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~eni Bir ~astalık ~aha: l~B_u_-_·n_in~M_e_se_k_~-~-d~~~I 
"Kısa ·Dalga,,!... lstanbul Ve Temizlik 

---------------Bu iki Kelime, Yıllar Var Ki Ebedi Bir 
Vücudumuz Ayar

lıdır Diyorlar 
Esnaf Kanununun Tatbikatından Visale Bir Türlü Erememişlerdir 

İlk Hamlede iki Kişi Bu Ayar Bozulursa 
Gayritabltlikler De 

Bati ar Mahkôm Oldu 
Radyo, buılln fennin ea taıe 

bir icadıdır. Son beı yal içinde 
tadyoda baı d6ndürllcll flerJeme
ltr olmuıtur. Bu arada radyoya .. ._ 
auıa mevce,, de tatbik edilmiı, 

hu suretle radyoların alma Y• 
>'•yma kabiliyetleri bir hayli 
~UkseJmiıtir. 

Fakat kısa dalaalar üzerinde 
hpdan tetkikler, bunun intan 
~cudunda .,. bilbaeaa radyo ile 
tok uğ'reıanlarda garip bir haı· 
talığa sebep olduiu da lSae 
•OrlHmUotür. Aıırlardanberl beıe
~Yetin bat beliıı olan bin çeılt 
~•atalık r•tmiyormuı ~bl bir de 
h •a dalga haatabğı başıöstermeal, 

· '8 •r halde can rnkacak bir ıeydir. 
f 11 )'eni hastalık hakkında mAruf 
~llkçi Salih Murat bize çok dik· 
•te değer ı•y ler aöylUyorı 

- Vücudumuz tabii kudret 
tlıenıbalarına göre ayar edilmiştir. 
~öılerlmfz muayyen ziyayı, ku
llilklarımı:z mu yyon , ıe i&H, 

( Devanıı 8 uaou yüıde) -......:,_ 

Tröstlerle 
Mücadele Ediyoruz 

I! anilicılarda Da Tröste 
Gitmek Meyli Var 

~ Yurdumuzda 

1
nyu1c, kaçık 

f S" 20 kadar 
•nUı fabrfka11 
•trdır. Bu fıb
~lcaların baıılan 
~•dl ile lı yapıp 
t •rupa Hraı'· 
' 1•rine daya•· 
~•kta oldufun
l il itleri, dlt•r· 

ı~~e K6re dahı 
tfJc. r. B&tOn fab
~ 1•rın, pamuk 
itte trinden, yd-
l<fo latihaallerf, 
4- ·OOo kilo ka· 
«, r 2~up dei•rl 
.,,d . bin lira 

t d•ıınde oldu· 
~ lah · 
~•k hlın edil· 
il tedir. Fani· 

Cılık , b· ıan ata ltde 
.,,. !••"' 
lrıü t•zıilu 

-

ltr kk oldukça 
~ •. etmiıtir. 1 iplik ntalr iptidai maddeler A•· 
~A imali için kullanılan ( Dnamı 9 uoo11 yüzde ) 

~r = eyoğl No eri eAd· 
hyc Tetkikat Y apt rıyor 

ta.~;lly, Beyoğlu. Nolerliklerindın birinde, ikinci derece memurlar 
ll11 ~ 111dan ya pılmış mUhim bazı ıahtekarhkların tahlcikile meıguJdUr. 
~lı ahlcikat b~r ihbar ve iddia Uzerine baılamııtar.Giiya bu noterliğin 

ı ltıcrnurl rı ıabte sonet ve vHikalar tan:ılm etmiıler. Adliye, yazı 
' l htvaııu 1 lııui yüzde ) 

Bunlar, TUrk 
lfçlalnln Hakkına 
El Uzetmıflard1r 

Ktıçllk e1naflığın Ttlrk tebaa1ıaa 
ıfdiyetl hakkındaki kanun dOnden 
itibaren arbk tatbik ediliyor. Bu 
kanunun icaplarına uymayanlar 
tıklp edileceklerdir. 2007 •e 2249 
numaralı kanuolann bfr icabı olan 
buıtınldl •aılyette buıtınden ltlba· 
ren lılerlal terke mecbur olan 
lıçfler ıunlardır: 

1 • F ototrafçılar, 2 • Mllret· 
tipler, 3 • Karada tahmil Ye tah· 

"- ll7ecller, 4 • Simsarlar, 5 • lnıa· 
at, demir Ye ıb§ap Hnayl ftçilerI, 
6 • Haldarınd• icra Vekilleri 
Heyetine• karar meYCut olmayan 
tayyare makinlıt •e pilotlar•, 
de•lıt ••yahut yfliyetlere baj'la 
mUe11eHlerde hizmet yapanlar. 

Ecnebi garaonlar da i çen 
ı ne (2 1) Mayııtaa itibaren i le· 
rioden çıkarılın 1 rı l zamdı. 

[ Dnamı 9 uncll yüzde J 

500 Liralık 
Müsabakamız 

Okuyucularımıı arHıoda açt ıtı· 

mıı 500 liralık mO.abalra dGn 
bitti n ylH d&n b11 mtlaabakaya 
alt (30) uacu kupoau neırettlk. 

fıtanlıulda Ye 4ııarıda bu. 
lunaa okuyucularımııan (7) Ha
ılrıına kadftr Yalritlorf nrdır. 

O samana kad r bize noıret
tlflmiı ıertlar dahilinde enap
lanaı g8ndermelldirlor. Zarfların 
laerfne "mlııı baka memurlufuna,.. 
kaydı koaaeaktır. (7) H .. ırandaa 
Hara geleHk ceYaplar kale alın· 

•ayacak ,.. netice (19) Hazlr.ada 
llb ıdlUtetktlr. 

--~------·---···-
Kemerinden 180 

Altın ..• 
. Ve 200 Lira Çıkan Bir 

Dilenci 
Kaadilllde YaktiJe 60 lık bir 

ihtiyar vardı. Adına Ali molla 
derlerdi. Eaklden cluvarcılak ya• 
parclt, ıonraları dilencilii• baıladı. 

- Açım, bfr lekma ekm•t• 
muhtacım derdi. 

Halkı uıandırdı. Ali molla 
DarUllceıey• yerleıtirildf. llatiyar 
Molla evYelkl gUn Darllllcızede 
almDştQr. ÔIUyU yıkamak için 
aoyn DarOlaceıe im mı, Mollanın 
etine sarılı bir kemer aörmUt ve 
kemerin içlnd n fYRlar çıkmı§tır: 

180 altın, 200 kAiıt lira. 

Fransa • M cerlstan Maçı 
Pazarteıl Pariıte oynanan 

Fransa • Macarlıtau futbol tem• 
ailt maçını, Fr'anaıdar ( 2·0) ka• 
zanmıılardır. 

l•ta11b•l• pfa ••l1111luı aetedl,•cller bllıbi•llld• llh•R eıll,orl•r 
[l!tgemH'• golcrıılu bir ••lcalc/ 

GUoftn birinde l>ir cazetede ok\I· aşlkdaıhk edip dururlar, fakat 
yoruı: 1ataobul temi• defildfr. bir tOrlll ebedi bir vuaale 
Sokaklar pisliktea ıeoilmea biı 
hnldedir. 
Baoka bir gün belediyenin, lıtan· 
bul sokaklarını tertemia yapmak 
icl• uğraıtıj't n dııha 4a ağr&• 
ıacafı söylenir. 

Istanbul Ye temizlik... Bu lkl 
kolime, yıllardanberl kartı karıı 

eremez. • Ancak aon za· 
manlarda beledJyenla, temlzllll 
itlerine verdiği önemi bıılondır
makta olduğunu 81renlyoruz. Biı 
bu bilgimizi yoklamak için bele· 
d iyede alakadar bir amir Ilı sıa. 

( Dnamı 8 inol ylıdt ) 

imtihanlar Hakkında Bir 
Karar Ve ... Kararsızlık 
BugUolerde Ortamektep •• liHlerdo imtihanlar başlamak üzeredir. 

Bir çok ana babanın ve ienç neslin üzerinde durduğu, ehemmiyet 
Yerdiği H hayati Hydığı bu meı le bugOnlerde karışık ve müphem 
bir ıekil almıştır. Buna dair yaptı{ıımız araştırmaya g6re Taziyet 
ıudur: 

. Ktlltilr bakanlıtı 1935 yılı ikinci kanunundan ltlbaHn baılamak 
Oı:ere bir " Ortamektep ve llıe yoklama talimatnamesi" tublt ettL 
Tallmatnam yo j'Öre aöılO • ifahl • yoklamalar Hadranın (10) ı lle(25)1 

( Devamı 8 inci yüzde ) 

Sarıyer Faciası 
- ------=------··· 

Öldürülen Madam Elmasyanın Cesedi 
.. Mezarından Morga Nakledildi 
Sarıyerde, 17 yerindeD bıçakla 

yaralanarak öldürülen zeoain Ma· 
dam Elma1yanın katllterini bulma 
yolunda poliı muvaffakıyetli adım• 

laria ilerliyor. Bu ilerleyiı sıraaında 
dua kaydettltimlı ıibl baıı kim· 
Hleri tuttuj'u &ibl cllrilm aleti 
olduğuna pek ıtıphe ıötUrmlyea 

icara aaph bir de buynk kama 
ele ieçirmlıtir. 

Daha evvel de, evla bahçe· 
ılnde bir beze 1arıh kanlı bir 

kama bulunmuf, fakat llzerladekl 
lekelerin insan veya hayvan ka· 

nından hangisine alt oldutu teı· 
bit dilememiıtlr. Şimdi, y 1 
tahlil için bıçak ta Tıbbıadltye 
glSnd rllmlıtlr. Diğer taraftan ya• 

r ların bu bıçııkl rdan hanili rln 

uygun dUıtUtll anlatılmak Dzore 

ceset te mezanndan çıkarılarıık 

Moria nakledUmlıtJr. Mora tet· 

klkat ile meıiul olup henUz ra· 

poruau vermemlıtlr. 
Madam El n .. ga1u11 iltlüriUdüğlJ 

rıhtı ı I n · ıı ıd•kl •• 



2 Sayfa 

(Halkın Se•i] 

• Bakkallar ~{ 
Nelerden 

Şikayetçidirler? 
Kasımpa .. , Kabrlatan ao· 

kaQ:, 3 numar11h bakkaliye 
maaazası aahlbl lamall Muatafaı 

-BugOn herkealn t ikiyeti kazaDÇ• 
11zlık derdldtr ni:ıim.Bunun laaricinde 
mltterileria •OtkllpHentliklerlnden 
elaman çeklyorum.Meddahın,Kayıaerll 
Ermeni atı: odan dedltf ıibi: Kıııarın 
.. urtlaıunu, paatırmanuı kokmutunu 1 

yedirecej'İn ~eliyor adeta. 
Zira, malın iyialni nrmeye ne 

kadar itina etaen yaranamıyonun 

mQbareklere. 

• 
Yemlt Uzunall sok•I• 49 

No. b•kk•lt,e -hlbl Necati; 
- Blrad ..... lnaan otlu tiklyetala 

olar mu1 Açbrma kutuyu, aöyletme 
k8tGyl.. Derdim baıımdaa qkıa, 

btuu mlttertler borçl•rını ödemezl•r, 
Yerfl memurları meram an)amaalar, 
pan11 tam daklkaııada laterler. Bizim 
cemiyet eaaafm .emtia• uframa.ı. 

D•ha 1aya1ım mı birader? Bukadar 
dert bir lnaaaıa ocajıaı alSndllrmete 
7etmea mi ki? .. 

Ankar• cmddesl Kanaat bak· 
kallyesl Ahlbl Cevri; 

- Birader, ben it güç yapmak 
lateyenlirln taklitçlliklerlnden tik& .. 
yetçiylm. Bi• yere ıldip, tezglh 
kurup ta, u~ beı kuruı kazanmayı 
•ar. Bunu duyanlar, tuıtaratı aattık· 
lan gibi gelip yanı batı nda kepenii 
acıyorlar. Ondan ıonra d•, ne kendi
leri kazanıyorlar, ne de batkalarına 
bayır f&dBrGyorlu. 

Bir Randevu Evi 

SON POSTA 

Bu Da Dit Davası 1 

Bir Adam Sağlam Dişleri
ninSöküldüğünüSöylüyor 

-Sl- .......... 
Hastaneden Arabacılar 

J Adliyeye Sıkıntı 
Arzuhal Gönderdi lçi,,.dedir 

Şebzadebaıında Midilli T eY
fikpafa caddeıinde Acemlnefer 
aokağında (3) numarada oturan 
Bay Ferit don Cerrabpap haslet· 
neainden Müddeiumumtliie bir 
iatlda iöndererek, dit hekimi Bay 
Vedatla babası Bay Ihaan aley· 
hinde bir dava açmıı:ır. Davacı 
lddlaaım töyle anlabyor: 

0 Benim suratım ağarıyordu. 
Akaarayda Millet caddesinde (29) 
numarada oturan dit hekimi 
Vedatla baba• ihsana müracaat 
ettim. Ağzımı muayene ettiler. 
Ditinln biri çllrllmllştlir, ondan 
ağırıyor, dediler. Doktor tam 
bet hamlede ditlmhı birisini 
aöktn. Bu dit sailamdı. Bundan 
ıonra bir başka dişimi kırdı ve iki 
ıağlam ditlıni daha zorla çekti. 
Bu yüzden Cerrahpata baatane
aine müracaat ettim. Çok tehli
keli bir ameliyat geçirdim. Dok· 
torlar dit hekiminin aağlam di,
lerimi çekmesi yUzUnden bu hate 
geldiğimi söyIOyorlar. ,, 

Iıtanbuldaki yUk arabacıları 
pek aıkıntılı bir halde olduklarını 
ıö; IUyor ve dert yanıyorlar. Bun• 
lara göre, yük arabalarına arhk 
Iıtanbulda it yapmak imkAnı 
kalmamışbr. Bir taraftan kam• 
yonlarm, diğer tar;ıftan hamal· 
larm, belediye nlzamlanna uygun 
olmıyan çalışmaları arabaları işsiz 
bırakmaktadır. 

Arabacılar cemiyeti idare 
heyeti üyelerinden Bay Namık, 

çift atlı bir arabanın haftada 
ancak 3 • 4 J:rahk İf yapabildi· 
ğini, buna mukabil bir arabanın 
gllnde } em Ye ahır maarah ola· 
rak 150 kurut masrafı olduğunu, 
bundan başka b:r arabacının her 
yıl 720 kuruı belediye resmi, 
1800 kuru~ kazanç vergisi ve 
240 kuruı cemiyet aldab ödeme
ye mecbur bulunduğunu söyle
miştir. Bunun için arabacılar 
lehine bazı tetebbüalerde bulu
nulmuttur. Bu h~tebbUslerden 
birlal de hamalların rekabetinin 

Öz Dil 
Çahtmaları 

Ôa Tlrkçe a4alerdea hergGn beı 
ke?imelfk bu liıte koyuyoruı. BurQn 
de yedW.cl liateyi koyuywuı. Ôfre· 
nlniz ve 1uukea ba kelimeleri 
kullanmıL 

Yedinci Liste 
t - Emri wakt • Olut 
Örnek: Almaaya, al!Ahlaamalda, A•· 

rupayı yeni bir olut kar111 ında 
bu aktı. 

2 - Tayin etmek - 1 S,Utmek, 
2 Ata•ak 

Tayin • l Belit, 2 Atama 
Örnekler; 1 - TOrk~• 7azılarda, 

yeni kelimelerin kaUanıı Jerinl 
iyi belitmek l•zımdır. 2 - ... Kon
aoloaluğuna bay •.• atanmııtar.·Gaze-
telerde yeni atamalar Uateal .... 
çıkb. 

3 - lsUhsal etmek - Oretmell 
MUstahsll - Oretmea 
M4!h•ul ( Genel ol•r11k ) - OrUt, 

Uran 
4 - lstlhllk etmek - Yotaltmak 
MDatehllk - Yotaltmaa 
5 - Arz ve talep • Sunum Ye 

lat•m 
Örnekler: GGdGmJI ekonomi ıuaum 

ye iatem kananJuını altllat etti • 
Bu yıl dokuma pl7aaaaında ıuaum 
az, fatem çoktur. - Tlrkiyede yo
taltmanlarla betmenlH araııada 

H 1 (menfaat) kn.aaı yoktur. -
Buhran ylzlnden AYrupada yalaız 
maddi nkıntı artmıı deftldirt ylk
aelc fikir Ye aaaat tlriltlerlala de 
(İttikçe auldıtını 18rlyorua. - Ba 
yıl eadlıtr:I ürlalerimh I~ pazarda, 
tanm (ziraat) lrllalerlmlz dıı pl7a
aalarda çok S.tek (ratbet) sll'
mltUir. 

