mnnaaebetle berberler 

cemiyetinlo reisi bir takım fikf,.. 
lerl llerl ıtırOyor, diyor kf: 

« Bu makineler ylbdı dokıu 
emıfa urar veriyor. Bu yllzden 
bilhaıu kadın berber kalfaları· 

Dlll 1hda kırk beti ipiz kalmı.
tır. EvTelce bökümet bu makia .. 

Itri lllkı •tY• addetmif, içeri 10"' 

kulmUIDI menetmittl. Fakat baıı 

Sokulmaması 
isteğinde 

dirler 

Bir kadına 
onclllla
'on yapı· 
brk ... 

komaiyoncular, eanaf namına Vi
yana fabrikalarına Kaparo TU

dlklerlDl ı6yllyerok vekiletten 
( 15) makine için mllaaade almıf"' 
larchr • 

Sonra arada reb bet artmıf, 
yedi liralık ondUlaıyon iti Ud U.. 
raya kadar dUftlrUlmllftllr. Bu 
makinelerin yerli olaaları da var
dır. Bunların fenni ıartlan haiz 
olup olmadıklarıınn anlaplmaıı 
için belediyeye müracaata Ye 

ora fen ıubednce muayene edil
melerini iıtlyece~lz. .. 

Yani, Borberltr cemlyıti aıatı 

Mayıs ZO 

Tarihi Fıkra 

Babıali 

Kapısı 
Şu bathğı g5rlip te yine blı 

dil auçunu, bır gramer veya imlA 
J&DJtaaı ileri süreceğime hükmet

llM)'inlz. O nçu itlemekten, o 
yaabıları yapmaktan boılanaD 

yazıcı yo1dqlarımız köa dinle~ 
lerdlr. Biz iatediğimiz kadar .öyt 
lenelim, onlar yine bildiklerini 
okuyorlar ve okutuyorlar. 

Ben, r.dı aanı kalmamış olan 
"BlbıAll,, nin lramyay yolu nz .. 
rindeki antika kapısını dile alma• 
dlleyorum. Bu kapı, yıkılma' 

heredir. Geçen yıl, acı acı ıör 
l•dlk, fıkralar yazdık, tlribt bit 
...,. olan bu gflzel kapının çökOJl 
aftmuine meydan ~·-rllmemuhıl 

rica ettik. O zaman kapı açıkbt 
orada içeriye girilip çıkıb) ordu. 

Mtılaa Blbıllinln (bAbıkatil) ol .. 
bileceğini de açıkça 1azdığımııt 

dan kapı kapattınlda, latüne dt 
bir klğıt aııldı. Reımt bir bildlf 

rill demek olan o kAfıtta kapat 
ma tamir olunacağı yazılıyordu. 

Gllnler, haftalar, aylar geç~ 
Kap, bir tttrlU yapılmadı. Rnst 

gir mı uçurdu, yoksa bir emJı 
Unriae mi koparılıp atıldı, bil .. 
mlyorHm da o kAğıt dahi artıll 
ortada yok. 

Ben ır6z glSre g&re yıkılmakta 
olan bu nefis aan'at eaerlnlıl 

6ullnden gelip geçtikçe Alemdat 
Maıtafa Paıanm bir fıkrasını 

habrladım. Hamiyetli vezir, T unl 
boyundaki orduya ErzurumdaJI 

batday ıetirtmek içiD fermd 
Jualmuam teklif eden bir adam• 
ıu 86slerl aöylemi.ştl : 

Kalemde ferman yazılacak. 
llıtnne tuğra çekilecek, Eonr• 

tatara verilip yola çıkarılacak! 
Enuruma gönderilecek, oradaki 

yall top attırıp halkı toplayarak 
fermanı okutacak, meclisler kurup 

konuıacak, nerelerde buğday b~ 
luoduğunu &ğrenecek, buyruldulat 

yazıp onlan Rmbarlatacak, deyeJet 
bulup deniz kıyııına indirecek, lr 
taabuldan ı•mi getirtip ylkletec-" 
Rumellye taııtacak ve ordu da b• 

butdaydan ekmek yapıp yiyecek'. 
a1l• mi?.. BlSyle dolambaçlı lf 
olmaı. Sen benim ağzımdan Rtll" 
sula. v arnaya, Şumnuya birtl 

puıula çiziktir, ulakla hem .. 
ralla. Oralarda çok zahire vat' 
dar, orduya taıı11nlarl ••• 

Şu Babıali kapı11 da ıallb' 
mDhendiılerin yapacaklan ketA 

o kqfi ıöıteren enak tlzerln• il' 
tenllecek tahıiaatı, iç •eya Kültt' 

Bakanhklannca bu tabduta kart" 
hk balanmaınnı, bfttçeye konutıol' 
ıına, divandan yfze edilip havali' 
alnln yerllmeslol, ekıiltm• llanıo; 
yazılmaaını, itin bir mtıteabbl 
hayale ecHlmealnl bıkllyor. 

Eğer, ayakta durmaya bendi 
mecali vana bekleye dursun· 

M.T.T~ 
---···---------
yukarı jilet bıçağının men'i .it~: 
linl lıtediği gibi bu makine er tt' 
de memlekete ıokulmanıaıı Is 
ğindedlr. 

ibl 
Birnz gayrel!e eczaneler . ~&ol 

berber dükkiolar1ıııo tabu· 
iıteyecekler. 



---------------
Almaalarla Fransız!arın Hiç Kavga Etmeden Geçindikleri, HattA Biribirlerine 

Yardım Ettikleri liiricik Saha Sinemadır 1 
Berlin, (Ma· 

Yıı) - Hltler ıi-
Y•setinin Alman Bütün Dünya 
llnema 1anayiin-

de bUyDk bir D •lı • • 7 i • 
lc.raiıklık dojur• l erının ıs ıs-
dağu malumdur. 

a.. •iya••tin ya· nasız Olarak 
laudUeri koYmak· 
la Almaa ..ıaa.. V , J 
w fakirı .. tır- n..onuıuluuğu 
eliti ltidlua da 
ltitilmiıtlr. Bu 
lllıı Almaa .ı ... 
••ıınıa elkl hl-
ldnıleriadea blr-
~oiu meafada• 
-.ar. Buaa rat-
-•11 Almaa lia .. 
... ıana,H lfle
... ldeclir. N~n 
te naııl? 

Ufa kumpan
)"ı IOD yallar 
lıiade blylk bir 
lbaema merkezi 
,,Phrttı Ye adına 
~ •ni Babil ıeh
tl,, dedi, Alman 
•baemaaının yazi
)•tinl anlamak 
için bir defa hu· 
._11 gezmek , .. 
telctır. 
'-e Her ıeyden 
l.iJ· • dGıDnlJe
L .. ~ki, kunete, 
~ karıae di· 
-..liııe, ıurura, 
:>'••i ideal için 
ttdin feda edil· 
::-ı preuipine 
.1 Yanan bir ... ..... 
'- •Yet ıtlzel 
~11btlaran ı~rpl
~ lly&melerjae 
!lt. .. it olmamak 
•.,rdır. Blltaa 
ı.; eıoflar der-
~ lci, ıanatta 

Yer •• 

~eıme, zarif· 
dele~ ancak IAkırdı, hodbini ve dedir. 
~: 8 111 zamanlarında inkişaf 
~· Bu prenaipe bakananız, 
'-it İ,~Ya 'tflbam prenıibine,. mll
-•t11ı ır. Ud1m dejildi, hUkmllall 
&,ı, •rııı icap eder, hakikatte 
~iıFörlln&r. (Berlln) de tiyatro 
~ ... anıaktadır. Yalnız buna 
~tc: halka ba9ka ıekllde "birlik 
~" an,, •ermea·n JOlu buluamur, 
-~.uh.uaa yeni bir "yiyecek,, 
~d •ttir. Tabii bu ıoıyal ka• 
~.an •i.nema da hariç kalamazdı. 
PtoS,,n filmi timdi yarı yarıya 
~dıaodara hasredilmeye mah· 
~!ti flU "latetin Zaferi,, iamin· 
~ Al ırı bu hakikatin bir de'i· 
,,l'ı~ıd ıı:_.an filminin ancak diğer 
'diıebi:r "'• tllccarl ıayelere haır
'dlıebu •cektir kJ, bu dahi ihmal 

* 

•cek bir ıey dejildir. 

~ ~d' * ~'llaaı ıld halde Ufa ıl!tlldyolan 
~l,, A7••tkirları ile dolmuıtur, 
'-ıt_ Jc .. rd man meslekdaıian ile 
ı)~I ;. •ı gibi geçinmekte, 
"''tdırıı rdıırı etmekte, onlardan 
~)l doJ~örmekteclirler. Maamaflh 
~•tı cie~Jd~ } alnız F r anıız san' at• 
illa-.. o.anı ır. Burada diğer ırklar• 
L')•ıııo •~ada tesadüf edllir, ve 
~-- 1 . •ıtlınaıız her dlU iıitilir. 
~ 1 ÇtlldJr ki, ıtndyoya "yeni 

telırı., denilmeli pek yerin-

Bea Ufa ıtDdyolanna girince, 
hep tanıdık ıimaJarla karııJaıt:m. 
Birkaç ad 1&yayna: 

Jak Bouıket, Henrf Garat, 
Henrf Chomett, Arman Bernard, 
Ploken, FJontll, Jaldin Fransel, 
Sim Viva, Jan Bo:tel, Mana Gaya, 
Germen Şarley, Daniel Darrieux, 
Felikı Oudard, Decbampa, Gaba
rocbe, Jan Rousslier, Henri Boak, 
Luiı Blancb, PizeHa, Jan Boyer. 

Eminim bu ac:IJarı okuduktan 
sonra içinizden: 

- Peki Amma Pariate kim 
kaldı, diye dU9Dnecekainizdir. 
San'atkir, dekoriat, mlhendfı, 
operatör hepli Eerlinde toplaomaıl 
Öyledir. .. 

lı baıında 11ö..dllğllm yabancı 
ıan'atkirların ilki Henrl Garat 
oldu. Ampbltryon oynıyacakbr. 
Usta ellerine maklyaj yaptırtıyor
du. Bu, onu• için her glln bir saat 
ıliren bir iıkencedir ki, ta&ilib 
ile anlatalmıya değeri vardır. 
San'atkirın bapoa kartondan bir 
kafataaı geçiriyorlar, bunu alnına 
va ıakaklarına gllzelca yapııbr
dıktan sonra,lllzerina ııcak bal 
ıllrDyorlar, GıtOne de balık d .. 
riıinden yapdmq bir cilt yapıt-

Ufada görUlen 
dekorlardan bir 
kaçı, Amphltron 
için (Tep) teh· 
rlnden bir man• 
zara, Yale muha· 
rebeal için Viya• 
nadan bir sokak 
ve Hanrl Gara 

bnyorlar. Bal ıoğuyunca keadi· 
•ini çekiyor, Ozerindeki balık 
deriai de bOzOlllyor, •• ylz bu
ruıuk bir ihtiyann yllzll halini 
ala) or. Sonra meHle bu batm 
Oıerine 1eyrek bir beyaz 1aç 
dikmeye kalıyor. Dedim ya bir 
lıkencedir ki, sabahleyin yapıl· 
ma1lle baılar, akpm bozulmaai· 
le biter. .. 

Şimdi Ufada Ampbitrondaa 
baıka, bekk dul kadın, Jandark 
iıminde iki fillm çemmektedir. 
Bunlann her ikili fçln de yapılan 
dekorlar birer harikadır, Ye mu
hakkak ki Ufa bu sabada 6n0ne 
11eçilmez bir hakimiyete maliktir. .. 

Ufada dekor, yalnız bir filme 
malıaus, hafif Ye zayıf yapılmaz. 
Ve temsili mGteakip bir kenara 
atılmaz. Sağlamdır, havadan ıu• 
dan korkmaz, hemen hemen 
betoa bina kadar tahammDlllldUr 
•• Derde hafif bir makiyaj De 
bir bqka fUm için tekrar it• 
yarayacaktır, ifte bu preaılbia 
bir aeticHi olarakdır ki, hntna 
Ufada bir Çin ıehrine, bir Viya• 
na ıokağioa, veya Berlln kahv .. 
sine teaadnf edililir. StOdyo de
ifl adeta hw memleketin bir 
aokata MJ• mleuai almarak 

- Haftanın Filmleri= -

Uruıturuou illçlar filminden iki 

Amerlkada~ Tanınmıı bir 
lnıill.s muharriri 11 bayatta yeni 
hiçbir mevzu yoktur, meaele eakl 
bir mevzuu yeni ı; bi gGıtermek· 
tedlr,, der. Kolombia kumpan
yuanm iki Hnaryocuıu SYarllng 
ile Riakin lnıiliz muharririnin bu 
mlltalaaaına hak verdirmek iıt .. 
mit olacaklar ki, yeni eıerlerinde 
iki adamın birbirine benzeyiıln
den iıtifade etmiflerdir. Bu yeni 
eıerin adı .. blltUn ıehir bundan 
baluediyor .. dur. Ve rejia6r (Joha 
F ord ) un elinde, romanlarda 
okuya okuya bıkbjımız bu eaki 
mevzu hakikaten ) epyeni bi11ey 
olmuıtur. Ve insanı kahkahalar 
ile gUldDrmektedir. Y ekdit•rlne 
benzeyen tiplerden bir tanesi 
kendi hallae bir memurdur, öteki 
ise korkunç bir Gangster, artık 
Dıt t•rafım flı tah~yynl e44.ıizl 
O,..yaalarua araaında Ednrd 
Robenıoa ile jean Arthllr haki
katen muvaffak olanlardandır. 

Fr•nead•: .. Göll'ede kalmıı 
kanatlar ., adı albnda bir film 
yapıldı. Menuu tayyarecllikdir ve 
ortaya koyduğu muamma da 

Holivut ıtudyolan ıeaiaia ıtl
ıeWii lle tanın•ış olan Fran111 
ua'atkln (Uli Pou~ı anıaje 
etmiflerdlr. Ba tarkad im ya• 
kında Amerikaya ıiderek ilk 
filmini çevirecektir. iyi bir reji
ıörlln elinde muvaffak olacağı 
kanaatindedir. ÇeYireceii ilk fil· 
min muYakkat adlı Lo•• Son2d'ır. 

vDcuda ıelirilmif bir ıehirdir ve 
bundan dolayı (BabU) adını ta· 
ıımaktadır, ıize, Ufadan tekrar 
bahaedecejim 

1abneı Jaa Müra ile Hana Alber 

ıudur: 

- Bir pilotun ön( n0 biç gör
meden tayyareıini kullanması 
mümkün müdür? Bununla beraber 
bu filmin gözlerimizde canlandır• 
dıj'ı aabne, o:dukça heyecan ve· 
ricldir. Bir taraftan münhasıran 
mcı!ekini diifDnerek yaııyan pro
fesyonel tayyerecilerl, at. taraf· 
tan da f akirleımİf, ve birka~ ku
ruı knaoabllmek için bayatını 
tehlikeye atmıya razı olmuş, hava 
canbazlığına kalklDlft dOtkOa pilot• 
lan görOyoruz. 

lng:lterede: Kırıl Corcua 
25 yalbk aaltanah esnasında lngil
terenin ıahit olduğu bütUn hldi
ıeler bir filmde toplanmqta-. Ma· 
amafih film Kıral Corcun tahta 
geçmeainden evvel başlar. Çünk8 
bllyük lngiliz kıraliçesi Viktorya• 
nua bayramım, aoara ceaaze m .. 
ruimiai, dalaa aom-a 7 lad Edva· 

na tahta ıeç lfiai Ye llOmtbll 
s6rOrDz. Karal Corc bunu mlte
akip gelir. Filmi henDz g6nn•k 
naaip olmadı, fakat lngiliz gaze
telt ri temin ediyorlar ki fevkalAde 
muvaffak olm111tur. 

Her şeyde lhtisa• 
Lazım/ 

Kaaadama bazı ıeblrlerlnde 
llnema aalonlan yekdli•rl arama
da anlaprak herbirinln g&ıtere
bllecelderl ffiimlerin claalerinl 
tqbit etmiflerdir. Verilen karara 
tire ıinema ıalonlannm bir kııml 
,.ı.... Fra-zca, 6teld kumı iae 
JBlnu lasilizç• filim 16aterecekler, 
• ailaayet lçtlncl kıaam ı"nema• 
larda mllahaııran aktllalite ilı 

öğretici ftllmlerle allkadar ola· 
caklardır. Bu llçftncü kwm llaemı 

ıalonlan 161tereceklarl filimlerdt 
dil farla aramayacaklardır. 

Duhuligesi ( 8) 
Kuruşa Sinema 

Bbde ikinci Yizlyon ılnem• 
aalonlarmm en ucuzunda duballyı 

20 kuruıtar. aamrız, •• bu paraya 
da ~uvafık buluruz. Fakat IOll 

ı•len Fran11z ıazetelerlnin neşri• 
yabndan anlıyoruz ki, orada ikinci 
Ylziyon alnema aaloıalan için bu 
fiatın da indirilmeli diltlnfllmek-
tedir. Şimdiden (16) kuruı duhu
liye Haaı tatbik edilmektedir. 
Fakat bir mllteıebbiain (8) kurut 
duhuliye ile girilebilecek bir sine
ma aalonu yapmak &zere olduğu 
lddia edilmektedir. 



' Ziraat Bilgisi (,,,) 
t 

Tek 
Beygirle lş 
Göremez Miyiz? 