Mayıs 22 

[ Gwwfi Tarihi] 

Bir iki 
Satırla 

KUltUr MUfettltlnln Sal 
GözU Sakatlandı 

Afyonkarahiaarda kazaya ur 
nyan Maarif Genel Müfettişi B. 
Ekremin Cerrahpata haıtanesindt 
gllzlerfne bakılmıı, sağ gözUll 
patladığı glSrlllmllttUr. Bu gözlhl 
aakatlanması muhtemeldir. 

.. .. * 
Yeni Butçe 

935 bltçHi bua-ta Kamatayda •"" 
rOıGlmlye baılanacakhr. 

... .. .. 
ismet lnönU 

Baıbakan lamel ln8aü Kamutai 
tatiliaden aoııra iç itleri Bakan 
blıllkte Şark •lliyetlerlDI ıezecek ' 

• * ıf-
Genel NUfua Sayımı 

Yurtta genel nGfua Hyımı Birlnol 
Tetrlain 18 inci Cuma gilal yapıla. 
cak, o rtn kimH ••inden cıkmıy•f 
oak, tramny, npu Ye otomoblll.ıf 
ltJeml1ecektlr. .. .. .. 

lstanbul Limanı 
Ôkonoml Bakanlıtı İstanbul limaaı

1 

lçla JHI bir proje baDrlamıthr. UI 
maada yeni teaiaat yapılarak vapurl'1 
ylklerini dotrudan doiruya rıhtı~ 
lara boıaltacalr, bu suretle arilda 
nakil Yasıtaları kalkacak •• tabml 
Ye tahliye ucuzluA"u temin edilecektiıı .. .. .. 

Erol Bozgunculen 

Pollı fllphe Dzuine Arnarut 
ıokağuada 18 No. lı apartmanda 
oturan Madam EleDIDJo ewfnde 
bir arattırma yapmıı, Deıplna 
•• Marika adlı iki kadını yabancı 
erkeklerle beraber yakaJ&JDJftır. 
Ayrıca bir mütekaldln yanında da 
ıenç bu çocuk bulunmUflur. 
Suçlulu dOa mDddelumumiUğe 
Yerllmiflerdir. Çocujua yap tel• 
kik edilmektedir. 

Davacı, Vedatla babaamdan 
ayrıca biner lira da tazminat 
latemektedir. Mtıddeiumumllik 
tahkikat yaptırmaktadır. önüne geçilmesidir. 

A•rupadao yeni ahnıp llmammı• 
feluken tayfaları bOZJUllCUluk yap .. 
Erol npuru hidiHal tahkik ediliyot 
Bozauncuların elebatılan olaalal' Pi• 
rede npurdan çıkarılmıt, fakat buaf 
lar henGı buraya relmemlılerdlr. Dild 

..._ ____________ __,1 •e•I ta:rfalarile aaltibl •• ılnrll .. 

..... -------------------···-··------

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? 

1934 • 19-1tS der1 11lı ivin her Hne 
oldutu gibi bu 1ene de Ortımektep, 
LiH Ye Yülclek m~kteplerin kayıt ve 
kabul ıartlarını 7alunda neıre bat· 
lıyoruz. 

SON POSTA'nın mekt~pçiai Jtnl 
tahail bayatuıa atılacak gençlere M

ruyor: 
Hangi Mektebe 
Gireceksiniz? .. 
Oireceğinia, ıirmek iıtediğloia 

mektepler hakkında biat yuıwz. til
tün mütküllerüıiı.i hildiriofı. 

Cevap Yereceilz !. 

Bir Piyasa Daha 
Kazandık 

20 Yıllık 
Bir Suçun 

Zeytinyağlarımız Brezilya- Neticesi 
da RaA"bet Gördü Dün Ağır Ce:ıada, Şevket adlı 

Brezilyaya yeni ıeytinyatı lh· bir adama ceza werilmiftir. Şev• 
racana ba,Ianılmııtır. iki aene ket muhtelif tarihlerde zimmetine 
enelin• kadar bizce iıtifado 950 Ura para geçirmekle 8l1Çfudar. 
edilmeyttn bu pazarda ftalyanla· Ve bu parayı bUyUk harp bat• 
nn bizden aldıkları ıeytinyağlann langıcında hastane memunı iken 

yatmlan hastalarm paralarını 
içine batka yağ katarak 1attıkla• emanet olarak aldıktan aonra geri 
rı görUlmDf, güzel ve saf yağla• Yermemek ıuretile zimmetine 
nmız Brezilya plyaıaaana arzo· geçirmlıt!r. 
lunmuştur. Yağlarımız bUyOk bir Mahkeme ıuçu ıablt görmnı, 
rağbet görmOıtnr. Şevketin 950 lirayı geri vermeaile 

iki, bir, yarım •• çeyrek lit· beraber beı sene on ay da h .. 
relik, gayet tık tenekeler içinde piste yatmasına karar vermittir. 
markaaile ıöoderllen bu yağlar 

şimdi büUin Brezilya evlerinde 
kullanılmakta, ve her dUkkAnda 
aatılmaktadır. 

Brezilyaya maden kömGrll 
ihracına da baılamlmııtır. Kö
mürlerimiz pek boğenilmiftlr. lık 
parti haziranın lik haftasında ve 
iki npurda 15 bin ton olarak 
gönderilecektir. Brezilya piyasası 
yılda 800 bin ton ecnebi kömürll 
almaktadır. Verebildiğimiz tak
dirde bu kömGrU bizden alacaktır. 

Tarihi Tevrat 
Adliye Makftnhğı Bunun 

Kıymetini Sordu 
Hapishanede iki tomar halin· 

de ve (45) metre uzunluğunda, 
Ceylin deriai üzerine ya:zılmıt 
tarihi bir Tevrat bulunduğunu 
yazmıttık. Adliye Bakanlığı diln 
MUddeiumumlliğe gönderdiği bir 
tezkerede bu tc:vratm kıymeti 
hakkında malumat iıtemit ve 

Kürek 
Kavgası 

Bir Adam Arkadapnı 
Yere Serdi 

Poliı, don Mllddoiumumlliie 
Ömer adlı bir amele Ycrmiıtfr. 
Suçu şudur: 

Ömer Y eoiklyde arkadatı 
BUAlla ehemmiyelliz hfr para 
yUzftnden kavga etmif, ıonra da 
kürek ktıreie gelmitlerdJr. Ömer 
kürekle arkadatınm başmdan ve 
muhtelif yerlerinden aau surette 
yaralamııbr. Yaralının hayab teh
likelidir ye Beyoğlu Zftktr huta-
naine kaldınlmıfbr. Ômu teyJôf 
edilmittir. 

Bir Mektepte Tifo 
Aksarayda 64 llncll Ukmek· 

tepte bir tifo •ak' uı tubit 
edilmif, derhal tedbir alınmlfbr. 
Bntin talebeye tifo &pal yapal .. 
cakhr. 

hapiahanedeld •ki mabetlerde 
daha ne gibi eserler baJundujmıu 
da aormuttur. Darada Hanari
yuna alt ve çerçeYelerinla alba 
olma• muhtemel bUI tablolu da 

• Yardır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

aorp1a çekilmlılertllr. • .. .. . 
Tıbbi mDstahzra•t 

Safldı bakanhjı tıbbi mGatahzarit 
için bir nizamname haıırlamııtır. Tlbf 
bt •llıtahıarattaa 25 lira tahlil Ger.
ti alınacak, hariçte• ıetlrllecelderd• 
26 kuruta kadar 1, elli kuruta kadd 
1, Jll• kuruta kadar3, H daha zlyad ... 
l~n 1 karat lstfblilr reHll aba .. 
oaldv. 

• • • .. n'•t llekteplert , 
laa'at mekteplerinin hu9111f ld .. 

relerden ahaarak umumi maYucne1e 
batlanmuı lçia bazulaoan liytb4 
Kamutay dahiliye eaclllle•ia• kab8* 
•dilmittir. --

* • • 
l!lektrlk •lrk•tl Memurıari 

nın Aylılı 
FJektrlk flrketi Hamand• 

itibaren bitin memurlanaın m• 
quadu ylzde bet keımlye lrard 
yerm)ftir. Tllrk memurlan Bayı• 
clırhk Bakanhiına m&racuta ~ 
rar •ermiflerdir. 

• • « 
MahkOm Oldu 

SUiYl'İDin Çanta kiiyladen br 
caaatı klmili bıçakla birkaç yr 
rlact.. yarahyarak 6ldllrmelde 
111çla Samk din Ağır Cezada Df 
Hneye mahkam olmuttur. 

Yo~cu - Aman Haaan Boy, ıu kar· ••• Hem bak sana nasıl bakıyor... , •.• Ne o, Haaan Bey? Ne kaçıyoraun l Huao B. - A1ol, haberin yok maku? •• 
d 1 k b k A d " dO Senı' be<ıeodl aaliba Haaao Bey... Hem yahu ?.. Du~, ne oluvorıun 1 Kız ne Balıkeairde Emine iamindekblird kız, Y 8u:~ ---·=-~~b~~~nb~i~rg_::~:Y~~=··_'z_a~-a-··~·--yı-n-on--o-r _ _:__d_e_:gn_ı_o:;o_r_:y_ah_:_._ .. ~~~-------Y-•.:.p_t_ı -•~n_a_7. __ ~-~'------- ~iod~,,_b_~ -~k~~ dağa a ırmıf... .. 
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Hergun 
o 

Yazı Çok Oldafa ~;,. 

Bqgln Konamatlı 
~ .... ·~ • • .... .. ..... -*'!!• .... ..... ... 

Ulusal Parti 
Gurupunda 

Dünkü Toplanhda Deterli 
lıler Görüıüldü 

Ankara, 21 (A.A.) - C. H. 
P•rtiıiofn kamutay ııurupu dUa 
&ileden ıonra ıaat 15 de toplandı. 
Gurup, kendiıinl iltilendlren bir 
takım itler hakkanda ıörllıtnkten 
ve kararlar aldıktan ıonra parti· 
Din yenilenen proıramında amaç
ladığı toprak kanllnunun eaasla· 
rını hazırlamak Uzere partice ya· 
pılmaıı kararlattırılmıı olan onb•t 
ldtillk özel komiıyonunu Hçll ve 
kamutay baıkanbk divanında açı• 
lan ıekreterllğe partice adaylana· 
cak olan arkadaıı aaptaladı. Bun• 
dan ıonra hOkumetten kamutay• 
ıunulmuı olan ver1ıi kanunlarının 
••ulan lb:erindeld 1ıörU1meler• 
l•çlldl. Birçok aytaçlann ıöylev· 
lerine finanı bakanı ve blltçe ko
misyonu cevap verdiler. Bu ko
llUfmalar aonunda gurup, hllkQ· 
metin, ıunduğu bu kanunların 
Yerinde ve doğru olduğu kana· 
tına ererek esaslarını benimHdi 
re kabul etti. 

Türk Ve Yunan 
Donanmaları 

Yunan Bahriye Bakanı, 
Beraber Manevra Yapıl· 
lha&ının ihtiyaç Olduğu-

nu Söyledi 
Atina 21 (Huıu&i) - Yunan 

Bahriye bakanı amiral Duımania, 
~Qrk ve Yunan filolarının bera• 
uerce manena yapmaJanoın 
~Gmklln olup olmadıia sualine 
..,,, demlttlr ki: 

.,_ Yıllardanberl tebellUr et
llllı dtııOncem ıudur ki, Türk •• 
Yunan bahriyeıinin sıkı devamlı 
~1lllaaları, biriblriai tanııbrmak 
~n llzım olduğu ıtbl birlitl 
l(QYV•tlendlrmek için de bu 
kombinezonlu manevraların ya• 
Pllmaıı bir lhtiyaçbr. Umarım ki 
Jıkın bir zamanda buna lrl
lllecektlr. 

Bltlln bunları, vaktllo Averof 
r• EIU kruvaz6rlerl kumandam 
;a'•tile Tnrklyeye kartı harbetmit. 
•kat buıtın TOrk • Yunan doıt· 
~unun en harıretll taraftan 

ulunan bir adam ııfatilo ıize 
llyltlyorum. ,, 

·Bravo Ankara 
Belediyesine ! 

h Ankara, 22 (Huauıt) - Bura 
.::•dlyeıl hileli T aıdelen ıuyu 
lr 80 bir bakkala elli lira ceza 
lltl •• adını halka llAn etti. 

Alpulludaki Hıraızlık 
Hidiıeıi 

1in t 3 Mayıı tarihli gazetemizde 

1
• bu ıayf ada Al pulla da vukua 

\f.~en bir cerh bAdlHılnl yazmıtbk. 
laad~u~yetle haber aldıj'ımıza ıfÖH 
.. le •• • hafif aurette yaralanan 
~11j' ~abrika11 bamallanndan Si· 
~ uıtafa, kua bir tedaYlden 
..... t • iyUeımit •• ltla• batla• ._, ır. 

dllc~ldlıe tb:erlnde ba1ık bir 
ltı •tle tahkikat yapmakta olan 
Jc0~~akaın Bay Seracettin ve 
tıı ..... ••er Bay lhıan faillerin izleri 
)ılcı~~de YtirUmektedirler. Pek 
~L 8 hırınzlar meydana çıka· 
-~cakt B 
lllııd ır. u meyanda tik yazı· 
tın1 da çıkan ban dizme yanhıla• 
ltür a dtlzellir, okuyucularamzdan 

diJerlı. 

Resimli Makale 

ıkl deni temail eden iki aembol: Katnı ve tanare. medeniyet o derece ilerlemiıtir. BuglhkQ nesil memleketi 
kafoı dnrlade buldu. Şimdi onu demir raylarla kuıııtıyor. 
Bir taraftan da ıarkı 11arbı bitlbiriae tayyarelerle 
batlamıya çalıııyor. Bu iki Hmbol bize, reçlrmekt• 
buluadufumuı inkıllbın bGylklütlnl rBatermlye 
kAfidir. 

Kaj'na orta çafın aaldl vaaıtaaıdır, tayyare yirminci a1rın. 
Biz kıaa bir zaman içlade orta çatdaa rirmiacl aıra 
atlamaya mecburus. Oaua içindir ld lnkıllptaa inkılaba 
yOrlyorus. Nakli yaaıtaaı, medeol7etlo nrpllme YaaıtHıdır. 
Nakil va1ıtaları. nelcRdar alrat ve konfor temin etmlıae, 

~ 

• • 
SON TELGRAF HABERLERi 

Alman yanın Yeni Politikası 
Hitler Bunu 
Anlattı Ve: 

"Barıt istiyoruz, 
Tam Bir Müsavat 
istiyoruz" Dedi 

Berlin, 21 - Devlet Relıl 
Hitler dUn Raybıtag'da mllhim 
bir ıöylev verdi. Almanya öko• 
nomisinin harp tazminatı yllzlln· 
den yıkılmıı olduğunu, fakat yeni 
bjr düzenlik verildiğini söyle
dikten ıonra dedi ki : 

" - Biz barıı istiyoruz, fakat 
bu korkakhğımızdan değildir. 3~ 
yıldanberl Avrupada dökülen kan· 
lar ile elde edilen mUabet ıoaunç• 
lar araıındaki niabetaizllk çok 
açıktır. Arbk Anupada bot yer 
yoktur ve her utku ( zafer ) bir 
devletin aadece aayııını çotalta• 
blllr. " 

Hitler Almanyanın ılyaıal ıidlt 
yolunu da ıöyle anlahyor: 

.. _ Almanyanın barııa ihti-
yacı vardır ve onu lıtiyor. Al
maoyanın athia imıaya herkeı 
aQYeneblllr. Neteklm Sar iti bit· 
tikten ıonra Franıa ile aramırda 
hiçbir anlapmamaılık kalmadıtını 
ı6ylemiıtim ve bu aöıde de duru
Jorum. 

Buıtın ıallp ulualar harp 80-

nu andlaımalarıaı •• bele .uah
ıızlanma 96zllatı yerlae ı•tlrm .. 
mitlerdir. ÇGnkll daha zamanı 
relmemif. Buna hayret ediyorum. 
Halbuki Almanya allibııalanmıftı. 
Genel ılllhıızlanma için ıiyaıal 
ıartlar da vardı. Diğer devletler 
IH yalnız alllh11zlanma a6z0ntı 
yerine ıetirmekle kalmamıtlar, 
yenide• tepeden bmaja kadar 
ılllhlanmıtlardar • 

Mnaavat ıabaıında değffmez 
prenılplmiz ıudur: Ya hep, ya 
hiçi Ya herkeı ıilibını barakacak, 
yahut berke1 lilAblanacaktar. 
Barıt yolunda bOtDn uluılarla 
beraber çalıımaya hazırız. Taar
ruz misaklara deiil, barıt andlaı· 
malan yapmak iatiyoruL,, 

!Milli Bankalar 
Memurları 
Maaı Zammı Görmeleri 
için Tetkikat Yapılıyor 

Ankara, 22 (Huıuıi) - Ôko
/ noml Bakanlığı, Milli bankalar 
I mlldllr, memur ve mU•tahdemle

rlnln de muayyen mllddetler içinde 
maaı zammı görmeleri Ye bugiln· 
kn vaziyetleri ile barem uıulOnde 
derecelendirilmelerini istemekte
dir. Fakat Maliye Bakanlığı bunda 
bazı mahzurlar görmektedir. iki 
bakanlık bu iti beraberce görO
ıecektlr. 

iki idam 
Tirebolu, - Aaam ve Hıı .. 

yln adlannda iki katil auçluıu 
hakkında idam karan lnfaı edlldL 

Venizelos 
F eıatçılıktan Bir Türlü 

Vazgeçmiyormuı 
Atına, 21 - Franaada bulu

nan isyancı baıı Venfzeloıua yine 
fHatçılığa yeltendiği, Pliıtiraı ile 
giz~I. görüımeler yaptıj'I haber 
verıhyor. 

Yunanistanda 
Son Vaziyet 

Atina, 22 (Hususi) - Baıba
kan Çaldaris ile Harbiye Ba· 
kanı Kondiliı arasında yapı· 
lan uzun mUzakerelerdıo sonra 
parlAmantarizm aleyhine ihdas 
edilmek iateuileu vaziyete me1dau 
verilmemek karan almmıtbr. 
Kırallık lehlndekl tahrik edfd 
yazalar da yaaak edilecektir. 

Ôkonomi Bakanı Söyledi: 

ihracat Devlet inhisarı 
Altına Alınmıyacak 

Ankara, 22 (Huaust) - T eclm almak yolunu taldb ettltfmls 
•• EndDıtrl odaluı (Ticaret ve hakkında yapılmak lıtenen bazı 
Sanayi odalan) dlrdllncD kurul- haberler asılıız •• hafif tablrile 
taJI din Ôkonoml Bakam C.111 cabillnedlr. Teclmlmlzl tetldllt• 
Bayar tarafaadan çok 6nemll bir landırmayı uluaal muyaffaklyetl
ıDyleYle açılda. C.111 Bayar ltu mia için en kestirme yolu tellkld 
•lylerinde açıkça f1I blldlrlmlerl edlyoruı. 
yaph ı Botun deYlet teıklllb tecimen· 

.. _ Soa yıllarda uluıal 6ko- lerlmiıe (tacirlerimize) bu yolda 
noml yolunda çok deterll itler yardıma amadedir. ,, 
bqaraldı •e daha da bqanlıyor. CeJll Bayar deala senetleri•• 
Ôntımtızdekl yıllarda da ayal ve- de ehemmiyet verilecefini bildlr-
rlmli yoldan yUrllyeceğiz. mit ve ılylevlnl tlJJe bltlrmittlrr 

Rasyonelleıme, 6atımlzdekl - "Kararlarımzın, ıon tütGn lcon-
yıllarda emek verecetimlz ltferla ıreslnde olduğu gibi, ehemmiyetle 
en Oatllnlldllr. Eti dtlnyada olmı- nazara alınacağından •• tatbik 
yan mallarımızı tiplendlreceğb, alınına konmalan için lcaplannın 
Standardize edeceiiı. Bir maho tezelden batarılacatından emin 
menıel TDrkiye olmaıı bir itimat olabilirsiniz. 
ye emniyet lfadeal haline &"•ime- V erdij'iniz kararları ulusumuz 
ildir. Buna mutlaka vaııl olma• için, uluıal teclmimiz için kutlu 
bJILu ve •erimli olm&1101 dilerim. " 

Ôkonoml Bakam vaktile ya• Kongre, yUce 6nderimiz Ata• 
palan bileli ibracab da a6ıgellıi tUrke tükenmez aaygılan ıunm111 
ettikten ıonra ıöyle deHm etti: •e bUyliklerlmize bailalaklarını tel 

.._ ihracatı devlet inhlıarına Jazılarlle bildirmiıtir. 

/STER iNAN /STER 1 NANMAI 
Dil• vapurda ylnımııdakiler konuıuyorlardı, Biri 

••rr•t içinde anlatıyorduı 
- Tanıdıklardan bir mOtllcalt nr, dedi. Arada 

ıırada maat yoklama11 yapılır, o da eYrallını alıp 
rider, hüviyetini lıbat eder. Bu defa mGracaat ediıln• 
de "biıt Gç aydanberl hayatta oldufuDUH dair mahal• 
leden llmlhaber getir,. derler. Adameat & ıatırır. 
"İtt• hllviyet cüzd~oım, iıt• fototrafım, der, ıb de 
beni tanıyorıunuz. Niye beni mahalleye rlladerlyorau· 
nuz? Memur aldırmu. "Uıul böyledir, •etirecekalni&.,. 

der. 
•ihtiyar adam lcendiainin hayatta oldutunu iabata 

mecbur olur. Mahalleye ridor. Belediyeden bir rapor 
alır. Yatadıfını iabat eder.• 

Ötekiler gGIDttOler. Mecliste bulunanlardan biri 
ilin etti: 

- Ayni ıey hemtiremin batına geldi. Hemıirem 
duldur. Yoklamaya ııider, hilviyet cUıdanını, fotoğrafına 
•Yrakıaı glSaterir. "Olmaz, derler, mahalledea ha7aUa 
olduğunuza dair VHİka retlrin." 

JSTER iNAN /STER JNANMA! 

r----------------~ 
Sözün Kısası 

Tabiatın 
Issız 
Köşesi 

•------- lerYet Dedi 

Şehrin gllrülttılerl bavan ellea·l 
gibi kafa tu .. ıııuo içinde beyni· 
oizi döğerken tabiatin ısı:z bir 
köıesioı özlerain;z. Hayalinizde 
bu, öyle bir yerdir ki orada 
elektriklı tramvay, otomobil, yllk 
arabaaa, dllkkin kepengi, satıcı 
gırtlaj'ı gibi ıamata f abrikala· 
nadan hiçbiri yoktur : Şamata 
&"ÜrllltU, patırdı, glimbllrtU. hıflJ't&: 
tangırb, f&D&'ırta ıılbl dilimizde 
•Uteradif ıöılerl pek zenaln olae 
ka!a patlatıcı Halerden uzaklata• 
cagınızı umaraınız. Mart ıonlanna 
doğru kararanız verllmiıtir : Kı• 
racakıınız, aaracalHınız, llç ora• 
dan, beı buradan kırpacakıınız 
•e yazlığa gitmek için gereken 
dünyalığı toparladıktan aonra ıu 
günlerde yola çıkacabanıL 

Durunuz 1 Pek ••ainlij'e, yani 
aceleye lüzum yok. Sizden enel 
bu tecrllbeyi yapmıt olanlardan 
birinin hatıra defterin• bir r6a 
atmanızı dilerim. Karanaı:u ondan 
ıonra veriniz. Iıte o defterden 
bir sayfa: 

Gece, aaat 11,20 - Arbk 
yatayım, saat on ikiye dojTu 
uyurum, ıekize doğru kalkarım. 
Tam ıekiz. ıaat, yani ldlllk ••i
lık bilgisinin 6illtlerill• uygua 
bir uyku. 

Gece, .. at 3, 10 - Aman 
yarabbi!.. Odamın içinde bu 
acalp seı nedir ? Kulak zarımı 
bir burgu zorluyor. ince, ıinıl, 
devamlı, garip bir Yıllltı... Sinek 
değil, sivrisinek değil, karasinek 
değil, an değil, eıek arııı değil, 
radyo da değil, nedir bu ? Aman 
Allahıml .. işte, görüyorum. Duvar
dan tavana doğru kalktı, ay bu 
tarafa doğru geliyor, dehıet 1.. 
ilk icat olunduğu ıamanlardaklne 
b~nzer, tayyare biçiminde bir ga• 
rip hayvani.. Ne kalın ıeıi var, 
ıiz deyin bariton, ben diyeyim 
baı. Onu mutlaka IJdlnneliyim. 

Gece, ... t 4,15 • 6ldllrd8mf 
61dllrdUml Fakat bir ıaatten faıla, 
ben de onun rfbi kolumu kaaa
dımı dıvardan kapaya, kapıda• 
yere çarpbm. Ne İM. •• ÔldD ya. •• 
Girip yatağa uyuyaJ&m. 

Sabah, saat 5,25 • O ne? •. Et· 
raftaki bahçelerde kıyamet kopu
yor. Nekadar çok horoz Yarmıf. 
biri bitirmeden 6bDrD batlıyor. 
Amanl Penceremin cliblnde bir 
tavuk yumurtlamlya bqlada. Ne 
zahmetli, boğuk, iç• lfleyld bay• 
kıraf. Yumurtla da bibln be bay• 
van... Bir daha mı?.. Ne •akit 
uyuyacağım ben? 

Sabah, aaat 6,3 • Ey•abl •• 
Şlmcli de k6yln •tekleri opera 
ıöylemlye bqladılar. Horoılar da 
ıuımadı, ey •ahi.. Maadalar da 
aahneye çıkmadan •••el yatakta• 
kalkayım. 

Sabah, .. at 6,25 • l,t ki kalk· 
mıpm. Deni• tarafıadaa vapur, 
kara tarafından ılmendifer da. 
dükleri ara vermeden 6terkea 
horozlar, tavuklar, kadar, 6rdek• 
ler, mandalar, qeldv, arılar, ıl· 
nekler hep bir ağızdan ıabab 
korosu yapıyorlar. GDrtllttı kanu• 
nundan haberleri yok. 

Sabah, 1&at 7 • iki ıaat ya 
uyudum, ya uyumadım. Şehre gi
dip bUtUn tramvaylann çanlarını, 
otomobillerin kornal•nm. yOk ara• 
balarının demir tekvleklerlol, 
dnkkAn kepenklerini okıamak, 
vatmanlara, ıoförlere, arabacı• 
lara, aahcılaraı 

u Affedersin! " demek lıtl· 
yorum. '------
Babasının Tabanca-

sile Oynarken 
Bir Çocuk Kendiıioi Fena 

Halde Yaraladı 
Fındıklıda oturan Bay Şevke

tin çocuğu 7 yatında Sabri diln 
gece bab&11na ait tabancayı 
alıp oynarken ansızın ateı almıı 
va çıkan kurıun kendisini tehli· 
koıi surette yaralamıshr. Sa~rl 
Çocuk hastahaneaine kaldırılmııtır 



4 Sayfa 

Memlelcet Maıuarası J 
1 -

NevşehirdeKıı an 
Evvel Yeni Elek
trik Teaisatı 
Yapılacak 

No•ıehir (Huıuıt) - Beledl.
)'e ıohrin elektrik itini eıaıla ıu· 
rette halletmlye karar vermiıUr. 
Nevıehlr eloktriti Azmi mllli flr
ketJ tarafından vo ıu kuvvetin• 
den btifade ediler lr tailanmak· 
tadır. 

Su kuYvetJ 1500 • 2000 beyıfr 
kudretindedir. Y lnız A~uıtoı 
aylanada 600 beyırire kadar dOı
moktedir. Asml Mllll firketl bu 
bu ıu IJe 300 beygirlik bir mo
tör lıletmektc, aldığı elektrik kud .. 
retfnln yanıını da toprafa ••re· 
rek harcamaktadır. 

Belediye lle ıirket arHında 
Haziranda ıon bir temaı yapıla
cak •e ılrketle yeni teılıat yap
mak, bOtOn ıehri elektriklemek 
ye flatları ucuı:latmak lılerbıde 
anlaıılacaktır. 

yeni elektrik teılıab ana
mUzdekl kaftan enel ikmal edl• 
lecek Ye Ne•ıehrln her tarafına 
cıeroyan vcrllmosl aaglanacakbr. 

Elektrik kudreti arttıiı ıaman 

N evşehlrde yeni Endll&trl eYlerl 
kurulacağı Ye EndDıtrl lılerlııfn 
artacajı umulmaktadır. 

Bitliste 
Bir Çocuk Yanarak Old(l 

Bltlie (Husuıi) - G~kmeydan 
mahalJeafnde Hayreddin adlı bir 
adamın 8 yaıındaki çocutu man· 
aala ateı korken ıı~rayan loYJl· 
cımla elblaolerl tutuımuı Ye ço· 
cuk yanaıak 6lmilıtllr. 

Bitliste Bir Maç 
Bitliı (Huıuıl) - Burada bir 

ma, yapılmıf, Alay takımı GOnl
dere takımını lkl rolle matlap 
etmlıtlr. 

Bandırmada Ucuzluk 
Bandırma (Huıuıt) - Bandır· 

• ma pazarı Porıembe ıtınlerl 
kurulmaktadır. Son hafta pazar
larda çok bOyOk ucuzluk 1lS.1e 
çarpmaktadır. Bir kilo tereyajı 

4S.50, en iyi yoğurt, 5, bir kilo 
et 25, 3 kilo ıspanak ~ kuruıa1 
bir kllo bakla yUz paraya ıatd· 
maktadır. 

SON POSTA 

L 

Tire Ve Borsada Ye
ni Andaçlar Dikildi 

Gökçen Efe aadaoı 
. Tire (Huıuıt) - Mıyıı lçiıde 
Tirenin J k6y0ade 3 andacın, .S 
klSyUnde de ! ıpor alanın açılma 
ıenllklerJ 7apalmııtır. 

ilk •çılan andaç Erkinlik aa• 
•atının tınUl efeai G6kçea efenin 
adına dikilen Gökçen andacıdır. 

ikinci olarak Mahmutlar kö· 
70nde ylno Erkinlik taYafının 
bttynk kahramanlannı anmak için 
dikilen Mehmetçik abldeıl açıl· 

Bar1a ortameldtblnde dikilen Kubıll1 andaoı 
mııhr. Y enlçlftllk k&y&nde de rafından ıehlrll mlıaflrlere ayran 
TOrkUa bOyOk kurtarıcııı Ata• ikram edilmlıtlr. 
tnrkUn çok iUıel ve aan'atklran• Kubllly Andacı 
yapılmıı bir blıtO konulmuıtur. Buraa (Huıuai) - Orta okullar 

Eık!obada, Bofıadçl nahiye- tarafından. ifgal edilmekte olan 
ılnde Ye yeni iftllkler kö il d k eıkl Muallım mektebi binaamda 

ç Y D e ço bu mektepten yetJımtı olan 
aDıel birer ıpor alanı da açılmııtır. lnkıllp ıehldi Kublllyın adına bir 

Açılma ıenllklerlno Halkovl andaç dlkilmfttJr. Andaç meraalm 
bando&u Ye ilbay General Khlm llo açılmıf, merası mde Bursanın 
Dlrlk altmlolordir. Şenliklerde bUtUn ileri ıelenlerl hazır bu· 
ıöyleYler ıöylenmfı, köylUler ta• lunmuşlardır. 

Çorumda Aykaç Köprüsü lzmirde 

Çorumda bu 111 100 k8prll ye 18 kilometre yol yapıldığını, 
klSprWerden blrltine •alinin namına izafe edilerek Aykaç köprüail 
odı nrlidlitnl yazmıthk. Resim yeni yapılan 100 köprüden birini. 
Aykaç köprDıllnU g6ıtermektedlr. 

Bir Adam ŞüphelendiA'f 
Karıstnı Balta ile Yaraladı 

lzmir.(Hu&uıt) - Akıam Yaktı, 
Karşıyakanın Hacı Hüseyinler meY· 
kllnde yürekler acııı bir facıa 
oldu. Bayram adında bir adam, 
karııı Bayan Mcryeml balta Ue 
kafataaından aju ıurette yara· 
ladı Ye rabıtaya teslim olduı 

- Hacı Hllaeyinler mevldin· 
de yalı ıokağında 18 numaralı 
eyde oturan bayram bir tıeidlr. 
Ailevi durumu ıon ıamanlarda 
ba.ıı ıanıntılana tHlrlnde boıul· 
muı gibidir. 

s n Posta Çanakkalede j Narlı Köyünde 
.._._-----==-:;:;::;:=====---c Şehit T ayyarecller için Bir Her Eve iyi Su Veriliyor 

Y..-1, elya.a, ff..,adla n alk ,....... A 

Bayram, kar111nın baıka er
keklerle gOrU9meaiaden 1Dphe 
ediyor. Fakat bu tUpbeajnl •çıta 
vuracak hareketlerden aakınıyor. 
karııile hiç görüşmOyor. Ve 
karun Meryemin Nazmi adında 
bir genç ile görtiıtuğOnden ıUp
helenlyor, bu ıüphe Bayramı 
delice bir hiddete sUrUklemiı, 
Uzüldtikçe UzülmUı ve kötil dU
ıUnilşlerile baıı kuruntulara yer 
hazırlamııtır •e bir akıam muta• 
dından geç tYine dönen Bayan 
Meryeml Bayram ey kapıaında 
yakalamıf. Eve neden geç geldi
ğini aormuı.. Hoıuna gitmeyen 
coTaplar alınca balta ile kafata• 
ııoı parçalamııtır. 