Kemaliyenin Şaheor köyünde Oıman 
Erö:ı'den dikkate dlilğer bir mektup 
alJım. Diyor ki; 

" Bizim köyün • dağlık 't'• 
ar1zah olduğu için • zıraata •l·te· 
rlşH yerleri azd.r. Bu ylizdon her• 
kes bir çift öküz dahi bealeye· 
mez. B:rçokJarının tek bir ökUzU 
o!up çift zamanı gflinc• iki ev 
bir.eferek birlikte iılerini görür
ler. Komşuıu [e U) uıamayanlar 
iıe tarla.arma vaktinde ıllremeyüp 
yüzüstü kalırlar onun için biz, 
öküzU bey~ire veya kahra çevl· 
rerek hem fazla hayvan beslom•k 
yükümtlnden kurtulmak iıtiyoruz 
hem de her köylünllıı \faktinde 
işini kendi batına baıarmasmı iııtl
ycruz. E!öyle olursa bu tek hayvanla 
yükümüzü de taşıyabileceğiz. Fakat 
t~mdiye tek beyiİr vaya katırla 
if' eyebilecek bir pulluk 6irena-_ 
medik. Nereye baı vurduysak 
cevap alamadık. Toprağımızda 
oldukça kiJlidir. Ona aöro bize 
akıl vermenizi rica ederim ,, 

- Düşünceniz çok yerinde· 
d:r. Yalnız toprakları elYeriıb 
olmayan yerlerde değil; her 
tarafta ökUzOn yerini boya'İr• 
bırakmak zamana gelmiıtir. Bunu 
( makineye bırakmak gerektir ) 
diye daha ileri götürenler haksız· 
dırlar. ÇUnkU buglln ileri memle
ket]erde bile haevan kuvveti 
ziraat 4lerindcn uzaklaşbrılama
mıthr. Her iti makineye yüklet• 
mek iste) eo Almanlar bunun 
acı bir tecrübesini yaphlar. lngll
terede hAli zıral kuvYetin 
% 70 ni beygir temsil etmektedir. 
Franaızlar hayvandan vazgeçmeye 
imkan 2öremediklerindan onlara 
( lüzumlu h•li ) diyorlar. BU.tun 
bunlar birer hakikat iken; 
bizim için d• ziraatteki ilerleme 
tarlaya traktörün değil aacak 
beygirin girmeıile başlıyacakbr. 
Hele makloeler:ni henUz kendiıl 
yapamıyan, hor parçaıım dııarı• 
dan getirmeğe mecbur olan bizim 
gibi memleketler de iıe makineye 
geçmek gülünçtür. 

Yalnız ıu var ki ökOzO 
bırakıp beygire geçerken yapaca
ğımıı yenilikte yine öküz gibi 
beygirleri öollmUzo koımak yo.
luou tutarsak bundan çok bir ıey 
kazanamayız. Bt:ygirln kuvvetinden 
o:anca faydayı görmek için onun 
ökü~den çok listün bir ha!e ı•· 
tirilmeıine çabımak lazımdır. 
Seviı1çle eöyllyebllirlz ki bugllnkn 
çahımada yurdumuzun beyiİr 
neıli hergUn bu işin dileğine uy
gun bir hale gelmektedir. Kuv
vetli be:ı girler önce ıslah ed;Jmiı · 
bir ci.ııin yayılmaaile oluua da 
bunda bakımın da bUyUk tesiri 
\'ard.r. Köylümüz beygiri de öküz 
gibi b:ıkmağa kalkıttraa bu iıte 
yaya kalacağımızı bilmeliyiz. 

Bu sözleri ileri ıUrmektekl 
maksadım ökllzü bırakıp beygire 
geçerken bir defa bunları dUtUn· 
menizi batır~atmaktır. Şu halde 
önce iyi beygirler beılemıyl, 
sonra onlara iyi bakmayı g6ze 
ahnız. Hem düfünUoUz ki alz 
tek beygirle Iı görmek ietiyor
ıanıı. Gelecek yazımda aradıiınız 
pullukları reaimlerile yazacağım. 

Çiftçi 
Çit Ataçlar1 

Bir okuyucumun iıtetf O.zerine 
26 nisan 935 tarihli gazetemizde 
1ağlık verdliim gılediçya çitleri 
dolayııUe A1yonkara~isardaki de
ğerli ziraatcılanmızdan Bay Ah
met bir mektup y•zarak gıledlç
ya' dan . başka yetil" çit olma}'• 
elveritll olan akaçları hatırlat• 
maktadır: 

<<iklim ve toprağına giSre · gı
l11diçya'dan batka yeıil çit ya• 
pı : nıaya yarayan ağaçlar ıun• 

Jardrr: 
M.ık:ctcı, kara çalı, yabani 

er:ri-, c1L'ınli akaıya, dikenli 
1 •• 

Buglln Pariıte, Amerikan bas-
. tanHlnde ha•ta yatan Çalyapin, 
kırk sene evvel Opera ıahnealn
·de bllyük bir lıakılip yapmııı 
kendiıinden evvel o sahneyi 
tereflendiren en parlak opera 
yaldızların1 bile gölgede bırak
mıı. Büyük bir muganni, ve ıa
maoımızın en büyük bir aktörü· 
dur. 

Keodiıi tam manHile bir ar• 
tiıttir. Yalnız bir muslkiıinas de· 
ğiJ, ayol zamanda büyük bir 
san• atkArdır. iyi bf r reısam, iyi 
bir karikatUriıt ve oldukça mu· 
vaff akı yet kazanmıt bir heyke!
traıtır. Hele ıesl, bir harikadır. 
Aktör olarak ta yaratıcı bir 
l&D 'atkArdır. 

Mazinin bllyük ıan'atkArlarını 

Donkişotu iemıil 
ederken 

Snilli berber tem
ıilinde 

ad.ta çlğniyerek geçen ve harp 
ıonu aahneıine doğan bu yaldız, 
kendisinden evvel gelen artistI .. 
rin tamamile dolduramadığı ope
ra 11hn11inln boıluğ'unu, ıahıiyetl, 
ylik1ek aan'aH ve onun nurile 
kaplamıtbr, denllebliir. 

Çalyapin bundan 62 .,.ene ev• 
't'ıl Rusyada doğmuıtur. Babası 
kUçUk bir köyde kunduracılık 
yapardı. 

. Ktıçllk Çalyapin köyUo en 
· haylaz "• en yaramaz çocuğu 
· idi. BUyllyUnceye kadar köyde 
ı yapılabilecek her iıeı burnunu 

soktu. Fakat hiç birinde bir iıtl· 
dat göıteremedi. Hele babasının 
san'ab olan kunduracıbktan oka· 
dar nefret ederdi ki nihayet 
babaslle araları fena halde açıldı 
ve Çalyapin 17 yaşında iken e•· 
den kaçıp VoJga nehri fizeriude 
ıefer yapan mavnalarda çalıımağ'a 
baıladt. 

BlrrUn ıırtındaki bir buğday 
çuvalı taıır meıhur VoJga mab
kumlarmıo ıarkısını aöylerken 
teaadllfen oradan geçen zengin 
bir tU~car Çalyapinin sea:mo 
güzelliğin• hayran oldu ve bUtUn ---···--······· .. ···· ..... ·---........ _____ ····--···-
portakal, anber, yabani Onnap 
ve iğde, dikenU ditbudak, ak· 
diken, kahr tırnağı, böiUrtlen, 
yabani gUI.,. 

Havranda Bay Hüıeyin Ruhfyeı 
Taaa etmeyiniz:. LUiebursıaz• 

lllar yanılıyorlar. Sıranız gelince 
yazacağım. ~ Ç. 

,., Zirı.at huıuıundakl mflı!c ülhrJahl 

Hnmuz. Son Poıta'nın (ÇlftçlJ .ı 
ıbo ceYap "cru:elı.tlr. 

SON POSTA :~1J 
. .::; -:""1 

BUGÜNKÜ DUNYANıN l _.__ı:_ari IM"e_ktı.•bl-ran 
1

~1 
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BUYUK 
BASLARINDAN: 

Çalgapin 
dan fazla ıevdiği dokuz çocuğu 
vardı ve onların aç kalması 
ihtimali onu ihtilalin hidayetle· 
rinde mtıthiı bir korkuya düşllr

müttU. 
Nihayet 1921 de, Avrupaya 

aeyabat yapmasma mlisaade edildi. 
Ancak kend:ıinden avdet ede· 
ceğine dair bir taahhütname 
almdıiı gibi karıaı ile çocukları 

maarafını deruhte ederek muaikl da adeta rehin olarak Rusyada 
derılerf almasını temin etti. · ahkonuldu. , 

Çalyapin bu denlere devam ı 921 de tekrar 
1 

Ingiltereye 
ederken, birglin, arkadaılarmdan giden Çalyapln l9Ja deki ~ Çalya-
blrl onu köye gelen seyyar bir pinden çok farklı idi. Elbi1eıl 
tiyatronun oynadığı 0 Bir köy dll· Jiyme Jiyme idi. Ayaiındakl 
ğllnl1,. piyesine götürdü. Evveli potinler artık yamanabilecek 
para 1arfetmemek için tiyatroya dereceyi çoktan geçmlıtl. 
gitmek fıtemeyen ÇaJyapin, köyün Fakat cepleri mücevher dolu 
dumana boğulmuş tiyatro aalo· idi. Eıki servetinin bakiyeal olan 
nunda, vncutları ıenelerdenberi bunlara her nasılsa kurtarmaya 
ıu yllıll görmeyen aktörlerin muvaffak olmuştu. Bundan maada 
oyunlannı büyOk bir hayret ve Ingilteredeki bir gramofon firketJ 
meclubiyet]e seyretti: kendisine oldukça para borçlu 

Oyunun sonunda derhal kum• fdi ve Çalyapln Inglltereye gelir 
panyanın mUdürUne mUracaat gelmez bu parayı da tabail etmiıti. 
ederek boğazı tokluğuna çabşa• Inglltereye ayak baaar basmaı 
cağım ıöyledJ ve bu suretle mü- ilk fşi en meıhur bir bakkaliye 
dürün i:cri sürebileceği blittlu mağaıaama giderek, Ruayaya 
itirazların önüne geçerek ıııeyyar çocuklarına yiyecek içecek gön-
tiyatro kumpanyaaına girdi. 

Çalyapin, Allahın ona Ihsan 
esttiğl o ilahi ıesi kimseden esir· 
ğemez, izhar edileu en küçük 
bir arzu UzerJne yorulmadan 
şarkı ıöylerdl. 

Maksim Gorki onun en iyi 
arkadaşlarından biri idi •• bir
likte bütUn Cenubi Rusyayı 
dolaımıılar, birkaç para muka
bilinde kahvelerde ıarkı ıöylüye· 
.rek geçinmiılerdi. 

Yirmi yqına ge:ince, töhreti 
bUtlln Ruaya
ya yayılmııb. 
Nihayet kendi· 
ıinı Petreaburı 
operaama da
vet ettiler •• 
lıte o gece bU· 
tlln Avrupa 
ıemasında yeni Bori• GodunoY 
bir opera yıl· rolünde 
dn.ı doğmuıtu. BUtUn Rusya 
ona adeti taabbUt ediyordu. 

Harpten biraz evvel Londraya 
giderek meıhur Drury Lane tiyat· 
roıunda bazı temsiller verdi ve 
lngiltereyi de tamamile teshir 
etti. Rusyaya döndllğll zaman 
lngUerenin bUtlln muaikl merak
hları adeti Çalyaplnin matemini 
tuttular. 

* 
· Ruaya ibtilili baıladığı zaman 

ÇaJyapln bir milyon lniillz lira
ıına baliğ olan bir 1ervet• 
maliktL Fakat ihtilAJ bu ıerveti 
de diğerleri gibi sildi, sOpUrdD, 
•• Çalyapln bir mllddet ancak 
un, ıeker, ekmek gibi iaıe me· 
•adı mukabilinde konserler ver
meğe mecbur oldu. 

Fakat ne lhtllll ve ne de 
lktıaadl vaziyetteki derin tahav
\'llller onun aeslnin halk üzerin· 
deki tasirinl kıramamııtı. Sovyet 
hUkfımeti bile onu halk artisti 
olarak ilan etmiş ve iaşesini 

temin etmişti. 
. Çalyapln buna aon derece 

memnun olmuıtu. · ÇUokll canın· 

Hovançina rolünde Meflltofle1 rolünde 

dermek oldu. Ondan sonra da 
eaki terziaine giderek tam on bet 
kat ~lbi.le ısmarladı. 

lngUoreden Amerikaya geçti. 
Oraya vaaıl olduğu gün ağır bir 
nezleye tutuldu ve 1abneye çıka
madı. Konser gUntl gelditi zaman 
Çalyapinln aesl hala kısıktı, 

bitli açılmamıştı. Fakat konseri 
tekrar tehir etmek imkansızdı. 

Çar naçar giyindi. Bir taksiye 
binerek Nevyorkun meşhur Man~ 
hatan operasına gitti. Ona refa• 
kat eden doktor konserden Taı: 
geçmeainl tavaiye ediyor. Bu 
hal ile sahneye çıkmamn delilik 
olduğunu söylüyordu. 

Tiyatro mildüril, konserden 
evvel aahneye çıkıp mazarat be
yan etmiye mecbur oldu. Fakat 
halk onun sözler;ne kulak asmı· 

yordu mütemadiyen alkışlarına 
devem ediyordu. 

Nihayet Ça:yapin sahoeye 
çıktı ve çekmekte olduğu bütün 
ıatırap:ara rağmen iki parça oku
mağa muvaffak oldu ve sonunda 
sesi tamamile kısıldı. 

Kendisini derhal bir sanator
yoma kaJdırdılar ve Nevyork hal~ 
kı haftalarca onun ıthvali slhhıye• 
sfoi öğrenmek için gazeteleri ka· 
pııtı!ar. Fakat Çalyapin bu teh· 
tikeli hastabğı da savuıturda ve 

· Amerikadaki turnesini muvaffa• 
klyetle tamamladı. Kazandığı bO· 
tün parayı Bakkaliye dükkinla
rJDda sarfediyor, Rusyadaki aile
ıine akla gelmlyen yiyecek ve 
içecek feyler aönderİ)' Ordu. 

Amerika turnesinden sonra, 
ıöziinde durduğunu labat etmek 
için Ruayaya aYdet etti Ye bir 

-
Bir Semti11 

DHeği 
Geçen se~• ı~mtlmiz ve dva" 

rmdaki aokaklcı.ra parke kalchr11ıı 
döşetildiği zaman ııranm bize de 
geleceğini zannederek s evinmiştik· 
Fakat her nası!aa soka<Tımız bu 
nimetten istifade edememiş '' 
eski halinde bırakılmıştır. M~to" 
madiyen yapılmakta olan yeof 
binalar ve kald.mmsızlık yüzündell 
bu sokak kışm yağmur ve ça' 
murdan, yazm da toz topraktan 
geçilmez bir hale geldi. · 

Caddemiz Nlşantaşmın en işleli 
bir yerinde ve vali konağıoıO 
arkasında olduğu için, civarımıı" 
daki ıokaklar gibi biz;m de 
sokağımızın kaldırımların~u yeni' 
den inşası ve )Ayık olduğu şekl• 
konması için hiç olmazsa bir iki 
lAmba ile ayc:hnlanmaaı ·hus~sund• 
Bledlyemb:ln dikkatini celbederJı, 

Nit .. taı, Kuyumcu ıokak Nuri 

Bekçisiz Bir Mezarhk 
Bundan bir ay evvel MevJ4• 

nekapı Merkezefendi mezarhğınıt 
Belediye korucuıu · öldü ve O 

zamandan beri yerine hiç kim•' 
tayin edilemedi. Bu yllzden bof 
kalan mezarlığa birçok aerseril•' 
girerek aile mezarlıklarının sene'" 
]erden beri yetlıtlrilen gUJ, çiçek 
ve aeraileriol koparıp götl\rmey• 
ba9laddar. ÖU.Uerlmizin yattıll 
yerlerin daha ziyade harap edil" 
memeıi için buraya bir An evvtl 
bir korucu tayini lizımdır. 

Okuyucularınıadan H. Ardıç 

............................................................. -
aene sonra tekrar Avrupay• 
gitmesine müsaade edildi. Bu dr 
fa. onun ailesine ne kadar bağh 
olduğunu takdir eden Sovyet bO .. 
kümeli karıaile Dç çocuğunu dl 
baraber götürmesine mllıaade ettL 

Bir mllddet aonra diğer çocuk' 
larınıda birer birer ve (başka bıl 
ka yollardan yanma ıetirmiye ı;; 
vaffak oldu. O ıaman, yani 19 t 
senesinde ÇıJyapİD yeni bir serf• 
yapmııtı. 