~ld~abtı,e, atalçe~me eobta. H nıt Yapılıyor Gemlik ( Hususl) - Narlı.da 
1 S TAN BUL Çana1'kale (Huıull) - Şehit dai delinerek i• yet gUzel bir ..... 
Gaıttemlıde çıkan r•n 
ve reaim":rln bütün hdlan 
mahluı ve cıtetemiıe aittir. 

us ...... 

ABONE FIATLARI 
t 8 3 t 

Stne Ay· Ay Ay 
""' ICr. K.r. le. 

TORKIYE iiöO 750 400 uo 
YUNANiSTAN 2340 U20 zıo 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşilldir. Ad ret 
değiştirmek 25 lwl6ıtuı. 

# 

• .. 1"' 
Cel•n •vrc/c ı•rl Oflll'ft,,,... · 

U&nlerdan 111es'uUreı .. , .. ....._ 
Cevap için meltuplara 10 lnaru~ 

pul UAvesı IA11md1r. 

"' Poata kutusu ı ;41 letanhl ........ 

... 
Telgraf ı Sooposta 
Telefon ı 20203 

•• b. .. - ) "':.. • ....... ,. : • •• • • • • f~ . 

tayyareci ylbbaıı Bedri ile arka· ıu çıkarılmıttır. Köy blltçeaine 
daıı Nacinln hatırasını taziz için konan ( 900 ) bin lira ile 
Bedrinin annesi tarafın den Eren• bet aantim kutrunda 270 metrelik 
köyde tayyareniıı tam düttllifi boru getirilmit ve bu suyun köye 
noktada bir Anıt yaptırılmakta· akıtılma&ıoa başlanılmııtır. 
dır. Malzeme gelmiı ve çalııılmı• Bu iyi ıu btitlin köy evlerine 
ya haşlanılmıthr. verilecek ve okulun önünde akı

Çanakka:ada Bir Katil Asıldı 
Çanakkale (Husuat) - Üzerin• 

deki parayı almok için yol müte· 
ahhidi Mu,taf a çavuşu öldürmek· 
ten r..uçlu ~ayramiçli Halil İbra
h:m:n idcım cezaıı belediye parkı 
5nUndo infaz edilmiıtir. 

Apteshaneds Olum 
Çanakkale (Huıust) - ismet· 

paşa maha "lesinde oturan 45 ya· 
tında Gir:tli Hüseyin Çaroı aptc· 
ıancsinde kalp ıaktesinden öl· 
m.: ştnr. HUıey.nin öldliill 6 ıaat 
ıonra farkediJmlıtir. 

tılacaktır. 

Yeni Yapılan O!cullar 
Armutlu ( Hususi ) - Fııhklı 

kö; linde ıo ı planlara -uygun güzel 
L:r köy okulu yapılmıştır. EUyUk 
Kumlada da ye i bir okulun 
temclierl atalmııtır. Armutluda 
ve Feyz"yede de birer yat,!ı okul 
yaı: ılacaktır. 

Erdaf\la Kiraz Bayramı 
Erdek ( Ht.ıud ) - Her yıl 

yapılmakta olan bUyUk kiraz 
bayramı hazırlıklara baılamııtır. 

Yarala kadın haatabanededir. 
Ad. BU 

Gemlikte 
Bir Köpek Ku ~urdu, "9 

Kiş;yi Isırdı 
GemI;k (Huıcıi) - Halitpaıa 

mnhalleiindc bir köpek kudur· 
ml f, yeti:i:ip öldürUlilnceye kadar 
birkaç hi~~ 1 ı&ırmıthr. lıırılan 9 
kişi ile köpeğin ölüıU Istanbul 
Kuduz ha:,fa.ııeıine gönderilmiıtir. 

Gemlikte Yeni Hastane 
Gemlik (Hcıuıi) - Balıkhane 

ıemtine ) eni bir hastane yapıl· 
ması kararlaıtırılmııt.ı.r, 
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Ökonoml işleri 1 
1 

Elazizin ithalatı 
Eksi ligor, ihracatı 
Artıyor 

Ellllz, (Huıuıl) - 17813 ki· 
lometre murabbaı bir meydan 
O.serine kurulmuı olan ve 300 blıı 
aDfuıu bulunan ElAıizde demir· 
1olunun ve kawıuıu ve yol 
J•pımının llerleylfl, büyük bir 
lnldpfa Yeslle olmaktadır. Elazia 
tlmcilye kadar yetlıtirdiğl birçok 
kıymetli ihracat mallarını vasıta· 
aızlık ylbUnden 11nırlnrı haricine 
cıkaramaz ve ıevkedemezkea 
flmdl bu kıymetli mahınllerinl 
defer bahaalle satmak imkanını 
bulmuıtur. ihracat itlerinin art• 
maıında ElblzlllerJn kendi para• 
lan llo kurdukları Eliiılz milli 
lktl1at bankasının da bUyUk 
yudımları olmaktadır. 

EIAzlzde binden fazla esnaf 
Ye ttkcar Yardır. Ticaret odan 
,ahımalarına hız Yermiı, bUtun 
Hnaf Ye tüccarı bir araya top
layarak EIAzlz ticaret •e endUstrl 
itlerinin hız alması için fikilerlnl 
toplamaya baılamııtar. 

Daha geçen yıla kadar El&zize 
iİHn ticaret eşyası ile çıkan ti• 
caret eıya&ı araımda bOyfik bir 
fark göıe çarpıyordu. ElAzlı ta• 
clrlerinln eJbirJiği yaparak ibra• 
catı çoğaltıp ithalatı azaltmak 
1olundakl tetebbUıleri ıonuıunda 
bir yılda ithalatı 100 bin lira 
ualmııtır. Maamaflh yine ithalat 
ihracattan fazladır. Bir ydda 
56724 ı liralık ithalat yapılmış, 
buna mukabil 306609 liralık mal 
ıablmııtır. Gelecek yıl bu ni&be
tJa aksine o:acağı umulmaktadır. 

ElAzizdekl EndUstri evlerinin 
baılıcalara 2 un, bir debağat, bir 
elktrik, bir mensucat. bir lcereste 
Ye bir rakı fabrikaudır. Bu fab· 
rlkaların yaptıkları mallar ile 
Ellzlzde yetişen mahsul!erden 
mOrekkep olmak Oıere ticaret ve 
endüstri oda&ı tarafından zengin 
ye daimi bir ıergl açılmıştır. 

EIAılz:e her gelen yolcu bu ser• 
Kiyi ıörmekte ve beyenmekte, 
bu da EIAziz mahıullerlnln ıatal
masına yardım etmektedir, Tica• 
ret odaaı Ellzlze mal almaya 
gelecek tUccarları han Ye otelle,.. 
do kalmak ktılf etinden kurtarmak 
için de bir miaaflrhane teslı 

etmiştir. Ttıccarlar burada odanın 
miıaflri olarak kalmaktadırlar. 

Tersane - Umurbey Şosası · 
Gemlik (Hususi) - Tersaneden 

Umurbey• kadar yeni bir ~oae 
yapılmaaına baılanılmıı, toprak 
tenlyesl için kazıklar çakılmıştır. 

BUTUN ULKE.Yt 
HE RC.UN 

-DOLASAMAZSINIZ 
FAKAT: 



tr 
22 Mayıa 

Uluslar 
Kurumu 
Toplanıyor 

UJu.lu Kurumu CenHHcle toplaa•. S. topla•ba•• INıılr••lıtwaı 
Ş.W,.t RUJ• D t l,leri Bakaaı Bay 
Litrinof Japı1or n - ptı. mlu· 
kere•I de iki mObim mevaa tberiacle 
... ,... edecete be•dyor. 

ltaıyaa • Habet ibtfifı. 
Alman1anua ailihlaamuıaclaa do

lan vasiyet. 
ltalyaa • H•bet llıtiltfıaıo IMa 

toplaabtla bl7lk s9rliltalen "hep 
olaıyacafım zaDDettJrea Mbepler 
Çoktur. Biı defa, bu ibtUlf hakkıada 
rapor yasmıJ• memur ola• adam 
l.Sma marahhuı Y• ha•mlbb lorda 
&., Edeacllr. ltalya il• doat bal ... 
-.lda berahr ıimdi'lk bir aaYqa 
taraftar olmayan lnı:llerenha, böyle 
bir atırllltGytl ön'.eınek için elindea 
.... nl yapacatı muh. kkaktır. Duadan 
~ka, ltaı1a. beala ha ibtillfın 
Uhıılar Kurumaaa ıelmt yaziyetince 
hıalunmadıfını da iddia ediyor. 
Ç6.ka, anda •eYeWt aadlat•• mu· 
eibiaee laenQı b6tlla barıt•• for
•lllerl tecrübede• aeçirilmemit- Bu 
llbeplerdea c' ol•ya bu meselenin 
"1le bu temu edildikte• soara bir 
lsenarda bırakılma.. ~ok mGmktladlr. 

Simdi selefim ikinci meuua; 
farillı hOkOmetlaia Alman ıi1lla

laam&11 hakkındaki Hae flDi 161le 
llriiacı1on Almaayaya fena muamele 
1•paralr onu U:ualar Kurumunc!u 
ltlıbOtan uıaldaıbrmak dojrv dejil
~ Ba lııaaıta takip edUecek hattı 
l.aİeket. billkla oau, bu kuruma 
telcrar yalrlaıtırıea bli ıekilde o~ma
Lcrır. Maamafih Al•aa1a da, hi~blr 
.. kellefl,.t tanı•1Jar•k .u&hlan
laalda •••mi bir tueddlt ye en.&J,. 
.,_dır ... br. Oaa -ela ini tehlikeli 
Nda Jlra•ektea alakor••lr H 

liltlalu meaelealade, blraa eYnl, 
Jar'f& mıml olacak bir •••ueaet 
llatemt bulaıak prektir. 

lnriltere, iti• bu dlıOaeldedlr •• 
C.n .. redekl maanralan laep bu iki 
-.e,e nncalr yolla idare edllecek• 
Ilı. Maamaflla nsiyetla p Yeya ba 
t-ldl .ı....., burl• lfla artık ln..U
~ain latetlne IMth Wreq fttlldlr. 
~ tarafta ilııt11açlana ta.,ıla 
-.da b.laaaa ltlr Alm8DJA Yarciır 
.. o da birtakım r..Utelvdea balaalle 
lll&Waamaaıma •ababnaucibHial 
-.,afanıa deht•tll blı aurette çnril
~ oım .. ıada balayor. e. sıt iddia
.... blribiriae ,.W.ttmp te'Uf etmek 

.. 
lor o)dufu lçladh ki ... •...ıe 

lduatla Ulullu Kura•-a• ba d .. 
~ toplaatıımdu da fala blrı•r 

emek abea olaeafa benslyor. ... Süreyya 

SON POSTA 

i BABICİ TELOBAPLAB 

Habeş imparatoru Diyor Ki: 
Bir [nfillik / ltalya ! j ~ 
Facıası Yurdumu istila '. 

Boeno•• A7r-. 21 (A.A.) - Js 
5000 kilo dinamit yllldO olu bir Etmek tiyor 
vaıoada lnfillk olmuf. beı amele ....... 21 ( A.A.) _ o.,a llerll 
0 anda ölmlf, altı amele de ajır ,...teeı Habet l•paratonaa ,a.. 
•urette yaralanmlfbr. tl..&11 lrir ••kba'* •etndlJ•· ı.. · 
Fransız Kabinesi :r:::; .. :::.ıs -=.:.:;:: 
Yakında Düıeceji Haber 

Veriliyor 
Parla, 21 (Hun.r) - Bir p

zet .. kabine l7elerl ara 
r8f aykanlıklan oldupaU, yakmda 
bir kabine bahram baıı&tuec .. 
tını yazıyor. 

Açlık Yürüyüşü 
Amerika f pizleri Yine 

Harekete Geçtiler 
Spriafl d (Ameribda) 21 - Açlık 

ylrlylclllerlaia ilk takımları liaraya 
••lmiflerdfr. 

Şehir içiade kamp kurmakta olaa 
nClma)'.İfçiler, ltıizlerln ailelerine yar• 
dna lrı<ran alıaıncaya lradu kal .. 
caldardır. 

Çek Seçimi 
Alman Partiıl Çok Rey 

Kazandı 

fakat laaldaraat koruaalr lflade de 
çok Jaakaaı oldatuu a1Jf11vek 
diJ• ki ı 

•ita·,., prdaa• latlll it.Ü 
••elladedir. Oa- AYAf anJU tana 
alaıı JUN••u detu. bltla an

••• da düaeaial telıdit etmektedir. 
Baaa lrle pli7or ki, barıı:a korua• 
.... d .. ......ı olan tJJuılar Kurumu 
ltaı, .... , ilkeme kartı ıaldırmuırua 
..... pç••k ·~in naia tedbirler 
alablffr. ltaJ7a, acunua her ylaOne 
llabefietad hakk nda 7alaa haberler 
pymakta ye beaim :rabancı Glkeler• 
deki elçllerlm bunlıma yalan oldutu· 
•• l.lldlrmelatedir. " 
UI•..... Kurumu Habef lflnl 

Konuturor 
Cenevre, 21 - Uluslar Kurumu 

konseyinin bltla ilglıini ( allkaaını) 
hal1a • HalHıı aalaı mamazlıtı çek• 
mektadJr. ltaJya, uzlqtırma komiteel
aia 1aln11 Valval hudut hldlıeaial 
tetkik etmeeini luar ile iatemek.tedir • 
Fakat H beıiıtan bütün aaleıama
madıklarıa tetkikini iat:yor. lna{ltere 
mDme11lll Eden iıe bu iki fikri telife 
t•lıırlıyor. 

••••le Çok Nazik 
Parl., 21 -Frauız wazete.t ltaJya 

Hdeı Uatlltfu11a ~ok aasik bir Rfb .. 
da ltuluadutmau yuı:rorlar. 

ltelya ise 8evldyat8 
Devamdad1r 

Uabet ordusunda harp hazırlığı 

Makdonald Başba
kanlıktan Çekiliyor 

Loadra, 21 ( A. A. ) - Kabiaecle 
J•pılacak detiıiklikler baklanda ai
yaeal s4rG1111elere lıararetle de'f8m 
ediliyor, 88fbakanlıta Baldria a-eçe
cek, Makdonald Baıbakaa Muninl 
olarak • ••nit faall7etlal har"cl 
alyaaa:ra aarfedecek, Slr Coa Simoa 
ayr.ldifl takdirde Hariciye Bakaa
biın• Eden ıeçecoktir. 

Romanya, Alman-
yadan Çekiniyor 

Sıv'a 5 

'I Gönül lıleri 

Okuyucuların 
1 Sorduklarına 
. Cevaplarım 

.... 

11 18 )'&flllda bir kıaım. Dört Hne 
W. ıeatl• M'riftim. Nihayeı ailemiı 
..._ alclı. N1pnlandık. Fakat Dlf&lldan 
Nara k paoia hareketlerial bela
m.dik. üemia BlllYalabtlle a;rnldık. 
Bir lllllddet 80llra M. atlı laqb paçle 
.... nhDdım. l'abt uld mpahm arbmı 
b~~ ıı... nlaat YenalpoeliDİ 
90yli17oı Ye be.a •iitkll •••ide diti· 
diyor. Arblr oaa döıunekliflme imkla 
7oblı. Ba adama arkama dlf .. ıtt.a 
Dalll meAedeJim. 

.lamfta Bicna 
Kendlalne ciddi bir clllle •lal 

takip etmemealnl ihtar ederlinla. 
Buıaa rajmea ılzl rabataz etmlye 
dewan ed.,.. kenctiaial polı.. t... 
lim •derılnb. m...ı. k•dllilla
dea balledlllr • 

Benils Ortaaeldebha iklnoi •mafuıda 
okuyan bir kıaı ıeviyorom. Fakat ebe
veynim bent diğer bir kızla eYlendir
mek istiyor. Sıvdifim kız O.rtamektebl 
bitirdikten aorıra liaeye gireo.k, bela 
onu btklemiye ıöa nrdim. Fakat o, 
bu aöıtlme İD&DIDIJor. Ba ithı i.,lada 
aaeıl tıkayım! 

Berpmaı AlfaY 

y ..... ,o1c1a.nu. Orta talllllcle 
bulunan bir çocujua HYrfaln• 
lnanılmas. Hele onu U..yl bltlrla
clye kadar beldiyebileceglniu lb 
de lnanmaJIL Hayat inam lyle 
maceralara ıtlrUkler ki, barla 
•evclijialzi zaııaettfjinb km d.,. 
hal aauturmnuz. 

Mademki evlenme cafıaa ı•I· 
miplaiı. Ailemin bulduiu kızla 

evleniniz. Mektep çocuklanm boı 
hayallerle bedbaht etmeyiniz. 

TEVZE 

Prat, 21 ( A. A ) - B. Hen
lejtn'fn baıkanbpdald Alman 
"ılldete,. partllfnln ezid bir ço
funlak • eberlyel • kaı:andıjl 
yan reıml ıurette berldtillyor. 
• Teyit ecllliyor. • Bu parti, lhti· 
mal ki 300 Nyla Ylıktao 40 Dl 

nilayacak •• Çeko.&oYak çiftcl 
partWad• ..... - bYftli parti 
olacakbr. Bu maYaffakiyete Mr-

C..eYa, 21 (A.A.) - O.,. Alrf. 
kaıaa pclerdmek bere, 21 iacl 
kara almleldflu fırkaaama topla .. 
makta olduta Fonaia7a'7a 1,000 sl-

Bllkret, 21 - Almanya· Romanya 
ticaret söriif melerl blytlk ••piler• 
utr••lfbr. Bir aaute. Alm_7_. 
Rom11nyadaa aJacafı maRan ••••ı ..... -------------..-... 
endO.tri•lnde imi •••eafı•• " bu 
auretle Almaa7aaın Ro•-1• 1..-iade 
.tyHal t .. ir?er de yapacatını rasıycw. 

ku f8111or. 
Gelecek kablnenla ae RNtle 

karulacaj'ım fimdldea kutirmek 
mtlmktha deiiJdJr. 
Porteklzd• KomUnlatllk 

Lbboa, 21 - Bir komlhlilt 
11Jikaab meydua pkanbmı, .. hir 
.ılllah muhafaza albna ahnmııtar. 

N.o -74 

aGlll sitmrıttr. ---
Lehlatan K•ltlne.ı 

V11on. 21 - Pilıocleldnla c .. 
naz• meraılminden ıoma baıba· 
ba lrabinenia istifa11nı Yennlf, 
fakat iktidar tekrar •ki kabine 
ye werilmiftlr. 

ı 
-yana kasabaya aldiycrum. 

Ne 1a111an dlnecejim de malW. 
dellL. MBaaade .diab, ne olw? 

N&betçi doktora, IDu•amlfll 

lnglltere Kendlalnl Naall 
MUdafaa Edecek 

Loadra, 21 ( A.A ) - Baıbakaa 
llunial BaldYI-. yurdua alaıal •a.
ıuı ( •ldafaa11) haklnada AH• 
kamara11ada ol&uyacatı bllr.6met 
heyanna•Hi mDnaHbetile Kıral tar .. 
fladan kabul edilmiftir . 

Aldığım 
Mektuplar 

Alaaa1ada • llea'at EY JC.,.._ .-. 
tebl•d• mnn A. A. A. ı .. a11 ..,... 
.... bkbf Cftllp ...... 

e. mektaplardaa çek ... kit ...... 
la• basılanaı ran• aepedecefha. 

- Bir feY değil, Hanımefendi. dL.. Hayatta, bunlar, olaım ter 
Biraz ıonra hademe d&nmtlftth lerdlr. 
- Cevat Bey, hanımı• ilmlnl Hacer, 16slerllll 1ummqta. 

IOnlyor. 

' 

çam Tırtılları Hulyorda: 
- Kaıabada ne 1apacabınız? 
Hacer, doktorwa akailljl tabii 

bulmayordu. Niye bu kadar ah
ret luali •oruyor? Niye, inceden 
inceye anlamak, 3ğrenmek, bil· 
mek latiyordu? 

Hacer, abldı : 
- Hacer Hanım, 

•r•nlz. 
plmlf. 

Bu, doktor, ae ı&ylemelr. •• ... 
latmak latiyordu? Hayatta, olaıaa 
,.,ı.. •• leli? 

l\...._~•cer, erkekleri tanıyordu. 
~ Aja, ı•ç kadım, hakl
lrateıa ••cifti. 1ant HYIDİJe 
~tlacLfl için, lrum ıibi olaıuıta. 
.._ okaa •taLtıaı ıa.terir, kafa 
~tardı. 

liacv, bu vaziyetten istifade 
::n•ll nalydi? Fakat Hacer. ukek· 
"'1 çok iyi tanıdıjl içindir ki k -: · 

•le dltGntıyordu. Hacer, Dfıı• 
'alr Aiaaıa kal'lll, yahut kapat· 
..... olunca, if1a renti deilfe
e.Jıu. Şimdi k.11&11 ribi olu De
~ Afa, o Yakıt urın bir kurt 

••ilecektil 

laıa Hacer, ba1atnu Demir Ağaya 
J1~rııakla, hGrrlyetlnl kaybede
-. ti. C.cirdiğl bayata, aerbeıt 
U...:llaeıcli; fakat jandarma ı:abi
~ ha1aliae ebediyen yeda et• 
dta Hacere ajar n aa 19liyor-

• kendi kendine: 
- Ce\·et Beyi ı&reyiml 
Diyordu " . ._el • •rteal aabala, erkenden, 

ti. ;:. çaktı, doiru baıtaneye git
""'- -... Ay.. kadınla 10kağa 
qte ib lçio, phrla aokaldanaı 

Ucafuaı, aı: çok 6jr...m,tl. 

Haıtahanede, D6betçl dokto
ru Talit BeJl IOl'da. O ıOn Tallt 
Bey, izinli iclJ. Hacerl. keıik k .. 
ra bıyıkb, kı• boylu bir dokto
run karııaana çıkardılar • 

Hacer, jandarma mtllhlmlnl 
rinHk lltedithd .a1ledi. N6bet
çi doktoru: 

- Bafla ılyaret ,anı dettJ
dlr, ded;. 

Hacer, yalvardı: 
- Geçenlerde T allt Beyefea-

cil, müsaade etmiflerdi. 
Nabet~I doktora Hrdm 
- Si:ı, Cevat Beyin neıialnfz? 
Genç kad.., kekeledi: 
- Ahbabıyım, doktor 8. 

Doktor Hacer., ıoplı.U ıDpheJI 
bakıyordu: 

- lıtanbuldaa • taoıyoı-
AllllUI? 

Hacer, be11m •ic:liı 
- Evet. .• 
Doktor, ıGıJerlDI lurpıyordw 
- T allt Bey, ılı.e bir defahk 

mDıaade etmff... Haıtanenin nl
ı:amlannı bozamayız. Çarıamba 
pi ıeDn ... 

Hacer, t.o,..... l»lkmOftlı 

Onunla açık açık konuturaa, 
belki mDaaadeyl koparabilirdi: 

- Doktur Bey, ben. ... ı Ak· 
t&f klyUndenlm. Ltaabula gltmı.-
tla Babam ildll. Miraı için bu
ra1a ıeldim. ŞimdJ, burada otu
ruyorum. Annem, Aktafbclır. 
Annemi g6r0p, d&ıecejim. Bu
rada. C.v at Beyin çok iyili tini 
16rdO& Ona aramıyacak olar1am 
,nc.clirirfm, ayıp olur. 

Okadar açık Ye lçtea konu
ıa,ordu ki, doktor, dikkatle din
ı .. ıye baılamııb: 

- Peki Hammefendl... Cevat 
Beye haber yerelim. 

Ve hademeyi çafarcLı 
- CeYat Beye ,tdeeebtn, 

kendisini bir hana ılrmek lıtl-

JO'l• 
Hademe çıkm11tı; Hacer, du-

ttaklannda minnettar bir rtffttleı 
- Çok teıekldlr ederim, dok

tor Bey, dedi. 
Nabetçl doktoru. bafllll yana 

çmopatmııtu 

Hademe, tekrar çıkmııb ; Ha
cer, kalbi Japrak gibi} titreyerek 
bekliyordu. N6betçl dokton, 
Hacerln en kti~Bk bir hareketini 
bile sazden kaçırmıyordu •• 
o da, hademeyi merakla beki .. 
mekte idi. Tekrar l~erl rfren 
hademe r 

- Cevat Bey, bugfto ldmaeyl 
s6rmek lıtemiyor, dedi. 

Hacer, kulaklanna inanma· 
IDlf ıibl bakıyordu : 

- Kimıeyi aörmek iltemfyor. 
Hademe, batını 18Ilaclı ı 
- Kimseyi ıörmek iıtemi

yorum f Dedi. 

Hacerin yllzU ktU keailmiıti : 
- Hacer Hanım, ıelmlf. 

demedin mi? 

- Dedim t 
Genç kadm, iki tarafa aallan

dı, dOıecektl, onu ıözden kaçır 
mayan doktor, hemen kolundan 
tuttu. Hademeye baıile ifaret 
etli ı 

- Pekli 
Hadım .. çıkb. Doktor, Hacer• 

acıyarak bakıyordu : 
- Metba olunu, bammefea-

Ce•at Bey, Hacerl mi ,ermek 
latemlyordu; yoksa, hakikaten 
ldm•yl mi kabul etmiyordu? 

Hacer, doktorun ellodea •J
nldJ, bnc:Ual toparladı, batll• 
aelAm Yerdi: 

- Bo.jar doktor beyi 
Ve doktorun pfkın Ptlaa 

bakmaıına aldırmadı; blru enel
kl zaafından umulmayacak bir m .. 
lanetle dik dik ytırldl, doktorun 
oduıadu çıkb. AJDI c:lbıçllkle 
merdl•enlerl lacli, kendini aoka
i• attı. 

Haıtanedea ••• •••I ,tttijinl 
bilmiyordu. Kafaaınm içinde bit 
bora patlamııb. 

Genç mllllzim, ona nlçla ka• 
bul etmemiıtı? Neden ıarmek 
istemiyordu? 

EvYell, 1ıelen kaduun lamial 
ıormuıtu. Demek gelealerla kim 
olduğunu anlamak i8tlyorda? Ni
çin? Hacerln ismini duyunca. 
kimaeyi görmek istemiyorum 1 De 
mifti. 

Hacer, bunu anlamııb ı 
- Hayır- Beni, 16rmek ı.. 

temiyor 1 Neden ? Benden aefret 
mi ecli;ror 1 
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Dünya Hadiseleri 

Dünyada, En E l<i 
Cümhuriget 

angisidir? 
talyan yarlm adaaından Sen 
Maren iıminde bir hlUdimot Müşt • 

rı, 
En ski vardır ki dünyanın 
" en eski cUmhurl• 

cumhurlget yeti olmakla m • 

ruftur. Bu cUmburiyet tam (6) ıncı 
asırda kurulmuı ve o gUnden 
bugüne kadar istiklalini muhafaza 
etmiştir. Nufusunun mıktarı 12 
bindir. Toprağının geniıJJği 59 
kilom tre nıurnbbaıdır Ye her 
ayda bir değişen iki naip tar • 
fmdan ldar ediar. Sen Maren 
cilmhurlyctl, k ndi tarihini yaı· - Az pilav ver!... 
mış olan Italyan tarihçisi Delfi• Elma kompas• 
konun yllzilncU öllim yılı mUna· tosu!.. Buzlu olıunf .• 
s betile yeni pul bnstırdığı için· _ TUrlU •er, kır-
dirki adı dıllerc dUımektedir. Bu 
memleketin geçim vaıLtası olur. mızı turp ver!.. 

,,.., __ ._..,,.,,,,,....,,..,,,.,,,"""""......,......,,.,... _ _,, Lokantanın genlı hoJUnde ,u-
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Nöbetçi 
Eczaneler 
İıtnnbul tarafı: .: hudeba§ında 

(İbrahim Halil), Akıoarayda (Zıyıt. 
Nuri), EJırnekRpuda (Arif), Şehre· 
mininde (A. Hıımdi). SamntyadA 
(Erofilo"), Küçükpnıarda (Küçük
pazar), .Eyüpte (Hikmet), Lalelide 
(Sı kı ), Fonorde (Eaıilyadi), Sirke· 
cide (Eşref Neşet}, Bahç<>kapuda 
(A. Rıza), Dııkırköyünde (Merk z). 
Beyoğlu tarafı: Taksimde (Dclla. 
Sud ), Y cnişohirde (S. Ba.ronnkyan), 
T kr.ıimde (l~rtuğrul), Galııtada (Kn
raköy), Şıı;li Şaf k ıoluğında (Nar· 
gileciyao), Kasımpaşada (Y enituran), 
Hasköyde (Yenitürkiye), Kadıköy 

tarafı: Modada (Faik İıkender). 
Pazaryolunda (Ne.mık .lamet), Bü
yiikadadıı (Halk). 

ir oktorun 
G··nr~·k Çtir,amba 

otlarından (*) 

Deniz Banyoları 
Dc-nir. banyolarına gecen defa 
bildirdığım gibi Haziranda batla· 
malıdır. 

.., 

t 1, kaıık gUrllltUıUaden gcçllml· 
yor.. Sa~dan ıoldan ellerindeki 
yemek, tatlı tabaklarını uçurerak 
gnraon: r koıuıuyor.. Köıede
ki mutfaktan tatlı bir pirı:o)a 
kokusu geliyor. Öğle pay• 
dosu.. Y nvaı ya vaı boıalan da· 
ireler, yaz:haneler, mağazalar Ye 
dükkAnlardan ıirl.;ecl lokantala• 
rına bUcum baıladı. «Az pilAv, 
çorba veri..» Seıleri artıyor. Ma· 
aelar tilklaşıp kalabalıklaşıyor .. 
l•tanbulun kalbi sayılan Sirkecide 
bu can!ı hareket, belki hiçbir 
yerde yoktur. Bu kalbin damar
ları da, beyaz ceketli, uıun, 
ince, lcftçtik, zayif, garsonlardır. 

Yemeğimi yerken bana 1erviı 
yapan gıır.ıonJa konuşuyorum. 

Sık ıık ıözUnU kesip uzakla9ı) or, 
yine yaklaşup devam ediyor. 
Sordum: 

- Müşterilerinin on çok no
lerino sinirlenirsin ?. 

YOzUnU buruşturdu ı 

- Sinlrlenmiyecek mDşteri 
varmıkl bayıml. Allah hepsini 
bir tUrlU yaratmıı.. MeselA 15 
kuruıluk yemek yer de, kend:ıini 
milyoner ıanır. Tuzluk Jıter,t bak 
çatnl ister. Biraı gecikaem ba· 
ğırmıya kalkar. Eb, ne yapanın, 
mli~terl bul.. Patron ol• 
mua Ağzına bir yumruk vurur, 
k pıdııarı edenin amma, ırelge· 
lelim ki, patronu kızdırmamak 
1 zım. Sonra mllıterlierin piılne, 
uk&laaanıı, oburuna çok ılnlrlenl· 
rJm. Piıl, kendi pisliğine bakmaz, 
bizden tem"zllk ister. UkalAaı hiç 
bir fey bcAonmez, boyuna ı6ylı· 
nir, kızar, bağırır. Ayağa kelkıp 
konferans verir 1rlbl, elinin çl)· 
liğ'nden demvurur. O etin ç;yli2i 
değil, kendi çiyliğidfr amma, 
nnJatamazı:n ki... Oburu da la· 
hammUlıiizdilr. Yemek taıımak· 
tsn, aburcubur, ıoian, turp, 
ıaiata, kırmızı biber, bahar gö
türmekten inaamn canı çıkar. 

Çağırır, ekmeğine et suyu dök
tUrür. Çağmr, pilavına f aaulye 
ıerpişlirtir, çağırır surahiyi arka 
erluıya doldurtur. Amma böyleleri 
( • allahtan olacak heıap pusla• 
~i.e pek fazla uğratmazlar. 

Lirdenbıre kartı köteden ta• 
L<!iıı çarpan bir çatal aesl du· 
yuld.ı: 

- Y nhu, bu nuıl lokanta 
bö) le be!.. Garaon, gelsene bu
r aya!.. Şu Şİfeyi doldur da ıu 
içelim bel. Ölecek miyiz, neyiı?L 

lerlo aç11maıı· 
na daha bir 
buçuk ı at 
var. 

Bana aen1ı 
yapan garsco, 
biraz ıonra bir 
arkadaıUe gel• 
dl: 

- Bayım, 
bizim de bJrkaç 
tikAyetimiı var, dedi, yazarsanız 
belki bir fey yapar!ar. Amma, 
yine siz bilirsiniz. 

- Peki, ııra ona da gelir .. 
Şimdi aöyle bakalım, lstaobulda 
kaç garson var?. 