Fakat birdenbire Amerikadaki 
borsa panigi baııösterdi ve bıJ 
servetin yUzde aekaoni bir gOJJ . ,o 
içinde mahvolup gitti. O zam dlı 
altmıf yaşına yaklaımakta i ~ 
Fakat yine ümidini kaybetmiyer0 

konaerJerJne devam etti. 
· dtol Yavat yavaı tekrar kon 

ı topladı ve bir servet daha biri~: 
1 

tirdi. Pariste bUyllk bir ev, f raıı 
sanın cenubunda bir villa. Lo~ 
drada bir apartıman ve Anı8'ı, 
kada da bazı arazi almıya mu"'~ 
fak oldu ve geçen sene de artı~ 
aahneden çekllmlye karar verer• ~ 
Avusturya Tirollerlnde bir kiSf 

edindi. 
dl' 

Çalyapinln aldığı Ucreti şlıı> 1' 
ye kadar hiç. bir opera artisli ~
mamıttır. Geçen aen• LondrSoD1 
verdiği iki konHr için tam (25 
lngiJlz lira11 almııtar. 

bit 
Fakat bUtnn töhretin• ve ~' 

lkl defa kaybedip tekrar kaı:; v 
dığı servetine ve çektiği s•f~ ~d 
lere rağmen Çalyapin kat ~01 
neıeaini kaybetmemiı. feyJo tlf• 
tabiatinl katlyen değiştirıneıPlf 

. \f"' Dünyada opera ıııahnes• d'' 
cuda gelelidenberi onun ka011d 
korkunç bir Mefistokles, 0 

010 
kader tttrndır1cı bir donkişot ~,·
~apso blr artiıt c!aha dUHY 

ge~ ro•~iıtl~. 

li 
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1 
Sovyetler 
Norveçten 
Gemi Alıyorlar 

Oslo, (Huıuıi) - Bir mllcl
dettenberi ı•hrimiıde hlr Sovyet 
deniz ticaret heyeti •ardır. Bu 
heyet ıehrimizin hemen bütUn 
Yapur yapan teıglhlarıaı gezmir 
tir. Netice de kat'ı olarak Sov· 
yetl•re yedi vapur ıablmııtır. 
Bunlar yeni parçalardır 1921 ile 
1932 yılı araaında yapılmıılardır. 
BllyUklerl 2400 I!• 5000 ton ara
ıında deiiımektedlr. 

~ 

KudOı (Huıuıt) - Muıul pet• 
rolleri ıeçen Mart 

Mu•al p•t· ayı içinde bftyilk 
roll•rl Is- mikya1ta artmır 

~llı•alih güs· tır. Bunwı batlı• 
"• 40 arttı ca ıebebl petrol 

kumpanyaıınıa yeni açhiı yoldur. 
Bu yol ile Mart ayında 322.590 
ton petrol naklolunmuttur. lu 
J•k6n bir •••elkl Şubat ayına 
kıy11la ylzde -40 faıladır. 

>f. 

Celrde tlH8nclllk muYaff._ln-
. C.zelrtle ıa- yelli bir yolda 

1• aı·1ı l yUrDmektedir. Son 
ııne ıı - 1934 rekoltHi 1928 
lerll•or yalıadanberi fÖ-

rtHmemiı derecede fazla l.ir 
mahıôl alınmaılle neticelenmiıtir. 
Bu memleketin tlltlln yetiıtirJcf· 
likteki ehemmiyet •• gidltlni ıu 
lıtatistJk a-Uzelce meydana koy
maktadır: 

Yıllar 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

Rekolte 
197.250 keatal 
180.200 " 
184.500 
130.000 
215.000 .. 

" .. 
• 

lran bnkümetl halı ihracatına 

alı il• oto- faydalı olacak bir 
ı..il t kanun liyıbası ha• 

ou ıram- I B 1 .. zır amııtır. u •• 
pası yıbaya 16re Iran-

.da Milli baakaaın ifUrAk edecetl 
bir flrket kurulmaktac!ır. Bu tir-• 
ket halı ihracı inhisarını alclıja 
aibl otomobil ithal etmek laaklo• 
Dl da bir lnhiur oJarak elde ed .. 
cekUr. B6> lelikle Irana pecek 
her otomobilin muhakkak aure .. 
le karıı!ığı d6viı yerin• laab 
olarak memlekette• ~akacaktır. 

* 
_ Prai - Çek Hlk6••tl ibra• 
Çelcoı! ooak· cab koruyan yeni 
, d ·ı.. bir karar alaııtır. 

• a ınra- Şimdiye kadar 
eatı lcor•- mıll1 hankanın i .. 
lan lJ•ni 6ir kont• ettiği tlc· 

_ lcarar carın aenetleriade 
ea az üç imzaaın bulunmalı ıart• 
tı. Bu uaul ise, buhran deYirlerla- I 
de, bazı ihracat itlerini• kaç•.. 1 
lllıa ıebep o:uyordu. ftt• ita 
llaahzurun lnüoe geçmek içi• ' 
lıGktimet milli Bankaya otuz all
~ona varan bir tabalaat Yermiıtir. 

undan böyle ihracat için lbdu 
:~ilınit aenetJerin lakoatoıuada ••• • 1 uaza klfi ıelecek, lçlnol 
hazayı hlakümet tekeffll •tmlt 
olacak tar. .. 

Arjantin hDkOmetl De AJmuya 
Arjantit1in araamda yapıl .. 
P•nıuk Ilı- Kllrinr anla1ma11 
oe Uurine hu mem-

•tı azal clı leketten almanya• 

~· Y•pılan pamuk ihracatı artmıf'" 
~· Ancak bu memleketin baılıca 

• cııı olan lngiltere ile bir anlaı· 
~111 yoktur. Bu yüzden •• diier 

ıc.Jarın b ;ıhran ytl.ztloden allfla• 
ll1'a aıaltmalan dolay•ail• umumi 

lnanılmıyacak Şeyler 

Cenubi 
Afrika 
Ayan 2za-
smd.m Eoydell bOtçe 
mU.zakeratı mUnaaebe
tile kendia:ne aoru-
lao (63) .suali biç ı / 

not tutmadan ve .ı.i 
llç saat müle- , 
madiyea dinle- ,. , . ... 
mıf ve sonun· ~ 

da ıuaUerin sı
raaına ıatırma· 

dan hepıinede 
cevap verdi. 

• 
Ceaubl Afrikacla 

Pr•lor1a ı•hrladeld 

bu heyk•lla bqlaclald 

ıapkanı• bt8 açık •• içi 
deliktir. Bu delik b irik•• 

J'•imıar aulanaı kllflana 
içmul içi• kHdea 

bıralulmııtır. 

Zulu kaHlulne 
menaup bu kadının 
baııada r6rdüğ'linü:ı örme 
bir fapka değ l ı .ılr. Kıımuı 
balçık ile knıttır, Ja n aaçları 

ora modaaıoa uyrun olarak 
hu 1c: kl 11 koıanıuttur. 

DUnyanın en blylk çukuru Cenubi Afrikada ve 
Kimberley ıehrioln tam ortasındadır. Bir 
çeyrek mil derinlikte olup aj'zınıo sen:ılili ~· 
(t 200) kademdir. Tamamile el kazmalarile 
açılan bu çukurdan altı buçuk ton aiırbğında 
•• bet yUz dolar kıymetinde elmaı çıkarılmııtır. 

Dlnyı aı• ea 
blylk fi !d :ıi Ha

beıiabında elde edil
miıtir. On kadem 
~oyunda Ye (226)1ibre 
ajırlıtıat!adır. Loa
drada T aribi T ab:I 
Müzuind~dir. 

1 
iNCELMEK VE GÜZELLEŞMEK USULLERİ 1 

ı-Ellerlalıln yar•mll• realmtl• 
ılrdlitl•tlz ılbi bqaawa lzırla
de tlunaata çahfınlL Her laanri 
ltlr ıocuk buua aaııl J&palaca
tanı m• ı6eterebillr. Bu hareketi 

pamuk ihracatı azalmıfbr. 1933. 
1934 menimlnla MD alb •JI•da 

226 bla balJ• elan Arjantla 
pamuk ihracatı bu yal t 95 bla 
balyeJ• dtıımUıtDr. Maamafit. 
hük&met bu vaziyete aldarmıyarak 
latlhıallbn bOyftk &lç11~• arttarıl• 
mail için 111emleketln ıımal tara• 
fanda tetkikat 1apbrmaktadar. 

Japmak için kuYYettıa al7atle 
•u•aıen• llı:ımdır. 

2 - Arka latl yere uzanınız 
Ye resimde ıördllillnllz sibl .... 
cudunuıu kaldırarak dizlerinizi 
bqınıza dotru ıetiriaiz. Bu ha
re kt:ti laer aabah h.. alb defa 
tekrar ediniz. 

3 - Yine arkaaı Gıt8 yabnıı. 
Dizleri bllkmeden •• ellerinizi 
uzatarak doğrulunuz •• elleriniz 
ayaklarwzın ucuna deiinceye 

.kadar in tarafa doiru iiiliniz. 
4 - Y&a Dili Jeı8 oz•n•ma 

•e rHlmde 16rdllttialz sibl elle
rlniıe dayanarak •• belinizi 
arkaya doğru bükDnOz bu hareket 
Yllcudunuza 1.erafet nrdiii ıibi 
belkemiiinizi de kuYnfendlrlr. 

5 - Relmde ıördüğtinllz bu 
hareketi ekseriya 1abnede g6r· 
dllillnUz danaözlar yapar. Yorgun 
adaleleri dinlendirmek için çok 
faidelidir. Bu hareketi yapmak 
ıöründilğil kadar ıüç değild :r. 

6 - Yilzllstll yat .o z ve re
ı:mde aördllğftncz ıibi ayak:an
DDI 7u"arı kaldıru.u. 

1 
Hırsız 
Sanılan 
Ada1n 

1 

1 
1 

Mehmet Ali adında hirlıi 

dan birioci sulh ceza mabkeme
ılnde muhakeme edilmiştir. lddf. 
aya ıöre Mehmet Ali aandal çal• 
malda suçludur. GUmrllk muha• 
faza memurları bir ıece aaat 24 
de Sirkeci açıldanoda feneraiz 
bir undahn kıyıya doğru yaklar 
makba olduğunu a-6rmliıler •• 
ıOpheli görerek beklemiılerdlr. 
Sandal iskeleye yanaıınca içinden 
Mehmet Ali çıkmışbr. Mehmet 
Ali memurların ıorıularma karıı 
"yarın Hıdirelleı. Bu aandah 
kira ile aldım. Kijıthanede ke• 
bapcı Mustafa ile kebap aataca
tız ... demittir. Fakat polisin kan
mamıflar •• neticede Mehmet 
Alinin aandab aablbine haber 
vermeden aldığını teablt etmif • 
lerdir. 

Mahkemede iae Mehmet AH 
bu iddiayı tekrar ediyor: 

- «Sandalcıyı tanıdığım için 
ıormadan aldım!., Diyordu. 
Çağnlan ıabitler de bu ifadeyi 

teyit ettiler. 
Sandal sahibi de bir tlklyette 

bulunmadL Mehmet AH, bunun 
tızerine Hrbeat bırakıldı. 

Tekerlekler K1rıllnca .. 
Dün ikind Sulh ceza mahke

meıinde Ali ve Mirza adlarında 

iki kiti sorguya çekilmişlerdir. 
Ali ve Mirza araba tekerleği çal
makla ıuçludur.ar. 

iddia edildiğine glSre birglin 
ıuç!ular kendi arabalarile bir yUll 
göllhmekte iken yolda arabala• 
nnın iki tekerleji birden parça
lanmqt.r. Alt n Mirza o arada 
yolun keaannda bOf. bulunan 
Yuıufun arabaaını biç klmıeye 
ıormadan ıökmllfler Ye iki teker
leğini kendi arabalanna geçirerek 
yo larana devam etmiılerd :r. Suç• 
Iular mahkemede ıoriuJr.ra ka11u 

" - Biz bu iti çalmak için 
yapmadık. Yolıla kalmayalım diy• 
Japbk. Tekerlekleri aoora aahibin• 
yine verdık! ., demektedirler. 

iki Kartıllkll lddl• 
Kuruçeımede ameleden Muı• 

tafa isminde l:lrial mahkemede 
ıorguya çekilm'.9tlr. ldd;a edildi• 
tin• 16re odasında yüz Jetmiı 
adet mavzer flıeğlle iki yllzll 
bir kama bu~unmuıtur. Zabıt va
rakasında biçak •• flfeklerln ya• 
tak altında bulunduğu bildiril
mektedir. Suçlu ı.. blçak ve fi. 
.. kleria kendi.i:le alt elmacLğlaı 
•• yatak albncla deiil bir su 
tenekeli ~de bulundupna iddl• 
etmektedir. 

iki Memur Mahkemede 
Bir ihzar müzekkeruini alt 

olduiu klm1&ye zaman.nda ver
memekle ıuçlu olarak ÜıkOdar 
poliı memurlarından Halil ve Hi
dayet mahkemeye verilmiflerdir. ............... _ ....................................... .... ... Posta -- ıl.AH FlATLARI 

I - Gaete11I• ... , ,. • .,il• 
' tir nltunaa iki •fvı 61r 

(••lf•) ..,., .... 
2- SogJ•••• .... .,, ... ,,. 

..ın ila /i•t• ,.,.ı.Nlır: 
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SoD 
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4 _ lnN "' lcelıra ıazalar 
tallıcalcl.n ,.,.. ıön 
..,.ıiml• il,ilir. 
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Arkadaıının arzu ve fiktr:erinl 
ekseriya bir tebessümle veya bir 
tek kelime ile kabul ettiği halde 
bu defa o da inat etti Ye epey 
mUnakaşa ettiler. Nihayet her 
ikisi de sefarette yalnız bir gece 
l<almak huıusunda anlatarak iti 
tatlıya bağladılar. Atağı inerek 
otomobile bindiler. 

Soğuğa raimen hava açık ve 
yıldızlı idi. Karları temizlenmiş 
sokaklar dondan pırıl pırıl parlı
yordu. Laurence, CareHeİn şen 
gevezelikleri ve Perditamn daha 
sakin, fakat daha tatlı sözlerini 
dinleyerek kendini hlllyalara kap· 
tırmıı, $ark1 Avrupa Aflkında 
beliren kara bulutları Y• bir gece 
evvelki seraüzeıti bir müddet 
için unutmuıtu. HattA bu ıcece 
Steeli kurtarmak için yapacaiı 
uçuı ve atılacağı tehlike bile ona 
hoş bir eğlence gibi ıeliyordu. 
Arkadaıını kurtarmak için ne gibi 
çarelere, vasıtalara müracaat ede
ceğini de dütünmiiyordu. Çünkü 
akıam yemeğine Steele'in bütnn 
ltimadmı kazanmış olan Çekos~o
vakya hava nazırı Jandada da· 
vetli idi. Diğer taraftan kendisin
den maada Steele'in ne gibi bir 
tehlikede olduğunu takdir edebi
lecek, ne ıuretle kurtarılabilece· 
ğini tayin ve kendiı:ne böyle bir 
te,ebbüste lizım olan vesaiti 
temin edebilecek yegane adam 
Janda idi. 

Sersem Adamlar 
Fransız sefiri M. FJambertle 

zevcesi, Janda ve birkaç ay evvel 
evlend:ği Macar kızı, Laurence 
ile lngiliz kadınlanndan evvel 
gelmişler ve Sir Geoffrey, derhal 
Fransız ıcflrinin koluna girerek 
ıöyleyeceklerinl dinlemek üzere 
diğer bir odaya götürmllştll. · 

Mösyö Flambert kısa boylu, 
tıknazca bir adamdı. Kıaa fakat 
ıivri sakalı bembeyazdı. Siyah 
kaşları altında, siyah te zeki 
gözleri pırıl pırıl pırıldayordu. 

- " Az'zim Sir Geoffrey " 
dedi, u bu sabah başyekil ile 
ve yam da bulunan nazırlardan 

bazı'arile görüştüm. Çok sersemce 
ıöylenmiş bazı lakırdılar dinledim. 
Onun için sizin de fikrinizi al
mak isleyorum. ,, 

- "Öyle adamlardan başka 
ne beklenir ? Baıbaşa kaldıkları 
zaman ~ üksekten atıp tutarlar, 
ıonra da s:zden yüz bulamayınca 
yelkenleri ıuya indirip yola ge• 
lirler. 

"Benden biç te yUz bek· 
lemeainler, Zaten kendilerine dtt 
açıkça söyledim. Pragdaki sekiz 
on suikastçinin hayahnı kurtar
mak için F ranaa, bilhassa ıu 

sırada, hiç te harbe sürüklen~ 
mez dedim. Fakat her;flerin üze· 
rinde bir tesiri o:du mu ? Yola 
ıelirler mi orasını bileml} orum.,, 

-24-
lngilterenln Noktal Nazarı 

Tam, misafirlerin adedine gö· 
re yapılmıı yu\•arlak bir yemek 
masa:wun etrafına oturmuşlardı. 
Madam Flambert lngiliz sefirinin 
sağına, Caressc de sol tarafına 
oturmt.ş! u. Caresae 'den sonra 
aırasile Mösy~ Flambert, Janda'nın 

genç Mncar zevceıl, Laurenc• 
Norton, Perdita Ye Janda gell· 
yorlardı. 

Masa çok geniı olmadığından 
misafirler yalnız yanındakilerle 
değil, masanın öbür tarafındaki· 
lerle de konuşabiliyorlardı.. Per

dita halinden memnundu. Ağzını 
açmıyor, •özli baıkalarına bıra .. 
kıyor, ancak söylenenleri dinliyor 
ve etrafmı tetkik ediyordu. HattA 

Yanında oturan Lovrence'in baıını 
çevirip Madam Janda ile konuş· 
maaını 'eyahut daha ötede bulu· 
nan Care11e sık sık bakmasını 

bile kııkanmıyordu. Careıse ise 
bir taraftan l..aneoce ile konuşu· 
yor, diğer taraftan da mUkemmel 
bir Fransızca ile Mösyö Flambert· 
le gevezelik ediyordu. 

Perdita, Caresıe'in hem ken· 
disinin hem de Laurence'in doı· 
tu olduğunu biliyordu. Aynı za• 
manda bir Hariciye memuru olan 
Gerald Langton'un da karısı idi. 
Binaenaleyh Caresse'leLaurence'in 
konuşacak bu haclar çok mevzu 
bulabilmeleri pek tabii idi. 