- Üç binden fazla.. amma 
bunların Uçle biri kayıiaıı, ruhsat· 
ıız garsonlar.. içlerinde altı } Ü• 
ze, sekiz yüze yakını rum, erme
ni, Bulgar, Macar garson.. işte 
bizim ekmeğimize bunlar mani 
oluyor ya!.. latanbulda Türk de· 
ğilmisln, çok maaşlı garson olur• 
ıun.. Halbuki biz;m içlm;zd 
Fransızca, Rusca, A!manca, in· 
gilizco bilen birçok TUrkler var. 
Biıdo onlardan bin kat iyi gar-
ıonlar var amma, patronlar kıy· 
met vermiyorlar. 

- PekiJA, iyi bir garson 
nasıl olur?. 

ikisi de gUlUıtüler. Öteki peı· 
kirini kolunun UıtUnden aldı, 
koltuğunun altma ıoktuı 

- iyi bir garsonun evveli 
çok ıabırlı olmaaı lbim. Son· 
ra nazik.. Daha sonra da iyi 
Hrvis yapmaaını, müıteriyi mız• 
mızlandırmamaaını bilmek.. Müş
terinin ıuyuna göre g:den garıon 
kurnaz gareondur. Bizim mealekte 
ıorbalık, kabadayılık, hiddet, 
ıinir ıökmez, ln1aoı hemon kapı· 
dışarı ederler. 

Biraz nefeı aldı, göı)erl ile 
etraftaki masalara, müşterilere 

baktı, ıonra masanın örtüıUnll 
düzeltir sıibl yaparak kııık bir 
ıe-le : 

- Hani ben ıöylemedim 11y 
bayım. dedi. Bize bir garson 
milleti., der, yaka silkerler. Su-
çumuz, ıunahımız ne?.. Hiç ... 
karmlabm doyuruyoru:r., lıtediklerl 
yemeği getlrlyeırPz, hizmet edi· 

---.. ·- ............ . ........ 1 •••• ·----
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Son Posta ... 

iLAN FiATLARI 

I - Guel'1lln •ıa• garıil• 
l>lr ıiltuıuıre iti .atan 61r 
(1t1ntlm) ..,,,,,,.. · 

ı- Sag/an11.a pe 6/r «ııtll· 
•in lld11 /lah tan'-'dı~ 

eayfa eayfa sayfa eayfa lJiğer Soo 
ı 2 s ,. ~ s )·er1er ıayfe -

Sübahlım güne, doğduktan ıonra 
ısınmaya başlayan hııva va ılıkla
şao denir. ıuyu içine vficut girin
ce birdenbire bir ürperme b11zan 
da 9ok kansız olanlarda bir titre. 
me başlar. O zawan eller ve 
oyukları harekete getirmek n 
vüouJu böylelikle ı ıtm"ya 9alıı· 
muk ISz:ıuıdır. Yütıoe bileoler 
için bu hnreketl"'r tabiati!e ve 
ıuratle başlar. Spor b , e ketleri 
içiııdo vucudo en fa~ duh ol ul~r
dııu bırııı de vuc:udu yormadan 
yDz1ıLilınektir. Yüzmek bütün 
etlerin ıertl nmeaino ve ıinirlerin 
enA"lamlaşmaımıa, oynak yerlerin 
kıwıldama11nu yardım eder. Fi\• 
kat bununla b~reı.ber ~ııda -ne te· 
kilde olursa. o!.ııu yarım aaattt-n 
faz.la l<tılmaruıığK çalı,malıcJır. 
Den ise çok ibtiyııcı ol ul mı Hbah 
( 9 • 10 } araaıuda ak4am üzeri 
( 4 • 6 ) de birer baul o almalım 
faydalı olur. Giıude ~ir dtfa 
bauyo alanlar için de iki ay 
z.arf ında bıç olın zsıı 60 banyo 
yapmııları şarttır. n .. nyo mevsi
mini 70 • 90 banyo ile r.rtçirPnler 
cUplıeıiı bund o dah çok iatifade 
edeceklerdir. 

* . 400 
1 Krş. 

280 200 100 60 30 

l•J liu aetları kulp aakhıyıa.a, yahut 
lıılr alblme yepııhrıp kollelıalyoa 7apa· 
ruı. Sık ıatı uma11ını1:da lııu aetlar lıılr 

d•ktor ılol lmdatlaaıaa yatlıabllJr. 

Şimdi lokanta yavaş y Yaf 
bo{alıyor. Yemeğ:ni bitiren, •İin· 
rnı.nı tellendirip kahvelere ko
ıuyor.. Slikecl alemi şimdi de 
dedikodu, tavla, domine eğlen• 
ce11ine dalacakL. Öyleya, daire• 

Krş. Kr~. Rlş. Krt. Krş. 
~ 

s-.;Bır 
"'"t '""'• 

rHUQtl 
(8) kelime wın:lır. 

4- lnce t1• 1t.ı ... 11uılar 
lutacakla" ,.,.. gh 
Nt&llmle ölfiJlill'. 
~- ..af'' ""\ .: - ... ' - c ~ ' "-

v 

P tron 

1 yoruz diye mi? Ben bunu epeyce 
dOıündOm de buldum. BIZlm bO. 
tün kabahatımız uyaal, 1e11fz, 
ıinirslz, olmamızdadır. Bir aı ka• 
badayılık etsek billahi böyle 
fena gözle bakmaılar amma, ne 
edelim, dünya bu.. Geçinece
ğiz İfle .. 

Kır aaçlı, kır bıyıkla emektar 
garson bana (22) ıenelik dertlo
rJni anlntırken ıözUnll kHtlm, 
ıordum: 

- Mü9terilerle aranııda ge· 
çen garip vak' alat nelerdir ? 

Genci gUldU, önUmde boıalan 
tabağı aldı : 

- Benim bir vakitler baıım• 
dan bir~ şey geçti Bayım, bak 
anlatayım : O zaman GUlcemalde 
garsondum. 

Bir akşam Hrviı yapıyordum. 
Midiye çorbalarını dağıttım. Tam 
mutfaA"a giderken birdenbire kö
ıedo oturan çıplak kafah bir 
möıyö yerinden hiddetle ııçradı. 
"Fan fin, fan fin!.,, Ba§umıya 
baıladı. Yanına koıtum. Keıığile 
çorbayı karı,tırıyor, midlyelerl 
1&yıyordu. 

- Aman Möıyo, dedim. Her
kese altııar tane verdik. Sizin de 
altıdır, iyi ıayın .• 

Herif bağırır, eJinl ma1aya 
wrur, çığlık çığlık haykmr du· 
rur. Meğerse herlf midyeden 
nefret edermfı. 

"- Bunlar ne, bu nt reıa• 
let!.,, Dedikçe, ben de: 

" - Bana ekalk nrdinlıl. ,, 
Diye anlıyormuıum .• 

Kır saçlı, kar bıyıkb garson 
abldı: 

- Bir de benim baıımdan 
geçti. B:r ıtn llç genç lokantaya 
ıeldller, yediler, 1edilor. Adam 
akıllı ... Tatl11mdan tuzlusuna ka· 
dar yediler. Sonra biri: " - Şu• 
raya kadar gidip geleceğim 1 ,, 
dedi. "Hcaap f ,, demiye kalmadı, 
ııvı,!ı. Eeklemlye baıladık. Ildnclıl 
dt: ayaf a kalktı, hemen önllne 
goçtık. 

.. Para, heaap 1. ,, " var, yokl., 
dHken bizim patron kızdı, SilJe 
tokat herifi dövmeye baıladık, 
o da ellmlıden kurtuldu, kaçh. 
Sıra UçilncUsUne gelmişti. Bütün 
garsonlar etra!ını aardık. Zavallı 
ıüt dökmOı kedi gibi bUzlUmUf, 
korkudan titriyordu. Patron yak· 
lnıtı : 

- Sen ne oturuyonun, kalk· 
aana 1. dedi. Za•a!lı boğuk bir 
se1:e ne diye mmldandı bilir 
misiniz ?. 

- Korkuyorum. 
bana da arkadaılara 
yapacakıınıı? dodi. 

Ka!karaam 
yaptıiınızı 

* 

M::ı.\'IS 2~ 

r,mkit 

1908 de Ecnebi 
Sermayesine Karşı 
ilk Kalkınmalar (.) 

Genç muharrirlerimizden HU• 
aeyln Avni, yeni çıknrdıA-ı kitabına 
bu ismi vermiıtlr. Geçen yıllar 
içinde negrottiği "Bir yarım mils· 
temleke olut tarihi,, isimli e&erle 
Avrupa kapitalizminin Osmanlı 
imparatorluğuna giriş tarihini, 
bankalar, imtiyazlı fİrketler, Of· 
yunu umumiye gibi imparatorlukta 
yarı mllıtemleke ökonomi mlina• 
&ıebetlerinln temellerini atnn em• 
peryallzmln, yayılııını tetkik eden 
muharrir, yeni kitabında şimdiye 
kadar lşlenmemiı ve kapalı, ka• 
ranlık bir aaha olarak kalmıı 
olan mevzuları aydınlatmağa 
çalıtmııtır. 

Hüseyin Avnloln açık vo sade 
bir llıanla yazdığı )'eni kitabını 
ılSylo hullsa edebllirizı 

Osmanlı imparatorluğu " Gül• 
hane hattı hllmayunu,, ile ıslahat 
)'Bpmış, dereboyliil kaldırmış bu 
suretle memleket, ecnebi serma• 
yeılnln emniyet Ue gelip lı 

göreblleceA'I bir ıaba haline 
gelmlıtir. 

Garp aanayl Hrmayedarlılı 
için iılek bir pazar olabilecek 
Osmanlı lmparatorlutuna kapita• 
llzmin girlfl evvelA ıslahat, mali• 
yoyl düzeltmek, borç para ver
mek gibi tatlı yolJarJa ba§lanıışbr. 
Bu glritton mUteesılr olan yerli 
aanayldler ecnebi aermayedaf'" 
lıtJna kartı mukavemet teşeb• 
bllılerlnde bulunmuılana da mu• 
ayyen bir iktisat ıiıteml olmayan 
devlet ve gtlmrUk kapılarını ka• 
pamak ve yerli aanoyilnl himaye 
etmek fikirlerinden çok uzak 
olan o zamanın devlet adamları• 
nın yardımll bu mukavemet 
çarçabuk kırılmıştır. 

Bundan sonra bizde hiç etüt 
edilmemİi bir aaba ol n amel• 
tarihine, o devirdeki amele ha• 
yatına ve ecnebi ıermayedarlığınıa 
amele Qzerindeki lıtlımar ıeklJ. 
lerine dair çok kıym tll malüm6~ 
verilmektedir. 

Kapitalizmin imparatorluktaki 
ökonomlk mllnaaebetleri, lıçl 
tarihi Ye Jıtlımar ıoklllerl anla• 
tddıktan ıonra meırutlyetin llAnı 
ile baılayan amele hareketleri, 
grevler Ye bu hareketlerin ne 
gibi ıartlaı altında baatırıldıkları 
da vesikalara dayanarak cani• 
bir tekilde aısıterllmlıtir. 

Kitapta bundan ıonra me9ru• 
tlyet deni ve ecnebi aermayr 
darlığı gözden geçirilmlıtlr. 

lttihat vo terakki partisiolı 
propağandalarla Hrmaye terakD• 
mUntl temin ederek kurduiu kU• 
çUk koçuk aormayelJ milli bao" 
kalar ve anonim ıirketler, ulusal 
6konomlye doğru · ablmış ilk 
adımlar olmakla beraber, blltUll 
bu ISkonomik f aallyetler bir kııılll 
akalllyet burjuaziılle mUcadelr 
den ibaret kalmıı, bOyl\k ecnebi 
mall mllessoıeleri, Duyunu umu• 
mlye, lmtlyaıh tlrketler gibi melD"' 
leketln kanını emen yarı mOstelD"' 
leke unıurları lıtlbdat devrindeki 
iıtiımarcı faaliyetlerini deva• 
ettlrmiılerdiJ'. 

Blr yandan da ittihat ve tr 
rakklnin, yara politika ve yat• 
ticari mllna1ebetlerle çarçabuk 
zenglnleıen bir ıınıfı tUremiştlt• 
Öyle ki; 11lıtibdat devrinin, g&' 
illıleri nlıan dolu sakallı paıaları, 
Avrupa komisyoncularile ortekhlıı 
eden devlet adamlara ıahnedell 
çekllmitler, yerine aynı mllnııı~ 
betleri devam ettiren bir par 
gelmlıtir. ,, 

HOseyln Avoinln kitabı bet" 
keafn alaka ve istifade ile okuy•• 
bileceği bir eserdir. - A.N. 

[•j Yıszaoı HUaeyio Avni. 87 ,.ıııf• 
20 kuruı. 
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r.::;.::~ ....... ------------~-.ı:-...-._....-.._r""l"' _______ ..__~ Geçen haftaki mu-
adclc"ln cevabı: 
Beyaılar harel.et 
edecek.er Ye kara· 
nacakıar, ye m••• 
llrer[nde 8 alyah 
ka acak, 

En iyi Aşçı 
En Çok Oruç 
Tutan Ad1:2m 

flya Ju: ", '4, 141 
21, 25, kıral, 29, 30, 
!il Uıe inde. 

n .. , zlar: 10, 11, 
17, o, 22, 23, 74, 
kı. al, 28 Uzcrinde. 

r--f-:J~..,..ı.ı~::+-<~.J........;ıı 1 Gui!Jaum Tallcvant 
( 1315 - 1395 ) 

Hal aurct'ı 23-18, ~.....,... Fra1111s Kırah Be~lncl (Şul) ı• 
•fç: aı fdL Fakat aynı uaıanda 
Fraaaanın en ın:ua o uruç tu• 

14·23, 3--'0, 11·8, 4-11. 17-14, 
ıo- 6, 2 • fi, 11 • 27, 211-32. 

Amerikada Genç Kızlar ile Papaslar 
Arasında Açılan Kavgada Papas

lar Mağliip Oldular 
-

Gen, kıı I 1 
lcaul - Plija giderken g8fıDnO, 
le arını, baldırlarını çıplak bıra• 
t '1~ damvar bir mayyo ıeymly•· 
t"alo 1 

) 2 - Kumun Uztrlne ıırt Dıtll 
•tınıyacakıın t 

kı 3 - Erkeklerin yanında kır 
'lıcı durumlar almıyacakıın 1 

Genç kız f 
Denize girebilirsin, fakat : 

le d 1 - Boğazından topuklarına 
0 ' ar inen gayet bol bir elbiH 
•'Yınelc , 
ı,, 2 - Denizden çıkar çı~maz 

tını da örten bir bornilH 
'-rılınak • 
d, 

3 
b - Hiçbir erk<.;kfe konuşma· 

''~le ~n:ıeo k~biuende ılyinmek 

'•AhBu beyannameyi Amerikada 
lilcı K 1 d hp l oruma,, adı a tan a 

ı •n b· k llu k ır urum neıretmiitir. 

olduğur~~ papaaların idareainde 
O u 1Çln nüfuz sahibidir. 

••di •;un iç;n bazı ıehir!erde be
laıınYe erde bu beyanname ahki· 

a r' 
ll&n •ayetin mecburi olduiunu 
ht ederek ona resmi bir mahi-

-.,rnı · ı leka 1f erdir. Fakat genç kız 
lcabu~ı ınağ:übı, eti kolay kolay 
arup b eder mi ? Miamy' da bir 
'Yni elediye}'e ve muhakemeye 
tunu IDealde birer istida verorek 

8. •ornıuo: ardır : 
ır 10•anın yalnıı. baıına aa• 

htp olduğu ye yalnıı bqıoa idare 
ettili bir ıemlde lıtedJj'I loyafe· 
te glrmeainl men eden beledi, 
idari veya kanuot bir kayıt var 
mıdır ? Noterlik vaaıta11lle nrJJen 
bu iıtldaya ıerck belediye gerek 
muhakeme baıkanlığı: 

- Hayır, yoktur 1 Şeklinde 
bir cevap verince genç kızlar 
ıişm• lislikten tıpkı yatak tek .. 
Unde birer aandal yaptırmıılar 
ve bu ıandal ile pllj açıklar:na 
açılmıılardır. Genç kız.Isı papaı· 

Jarı kızdırmak için mayoyu da 
ihmal ederek bu ıandalın içinde 
Dzer:erioe yalmı birer yaprak 
örtUomokle lktif a etmektedirler. 

1 
Söylediklerine ıöre bu 1anda

bn içinde banyodan ıonra ıDne,. 
lenerek uyumanın verditl HYk 
hiçbir ıey ile 6lçUlemeL Tehllkeal 
de yoktur. ÇUnkD aandal ılım• 
llıtlkton oldutu için batmaz. 
ÜıtUndekl insanın denize yu•ar• 
lanmaıı ihtimali de yoktur. ÇDoka 
bir aıkı ile belinden aandala 
bai!ıdlr. 