Diğer taraftan LaYrence, Per
dita 'nrn dn dört sene evvel 
kalbinde )er tutmuş bir çocukluk 
kahramanı idi. Perdita ona timdi 
bile o gözle bakı} or, onu hflii ko
layca Hvebileceğini zannediyordu. 
Fakat ıimdiki hissiyatına henUz 

aşk denemezdi. Onun için timdi. 
onu gayet ıoğukkanlahkla ve 

sükunetle tetkik ediyor, ne ka
rakterde olduğunu, dört seneden· 
beri nekadar değiştiğini araıtm· 
yordu. 

Bu dakikaya kadar onun ran• 
devularına 1adık olmadığını, ge· 
celerini uykuıuz geçirdiğini ve 

bunların ıebeplerini iıaha lUzum 
görmediğini görmUı ve aolamıftı. 

Fakat bu kuıurlarına rağmen, 
herhangi bir tehlike veya ihtiyaç 

zamanında ona her suretle ıdmat 
edilebileceğin• bütün kalbile 
kaniydi. Fakat diğer huylarından, 
meaelA arkadaılık hukukuna riayet 
hususundaki telakkilerinden, aa· 
mimi rabıtalanndan pek de emin 
değildi. 

Şlfr&ll Telgraf 

Kapı vuruldu ve bir katip 
içeriye Q"lrcrek Sir Geofrey'e bir 
kaaıt uzattı, sefir kağıdı aldı, 
okudu· ve ıofradakilere dönerek: 

( Arkaeı nr ) 

General Göring Sofyaya 
Geliyor 

Sofya, 20 ( Hususi ) - Al
man hava nazırı General Göring 
haziran batında tayyare ile ve 
karısile beraber Belgrada uğrı· 
yarak buraya gelecektir. 

Belgrad' dan ııonra Atloaya 
uğraması, Raguı:aya gitmeıi, 
ıonra Sofyaya gelmesi muhte
meldir. 

Sofyada Radyo T esiıatı 
Sofya, 20 (Hususi) - Şim

diye kadar radyo merkezi olmı-
yan Bulgaristan bir Alman 
grubu ile anlaşmıştır. Tesiıat 
936 senesinin bir temmuzunda 
b:tmiş olacaktır. 

Avusturyada Bir Tevkif Daha 
Viyana, 19 - Grnz Ünivenitui 

doçentlerinden fngiliı Mikor Adams 
Almanyadan nıısyoaal •osyalist pro
paganda evrakı ithal ettiğinden 

dolayı vatıın hiyanctile itham edilm:t 
ve tnkif olunmuttur. EYinde de bu .. 
na benzer mektup1ar bulunmutlur. 

Yugoslavyada Askeri Kar· 
gafahk Yok 

Belgrat, 19 - Yuıoılavya'da silah 
altına çağrılan asker arasın la gıiya 

karıtıklıklar ç ıkt ğına dair dön en 
faylalar için Avala ajanı•, hepten 
yalandır diyor. 

Almanyada Bir Katolik 
Cemiyeti Yasak Edildi 
Münib, 19 - Bazı n0mııylt1•r Oze• 

rine poliı KarHH adla katollk cemi
yetini yaaıık etmitlir. Birçok tnkifat 
yapılmıtlır. 

Kars Zelzelesinin Blinço
suna Bir Bakış: 

638 Yıkılmış Ev, 75 Ölü, 
Ve Hafif Yaralı Ve 

150 Ağır 
llh .. 

( Baıtarafı 1 locl yiizd• ) 
Arazinin •• yıkılan köylerin 

manıaraaı bunu teyit etmektedir. 
Karaıo en metin binalarından biri 
olan Vilayet konağında da mUhim 
haaar vardır. Digor clvanndald 
yıkılan •Ylerin ıayııı (638) 1 bul· 
muştur. Ölüler (75), hafif a§u 
yaralılar 150 dir. 

ilbay Cevdet Ertuğrul Oç defa 
Hraıntı sa.hasına gitti. Bu havallye 
ilk koşan belediye bakanı doktor 
Eaat Oktay diyor ki: 

u - Ekrek köyündeki feci 
manzara karıısında ağlamakta 
kendimi alamadım. Çünkü ölll ile 
diri biribirinden ayırt edilemiyor• 
du. Uzun saçlarını keaerek ölmUı 
oğlunun cesedi üzerine seren bir 
anayı ölüden ayırmak iç.in çok 
zorluk çektik.,, 

Şimdi vaziyet tabiileımit Ye 

aar11ntılar durmuıtur. - 'f 

"" Kara, 19 - Ayın. 15 inde 
Digor kamonuna yakın Selim 
kamonuna bağlı Bermek köyünde 
olan deprem~eo baıka bu çevre
de yeni bir deprem olmamqbr. 
Sermek klSyD Digor kamonuna 
yakın olduğundan bu deprem 
Digor bölgeıl~deki depremlerle 
ilgili olarak kabul edilmekte Ye 
yeni bir deprem hldiıesl Ayıl· 
mamaktadır. _____ ......... ...-.-........ . ................. , __ _ 

ihtiyat Zabltlerlnln 
Yoklaması 

&ar1yer Askerllk Şube· 
•inden: Şubemize kayıtlı lhti .. 
yat zabitanımn 1 Hazirandan 30 
Hazirana kadar devam edecek 
olan yoklamalara gelmeleri ilin 
olunur. 

Mayıa 20 

1 NE KONUŞUYORLAR? 

1 - Nlbat, kardeılerln gibi HD de calı11ana oğlum, 
2 - Anne, ıuıalan aıa.tunana, deralme çalııamıyorum. 
3 - B11glln ae lmtJbHın nr o&"lum ? 
4 - Yannkl lmtlhan lçln deraln kaı.ır mı ? 

500 Lira 
veriyoruz 

Müsabaka Kuponu 

Re1im Numara11: 29 

Yazı Numara81 

l.tim ------

Adrea -------

·-=-=--....... ._--===--
\'ukarıdakl kupona reamla altındaki 

4 caYaptan aeçtifinb a No. aıaı ıal111 

li 
adı .. lniıl doldurup aıklayınııı. 30ı .. 

m ~ıktıktao aoara bu kupoalaca l::ıoa 

oata bl ımece memı.ırluiuua glSnderlnh:. 

30 ~n denm etmek Gıire Nlaanıa 

22 ainde baıladıtımıı mü1abaka 

yarın ıona eriyor. YarıUl aayımıa

da, bir defa daha, bu mOaabakaya 

lttirak ıartlanoı neıredecek Ye el
lerinde ekıik kupon bulunan oku

yucularımıza bu faydalı mlaabaka- · 

ya girmek imklnını Ylreceğla. Şa 

halde, bugünkO 29 numaralı kupo

nu c'.a l:cıinlı YI yarınki tafallatı 

bcldeyinl.ı. 

Tröstlerle 
Mücadele Ediyoruz 

Tarak Sanayii De Fiat 
Birliği Ya pmıştı:f 

( Baştarıtfı 1 inci yüzde ) 

liradan ibaret olduğunu iddia eden 
tarakçıların senelik ciroları bu 
sermayenin birkaç mislini geçmtık· 
tedir. 

Fi atlan 
Tröstün teıekkUlünden EOnra fiat 

yükseltmiıtir. Tarakçllar, fiat yük· 
aekliğinin, taraklar için kullanılan 
mevaddı iptidaiycnin ('il dişi, aba
noz, Galalid ve relüloit) in ya
bancı ellerden getirildiğin i , güm .. 
rllk resmi vesair masarlfin de, 
çok pahalı olmasında buluyorlar• 
aa da bunun doğru olmadığı tet• 
klkimizden anlaşılıyor. 

Bir kere, tarakçılarımız yerli 
boynuzlardan da çok istifade et· 
mektedirler. Sonra bugün (30-35) 
gramlık bir fil dişi tarağı (320) 
kuruta sablmaktad.r. Halbuki bu· 
nun maliyet fiab çok çok ( 150-
200) kuruıtur. Demek oluyor ki, 
fiatın yDkaellş sebebi bir reka· 

betsizlikte ve piyasaya baklmlyet
tedir. 

Bir Eil diıi (30-50) kilo ağır
lığındadır. Bir kilo fil diıl de, 
tarakçıların ifadelerine glire, la
tanbulda bütun masarif, gllmrlik 
vesair~ içinde olduğu halde, 
20·22 liradır. Faknt, bu miktarı, 
tarak haline koyduktan sonra tam 
(35) liraya aatmaktadırlar. (35) lira 
toptan ıatış flatıdır. Perakende 
fiat ( 45 ) lira raddelerlndedlr. 
Bir de mevaddı iptidaiye ticaretini 
tek başlarına yapan iki komis· 
yoncunun vaziyeti de gözönllnde 
bulundurulacak bir meseledir 
ihtikar yapılmamı!f olıaydı, meaell 
bir fil dişinin lıtanbulda eski 
okkası (22) liraya değil ( 14 -16) 
liraya olması gerekti. 

Ehemmiyetıiz bir madde gibi 
görünen ve Anadoluda çok geçer 
bir mata olan tarak üzerinde de 
işte böyle bir ihtikir vardır. 

lstanbul Sular İdaresinden: 
1 - idarenin Feriköy ambarmda bulunan hurda pirinç tozu, 

plrlnç parçalar ve hurda bakır aksamı kapalı zarfla arttırmaya 

konmuıtur. 
2 - Artlirmaya girmek isteyenler aatıf ıartnamesinl Sular 

ldareıl l..eyazım ıefinden alabilirler. 
3 - Şartname ahkAmı dairesinde hazırlanacak kapalı zanlar 29 

Mayıa 935 çarıamba gOnü ıaat 15 e kadar Takıim Suaservilerdekl 
MndlirlUğe verilmelidir. 

Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmez. (2773) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Bey oğlunda Hüseyin ağa mahallesinin Akarca sokağında dört 

katta yedi od&11 Terkos elektrik ve kuyuıu bulunan eski 7 yeni 5 
No. lu evin yarı hissesi; bedeli nakit ve peşin verilmek şartile 1750 
lira üzerinden açık arttırma usulile sahlacakhr. latoklilerin 23/5/935 
Perıembe günü saat On lki Buçukta 135 lira pey akçelerile müra· 

caatları. (R) (2448) 



20 Mayıı. SON POSTA 

LI L A ATI GÖÇERKE 
( M8tareke devrinin tarihi) · No. sıg 

Hu hakkı mahfuzdur. • tt .. Yazan: Zlg• Şakir 201518t5 . 

Kıralı Dağlar 
Havalisine 

Eşref 
Dehşet 

Bütün Bursa 
Salmıştı .. 

Fakat bu cUretkir adam bir gtlo 
anaızıo firar odlvermiıtJ. Bir mUd· 
dot, ıurada burada glzlenmlı .. Ve 
ıonra birdenbire bu hUkümetii.ıllk 
bat gösterir göıtermeı, bundan 
istifade etmek istemlıtl. Derhal 
baıına bir takım serserileri top
lamıı; kendisine ( Dağlar kralı ) 
Unvanını vorerek ıekavot• baıla· 
nıııtı. 

Bir iki defa, lnegöl ve Yeni· 
tehir yollarına pusu kurarak yol· 
culardan bir hayli para almışb. 
Fakat. hllkümetin aciz Y• ıaafın· 
dan dolayı ciddi bir takibe maruz 
kalmadığını görünce cOr'etlnl ar· 
brmıı.. Bir gece ansızın Bunada 
htlkiımet dairesine pek yakın 
olan ( ŞebrekU.ıttı ) mahallesinde 
bir dDğün evini basmıı .. Düğünde 
bulunan kadınların bntnn elmas~ 
larını ve boyunlarındaki altınla· 
rını cebren çekip almıf.. Şehre 
tıç beı kilometre moııafede bulu· 
ilan ( Kızık ) köylerine giderek 
ıırttlıtQ yatmışh... Bu cür'etki· 
rane hAdiıe, Bursayı korku ve 
heyecan içinde aanmıştı. 

( DağJar kralı, Eıref) • i•lin· 
c:e, bir iki gUn ıllkimet içinde 
neticeyi beklemiş.. Yine ciddi 
bir takibe duçar olmadığını ga· 
rUnce, çeteslnin efradmı biraz 
daha tezyit etmfı.. Bir gece tek· 
rar ıehre girerek ( Altıparmak ) 
takı Muıevl mahallesinin etrafını 
Çevirmif.. Bazı zenginlerin evlerini , 
basarak cebren bir hayli para 
aldıktan ıoora, çıkıp gitmişti. 

Eıref, artık şımardıkça ıımar
tnıı •• BUtnn Buraa ovaıuna hakiki 
bir dehJet ıalmııtı. Kısylere 
(Datlar kralı) imzaaile mektuplar 
iönderlyor, emirle veriyor; Adeta, 
•iyaal bir çete mahiyetini iktıap 
ediyordu. 

Fakat .• hmirden ielen babef'" 
ler daha mfthim iÖrlinDyor.. Bil· 
ttııa bu haberlerde, hailovi bir ta• 
kam hadiıabn batlangıcı seziliyor
du. 

Mondro.ta, mütarekenin imza· 
lannıasını müteakip - Çanakkale 
hoğaıında olduğu gibi .. lımir 
linıaıunı kapayan torpillerin de 
top!anmaıma baılanmı~; ve niha· 
ht limanm ağzı açılmııtı. 

- loglliz filosu sıeliyormuş. 
tı Bu haber, bir anda lzmiri alt
k st etmiı .• Vatanperver lzmir hal· 
•na derin bir teHsUr Yermişti. Bu 

teeıınr, yalnız mağlübiyetin bu acı 
beticealni görmekten ibaret değildi. 
Aaıl •ndişe edilen cihet. memle· 
~e~te kanh bir facianın zuhur ve 
li tınıalinden de ileri gelmekte idi •• 

erkea blllyordu ki, (Etinikl Eter
h), (Mavrl Mira) gibi fesat ko
lbltelert, on ıenedenberi bu ha· 
~al~de hUyGk bir faaliyet göıter• 
h' telerdl. Bu faaliyeti, umumi 
•rbf n nıahıuriyeti bile tevkif 

•deme . l'f nuı... Harp dolayıılle lzmi· 
L 

11 
Yunaniatanla hiçbir mUnaı ... 

Qtt 
k '•sıtası kalmadıj'ı halde bu 

takarak birçok fenalıklara yol 
açacaklarını tahmin ediyorlar .• 
Bundan dolayı endlıeli aaatler 
geçlriyor1ardı. • 

lzmir tUrklerl, bu tahmin ve 
kanaatlerinde haksız dej'illerdi. 
Çünkü senelerdenberl burada 
için için çalııan bu fe1at ıeb .. 
keılnlo, bir hayli nfdfl ye cahil 

Yatandaıı, kendilerine uydurduk-

Jarı.. Ve hatta, asırlarca kardeşi 
gibJ yaıadıkları TOrk unıurundan 
•oğuttukları birçok deUUor ve 

hAdJaelorle tahakkuk etmltti. Bu
na binaendir ki; yataudaşlar ara· 
aına nifak ıokan ve ana yurdun 

parçalanma1ına çalııan bu komi· 
tecilerln taaavYur ve teşebbUsle-

rfnfn önüne ıeçilmek lıtenllmfı .• 
( Arkaııı var) 

Çorlu Mahkemesi 8at19 MemurluAundsn: 
Açık arttırma ıuretiyle paraya çevrilecek gayri menkulJerin ne olduia 

hudutları ve evıafı tapu sicilinde n ıartnamede mukayyet Çorlunun Kiıimi· 
ye mahalleıinde kain { 1050 ) lira kıymetinde bu bap han• ve Çorlunun Kö
mUrpa:ı:arı mevkiinde kain mukaddema bezirhane olup halen anbar olarak 
istimal edilen biri (600) ve lkiıi (800) ser lira kıymetinde tıo bap dGkkan Y8 

aynı mnklde (1000) lira kıymetinde (4) odalı bir han ve hanın arkaıuıda 
(500) lira kıymetinde bir ahır ve ayni mahalde caddeye nazır (400) lire. kıy· 
metinde kea:a bir ahır n yine ayni ebniyeye muttasıl (400) lira kıymetinde 
kapu kenuında bir bap dlikkto ile bir mi!cdar bahçeden ibarettir. 

Arttırmamn yapılacağı yer, ıtin, Hat, Çorla mahkemeıl aatış memurlu
funda 20/6/935 perşembe günü aae.t 14 ten 16 ya kadardır. 
t - lı:bu gayri menkullerin arttırma ıartnameıi 20-5-985 tarihinden itibaren 

Çorlu mahkemesi ıatış memurluğunda herkeain görebllmesi için açıktır. 
llanda yazılı olanlardan fasla tafıilat almak isteyenler memuriyetimiz• 
müracaat etmelidir. 

1 - Arttırmaya iıtirak için 7ukarda yazılı kıymetin % 7,15 niıbetlnde pey 
akçesi vey& miUt bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

1 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alllkadarlarm ve irtifalı: hakkı sahiple
rinin gayri menkul üzerindeki baklanın huıuııiyle faiz -.e maıarffe dair 
olan iddialarını işbu ilan tarihinden yirmi gOn içinde evrakı mUıbiteJe
riyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder akai halde hakları 
tapu ıicili ile tabi* olmadıkoa ıatıı bedelinin paylagmasmdan hari9 
kalırlar. 