Miamy gazeteleri papas efe~ 
diicriu çok kızgın olduklarını ıöy
Hlj orlar ve kUçUk bir aandaba 
bir gemi aayılıp sayılmıyacaj1 
hakkında temyiz mahkemealnden 
tefsir iıtiyeceklerlni ill•e edi• 
yorlar. 

Kadınlara Yılan Yağı 
Lizım! 

GUzelliii, hele teninin locoliii 

ye renil ile tanınmıt genç bir 

İngiliz kadını Hindistana gitmek 

mecburiyetin do kalmış, fena bir 

lkl.mde, her tUrlü hava tesirleri 

altında yıllarca oturmuı vo niha· 

yet geçenlerde Londraya dönmHf, 
etı~'! tanıd:kları vo pereatitkarları 

bu kadının zerafetini Ye gUzel• 
likiul kaybetmit olacağı mUliha

zaıile merakla ılyaretfoe gitmit 
•• onu her yaJdtld atlzelllğinde 

bulunca hayret etmlflerdlr. Bu 
muvaffaklyetin aırrını aormuılar• 

dır. Kadın ıu cnabı termittir: 

- " Hindi.tanda yerli kadın· 
lar yUzlerine yılan yağı ıUrUyor· 
lardı, tecrUbey• iıtinat etmesi 

lht:malile ben de onlar gibi yap
tım. meıele bundan ibarettir. ,, 

Şimdi Londrada kadınların 
yılan yağı kullanmaları moda 
haline gelmiıtir. Bu yağın kUçük 

bir tlıesioin kıymeti biılm para
mızla ( 620 ) lira olduğu halde 
zenııinler bunu almakta tereddüt 
etmemektedirler. 

Oluyor? 
Londra ıehrlnde tiyatro, ılne-

8;,. k•lim• ma Ye mllıikhol 
yoktur. Yalnız bu 

ogunıı.. iddiayı IJeri sürer-
ken ıöylenen ( Londra ıehri ) 
tabiridir Ye 600 )'ıl evYelkl Lon• 
dra ıehrlnln hududu lcaatedU
~ektedlrkl, bu hudut şimdiki ı•h· 
rln ancak bir mahatıe1lne teka
bül eder ve City adını taıır. 

* 
Çekoılovakyada bir köylU her 
ineklere aabah ineklerine 

lcon .. ,. .,.. gramofon ile kon• 
aor vermektedir. 

rlllgo,/ kanaatime ırlSre 
muılkl inekleri daha uyaal yap
makta •• ıtıtlednl de artırmak· 
tadır. 

Yeni Bir 
Rekor 
Daha 

Kırıldı 

Makaluter ıehrlnin Oklahama 
kayUnde halkı çok al~kadar eden 
bUyUk bir vak'a olmuıtur. Dim 
fılmli bir kadın dörk çocuk birden 
doğurmuıtur. Bu gibi Yak' alar 
köpeklerde de görUlmUttOr. Bir 
cins köpek 26 yavru birden doğur
muştur. Bun'.aran 14 dU yaşamak· 

tadır ki bu yeni bir dUnya re
korudur. 

Oklahama memleketi hapiıha
neıinde vaki olan bu hadise bU
tiln ıehre yayılan bir vak'a olmuş
tur. BUtlln memleket bu yavrular• 
dan birini ele geçirmek iatedl. 

Bu hırsız takip eden po!iı 
köpekleri idi. Bunlar btıyUdliğU 
zaman Uç polis kulübesinin ihtiya• 
cıoa klfl aelirdi. Bu köpek ilk 

Doktor F areo lımlnde bir lı· 

HtJllil mal nçli bundan 20 
yıl evnl bir ge-

kagbol maz zinti eanasmda 
köpeğinin taımaaıoı dağ baıında 
unutmuıtur. Geçende tekrar o 
civara gittlil zaman bu taımayı 

yerinde bulmuı •• eıki hadiseyi 
batırlamııtır. 

• 
Petrograt hayvan hastanesin· 

Tablaı ha- de Mlılof adında 
rlcin• ılc11n bir köpek göz 

lc
6 

ç k muayenesine ahn• 
'P• mııhr. Bu köpek, 

buton hemcfnılerinln hilAfma et 
yerine ıebze Ye meyva yemek· 
tedlr. 

BirDef'ada 
16Yavru 
Birden 
doğuran 
Köpek 

defa (12) ikincide (14) yavru yape 
m•şh.Bu ıuretle dört defa doğuran 
köpek 42 defa anne olmuıtu. Bu 
ıon defada erkeii de poliı köpeği 
idi. l.mi de Boıton idi. Dört ya• 
ııoda bir erkek olan bu kepeğin 
ıah:bi Anderson isminde bir ça· 
VUflu. Çavuı bunlarla çok ali· 

kadar oluyor, onlara çok iyi ba
kıyordu. Bu yanularm da akra• 

baları gibi bırıızları yakalıyacağını 
ı6ylerdi. Annelerinin bütün arzu· 

ıuna rrığmen yavrularına baka· 
miyacağı muhakkaktı. Yavruların 

bir kısmı bcıka köpeklerle beı• 
leniyordu. 

Boıton bt:.tlln erkek'.er gibi 
d'şiıi!o ve çocuklarile fazla ala
kadar değ .idi. 
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- .. Arkadaı., dedi, "Sidn 
tahllyenW imza etmek için emir 
aldım ve bunu da btlyük bir 
memnuniyetle yapacağım. Maruz 
kaldığınız muameleden dolayı 
affınw rica ederim. Gitmezden 
evvel benimle beraber }'emek 
yemek Jfttfunda bulunursunuz 
zannederim. 

O dakikadan itibaren, Adolf 
Zveiss'ln şahsi)etin taııyan Steele 
bu daveti reddetmedi. Fakııt ka· 
bul editl do pek nazikane 
değildi: 

- "Kabul ederim. Fakat 
bafbaıa kalmak ıartile •. 11 Dedi, 
"Zaten bu aleni lstlcvapJannızla 
beni kafi dercc~de tehlikeli bir 
vaziyete koydunuz.., 

Miralay Wieck bu cevaptan 
alandı. Kendine aöre bunda hakb 
idi de. Karıısındaki her ne kadar 
dünyanın en meıhur casusu in 
efe rütbece ondan o~ağı idi. O 
lazifesinden beıka bir t•Y yap
mamıştı. Hatta BerUae müracaat 
etmekle onun hayabnı da kur
tarmıştı ki onun yerinde bnşkalan 
olsa belki bu kadarını bile ya~ 
maılnrdı. Hattı casu11u sofrasına 
davet edişi bir tenez.znl bile sa
yılırdı. Fak at bunu nazikane bir 
tarziye makamında yapmıştı ve 
diğerinin bunu baıka tOrlU kar· 
11laması IA:ıı:ımııelirdl. 

Yalan 
Adolf ZveJH, slSyJedlklerinin 

yanlıj anlatıldığının farkına varda 
ve derhal ilAve etti: 

" Sözlerimi yanlıt anladınız 
galiba. Ben, beni burada tehlikeli 
bir vaziyete koymuı olduğunuzu 
söylemek istemedim. Fakat ya 
bizi bir lngiliz casuau ıörmilf 
olsa idi 1 .. ,. Herlfler zaten hor 
tarafa burunlarını ıokuP. duru• 
yorlar.. O vakit, geri döndUğUm 
vakit yalnıı hayatım tehlikeye 
girmez, on dokuz senelik dyimba 
ıemerelerl de bir dakika içinde 
mahvolup ıtderdl Onun içla 
beraber yemek yedi~hl her
keıln bilmesini bittabi latemem. 
Şimdi bile buradan naal kaçhiı
mı izah edebilmek için bir yalaıa 
uydurmak mecburiyetindeyim ki 
hiç te kolay bir t•Y değil. " 

Miralay bu cevabı pek hakla 
ve makul bulda. Filhakika bu 
ıözler miralaym fikrinde hull 
olan başka bir tftpheyl izale et
meğe de yaramifh: Adolf Zwel11· 
in hakikaten lngllizlerin hbmetine 
ıeçmit olmadığı ne mal6mdu? 

-26-

Dört kadının arasında yalnaı 
kalan Möıy8 FJambert etrafına 
bakandı. Merakından çatlıyacakb. 
str Goeffey'in kAtibi Ue ve ç_. 
kos!avakya hava nazırılo böyle 
alelacele vo ba~baıa garUımel .. 
rini istilzam eden mesele ne ola· 
bilirdi acaba? Niçin kcndiıinl de 
çağırmamışlardı? 

Si.t Geoffrey ufak tef ek moa
eleJeri izam edecek bir adam 
değildi. Bundnn maada bir misa· 
firine karıı katiyen nezakata:zlik 
göstcrmui de adeti değildi. Bunu 
Mösyö Flambert de pek Ala bili· 
yordu. 

Kapah Kapı 
Kapala kapının ortaaındald 

mU:zakereye fttlrak etmeye can 
atıyordu. Fakat buna imkan 16-
remlyordu. Binaenaleyh hi11lyatını 
tamamen &izlf yerek kadınlara 
d6ndU: 

- "Sizinle beraber kalmak· 
lığıma müsaade etmekle bana ea 
büyük şerefi bahfettiler. 11 dedL 

lngillzce konuşuyordu. ÇUnkU 
ıimdiye kadar aerek sefirin misa
firlerine gerek oturdukları sofra· 
ya hilrmeten bu lisanla görür 
mDılerdi. 

Mösyö Flambert lnallizceyl 
kolaylıkla konuşabiliyordu. Zev· 
cesi biraz tereddüt ediyordu. 
Madam Janda ise yanl:şJannıı 
bakmıyarak uluorta konuşuyordu. 
Binaenaleyh muhavereyi idare ve 
idame etmek vazifesi Ingiliz ka--

dınlarlle Fransız Hffrlnı dOtO· 
yordu. 

Sağında oturan Caresse, 
Franıı• ıefirlne ara ııra tahrik 
edici nazarlarla bakıyordu. Çıl· 
gınlığı tutmadığı zaman Caresse 
kendi akranı erkeklere karşı 
clddiyetioJ muhaf aıa edebilirdi, 
fakat hoılandığı ihtiyarlarla da· 
ima flört yapmaktan kendini 
menedemezdl. Söze Fransıı sefiri· 
nin bıraktıfı noktadan devam 
ederek: 

-
11Size bizimle kalmıya mtı• 

ıande ctmlı olabilirler. Fakat 
bizim burada kalmamıza mUsaade 
etmiyorlar ve biran evvel Pragdan 
gitmemizi istiyorlar. Siz de o 
fikirde miıiniz ?,, dedi. 

( Arkası nr ) 

Bir Beyoğ~u Noterinde Ad-ı Uluslar Kurumu Konse-
liye Tetkikat Yaptırıyor yinde Şak o Meselesi 

( Baıtarnlı 1 incl yüzde ) Cenevre, 21 (A. A.) - Ulus• 
mUtehasmslarından mfirekkeb bir Jar Kuruma konseyi, Sovyet mü· 
Ehlihibre teşkil ederek sahteliği measili Litvinofun başknn:ığı al-
ve tahrjf edildiği iddia edilen tında toplanmıştır. Bu de\'rede 

defterler üzerinde tetkikat yaptır- Cenubt Amerikada Paraguvay ile 
mıştır. 

Bu arada yapılan iddiaya Bolivya arasında harbe sebep 
göre, bu ıenetler arasında varis· olan Şako araziai ihtilafı tetkik 

edilecektir. siz ölen ve bıraktığı para hazi· 
neye kalması lizımgelen bir de Belçlkanın Korunması 
Hırlatlyan :zenginin bankadaki Brliksel, 21 - Harbiye Ba-
18 bin liraaıru almak için ya• kanı istibkimlnrm takviyesini ve 
pılmış sahte vesika varmış. Şim• aakerliğln 18 aya çıkarılma5ını 

dilik tahkikatı ırUçle~tirmemek latemiıtir. 
için isim .ermiyoruz. Meselenin Bir Tayyare Yandı 

birkaç gllne kadar aydınlanıp Parla, 21 (A.A.) - Uyötnan 
mahkemeye intikal etmesi bek· Pari adındaki en büyllk deniz 
leniyor. tayyareıl tamamen yanmıştır. 

··~--................. _.... ,_. 

imtihanlar Hakkında Bir Karar 
Ve ... Kararsızlık 

( Baştarafı 1 inol ylizde ) 
arannda yapılacak, yalnıı lfsel_. 
rlıı son ııDıf lannın aözlO yokla· 
malan (1) Haziran ile (15) Had· 
ran arasında icra edilecektir. 

Fakat Bakanlık mayısın haf· 
ta11Dda yoklama müddetleri 
iizerinde bir değiılklik yapmıı, 
ıon aınıf lmtihanlarmın 21 ma• 
yısta baıbyacağını blldirmlıtir. 
Halbuki may11ın haftasında bir
çok liselerde dertlerden henUz 
bitmemişti, Yoklamaların öne 
alınması yftıtlnden de birkaç haf· 
talık dersler, bir iki derste biti· 
rilmek mecburiyetinde kahngıııtır. 

Dnn matbaamıza ırelen çocuk 
babalarından Laleli aparbmanla· 
rında 2 • 28 numarada oturan 
mliteknit binbaşı M. Fahri, bla 
ıu vaziyeti anlatmııtır ı 

Bu yeni karar karıııında 

çocuklarım mfitkOI vaziyette kal· 
dılar. Ne zaman çahıacaklarmı 

bilmiyorlar. Sonra talimatnamenin 
78 lncl maddHinde ıı olgunluk 
yoklamalan müfredat programları 
bakanlıkca neıredilecektJr " deni
yor. Talimatname ikinci kanunda 
çıktıjl halde program yeni neşre· 
<illmiye batlandı ve imtihanın ge
riye alınması yUzUnden de talebe 
bunlan tetkike bile vakit bula• 
madı. 

Diğer taraftan birkaç glln ey• 

Yel basılan mUfredat programları 
da derı yıb başında veya orta• 
1111da blle tamim edilmemlı, tal .. 
be program harici dersler karıı· 
aınde kalmııtıt. 

Bu vaziyet karıısında taleb_. 
nln muvaffakıyetsiıliğl acaba yine 
talebeye mi yükletllmolidlr. Bunu 
ke1tlremlyorum! ,. 

Yarın ilk 
matinesinden IHbaren S A R A Y ılnema1ında 

2 film birden ı 

s A ŞA KiSi 
( GUSTA V FROEHLICH ) la pek mnhtm bir eseri ve 

Tamamen renkli kısa verıiyon görUlmemlı bir film. 
Bu fllm, bUtUn dUnya elnemalaranda pek parlak 

muvaffaklyet kazanmıttar. 

Mayıı 22 

1 Bugünün Meselelerinden 1 

lstanbul Ve Temizlik 
(Battarafı 1 inci yGad•) 

rnşttık. Bu zat, belediyeyi, temiz
lik itlerine ehemmiyet verme
mekle itham edeoJere karp di
yor ki: 

"- Ben de onları bilgtsizllk 
Ye tetklluizlilde ithsm ederim.,, 
Ve ıonra şunları anlattı: 

" latanbul genit bir ıehirdir. 
331 kadar maha1lesi, 850 klJo
metre kadar temizlenmeye, sllpli· 
rülmiye muhtaç yolu ve 130 bin 
kadar berglln çöpft alınacak evi 
ve diğer yapıları vardır. işte bU
tUn bu ıokakları temizlemek, 
yazın sulamak, çöplerini almak 
ve bunları denize döktUrmek için 
bütçeye konulan yıllık tahıisat 450 
bin lirayı geçmeL Şimdi bu para 
ile ancak 1400 temizlik amelesi 
kullanabiliyoruz. Bu ameleden 
54 U Adalara, 46 ıı Bakırköy•, 
5 t l Beyko:r:a, 432 ıi Bey oğluna, 
108 i Beıiktaşo, 24 t i Eminönll• 

ne, J 48 1 Üsküdara, 102 ıl Ka· 
dıköyUne, 64 U. Sarı} ere, 220 ıl 
de Fatih kazalarına verllmlstir. 
60 kadarı da merkez emrinde, 
ıaraçhk ambar memurlusl'u, ara· 
bacıbk' ıof6rll\k •e aair itler 
yapmakdadır. Daktiloları, kAtip• 
leri de bu yekfina dahildir. 20 
otomobil ve arozözle 400 de ara· 
bamız vardır. Avrupada temizlik 
amelesi gUnde 8 1aat çahıır. Biz
de saat kaydi yoktur. Amele it 
bitinciye kadar mesai saati harl• 
cinde de çalıımıyo mecburdur. 