9 - Göıterllen günde arttırmaya lıürAk edenler arttırma ıartnameıini oku· 
.muş n lüzumlu malumatı alınış n bunları tamamen kabul etmiı ad Ye 

itibar olunurlar. 
S - Tayin edilen zamanda gayri menkul üo defa bağırıldıktan ıonra en çok 

arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yiiıde 
,.etmit beıinl bulmaz nya aatıı iateyeniıı alacağına rlchanı olan diğer 
alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri menkuJ ile tem.in edihnio 

, alacakların meomuuodan fazlaya 9ıkmaua en çok arttıranın taahhüdü 
· baki kalmak üzere arttırma on beı gün daha temdit ve on be9inci günü 
l aynı aaatte _ yapılacak arttırma bedeli satış isteyenin alacağma rt!cham 
) olan diğer alaoakhların o gayri menkul ile temin edilmit alacaklın meo· 
I muundan fazlaya çıkmak ıartile en çok arttırma ihale edilir. 

; - Gayri menkul kendisine ihale edilen kimse derhal veya ~~riJen mühlet 
içinde parayı vermene ihııle kararı fesholunarak kendiaınden e.Tel 
eu yükıek teklifte hKlunan kimııe arz etmiş olduğu bedelle almağa razı 
ı>luraa ona razı olmazsa veya bulunmazsa hemen on beı glln müddetle 
lrltırmaya çıkarılıp en ook arttıran• ihale edilir. İki ih~e ar~dalci fark 
re geçen günler için ytizde betten heaap olunacak fauı ,.. dığer sarar• 
rar ayrıca hükme hacet kalmaksı:rın alıcıdan tahsil .ol~ur. Mezkur gayri 
·menkuller yukarda gösterilen 20 Haziran 935 tarıhınde Çorlu mahke-

ı meei satış memurluğunda açık arttırma suretiyle Htılaoağı illa olunur. 

Inhiıariar u. Müdürlüğünden: 
Bazı kimaelcrin bandroılu içki fişelerini boş~dtarak içlerine 

ıu doldurduktan sonra tekrar ~iyasay~ s~rd.~k.~eri zaman, za!.'1an 
görülmektedir. lnhiıarlar ldaresı bu hılenm oııune geçecek ~utün 
idari ve teknik tedbirleri almı~ olmakla beraber müstehliklerın de 
tatbik edilen usul ve tekilleri bilerek uyanık bulunma larmı temin 
için bu yolda mevzu takyidat aşağıda iza~ olonmu.ıtu~. Şişelerde 
bu eşkal• aykırı v~zi~etler ~ö~üldüğft takd.rde keyfıyetm en )akın 
lnhiıar idaresine bıldırilmesı rıca olunur. 
ı _ içki 1:şeJerinin karnın da matbu etiket, ıişenin ~uk~rı kıımın• 

daki boğazına boğazlık, yapıfbrılmakta ve şııeom ağzına 
mum ve bandrol konularak damga basılmaktadır. 

2 _ Ellketlere içkinin nev'i, miktar, derece flatı ve hangi fabrika 

mamulitı o!duğu yazılmaktadır. 
3 _ Müıkirat fabrikalarında içki şiıelerinin ağızlan ~antarlandık· 

kil. mühür mumuna batırılıp Dzerme bandrol tan ıora ren 
geçirilerek fabrikanın mühllrllle damıalanmakta ve bandrol· 
larm iki ucu ıit•Y• yapıthrlmakla beraber boiazhk bantları 
da uçların Uıt kısmına llsak edilmektedir. 

4 _ Bandrollar için, gayet loce ve ıu ile temasa gayri mthait 
yaaıfdakl kağıtlar kullanılmakta olup tızerleri~de lnhl~ar it ~H· 
sinin monogramı, içkJnin ismi ve matbu ser•. ~arflerıle mL\ .. 

ıelsil numara1ar yardır. Etikette yazılı içkmm miktarı ve 
ılşeye yapııtırıldığı tarih te ayrıca IAatlk damga i!e bandrol-

Sayfa 11 

HAS 
TIRAŞ BIÇAGI 

Dünr.anın en mükemmel tıraş bıçağıdır. 
&imdiye kadar ioat olunan bütiln tıraı bıçaklan arasında en mükemmel 
n en fnkalAde oldutu tahakkuk etmiıtlr. Piyaee.da mevcut tıraş bıçaklarını 
ıaıırimıştır. Huan tıraı bıoatının 1 • 2 - 3 • 4 numaralı gaye* k•Mkin ve 
ha11eas tarafları Yardır kJ her bir tarafile laakal on defa tır&§ olmak kabildir. 
Bu he11apla 6 lruruthık bir adet Hasan tıraş bıçağlle 40 defa ve ıslak 
bardak ile bilendiktı yüz defa tır&f yapılmak mümkündür ki dünyanın 
hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. HıHn bıçağı iatediğiniz halde başka 
marka -Yerirlerae aldanmayınız. Taklitlerinden sakınınız. Fiatu 1 adedi 5 
kuru§tur. 10 adedi 45 kuruştur. 

GUI, lJmon, Anber, Fujer, Şipr, LeyJAk, Revdor, FJ6rdamur, 
Acıbadem, Akaaya kokulu 

HASAN 
TUVALET ve GliSERiN SABUNLARI 

Huan z;ytin 7ağmdan ve Huan Kreminden ve Hasan Itriyatından 
yapılmıı olup gliserinJi n tunle* için nevileri nrdır. Cildi 111muvattr. 
Güzel ve nasik ciltli kadınlara, çoc11klara şayanı taniyedfr. Anopının 
terkibi meçhul yağlarıiıdan yapılmıt sabunlar oilde mazarrat vereoeiinden 
bunlardan ıakınınuı. 10 - US· 25 • 8ö kuruştur. Toptancılara tenzilat. 

Hasan deposu : 

Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

.----~------------------------------------- -1 letanbul Beledlyeel IUlnlerı J 
Sahası M. , ı. Motre- l Muvakkat 

nıo kıy• 
murabbaı metJ teminat 

Cihangir Yangın yerinde Çeıml hUaeyln 
namı diğer Sormaglr mahaUesi Kül-
han sokak 28 inci ada yllzıüz arsa 2,80 
Cihangir Yangın yerinde 42 inci ada· 
da ana 
Cihangir Yangın yerinde Somuncu ıo· 
kak 36 ada yUzıüz arsa 
Aksaray Yangın yerinde Kemalpafa 
mahallesi Y eıiltulumba sokak 45 ada· 
da yUzaUz ana. 

2, 15 

3,96 

96,30 

3, 15 

5 ı 

12 3,57 

2,50 18,57 
Yukarıda aahau aemti ve tominab Ye beher metre kıymeti ya· 

zılı Belediye malı araalal' alikadarlan araaında aablmak tizere 
açık arttırmaya konulmuştur. AJikası olanlarla sabn almak iste
yenler hizalarında yazılı muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile 
beraber ihale gUnO olan 27/5/935 Pa.ıarteıi gllnll aaat 15 te Dai
mi Encümende bulunmalıdır. "B,, "2496., 

,.. * 
Ke9if bedeli 449 lira olan Üsküdar bakım evi yapılan Mihrimah 

medre1eıine yapılacak kömDr deposu açık eksiltmeye konmoıtur. 
Şartnamesi Ye keşif evrakı Jevaıım mlldUrltığUnde görnlllr. Eksilt• 
meye girmek lıteyenler 2490 No. lı kanunda yazılı ve1ika ve 34 
lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektubile ihale g\intl olan 
25/5/935 Cumartesi gllnll Hat 15 de Daimi encümende bulunma· 
lıdırlar. 111,, (2494) 

~ 'f. 

Kapalı Zarfla Eksiltme 
Ke9lf bedeli 26718 lira 7 kuruş olan Haiekl hastanesfnde yal>'" 

tınlacak olan çamatırhk ve mutbak binasmın inşası kapab zarfla 
ekailtmeye konulmuftur. Talip olanlar proje Ye şartname Ye flat 
cetnlinl 14 kuruş mukabilinde Leyazım MUdUrlUğlinden alabilir. 
Eksiltmeye ırirmek için de 2490 No. Jı arttırma ve eksiltme kanu
nunda yazılı vesika ve 2003 lir.alık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubu ilo teklif mektuplar1111 ekılltme ıünll olan 2715/935 Pazar
tesi gUnU saat 15 e kadar Daimi Encilı'nene vermelidir. 118,, (2492) 

Pehlivan Güreşleri 
Ayvacık kazasının Gemedere mevkiinde mutat \'eçhile kurulacak 

bUyllk panayırın daillması ve meıhur Çan panayırının kurulma za
manları arasında kalan 31/5/935 Cuma günü Bayramiç kasabaırnda 
büyük bir pehlivan gilreıi yapılacak Ye bu güreşe Türklyenia en önlll : 
pehlivanları iştirak edecektir. 

GUreıin bUyUklnğtl nlsbetlndeki hazırlıklar yapılıyorken her şey• 
den evvel gelecek pehlivanlarla seyirci miıafirlerin yiylp içme •• 
oturup yatma gibi mübrem ihtiyaçları gözlSnüne alınarak çok ıszenli 
tertlbler alınmııtır. Binaenaleyh gerek glir.şimize kahlacak pehlivan
ların ve gerek zevkli bir gün yaşamak arzuıila bunu seyir etmeğa 
gelecek zevatın umduklarından fazla memnun kalacakları ilin olunur. Otnite tebekesinln lzmlrl• olan 

tabıtaaı luııilememlıti. 
ti Bunu bilen lzmlr Türkleri; 
\ tndt herhangi bir ecnebi fi· 0

•unun lzmir limanına demlrlodlğl 
'tıdan 't'b 
ltı 1 ı aren komitecilerin ıl· 

/ larda göıterilmektedlr. (2768) 

Z f• ti umumiye, iıtahıızlık ve kuvvelıizlik balatmda büyük faide v• lettlri görlllea 1111---• a ıye •• • Doktor 

FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI HORHORONi 
d·~racaldarını, bir takım cahil ve 
1'tllncesi-. l d 1 i 

c. rum arı a peı er ne 

kullanınız. Her eczanede aatıllr. ı\ Eminönü Vulide kıraathaneai yanında. 
• Telefon ı 24131 
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Ynzıın: 

Ali 
Rıza 
Seyfi 

Deli A 1 a D 
Tefrika 

No. ııı 
27 

Savaşın Ortasında Bir Kaynaşma Vardı 
Dört beı dakika aonra, arka· 

dan yetiıen yeni kuvvetlerin yar· 
dımile düıman tekrar tazy~kini 
arttırdı. Fakat Çakır 
Mehmet ağır harp 
baltaı:m (Teber) iki 
elile ve bir makine 
hızı ve insiyakile 
kullanarak hali ön· 
de döğüfüyor ve kırk 
elli arkada9ile bera· 
ber Macar cephedne 
çelik bir kama gibi 
iyice saplanmış bu· 
lunuyordu. 

Ağır silahların, 
zırhların çatışma11, 

Damga 
Matbaasında 
Bir Kagıp 

( Baıtarafı 1 inci yUzde ) 

ve hemen te-lefonla polise . haber 
veril mittir. 

lhaan pulları çaldıktan ıonra 
lı:mite kaçmıf ve orada yakala· 
narak cuma &Dnü bir jan· 
darma ile lıtanbula g6n· 
derilmiitir. lb1anı cuma gUnll 
jandarma ile Beyoğlunda, cumar· 
tesi gUnü de Dolmabahçede aer· 
beıt görmüşlerdir. Ihsan jandar• 
mayı kandırarak yolda kaçmııtır. 

Poliı dun ihsanın fotoğrafını 
çoğaltırarak dağıtmııtır. GUnde 2,5 
lira yevmiye ile ça~ııan bir ada· 
mın (300) liralık paraya teneı:zOI 

etmiyeceğl aılkar olduğundan 

çaldığı paraların miktarı heullz 
teıbit edilmemiştir. çatırdııı vlt naralar 

içinde yaralıların inil· 

ttainı duymak ve du- Almanlar Da 
,up ölenleri görebil a

0
··n u··lıu·· Gı.tmek 

mek yolu yoktu... Oımaalı hükilmdan aavata çıkarken .• 
Böyle korkunç çarpıımalarda etrafa çabuk bir nazar atarak J • / 

.. amatör ., cenkçiler ne kadar (Nadajdi) nin bayrağına seçmeğe stıgor ar 
kıyak, yiğit olursa olıunlar çevre· çahcıyordu ..• 
lerine ve umumi vaziyete ait dil· Bir aralık aaf yandan ve biraz 
şUncelerini ancak ilk dakika içinde uzaktan: 
muhafaza edebilirler ve sonraki - Nadajdif .. Nadajdlf. 
lnbbaları, ancak kendi boğu9ma• Naralarını duyar gibi oldu ve 
larma ve hareketlerine münhasır yine o yandaki birçok Şövalye 
kalır; yalnız profesyonel, birçok mızrakları llzerinde Macar beyinin 
cenklerde pifmiı, ölUp öldürmeyi bayrağını rördO. 
kendilerine hergünkil ıan'at ve it Orada, Macar dizisinin bir 
haline getirmiş askerdir ki : En parçası TUrk 1afının içerlalne 
korkunç ve ııkı boğuşma içinde doğru bir çıkmtı yapmıştı. De· 
bile şahsi vaziyetinden daha yu· mek orada (Nadajdi) TUrklerl 
karı yükseUr ve o yüksek yerden sıkııtırıyordu.. Halbuki: Çakır 
etrafında gelip geçeni de glSrUr... göıln genç bayraktarın hcyatın· 
Macar ıövalyeleriofn içinde çok da en büylik emeli bir kere 
şeci zatlar ve ölmeği dUımandan ( Nadajdi) ile karşılaşmak, kah· 

(Baetarafı 1 inci yüzdd 
dır. Şlmcl iye kadar 400 mitralyöz, 
20 bin tüf ek, 6 milyon sandık 
mühimmat getirtmiştir. 

Barllo, 19 (Husuıi) - Birçok 
Alman gençleri buradaki Habeı 
koıııoloahaneıino müracaat ede· 
rek ltalya ile bir harp vukuunda 
Habet ordusunda gönUllU olarak 
hizmet etmeğe talip olmuılar, 
fakat konsolcshane, bUtUn bu 
talepleri toptan, maamafih nazi· 
kane bir suretle reddetmektedir: 
"Habeş orduıunda Avrupalı gö
nüllD kul;anmak için karar yok
tur,, denilmektedir. 

dönmeye bin kere değişen aavaı· ramanlıkta kendisine üst tuttuğu ooo+· ·-·~· . ·- .. ·~ ...•.. ,,,,,_. -··--
cılar çok olmakla beraber, bunla· Deli Aslanın karıısına bu ıerefte 
rın yalnız kendilerini ve önlerin-- dönebilmekti. Bundan baıka Ça• • 
deki şahıl düımanı glSrerek • ade· kar Mehmedin gözU önündeki 
ta bir düelloda imiş gibi • dövllı· ölüm çerçe\'Hİ içinde timdi bir· 
tükleri, eıhas arasıoda, gruplar denbire bir Me!ek yllzü, Deli 
araımda irtibat ve tesanüt bulun- Aılanm kız kardeşi nişan:ısı Yıl· 
madığı farkedilebi!lrdi. dızın pembe ve mahcup yüzU 

Çakır Mehmet baılarında bir nur levhaaı gibi parlayıver· 
olduğu hnlde Şimdi dllşma· mişti. ( Nadajdi ) ile dövüştüğüuU 
mn dördüncü diziıioe kadar elbet o da duyacak idi ... 
dalmış olan kırk elli " deli ,, iıe Kahraman genç, ylizüoü yeni 
nG.eta yekpare, fakat ela-atikt, baıtan bir ateşin sardığım, vUcu• 
yaylı bir makanizma halinde idi. duna on kat kuvvet daha geldi· 
Bu kütle etrafını sarmıı olan, ğini duydu. Zırhlı elinin a1nmı 
saldıran, düıcn, çekilen düşman yırthğını biasetmekıizin, guya 
denizi ortaaında onlar dört beı yumuıak ipekli bir mendil kulla• 
cepheli bir yalçın kaya gibi duru· nıyormuı gibi, gözünün üzerine 
)'Or)ardı. durmadan inen kana hızla ıildi 

Yalnız aavaıın ta ortasında ve aavaşm oiultuau natünde yUk· 
1elen b ir: baı döndürUcU bir kaynaıma 

vardı; cenkçiler karmakarıtık - Allah, ıubuıka; subuskaf 
(Arinıı var) 

dost ve düşman ezerek ezilerek 
Yurarak vurularak, J!eri, ieri 
iİdip geliyor, dalialanıyordu. 

Türk mllfrezeainin kumandanı 
olan Çakır Mehmet, Aılan Beyin 
emrini, yani düımana bir iki 
çatarak ve onu coşturarak, kı· 
Zlfhrarak geri çekilmek cğüdünll 
unutmamııtı; ancak ne de olaa 
binlerce yıllık savafçı TürklliğUn 
kanını taııyan bir gençti; bundan 
b8fka kuvveti okadar czdı ki; 
dU4manla ufak bir temas onu 
ihata edilme vaziyetine sokuyordu. 

Çakır Mehmet bu ölüm gir· 
dabı içinde düşman fırkaları 
kumandanını ıeçmek ve ıeçebiJ. 
ae de ona yetişebilmek yolu olma• 
dığını anlayordu. Zaten ilk daki· 
kalar içinde savaşa kont (Nadajdi) 
daha yetişemtmiş idi. 

Genç bayraktar keakin balta· 
ılle öne geçmek i ıteyea zırhiı 

Macarlardan her birini kafası 

parç lanmıf, omuzu kırı'm ş ola· 
rnk yere serdikçe, sol el.ni kal· 
dırarak tu:gasının içindtn gözü· 
nUn Uı .üne aka.ı kanı ıH:yor, Ye 
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Kan:r.ıık eczaneıi müstahzaratından 

Balsamin Eksiri 
Oıldiu daimi yumutıılı:lığını ve taze· 

liğiııi artırır. Yüzdvki çilleri ve lek .. lerl 
alır. S ıv ı lceleri tamamen yok eder. 
Tıraştan eoora cilde IA.tlf bir tazelik 
ve serinlik verir. Eczanelerle ıtriyat 
mağualarıııda bulunur. 

~-----------...... -~ 
Denizyolları 

iŞLETMESİ 
Auate'eri ı KaraklSy Köprllbaf\ 
Te. 42362 • S "rk eci MftlıGrdarı:ade 

Ha.1 Tel. 22740 
• ... 

iskenderiye Yolu 
ANKARA vapuru 21 Mayıs 

SALI günll saat 11 de isken· 
deriye'ye kad~u. "2761,, 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 21 Mayıs 

SALI gUnU aaat 20 de Rhe· 
ye kadar. 112772,, 1 
~ ....................... . 

SELANIK BANKASI 
'l'esıs tarı lu ljSS 

• İde.re merkezi 
latan bul ( Galata) 

Türkigedeki şubeleri: 

lıtanbul, ( Galata, Y enioaml ); 
İzmir, Mersin. 

Yun ani.tondaki şubel•rl: 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamellh 

ç 2 

Yeni Anketimiz 

Batıl itikatlara 
inanır Mısınız? 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 
için öyle inat etmiş ki, ıordukla· 
rıma kulak asmıyor bile. Okadar 
ki, araya baıka bir ıual ııkıştar· 
aam ve meseld: 

- Şehir mecllıinde bir iş gör, 
düğUnilze de inanmaz mısınız? De· 
aem, o, hAIA batal ltikat~arı aay· 
dığımı aanacak ve ayna cevabı 
verecek: 

- inanmam... inanmam .•• Hiç 
blriıine inanmam! 

Bunu hiaaettikten sonra ıor· 
gumun cephesı.;ı değiıtlrdlm: 

- Baıınızdan, ıizl batıl iti· 
katlara inandırabilecek tek vak'a 
olıun geçmemiı midir? 

Adalı Avni güldü: 
- Geçti •.• Hayatımın yegine 

batll itikadı nikAhlana91mdır I 
Ve kıaa bir ıUkQttan ıonra 

ciddileJerek ilAve etti: 
- Ben, söylediğim 1ılbl, batil 

itikatların hiç hlriiine inanmam. 
Fakat inananların hatırlarını kır· 
mamak, ve lüzumıuz mllnakaıa·· 
lara girişmekten kurtulmak için 
hepsine inanır &örUnUrUml 

- İnananlar hakkında ne dil· 
tUnUraUnUz? 

- Hiç bir t•Y düşllnmem, 
yalnız onları tıbbi bakımdan mu• 
taloaya deier bulurum! 

* Adalı Avniden ayraldıktan 
ıonra teaadUf karşıma yeniden 
romancılığa batlayan, yani ede· 
biyat mezarlığında baallbadel· 
mevte uğrayan Ethem İzzeti 
çıkardı. Sordum: 

- Batıl itikatlara inanır mııın 
üıtat? 

- Ne gibi batıl itikatlara? 
- Meıeli bir kirbitle üç cı· 

gara yakmanın, kara kedi gör· 
menin, elden bıçak almanın, 13 
rakamının ..• 

Ethem izzet misalleri çoğaltma· 
ma mani oldu ve gllldU: 

- Ha; dedi, 13 rakamının 
uğursuzluğuna lnanmm iıtel 

- Neden? 
Ethem izzet, bir imkan11zlığı 

ifade eden bir eda ile ellerini 
açtı: 

- Sebebi ıÖ) lenlr boydan 
değil biraderi Zira hani fU Esnaf 

2 ve 20 komprlmelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

'üzerinde halisliğin timsali 
• 
olan EB markasını arayınız. 

bankası davaaındakl meıhur tar
ziyeyi Valiye 13 temmuzda ver· 
meye mecbur kalmıştım! 

Sonra ciddileıerek ilAve ettiı 
- Şn ka bertaraf, ben babl 

itikatlardan hiçbiriaine inanmam 
dostum. Adı üıttı11de: 

Batıl. .. 
Batıl şeye inanmak için babl 

kafalı olmak lazım! 
Bunlardan bazıları; Ufilrilkçll, 

fa 1 cı gibi hUvİ) etler;n muhitleri, 
muhatrıp:arı üzerindeki tesirlerin• 
den ... Bcı.Edan da ıahıl tecrllbe-
Jerden doğmuştur, ve bunlara 
inanmak, görenek ve terbiye iti· 
dir. Çocuk!uktan baılayan tel
kinler bazan ruhta, kafada, hafı· 
zada ve maneviyatta okadar kuv• 
vetll izler bırakır ki, insan, ömrü
nün ıonunadek o l:derln teılrl 

altında kalmaktan kurtulamaz. 
Bunda da annelerin, babalanD 

çok bUyllk rolleri vardır. Yara• 
mazlıktan menetmek istedikleri 
çocuklarına hortlak, cin, peri 
masalları anlatırlar ve qnları: 

- Ummacı iellyorl Bak, tak 
tak vurdu. Kapmm ark&11ndal 
Kabilinden ıöı:lerle Urklitnrler. 

Bu suretle de, çocuklar umma• 
cıya inanırlar, ve onlar d1t ummacı 
kabilinden şeylere inanmak isti• 
dı uyamr. Bu istidat inkiıaf bul
dukça da, in11nlarıo, cln, peri 
maıallarına mUma1iJ daha bir 
sürü batıl itikatlara inanmamalan 
için hiç sebep kalmaz. 

Teşekkür ve veda ederken, 
Etem izzet, ililerek ıeslendi: 

- Maamaf,b, bütUn bu 16&• 

lerime bakıp, benim hiçbir batıl 
itikat beslemediğimi sanma ••• 
Zira ben, meseli, fllorinalı NA• 
uman tiir kıralı olduğuna inanma1 
değilim! 

KUKARAÇA 
DUNVAVI DOLASAN DA N5 

Sinir ve akıl lınstalıkJarı mUt. 

Or. ETEM VASSAF 
C ğ-a o} lu Orhan B. •putımanı Tef.2105' 
Ev. l(a 'ıköy Bahar yo 1 eri ıokık Tol.60791 
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Acı Bir Kahkaha !. 
Berlinden 

faa 
Sonra Paris 
Tecrübeleri 

De Müda-
Yaptı . 

------------------------------Sahilde Bir Kalyoncu Neferi Bağırdı : - Hey Kayık 
Yan aşma, Açıl Bakalım 1 •• Müdafaa Tertibatında Sığınma Yerlerinin Mühim Rolü Var 

Sarayın etrafına, oldukça kuv· 
•etli bir kordon çevrilmişti. Şim· 
di, top~ıyabileceği kuv\•et kafi 
dereceye gelir gelmez, kaptan 
paşa artık asiler~• milcade'.eye 
g;riıeceklL 

)#.. 

Nöbetçiler, sık fastla~arla bek
liyor; aralarında devriye ieı:l• 
)'ordu. 

Beıiktaı tarafından gelen bir 
kayık, Yalıköıkü ile Sepeteçi1er 
köşktı arasındaki boıluğa doğru 
ilerliyordu. 

Kayığın sahile doğru yaklat· 
hğıoı aören bir kalyoncu neferi 
haaırdı: 

- Heyyyy, kayıkl .• Yanaıma .• 
Açıl. 

Kayıktaki Deli Veli, kayıkçıya 
homurdandı: 

- Çek.. Aldırma .• Ben onlara 
olıa nasıl meram anlatırım. 

Kayıkçı, tereddlit içinde kal• 
llııtta. Tabiidir ki, saraydakJ nö· 
betçilerln emirlerine itaat ederekı 

- Yiğitimf.. Akıntı, pek. 
kollarımda derman kalmadı. 

mamsındır. Bir gece Esmer GülUn 
yUzUndcn bir meyhanede bize 
duman athrmıştın. Iıte nihayet 
kuyruğunu elimize kaptırdın ... 
YoJdaşJarl .. Kudurmuı köpeği te
peliyelim de licUmtizü ala'ım. Al· 
lahını seven, pala fişüraün. Katli 
vacip bir yılandır. 

Diye bağırdı. 

Zeval gUne,Inin keskin ıııkları 
altında palalar ve yatağanJar par· 
Jadı. Sert naraJar birbirine çarptl. 
Deli Veli, etrafım çeviren bu 
çe~ik çern beri içinde melül ve 
mahzun nazar:erla etrafına bakh. 
Parmağını, kalyoncu onbaıııına 
doğru uzattı: 

- Eire nAmert!.. Görürsün, 
elim boştur. Şu zorbalar azgın• 
lığı geçinceyedek elime silah alma
maya yemin etmiıtfm. Eeni bu 
halde çevirmek, mertliğe liyık

mıdır? .. 
Diye bağırdı. Fakat, on• 

baıı: 

DJye, elindeki kllreklerJ bı· 
tıktı. 

- Bire koman, tam fırsattır. 
Diye homurdandı. Fakat se• 

ıini duyuramadı. Birdenbire y .. 
rinden havalandı. Deli Veli onu 
belinden kavramıı, geriye doğru 

fırlatmıştı. 
Pariıte, Odeon mahallealnde, teoıllbeler eınuında herkeı böyle maskeler 

etti vt kurtarma tedbirleri alındı 
Deli Veli, birden bire öfke ile 

Yerinden fırladı. Kayıkçının gö§
•ilne bir yu11H1Uk attı. Onu baı 
tarafa doğru yuvarladı. Sonra, 
0turağ• oturarak kürekleri eline 
•ldı. Kuyvetll pazularile asılmağa 
baıladı. Kayık, Uç beı . hamlede 
•ahUe yanaştı. 

Fakat bu esnada, bağıran 
Çağıran nöbetçilerle, o civardaki 
devriyeler de oraya toplanmıılar
dı. Deli Veli, karaya atlar atla· 
~aı, etrafı aarıldı. Bu, nöbetçi· 
erin emrini dlnlemlyen cllr' etkArı 
hlcalamak için her taraf tan bir
tok eller ve kollar uzandı. 

Deli Veli, acı bir kahkaha 
tttakdan ıonra: 

(Arkası var ) ............................................................... 
( Toplantılar, Davetle!:) 

iki Açıt Dersi 
Üoiverıite profesörlerinden Dr. E. 

Ruttin. önümüzdeki Çarıambı günü 
saat 17 de Tıp fakültesi birinci okut
ma yerinde "gürültülerin işitme uzvu
na yaphğı zararlar,, hakkında açıf 

dersini verecektir. 

Birkaç hafta evvel Berlln H· 

birli gaz bUcumlarına karfı şeh· 
rin müdafaa tertibatını tecrübe 
etti. Dört, beş glin evvel de 
aynı tecrübe Pariıte tekrarlandı. 

Berlinfn tecrtibesi daha geniı 
mikyaata yapıldı. Bütlln ıebir bir 
bava hücumuna uğramıt gibi bir 
iıaretle ışıklarını aöndlirdü. Yer 
yer bombalar atıldı, yangınlar 
çıkarıldı. Yaralı ve gaz teairlne 
uğramıı kimselerin vaziyetlerile 
aJikadar olundu. Pariate ise bu 
tecrübe ıırf Odeon mahallesine 
inhisar ettirildi. ilk işaretle be· 
raber herkes ı~ıkJarını söndürdü. 
Kaçabilenler zehirli gazlardan 
mahfuz beton mahzenlere kaçh· 
)ar. Kaçamıyanlar yaralanmıı ve 
ya zehirlenmiş gibi sokaklara 
dUşUp ya .tılar. Asıl dikkate de
ğen mahfuz mahallerdeki vazi-

- Ulan, ne korkak herifler· 
;ııainiı, be.. Ne oluyoraunuz?. 
hu telaşınız ne?. Hele bir~z. •~· 

•rb olun. Şuraya niye aeldıj"ımı, 

"' lıtediğiml aorun! M u·· 
1
. de ! 

Diye baiırdı. 

1 
Devriyelerden birinin lmiri 

~ a.n bir levent onbaıııı, DeJi Ve- Görülmemiş bir 
•tıln ıözünU kenti: 

N - Kim olursan ol hey h•rif!. müzayede 
6betçilerin emrine niçin itaat 

:!hl•zıiıı?. Açıkta durup meramını ya pı)ıyor 
.. Ylernek varken, niçin zorla ka· 

•:Ya. k Uzun zamanlardanberl febrl-
t Çl mak iıtenin ?. Emre itaat 

' illi ı d ı ! mizde emaalinc tesadüf edilmiyen l' Yen n hali budur.. Yol aı ar • 
Utun ıu zorbayı. SlSyletmeyinl.. büyük bir etya müzayedesi ola· 

I>ı caktır. Eski ve zevk sahibi, me-
ye •mir verdi. 

\t Deli Velinin etrafmı alan le- raklı bir ailooin nbçUıtaan beri 
h'ınt •• kalyoncu çemberi, birden· bUytlk bir itina ile biriktirdiği 

te d nadide kıymettar eşya müzayede 
l•tJı arahverdl. Demir gibi kuv· 
1, eller ve pençeler, onun kol• ile satılacaktır. 
J:'~llda Ye omuzlarında kenetlendi. Bu mUıteena mllzayedede 

at o ande, birbirini müteakip: merhum Çürüksulu Mahmud Paıa 
- Aman, Allah.. ailesine ait eıya aatılacaktır. 
- Y d Satıf, Kabataıta SetüatUndo 
" an ım. 

1etti. Buralarda ilk tedbir olarak 
gelenler muayene ediliyor, yaralı• 
)ar ameliyat odalarına, ıaz te1I· 
rlne uğramıı olanlar gaz muaye
ne mahalline HYkedlllyorlardı. 
Gaz tesirine uğramıı olanların da 
vaziyetlerini bilmek )Azımdı. 

ÇllnkU iperit gazı, dJğer adi ıraz· 
lar gibi tedavi kabul etmemekte
dir. Bir adamın iperit gazlle gaz· 
lanıp gazlanmadığını anlamak 
için heliyantine bahnlmıt idroffl 
pamukla vUcuduoa dokunulu· 
yor, sarı renkte olan heli-
yantin kırmızıya dönerao 
iperitle zehirlendiği anlatılmakta

dır. Maamafih bu muayeneyi 
yapan da maakelidir Ye üzerinde 
ampanmdan elbiae vardır. Maa· 
mafih bu mahfuz mQbalde, itleri 
kolaylaştırmak için dııarıya atılan 

takarak oalııb, iıiu.e gücilııe devam 

bombalann ne nevi gaz neşrettik· 
lerlol ıöyle aolayorlar: 

Elektrikle, elektrik bozulursa 
el pedallle vantilitörlerl işle· 

tllen bu mahfuz mahallerin tep .. 
ılnden dışarıya bir poru uzatılıyor. 
Bu boruya dolan gaz bir aandığa 
iniyor. Bu sandığın fçinde muhtı• 
Hf cam tecrübe borulan ve bun• 
larda ad muhtelif kimyevi taa· 
mllller vardır. Gazın b'u taa müller 
tızerlnde yapacağı tesir derhal 
mahiyetini göate.rmekte ve icap 
eden tedbir de ona siöre alın· 
maktadır. 

l#-
Bu kuıa tecrllbe çok muvaffak 

olmuştur. Fakat daha geoit mik
yasta yapılır ve hole haklkl bir 
harpte bu tertibat ne netice 
verir? Oraıını Allah bilir. 

k,ı uiye iki feryat yttkıeldl. iki merhumun konağında yapılacak• 
k .. !oncu neferJ, ağızları burunlan tır. Niçin tesiri şüpheli (Haşarat öldUrUoü 

..... l l d Fazla izahat için, Salih ve Sa· mayi> ler tecrübe etmeli?. Bu kıymet. 
~ıl ç n • oldutu halde yere yı• sız ve taklit mayiler ne haşaratı öldü· 

l~tnıiılerdi. -7'· J_J ~OJIM JI• -ıon mobilya mağazaaına mUra• rüp sızı onları tz'acatından kurtarırlar, 
l 

0 u • i b d k l ıcl JU~,.14 caat. Tel ı ( 43249) ne de tehllkelerlne karşı htmaye eder-
lll'a az yet lr an e a yoncu· ıer. Bu tesiri şüpheli mayllerı kullan-

~ttdl •e leventlere bir tereddllt GI B B s mak bayhude bir israftır. Huzur ve 
r ...... liattı, Deli Velinin etra· emnlyeUnlz için müslrren F L 'T 

"" ıa ] l -.J... ~-••Cilt ve ZUhrevl isteyiniz. FL(T, bütün ha,aratl 
~lfltr r~n ar, birer adım gerile· f f1 ( SuulJnU hastalıklar mütehauıaı hakikaten ve ebediyen öldürür. Leke 

h,,,,, ~·· Fakat bir kalyo:ıcu on· v~~eıl'1 "'~'· J.. Dr. A B i M ELE K 'yapmaz,ptze ve latif kokuludur. Slyalı 
ıleri atıldı· """1 iL ı ı \Al' l lA kufakh ve aake'r resımıı sarı teneke• 

t... ._ V D · · J,.. , ; Jl ~ M .Beyoğlu 1stik1Al oaddeai 407 lere dikkat ediniz. Fi atlar tenzilatlı; 
~.d ay' eli Veli! .. SenJ, anca nazttı. c Ut !JOn , _ur. ,,._ __ ;:-· T•ltfOD: 41406 u.- Depot• : ı. CIESPIN, ftt. Galahı, Vorvoda Hı• • 

ıın. Bilirim, ne kalyoncu~d~ilr!:_~~~~~=~!!!!!~~~~~~~-------------------------.::.__:_..:..__:_..:..:_:_::.....:._..=....___::_.;_....:;... ___ ~----~_::._:_.:_:==------------



1 AD Y -0~ 
21 mayıs Sah 

ldcnbul - 18 Almanca dera, 
18.30 jimnastik bayan Azade 
Tarcan, 18.50 muhtelif plaklar, 
19.30 haberler, 19.40 keman solo 
Zeki Kazım, 20 Maliye Bakanbğı 
namına konferans, 20.30 Demir 
caz, 21.15 iOD haberler, borsalar 
2 l.30 radyo orkestram, 22 radyo 
caz ve tango orkestraaı. 

Mcıkova ı 724 m. - 18.30 
muıiki:l piyea, "La grosse Bert· 
he,, 19.30 Kolhozlara konser, 22 
Almanca yayım, 23.05 Franaııca, 
24.05 Felemenkçe. 

Vartova 1339 m. - 19.45 
P.IAk, sözler, 20.35 Leh musiklai, 
20.50 ıözler, 21 gala Yaryete ( cu 
muıikili ). 21.45 duyumlar, 21.55 
ılSzltr. 22 bir perdelik uv erbum 
Nobile., operaıı, 23.20 pllk ılSz• 
ler, 23.45 pllk. 

Paris 1648 m. - 21.30 du· 
yumlar, 21.45 ulusal Franıız ma
ıikisl, 22.15 duyumlar, hna ra
poru. 23.35 GeorgH Derveaux 
cazı. 

22 Mayıs Çar.-mba 
lıtanbul - 18 Franaızca defa. 

leri, JS.30 muhtellf pllklar, 19.30 
haberler, 19.40 monolog Bayan 
Halide, 20 konferanı - Maarif, 
20.30 stUdyu Siıan orkestrau, 21 
Bayan Ateı Şan piyano ile, 21. 
20 son haberler, borsalar, 21.30 
Radyo caz ve tango orkettraaı 
Bayan Emin• Şan. 

Moskova 1724 m. - 1.30 Ede
biyat, 19.30 Kolkhozlar tarafından 
yayım, 21 Mouasorgsky'nin " La 
F olre de Sorotcbinetz ,, adlı piye
ıinin radyo adaptaıyonu, 22 Çekçe 
yayım, 23,05 lngilizce. 

VarşoYa 1339 m. - 19.45 dUo 
~lyano konHrl, ıözler plAk, 22Chopin 
konaeri, 22,30 eaperanto dilinde 
konferana, 22.40 Trio konaeri. 
23 rekJimlar, 23. J 5 salon Ye dans 
musikisi. 

Pariı 1648 • - 21 tiyatro 
bahialeri, 21.36 razete haberleri, 
hava raporu, 23.35 Lucien Galdy 
cazı. 

23 Mayıs Per~embe 
lıtanbul - 18 Almanca den, 

18,30 muhtelif plaklar, 19.30 
haberler, 19.40 sekizinci aenfonl, 
Bethofen pllk, 20 tarihçilik ve 
tarih, Tilrk aydını (Mazhar Şey. 
ket ), 20.38 ay tango orkestraaı, 
2 J, 15 ıon haberler, borsalar, 
21.38 radyo caı, tanio orkes· 
trası. 

Moskova 1724 m. - 19.30 
Riırsky-Korsakov'un "Le Katschel 
Immortel ,, adlı eserinb radyo 

RADYOLİN 
Kullanınız 1 

adaptaayonu, 22 almanca yayım, 
23.0S fransızca, 24.05 lapanyolca 
çocuk programı. 
· Varşova 1339 m. -19,45 Po
pDler muıik~ sözler. 20,35 şarkı· 
lar. 20,30 duyumlar, 21,hafif mu
ılki. 21,45 duyum!ar. 21,55. Söz· 
ler. 22: Senfonik konaer. 23 re
kimlar. 23, 15. Hafif musiki ve 
dana parçaları. 

Pariı 1648 m. - 21,45 tiyatro 
22,45 aenfonik konser. 23,30 g•· 
ce konseri. 

24 Mayıs Cuma 
lıtanbul; - 12,30 Muhte'.if 

pllk neıriyatı, 18 danı mu
ıikiai plik, 19.20 Çocuk 11ati • 
blki)eler Mu'ut Cem.I, 19.SO 
haberler, 20 profHör Liko Amar 
keman koro, 20.30 Havniyen ki· 
tar Siyret ve arkadaıları, 21 Ba· 
yan Babikyan ıan piyano refaka· 
tiyle, 21.20 Soa baber:er l l.30 
Radyo, caz •e tanıo orkeatraaı 
Bayan Birsen ıan. 

Moakova 1724 m. - 17.20, 
Radyo artistlerinin ıol at konseri. 
20, edebiyat. 21 karıtık konser. 
22, Çekçe yayım. 23.05 lngilizce. 
24.05, Almanca. 

Budapeıt• 550 m. - 19.15 
Salon musikisi. 20.30, Moıarhn 
" Don Juan,, cperHı (Operadan 
nakiL) 22.05 Du)umlar. 23.45 ha· 
Ya raporu. 23.SO, Çinieoe muzi· 
kua. 24.30 pllk. 

Varıova 1339 m. - 19.45 
ıarkılar, alSzler. 20.35 Bulgar 
koro kon1eri. 20.50 sözler. 21.15 
Hnfonik konser. 23.30 şiirler. 
23.45 aözler. 24.05 Danı p!akları. 

Pariı 1648 m. - 2 l, Operet 
muıikiıi, 21.30 gazete haberleri. 
22.15 duyumlar ( Ajans ) 20.30, 
hava raporu. 23.35 Lucien Goldy 
cazı. 

25 Mayıs Cum•rtesl 
fıtanbul - 18 Frnsızca den, 

18.30 jimnaatik Bayan Azade 
Tarcan, 18.50 muhtelif plaklar. 
19.30 haberler, 19.40 ıpor Salt 
ÇelebL 20 Üniverıito namına 
konferanı, 20.30 caz, 21.15 ıon 
haberler, boraalar, 21.30 radyo 
tanıo orkHtraıı ve bayan Badri· 
ye TUzlim ıan. 

Budapeıt• 550 m. - 18.50 
Macar ıarkıları, 20.35 Trio konHr 
21.25 ( Gyuri urf i ) adlı &tUdyo 
plyeal. 23.15 duyumlar, 23.40 
opera orkeatrası, J.05 duyumlar. 

Belgrad 437 m. - 20.30 ulu
aal yayım, 21 Sırp ıarkıları, 23 
duyumlar, 23. t 5 dana plakları, 

23.30 konHr nakli, 24 danı 
plikları. 

Ci2'erler için bava ne İH dişler 
için de RADYOLIN odur. Hamta 
ciğer er kadar uğlam ciğerlere 
de hu·a lazım o:duğu gibi, ha· 
kımaız diıler kadar temiz ve 
beyaz diılere de RADYOLIN 
lazımdır. Hawa kaaı, RADYO-
LIN ağzı temiıler. Ha•uaz kalan 
en ıailam vUcud nHıl · zehirle· 
nirH, RADYOLIN ile fırçalan· 
mıyan temiz ve beyu dlıJer de 
Gylac• mararmağa •• çllrttmei• 

mabldbndurlar. 
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ŞiRKETi HAYRiYE 
1 Haziran 1935 tarihinden muteber vapurların nakliye ücretine mahsus tarifedir. 

Köprü ve iskeleler arasında 
Köprllden iskelelere Köprllden iskelelere iskelelerden Köprliye 
Ye iakelelerden Kö· Azimet Ye avdetU Azimet ve avdetli 

rllye tek bilet bilet bilet 
MJNTAKALAR 

l lnoi mevki 
Maa ruıum 
bilet bedeli 

kuruı 

Birinci mmtaka 1 inci kısım 11 
13 
13 
15 
17 
17 
20 

" 
,, 2 inci 

" ,, .. 3 OncU ,, 
ikinci ,. 1 inci 

" 
" ' 

2 inci 
" ,. 

' 
3 uncu ,, 

•• .. 4 uncu ,, 

1 lnoi mevki 2 inci mevkl 
Maa ruıum Maa ruımm 
bilet bedeli bilet bedeli 

kıırnt kurut 

14 17 50 

16 17 50 

16 20 
18 27 50 

20 30 
20 32 50 

23 32 50 

1 inci mevki 2 inci mevki 1 inci mevki 
Maa ruıum Me.a rusum Maa ruıum 
bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli 

kurut kuruş kurut 

22 17 50 22 
22 17 50 22 
25 18 50 23 
32 50 25 30 
35 27 50 32 50 
37 50 30 35 
37 50 30 35 

• 
lak eleler arasında 

Tek bilet Azimet ve avdetli bilet 
2 ioci mevlı:i linci mevki 2 iod mevki 1 inci mevki 

MINT AKALAR Maa roıum Maa ruııum Maa ruııum Maa rusum 

Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçe,me, 
ArnavutköyU ve Bebak iskeleleri ile 
KöprU arasında mutekabilen cari tarife !>ilet bedeli bilet lıedeli bilet bedeli bilet bedeli 

kuruş kuruş kuruş kuruş Tek bilet Azimet Ye aYdetll bilet 

Sıra iki iskele 1 O 
Beflktaş-OskUdar11 
Yedi iskele 1 3 
Her iskele 1 7 

13 
14 
16 
20 

15 
17 50 

17 50 

27 50 

Birinci mm takayı tes'<il ed Jn isk9leler : 
Birinci kıaım : Sirkeci, Kabataş, Beşiktaı, Harem, 

S.dacak, Üsküdar. 

ikinci kı11m ı Ortaköy, Kuruçeıme, Arnavutkısy, 
Bebek, R. Hisarı, Kuzguncuk. 

ÜçOncO kııım ı Beylerbeyi, ÇengelköyU, V anlköyU. 

20 
22 
22 
3250 

2 inci mevki 1 inol mevki 2 lnci mevki 1 iooi mevki 
Maa ruııum Maa ruıum Maa rusum Maa ruıuın 

kurut kuruş lı:uruı kurut 

5 7 50 10 15 

ikinci mıntakayı teşkil eden iskeleler ı 
Birinci kısım ı EmirgAn, Kandilli, A. Hiıan. 
ikinci kııtm : lstfnye, Kanlıca, Çubukla 
ÜçUncQ kısım ı Y eniklSy, PaıabahçHI, Beykoz 
D6rd0ncn loıımı Tarabya, Klreçburnu, Bllytıkder• 

1 
Sanyer, Y enlmaballe, Rumellkr 
Yağı, Altankum, A. KaYaA"a, SltlUc•· 



20 Mayıı 

Apollon - Galatasaray 
----------------

Dllnktl maçtan hıyeoanlı bir Hhat 

Yunaalıtanın Apollon takımı Teker teker utrapn Galata• 
diba lklncl ve ıon maçını Gala• ıaraytn her oyuncusu kazanılmıı 
la.arayla Taksim ıtadyomunda bir maç kadar yorgun dilıtll ve 
)aptı. nihayet çırpına çırpma deYam 

Yunan takımı Beılktaıa çıkan eden oyunu 3 - O mağlubiyetle 
lıadroyu muhafaza ediyordu. Ga• bitirdi. 
ltta11aray uzun müddet takımında ,----5--p--0~~R~--0Ynamıyan Teyfilde müdafaayı 
ltkvlye etmltti. Oyun başlar 
baıiamaz Yunanlıların ilk ektnı 
Gılataaaray kRIHi önUnde bü· 
~k bir tehlike ile geçti. Yunan• 
""lr böylece topu tutmadan ıağlı, 
~L :.ı hUcumlarla Galatasaray ka· 

sin; sıkıftırmağa sıkı ve iyi 
~tler çekmeğe başladılar. Hafbek 
'llttının mütemadiyen nksamaıı, 
;lldaf•a hattında da yeni oynıyan 
'"fiğin takımla bir torlu alııa

llltlllaıı, Galota1aray mlldaf aası· 
~ııı bozukluğunu derhnl meydana 

0Ydu. Bir arahk Yunan sağ açı· 
lııııa uzaklardan gönderdiği top 
~•lcttnden evvel yerini torkeden 
~ \'ninlo boı bıraktığı kaleye 
l '~dl kendine girdi. Yunanlılar 
1 inci dakikada ilk 1&yılarını 
)•Pnnı oldular. 
b Bu aeyıdan sonra Galatasaray 
G Ucuma geçti. Fakat Yunan kal esi 
lllbıd• beı altt paa içinde yine top 
:hklarından kaçtı; Galatuaraya 
~n yegAne fır1at ta kaçmıt oldu. 

lkf Oyun arhk zevkini kaybetmiş, 
tarafın karmakarııık çabala• 

iıl•ıUe devama baılamıftı. 
t• G1Jata1aray sol açığlle llstUıto 

8'-Ptığı hücumlarda Yunan kalesi 
.:llııde birkaç glbel paslaşma 
d •t•tdl. Fakat hücum hattının 

1\ .. 
ı,f11k ftkll bu fınatlardan lıll· 
1 • edemiyordu. ilk devre bu 
,~t•tle Yunanlıların lehinde devam 
Ot •rk•n oyunun ıon dakikasında 
h~t .Y~rda meıafeden çektikleri 
" fırıklk ile Yunanlılar ikinci 
hyı kazandılar. 

ikinci Devre 
)• Calata1aray Uk devrede aksa-b:. 0Yllncuları değiıtirmek mec· 
"1 Yetinde ka~arak merkez 

.S. ~· Hayrullahı, müdafaaya 
l lllanı aldı. 

C l kinci devre baıla dığı ıamao y: ttaaaray hücuma geçmif, 
'-lı ilan kaleılnde tehlikeler yap
)t Ya, Da'!}'al ve Münevver kale
k~lb.latUıte kuvvetli tlltler 
'- 'Ye ba9lamıılardı. Galata
ı,:;~ın pek az süren bu tazJik· 
~Q tn ıonra Yunanlılar yine 

Ctaııı 8 a geçtiler. 
~İt- ir aralık kornerden gelen 
'r u tat otuz üçllncil dakikada 
tt llanıııara üçüncü ıayıyı ka· 

lldırd 
itin 1• Yunan kaleiini biran 
ll\r,:ıkıştırmııa çalııan Galata• 
~nd~f kendi kalesini pçlüklo 
cltiıu aa edebilecek bir hale 
"ıınc~UYordu. Bu arada tlör
'dlı.._. •ayı ıtiçlllkle bertaraf 

it oldu. 

Fransa Şampiyonu lavlçreye 
Karşı 

Bern (Is\ içre) - Fransa ıam• 
piyonu Soıo ku!Ubü, Iıviçre milli 
takımlle bir gece ınaçı yapmıı ve 
(O· O) berabere kalmıştır. 

Dan, Parlıte, Macar mlllt ta· 
lamının karşılaimalar1 mukar· 
rerdl. 

Davls Kupası 
Nevyork 19 - Daviı kupası 

Final maçlarından Amerika Mek· 
ıikayı yenmJıtir. 

220 M tre Ko,usu 
Evansta 19 (Amerika) - Zen• 

el Zea Evenı manialı 220 metro
luk koıusuda dllnya rekorunu 22 
ıaniye 9/10 da kırmııtır. 

BüyUk bir bisiklet yar1tı 

Ankara 19 (A.A.) - 24 Ma• 
yııta lstanbulda Topkapı ·Çatalca 
arasında büyük bir biıiklet yarııı 
yapılacaktır. Bu yarıı timdiye ka· 
dar yapılan büyük bisiklet yarıt
lerının iklnciıid i r. Bilindlif Uzere 
110 kilometrlik ilk birinci bOylllc 
bisiklet yarışı 26 Niıanda yapıl· 
mııt r. 

Istanbul Topkapı yarııına An· 
kara bisikletçilerinden ıekiz, iz· 
mit bisikletçilerinden de Dç ıpor
cu gidecektir. Ankara blıikletçl· 
leri akıam Iıatanbula gitmekte

dirler. 

Meçhul Bir Hırsız 
Atılan Silahlara Rağmen 

Keçb 
EvYelkl gece Zeyrekte ıillhh bir 

hırsızlık vak'ası oJmuıtur. Bu Hmtte 
Kilise camii civarında oturan taıçı 
Bay Jımatl, gece yatak odaıında 
uyumakta iken, evine bir hıraız 
girmit ve bu htrsız muhtelif oda· 
)arı dolaıtıktan ıoara lımallln 
odasına da ıirmiştlr. 

Meçhul hırsız, lamallln bat· 
ucunda asılı bulunan caketl ce· 
bindeki 23 lira parayı ahp odadan 
çıkmakta iken adamcağız uyan· 
mıı ve hıraız g:rdiğini hiasederek 
yastığının altındaki tabancuım 
almış ve onu takip etmiştir. 

lamail, hırıızın arkasından ye· 
t:ıememiş, laabet ettirmek ümi· 
dile birkaç el siHih atmııtır. 

Fakat çıkan kurşunlar, du· 
varlara çarpmış, hınıza laabet 

etmemi9tir. k 
Meçbul adam, HBHD açı 

bırakmlf olduğu ıokak kap111ndan 

k ve karanlıklara karı.-
çı mıı 

mı ıtır 

SON POSTA 

VapurlaraDadanan 
Bir Hırsız 

Son ırUnlerde Tapurlara dada· 
nan hırsızlar arttı. Geçen atın 

Şirketi Hayriye 'Hpurlarını ıoy• 
mağa kalkan hınızlar Beılktaıta 
tutulmuılardı. 

DUn de Haliç vapurlarında 
yOkte hafif pahada ağır ne varta 
götürmek latiyen bir hırsız tu· 
tulmuıtur. 

Vak'a tUyle olmuıtur: 
Haliç Şirketinin bUtDn Tapur· 

ları Ayvanaaray iıkeleal lınfine 

bağlıdırlar. 
Sabahleyin 1aat beşte ilk Ya· 

puru hareket ettirmek llzere ge
len kaptan ve gemidJer blrlbirine 
bağlı olan dokuz vapurdan en 
baıtakinden kolu 1&rılı Ye askıda 
olan bir adamın gelmekte oldu
;unu görmüşler Te aabahın alaca 
karanlığında bu adamın bu ıe
kllde •apurlar arasında dolaıma· 
ıından şUphelenmiılerdir. 

Gemiciler bu adamı çevirmit· 
ler, burada ne aradıiını ıormuş· 
lardır. Kolu sarğıh ve acınacak 
bir Taziyette görünen bu adam, 
alil olduğunu, dilendiğini ve 
bir sandalla gelerek iskeleye çıka· 
caiı yerde yanlışlıkla buraya çık· 
mıt olduğunu ıöylemlştlr. 

Orada bulunanlar, bu }Aflara 
kanmnmışlar ve adamın vllcutça 
gayri tabir ıişkinliğinden de fÜp· 
helenerck üzerini aramak istemiş· 
lerdir. Herifin muhalefeti kartı• 
smda zorluk çektikten ıonra 
ceketi altında ceket, pantalonu 
altında pantalon ve daha ba:ıı 
öteberi bulunmuttur. 

Vapur memurları, hemen ıa· 
bıtayı haberdar etmftler ve Ali 
lıminl ta,ıyan bu adamı polise 
teslim etmiılerdlr. 

T•rko• Atelye inde Faallyet 
T erkos MndnrlOğll atelyesl 

bUyUlllllecektir. Şimdiye kadar 
dııarıdan alınan malzeme artık 
burada yapılacakbr. 

Yeni Hal 
15 Haziranda Açılıyor 

Belediyenin yeni yaptırdığı hal 
15 haziranda açılacakbr. Bu ta· 
rihten .ıonra bu bal dııında 
meyva ve ıebıe aabıı yasak edi
lecektir. Şimdiye kadar Trakya• 
dan ıtelen kavun TO karpuz satış
lan halde yapılmaz, iıkele ve 
Te vagonlarda )apılırdı. Bundan 
ıonra karpuz ve kavun ıatışının 
da halde yapılması liıımgelmek· 
tedlr. . . 

Trakya mDıtahııllerl bu vazı· 
yetten memnun olmamıılar, bele· 
diyeye ye ticaret odaaına müra· 
caatla yine lıkele Ye Yagonlarda 
ntıı yapmalarına izin verilmesini 
iıtemişler, iskele ve va2onlardan 
karpuz ve kavunun hale nakli 
hem maa:-aflı olacağım, hem de 
vagondan bopltı.ıp, arabaya 
yüklenme&ioin, halde tekrar bo
ıaltılıp, tekrar yUkJenmeilnin malı 
bozacağını bildirmişlerdir. Ticaret 
odaıı bu mllracaata haklı bulmuı, 
fakat beJediye vagondan bale 
kadar nakliye masrafı ola· 
rak karpuz bapna 8 para bine• 
ceğini, bunun çok olmadı&"ım, 
zayiatla beraber 10 parayı geç· 
miyeceğlnl ileri aOrerek mOracaati 
reddetmiıtir. Mamafih Trakyalılar 
lstelderlnde ısrar etmektedirler. 

sermaredar 
ARANIYOR 

Bir çok .enelerdenberi memleke
UmlH BEBEK (oyuncak ) lar ithal 
eden bir fabrllcaaın ıahibi birkaç gO· 
ne kadar memleketimin gıleoektir. 
Burada bByl• bir fabrika açmak lçln 

18rmayedar anyor. Al&kadarlar tek• 
lifleriai (Bebek) rumuzilı lıtanbııl 176 
poıta kutuıu adr11lne ılindermelerl. 

Üniversite T alehesi 
Bir Hırsız 

iki Senedenberi Sofyada Kooperatif 
Evlerini Soyuyormuş 

Sofya 18 ( Husuıi )- Burada 
yortu günleri çıkmakta olan 
•• Sofya ,, ve .. Dıga ,, gazeteleri 
" Ünive11ite talebesi hı11ız ,, baş· 
lığı altında şu hadiıeyi bildir• 
mektedirler: 

" Malum bir ınmandan6erl 
bura kooperatif mUesı:;eselerinde 

11k sık ~ apılan hırsızlıklardan 
dolayı Polis Müdüriyetine vaki 
oJan şikayetler çoğalıyordu. Moı
tediler, hırsızlık amllleri olarak 
müeıseselerinde çahfan amele ve 
hizmetkAr kız •e kadınları 
göster;yorlardı. Fakat, zabıta 

tarafından yapılan fıticvaplara 

ve ince tetkikata rağmen hiçbir 
ip ucu bulunamı~ ordu. 

Nihaı et evvdki glln Dimitar 
Stoyanof namındaki bir Üniversi· 
te talebesi "Rositsa" caddesinde 

Yeni Madeni 
Paralar İçin 

lngiltereden 10 Ton 
Gümüı Alındı 

Darphane ldareıi yUzer kurur 
luk gUmUşlerin basılmaaına devam 
ediyor. On güne kadar beheri 
yilz kuruıluk olmak üzere tam 
dört milyon liralık para ba1ılmıı 
olacaktır. Bundan sonra elll ve 
2 5 kuruşlukların baıılmaaına baı· 
)anacaktır. Bunun için de lngllte• 

reden on ton daha gUmUş ıatın 
ahnmatbr. Glimütl•r fU aUnlerde 
lstanbula l'elecektir. Elli Te 25 
kuruıluklar için yeniden •• çok 
zarif kalıplar hazırlanmlftır. 10, 5 
ve bir kuruıluklarla on parahkla· 
rm kalıpları da bitirilmiştir. 

Bunlann bir tarafında AtatUr· 
kUn bOıtO, diğer taraflarında da 
defne dalları 'H palamut yaprak· 
lan vardır. Flnanı Bakan• 
lığı nikel paraların pullarını 
ıüel fabrikalarda basbracaktı. 
Darphane bunları baımıya mu• 
vaffak olduğu için eakl karardan 
dönUlmUıtDr. Bunun için Avru
padan (350) ton balar almmıya 

bir kooperatif ıirketinden çıkar
ken polis tarafından yakalanarak 
altıncı poliı merkezinde sorguya 
çekilmiıtir. 

Bu sorgu neticesinde fU netice• 
fer alınmıştır: 

Dimitri Stoyanof iki seneden .. 
beri Sofya Üniveraite1fne devam 
etmektedir. Başında ta11dığı So! 
ya Üniveraltesinin kırmızı kasketi 
onun ıuraya buraya serbestçe 
girmesine lmkln vermekte ve 
böylece, bilAperva içine daldığı 
kooperatif ~vlerinden hırsız1ıklar 
yapmakta imiı. Hattı birçok kt. 
bar aileler, onun temiz tavrına 

bakarak para yardımın da bile bu• 
lunuyorlnrmış. Sofya Üniversite&(• 
nin bu cUr' etli talebesi, şimdi 

merkez tevkifaneıine nakledil· 
mittir. 

Etibba Odası Ve 
Doktorlar 

Ortada Mahkemeye Ve• 
rilmfş Kimse Yok 

Etıbba odasmıo 250 doktorq 
aldat Yermedlklerl için mahk~ 
meye verildiği hakkındaki yazı 

aaılıızdır. Oda ikinci reisliğinla 
bu huıusta verdiği malümat• 
ıöre bu aidat yılda 10 liradır ve 
her doktor muntazaman vermek" 
tedlr. Vermiyenler 250 kişi değil1 
birkaç kişidir. Etibba odası ka.e 
auni bir teıekkUl olduğu, bı 
para da yine kanun fle taayyGe 
edildiği için TermiyeoJere ma ... 
maha etmek mümkllıı olmamakıt 

tadır. Maamafih buna rağm•• 
kimse mahkemye verllmiı de~ 

dir. Aidatlarını vermiyen doktol' 
lann llateai ·avukata verilmiş Yt 
bu doktorlardan paranın istentıı. 
meal, vermedikleri takdirde yu 
pılacak kanuni muamelenin ken• 
dilerine bildirilmesi istenilmittlr. .................... ·--······· .. ···--................. ' 
karar nrilmiıtir. Bunlarla IQ 
milyon adet nikel para b11~ 
lacaktar. 

Nafıa Bakanlığından: 
F evzipaıa • Diyarbeklr hattının 435 + 600 • 507 + 000 arasındaki 

kısmın f erıiyatı kapalı sarf uıulile Te aşağıdaki ıartlarla ekslitmeye 
konulmuştur. 

1 - Bu fıin muhammen bedeli 126,000 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 7,550 liradır. 
3 - Eksiltmesi; 6-6-935 Perıembe gUnll ıaat onbeıte Bakanlık 

binasında demiryollar inıaat dairealnde, inıaat arttırma ve eksiltme 
ve ihale komiıyoounda yapılacaktır. 

4 - Bu ekıiltmeye girmek lıtiyenler, teklif mektuplarını v• 
ekılltme ıartname1inde yaulı diğer evrak ve veaikalan eks.ltme 
saatinden bir saat eTveline kadar numaralı makbuz mqkabillndt 
meık6r daireye vermit olmaladırlar. 

5 - Bu ite ıirmek latıyenlerln mUnakaıa KOnOnden •• aı bir 
hafta eTvel iıtlda ile bakanlığa müracaat ederek alacaklan fenni 
ehliyet vesikasını teklif mektuplarına koymalan lAzımdll'. 

6 - Talipler bu ferılyat iti için hazırlanan elulltmı ıartname• 
ıll• mukavele projesi ve teferruatından mUrekkep bir takım mUna• 
kaaa evrakım 630 kurut mukabl!inde demiryolları inıaat dairesinden 
tedarik edebilirler. "2725,, 

Topçubaşı AbdUlmUmin AQa Vakfı MUtevelliliDlnden 
Numara Cinıi Seınti Mahallesi Caddeml Ecir m"ıtll 
1/324 dükkin Topane Kılıncali Topçular 17 

326 " " .. " 15 
4 " " " Al"paşa medrel8 çıkmazı 12 

Yukarıda yazı lı dDkklulu 1 h ılran 935 tarihinden itibaren birer HDe 
mDddctle klrnya nrilmeı. btn 16· • .. 935 perfembe gllnünden itibaren onglıa 
nıllddetle mG111yedeye konmuı~ur. 'f ıoHp o ıanlar a yQıde yedlbuçuk teminatı 
muvak~ate alıçHil• h•raüD lıahmhu l L"kaf Mildldyılinde rullhak -.akıflar 
ktlemin• ve 7nml lh•l• olan l17-:S-19U5 paıartui ıut oobaıe kac!u lncl• 
meni ldar•J• ıoQracaatluı. 
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FRENLER TUTUŞTU: 
Fakat bu lastik hala vazifesini görüyordu .• 

GOODYEAR tıorUbı otomo
billerinin ıoförleri bu yınl lbtitl 
lneafllzoa hırpaladılar... Saatte 
80 kilometre ıilratle ıidtrktD 
ani fıın. .• Bu 'eorlbeltt ıeo• 
ıündüı: dnam •Hl. Bu afır Jil· 
ke, fren balaralan aeklı aaatten 
fasla dayanamıyor. yanıyordu ... 
GOODYEAR "G-8., llatiği heı 
t•Y• rağmen tahammttl ıtti. Böy. 
le ağır teorübeltrle r•nl çok 
ıUraW otomobillerdeki fazla 
atınma t11irine tahammW ıd .. 
oek bil' l1ıtik imal ettik. 

Yeni GOODYEAR "Q.J" 
li.aUğindı % 48 daha faıla &fiil• 
ma mukanmıtl nrdıı. 

GOODYEAR aeentanızda b 
rıni l&atlk hazırdır. Llıtiği ıör· 

dütllnUı saman GOODYEAR'ıı 
ııkiden taıudıtınıı sarif ıeldinin 
cleilımemit oldutunu göreoek· 
ılnis. Y alnıı ortadaki llatik bale· 

lalan daha kiiotık n daha ııktır, 
taban lcıııı.ı daha rıniı n daha 
düzdür iki taraftaki dilı oizıiltı 

daha ıınittlr. Llıtik kıımı daha 
fuladır. Tırnak nya tel lımni 

~ok tak~iyılidir.. Büttlıı bunlar 
daha ıailam .. daha uzun ömUrltl 
ltir llatik ortaya oıkanr. 

Ba daha ağır,daha sağlam Ilı· 
tlğln b11 ktamı GOODYEAR'ıo 

ağır itlere mahıuı Supertwiat 
lplik:lerilt imal edilmiıtir. 

GOODYEAR ıiu fia' farkt 
almakiızıa teklif tdiyor. 

Ve Kat'i 
Netice 
GRIPiN 
Botun ağrı, sızı ve 
ıanclları derhal 

dindirir. 

Romatizma, bat, dl9, 
sinir, adale aıraıarma, 
nezleye, gribe, u,ut
meden mUtavellld her 
turıu sızı ve sancılarla 
kırıkhla karşı en mU
e•slr Hiç bir k•t• 
GRIPIN'dlr. . 

Mideyi 
Bozmaz 
Kalbi 

Yormaz 
.•. 

Mayıı 20 

Her 
Eczanede 

bulunur, fiab 
7, 5 kuruıtur 

GRIPIN 
kullanınız 

Grlpla, Radyolln dit macunu f abrlkaaının mllteba1111 ldmyarerlerl 
tarafından imal edilmektedir. 

KARAKÖY I 
ECZANE& 

HÜSEYiN HÜSNÜ 
Galata, Karaköy caddesi No. & 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••wwv~v-

VERESiYE SERiNLiK!! Satış yerleri ı 
SALIPAZAR MAÖAZASI 

Barlıangl bir cereya• prizine takılabilir. 

ELEKTRiK VANTiLATöRO 
Salıpazarı, N ecatl Bey oadd11l N o· 428 • '86 

TeL 4496' 

METRO HAN 
Ttinel Meydanı, Beyoila Tılefo.111 44800 

sayesinde ııtedlğlnlz kadar 

SERiNLiK TEMiN EDEBiLiRSiNiZ 

ELEKTRiK EVi : 
Beyazıt 'Milrekkepoller oaddeıl. TılefonıHS11 

KADIKOY ı 
Muvakkıthane oaddeai. Telefon: 607QO 

s 
li 

'de 
ı Z A Y vade ile satılır. 

BOYOKADA: 
28 Niıan cadde1i. Telefon ı IS6 • 1511 

OSKODAR: 
Şirketi Hayriye iıkel11l. Telefon: 80811 

TAKSiMDEKi 
Sergiyi ziyaret adini• 

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

BALOYA 
Danı etmek için gidersiniz .. . 

Bu pılc tabii ve pek dofrudur. Falcat .. . 
iki danı yaptıktan ıonra oturmak mecburi· 
yetinde kalır n arlık hio kalkmak iat.m11· 
ıiniz. Çünkü, ayakların11 titmiı, ıstırap 
vermektedir. Na11rlarınıı, ıizi rahat buak· 
madığından müteeuir olur ve ıuvarenlı 
heba olarak keyfiniz bosulur. Blltin bu ız· 
tıraplara mahal bırakmamak için RADYO 
SALTZ banyoıunu yapımı. Bu ıifababıj 
tuzla yapacağınız ayak banyoları tıayeainde 
bekltdiğiai• tedniyi bulaoak:, unoı n tiı· 
kinlik zail olacaktır. Bilha11a nasırlarınızı 
o derece yumuta&ır ki tırnak ucile hem•D 
köküDden ıökUp atabilirıiniı. 

Hır eoıanedı aaWır. 

Bir aaat satın almadan evvel 
Bütün dünyada meıhur 

Ademi İktidar 
ve belgevşekllOlnl, sinir 

zlflyatlnl giderir. 

ARGO 
TAKSiMETRELERi 
ve BEN Z i N 

SATICILARINA 
mahıuı · 

BACHMANN 
bınzin tulumbalım, oto· 
mobillerinin tiltüu hare· 
katını kontrol etmek iı· 
teytn otomobil uhipleri 

ıoin AUT O G RAF. 

BÜYÜK . 

R E V D E Saatlerinin 
TAYYARE PİYANGOSU 

binlerce kitinin yüzünü güldürdü. 
yHI kolekılyonuau •liıtermt1lni 

aaatclnizdea iıteyini•. 
Umumt dıpoıu ı İstanbul, Babçekapı Tat Han 19 

Son Posta Matbaası 

l:i•hibi ı H. l{ökçii Neır. Müdllrü: Tahir 
Kutusu tSO kuruıt•r. 

Adrea ı Galata poıta kutuı11 1251 

2. el keşide 11 Haziran 935 dedir. 

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

( 20.000) liralık bir mUkifat vardır,,. 