Hergtln temiı.lenecek 800 bin 
metre yol vardır. Bo amele bir 
günde bir metre yol için beı 

dakika çelıııa mUtemadiyen bet 
saat çahşmaaı icap etmektf'dir. 
Bizde şehrin pisliğinden halk ta 
mes'uldür. Avrupada halk ıllp· 

rUntüıUnü sokağa atmaz. Sonra 
bizde evlerden kapı önlerin• 
konan çöp kapları çok fe11adır, 
bozuktur. Sabaha kadar kediler, 
köpekler bütflıı pialiklori yollara 
1açarlar. Avrupada çöp kabalan 
muntazamdır. Tamisatımızın Ye 

amelenin azlığına rağmen bergtıo 
ıokaklarımız sOprlUUyor. Bilha.sa 
ana caddelerimiz çok temizdir. 
Her evden de herıOn çaplerl 
alınıyor. Bu kadar bütçe ve bu 
kadar kadro ile daha fazla bir 
ıey yapılamaz sanınm. Senelik 
tahsisat 900 bin liraya çıkanlsa 
lıtanbul bir Avrupa ıehri kadar 
temlzleuebilir, Fakat Belediy .. i• 
bu20nkO bOtçesl buna da mDsait 
değildir. 

Belediyenin ltfaiyeal, basta• 
neleri aydmbk itleri Ye daha 
çok mUbrem hizmetleri Yardır. 

BUUhı bunlann muvazi yUrllmetl 
IA:zımdır. Sokakları makineleri• 
aUpürtmek, ve bergün yıkatmak 
da mftmktındill'. Fakat busıtlllkl 
vaziyetle bu, temizliain ltıkt 
tarafıdır. Bu IUksU yapacağız der• 
ken ikJ hastayı bir yatakta ya• 
tırr ülayız, aokakJarı karanlık için• 
de bırakamayız. 

Soa Postaı iyi amma mllkellef 
bunu dinler mi? O Yergi bor" 
cunu ödüyor; onun karııhğı olad 
hizmeti lıtemeyi de hak blür· 
Bütçe darbğl. para bolluğa Ut 
alakadar olmak lateme:r:. 

Ye i Bir Hastalık Daha: 
" Kısa Dalga ,, ! ... 
(B~tarafı 1 inci yü:ıde) Bir dalga ne kadar kıta olurll 

vücudumuz da tahiatte mevcut frekam o nilbettc çotalır. Dal-
dalıralarl\ göre ayarlanmıfbr. ganın ntıfuz kabiliyet ye tldded 
Sun'I dalgalar çıkınca vücutta frekn11n murabbaı ile mltenr 
birtakım &ayrl tabii teairler ya-- sJptir. 
pacağı tabiidir. Fizik bakımından rical bit 

Çok kısa dalgalar vncut hara· takım Moleküllerle atomlardaO 
retiul yllksoltir, hararetin kısa mürekkeptir. Atomlarda Nüveyi 
dalgalarla ( 39,5 • 40 ) dereceye teşkil eden Protonla Elektronlardaf 
çıktığı görlllmUş, bu hassadan mllteşekkildir. Hariçten tlddetl 
istifade adiler ek umumi felc ve yltkıek bir radyo dalgasının gel-
ııtma tedavisi yolu dlltllaUlmUı· me1I bunlann slir'atleriaf arttırkt 
tnr. Bu dalgalar birtakım huauıi· ve binnetlce vücudumuzda teıft 

icra eder. yeti er arzetmekte, slld' den ıreçiriI· O 11.a MeselA kulaklarımız 2 ,. 
dlğl zaman Bakterileri ( mikrop ) 25 blu frekanıh seı dalga~·~~ 
imha ederek ıUdleri pastörize ayarlanmıfhr. 300 bin freUP"" 
etmektedir. bir 1eı dalgaıı ıelince kul•~ 

Cereyansız kaldığı için yan- buna qitme:z, fakat mtlteestil 
mıyan bir ampule, kısa dalgaya olur. Nitekim bu teairden istifad• 
arzedilmiı bir bakır çubuk yak· edilerek bu dalgalarla ufak l>' 
laştırılınca bu lambanın birden- tıklar ye mahlukat öldUrllluıelt 
bire yandığı gtirtllllr. tedir." ~ 
-===-==========--====ı-==--==--==----=----==~~~ 

Nafıa Bakanlığından: 
6/5/935 tarihinde münakasaya çıkarılmıı olan Afyon • Antalt• 

hattımn Baladlz • Burdur arasandaki 24 buçuk kilometrelik yedin~ 
kısmının lniaatına talip zuhur etmediğinden mezkur kısım lnşıa 
ye ray ferıiyatı, ln~aat mUddetl detfştin1mek suretiyle ve kapab 
zarf uıullyle yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen ihale bedeli 375,000 Hradaa ve muvakkat temht•tı 
da 18550 liradan ibaret bulunan bu inşaat ve ameliyatın ekıi.tl
mul 29/5/935 Çarf8mba ırUntı saat on beşte Ankuada baka•lak 
binuında Demiryolları lnıaat dairesi eksiltme komiıyonunda yapl" 
lacakb!. Bu Jıe girmek isteyenlerin teklif mektuplariyle mllnak•" 
ıartnamesinde yazılı diğer evrakı 29/5/935 tarlhindo saat on dörd' 
kadar lnıaot dairesine makbuz mukabilinde teslim etmeleri li11111 

aeldiğl ve mUnakasa ıartnamesindo yazılı olduğu veçbilo münnka" 
gUnUnden en az bir hafta ~v.vel Nafıa bakanlığına istida ile milt~ 
caat ederek alacakJan fenni ehliyet veaikasmı teklif mektuplatJJI _. 
tılttlrmelorl iktiza eylediği ve bu mUnakaaa için hazırlanan eksilt 
ıartnameslle mukavele projesi ve merbutabndan mllrekkep birta~ 
mUnakaaa evrakını 18 buçuk lira bedel mukablliade Baka g, 
Demir70Uan fntaat ReiaHjindea alabilecekleri lliA oluour. "251 ' 

c 
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Her hakkı mahfuzdur. Yazan : Zlg• Salclr i2/6/8fS --

Spor tin g Kulüpteki Müdaf aai Hukuk 
Aza arı eyecan içinde idiler .. 

- Y aa.. ıu halde, bir TUrk 
tatandaıı aıfatlle soruyorum; timdi 
ben, ıu halden mUteeaalr olarak 
bir bayrak açsam .• baııma da bet 
on kiti toplasam. Mukabil nllma· 
Jltlere knlkış1am .• bana da klmae 
karıvmıyacak mı? 

- itidal ve aUkiinetlnlıl mu· 
lıafaza edin... [Tırırrk] .•. 

Sportlng kulüpte toplanan t Mndafaal hukuk ) azaları da 
tl)'ecan Ye tztırap lçlndelerdJ. 

Onlar da, telefonda Lfıtff beye 
:Acrllen cevabı teyit eder ıöıltr 
"tltnılılerdi. 
lkı HUkümetln g5aterdlği bu acı, 
t tesir husulo ıetirmlıtl. Bu 
Clfrfn biri, çok ha11aı ve vatan• 

P•r•er olan lzmlr halkının kalbin
de açılan yaranın derinlik ve 
'llırabı.. Diğeri de, hUkQmetin 
•cıJnf anlayan nllmayiıçilerln arhk 
toıkunluklarını ıon hadde kadar 
~ıkarnıaları fdl. 

L Bu coıkunluklann yaratblı 
Q(cfj d •elerl bJror birer ıayacak 
b~tlllz. Yalnız; • her biri acıklı 

rer ıahne tcıkil eden bu hAdf· 
'titrden en 50nuncuaunu ıikret
:ekıe iktifa edeceğiz. Bu hAdlae, 

fıece Kramer otelinde &uhura 
~':mitti. Akıam olurken, otelin 
tia 0oları InaiJJz zabitleri ye hmi· 
'ttl l\ 111Umtaz ıahıiyetlerl ile dol
V Uttu. Ortalık karardıktan ıonra 
k:11 Nureddin paşıı da gelmlı, bir 
•d hye oturmuıtu. Oteli idare 
d en, Boınak Naim bey[I) ismin· 
) ' ha111iyetli bir zat idi. Nilma• 
ltçilerden mürekkep bir heyet 

Rtlıaıı ç le t. otele Yunan bayrağı 
F' it llıesfnf teklif ve ısrar etmlıtL 
a •t Naim bey: 

lltıd- Ben, Sırp hllkfımetl taba· 
ba kanını. Kendi bayratımdan 

1 • bayrak asmam. 

A. Diye muhalefet göatermlştl. 
ar ad 

ate'f an az zaman geçer geçmez 
•t~ı bir nümayişçi kafileıi lıtllA 
ber,tti· Bunlardan bir kıımı, 
ta... •r getirdikleri Yun•n bay· 
dı:•nı balkona aamıya çalııırken, 
la tr kıımı da Naim beyi yaka• 
ı,[:rak öldürmek fstemlılerdi. 
bı, h~ 1.8 man, cidden kahramanca 
laıaJı dııe zuhura gelmfı, Berga· 
hrio;ır ınuıevl genci, birdenbire 
tak en fırlamıı, balkona koşa• 
bay ntıınayiıçilerin henUı aabkları 
tthı~;!1• çekmlı, koparmıı, Inıiliı 
liiç ~·nin 6nUnde parçalamıştı. 
ker eklenilmeyen bu hidiae 
1aı,;11nda, herkeı •• hatti, Di
lara tçllerin bir klamı ile Rum 
'atıt:ıı u·· qçılar bile hayretten 
a.a'tl;~ it bir ınkat içinde kal· 
•oaıra, b Fakat birkaç aanlye 
l•ııcı..ı lrçok kimaeler, bu muaeYi 
lar111 1 ~ llıtllne atılmıılardı. Bun· 
~'"'' ç nde, mutbak bıçaklarını 
lifç ,:11 olan atçılar da yarch. 
J),.,ç,1 Plıeıiz ki o genci bir anda 
--bıtı 1Y•caklardı. Fakat lnılllz 
"'-lııu erı derhal atılmıılar, bu 
"G11a,,1~•tanpenerl kurtarmıılar, 
~dı. "tÇllerl de otelden Jıoymur 

lıa \' •pı} b 
llliıı,ri •n Dtlln bu ıımarıldıklar, 
~ telb 11 derhal naı.arıdlkkatl .. 
'1. • b etnıfttf. Fakat ayoızaman· 
t,, .. U u çılgınlıklardan bU7Uk bir 

r du 
~Türk unıurunun 

ld...~ (l] Şiınd' • 
~ 1• ( Adnan ) npurunun 

lal•ıauı. 

Komitıollerln ıulmUndtn kavan bir kadın ıöomen ırupn 
kalplerinde hi11ettlklerJ ıstıraba 7ordu. Mondroı mOtarekHinfn 
ra~men ıUk6net ye ••karını mu· lmı.a edfldij'f daklkadanberi mem-
hafaıa etmesine karıı da, derin lekette ıuhura ı•len tahavvDllt 
bir hayret ve takdir g6ıtermltler• Ye ıımankbklann alacala latika· 
df ••• Nitekim, o ı•ce ıeç Yakte ka· meti hesap eden, ve ( millt bir 
dar devam eden bu taşkınlıkların, Yarlık ) Yllcuda sıeUrerek muhte-
erteal gUnU tekerrUr etmemeal için mel b4dl5elere ıöğUı germek 
icap edenlere tavsiyelerde bulun- lıtfyen Yatanperverlere ehemmiyet 
mayı ihmal etmemlılcırdl. terilmlyordu. BabıAll mahnflllnde 

Filhakika, ertesi gUn ortalık ( muhalif )lcrin ıöı.Ierf •• fikirleri 
ıllkfınet keabeylemiıtl. Fakat.. On 1Ukıeliyordu. 

ıckfz 1&at kadar ıDren bu hengame TeYfik Paşa, mecliıten itimat 
ıerek lzmlrin TUrk aek•nealoe kararı aldığının erteal gUnO, der• 
Ye gerek df~er Yatanpenerlere hal ana vatan haricinde bulunan 
çok mühim bir ibret Ye uyanıkbk muhaliflere mtıracaat etmlı vo 
deni YermlıtJ. Yalnız, bu ibret onlardan yardım fıtemiştf. Fllha·· 
.erici dersin srerek bugUnkD ha• kik , Tedik Paınnın bu mllra· 
linde ve gerek yarın tevlit etmeal caatmda, memleket hesabına bir 
ihtimali olan korkunç akıbetten ıamimf yet mevcut fdJ. Makaadı, 
gafil ıörUnen ( Padlıah ) ile bu zevab da aulh itinde yardıma 
( bUkQmet )dl. davetten ibaretti. ÇUokD Avrupa· 

'f.. da .bulunanlar, bir iki kere bir-
Tevfik Peıa kabfneal, bntnn leımişler ve ( mtlnferit ıulh ) te· 

meaaislnf biran evvel ıulhun aktl ıebbUıllne giriımiılerdi. Fakat 
meaelesi Uzerlnde topluyor; fakat ( Yakup Cemil vak'aıı )odan ıonra 

bu teıehbilsler arbk akim kalmıı. 
bunun için de aykırı bir yol takip (ittihatçılar ) iktidar mevkllnde 
ediyordu. Kabine, memleket da· kaldıkça, buna lmkin ye ihtimal 
hllindekl emin Ye 1111etln kun·et• olmadığı anlatılmıttı. Maamaflh 
lerden lıtifade etmekten ziyade, bu faaliyet bU.bUtlln durmamıf, 
yabancı unaurları okıamak ıure- bqka bir aahaya kaymqtı. 
tile muyaffakıyetinl temine çalışı· ( Arkuı nr 

HASAN 
TIRAŞ BIÇAGI 

Dünyanın en mUkemmel tıraf bıçağıdır. 
ŞimdiJe kadar icat olunan bütün tırat bıçaklan araeında en mükemmel 
ye en fnkalAde oldufu tahakkuk etmiıtlr. Piyaıada mevcut tıra11 ~ıça~larını 

t tı Hllaan tıraf bı9a"'ının l - 1 • S - • numaralı gayet keııkın Te 
ıaıır mıf r. • ) k b"J · 
hauas tarafları nrdır ki her bir tarafi)e IAakal on defa tıraf o mak • ı dır. 
B h )a 6 kuruıluk bir adet Haıan tıraı bıçağlle 40 defa n ıslak 
bu d ke~~: bilendikte yill defa tıraı yapılmak mümkündür ki dünyanın 
h~;b~ bıçağında bu meziyet yoktur. Huan bıçaiı iıtediği~ halde ba~ka 
marka nrirlene aldanmayınıı. Takllüerindeo ıakınıwı. Fıabı l adedi 6 

kuruıtur. 10 adedi 4S kuruştur. 

GOi, Umon, Aober, Fujer, Şipr, Leyllk, Revdor, Flördamur, 
Acıbadem, Akaıya kokulu 

HASAN 
TUVALET ve GliSERiN SABUNLARI 
Haıan Zeytin ynktndan n Haıan Kreminden n Has~o . Uriyatından 

ımıf olup alieerinli n tuvale• loin nevileri Tardır. Cildı yumuşatır. 
yapı • . d' A 
OU ı n oasik ciltll kadınlara, çocaiclara ıayanı tanıya ır. vrupanıo 
ter~~bl meçhul yatlarından yapılmıı ıabunlar cilde maaarrat VP.r~celı:iuden 
buDlardan ıalunınıı. 10- 16- 2S- 86 kııruıtur. Toptancılara tenzılAt. 

Hasan deposu: 

Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

Sayfa 9 

Esnaf Kanununun 
Tatbikatından 

( Baıtarafı 1 fnel Jtlıde) 
lıtanbulda (650) kadar ecnebi 
garaon bulunduğu halde bun
lardan ancak dördD, beıl itle
rinden . çıkarılmış, dlA'erlerl de 
tamamen fvlcrlode kalmı§lar· 
dır. Bunlar kanunun bir 
noktaıındaki •llzuhıu.1Iuktan lıU· 
fade etmiılerdlr. ( 2007 ) nu
maralı kanun erkek ve kadın 
ecnebtlerln gazinolarda, danslg· 
lerde Ye barlarda biz.met ede
mlyecckleriol yazmııtır. Lokan· 
talar, birahaneler, kulllpler, pas
tahanelerde çalıtan garaonlar ka· 
nunun bu maddesinden lıtlfode 
etmlılerdir. 

• 
Yeni kanunun tatbiki neticesi 

ilk cer.aya çarpılmak talihıiı.liğl 
iki ldılye naılp olmuıtur. Bunlar· 
dan biri yabancı tabiiyette bulu· 
nan Mehmet Ali adlı bir erkek· 
tir. Bu adam, Türk loçlainln bakh 
olan itleri yapmaktan ıuçludur. 
HAkfmln ıorpsuna karıı diyor ldı 

- Biı. dedem ıamanında la
tanbula yerleımlolz. Babam da, 
ben de Iıtanbulda doğmuşu, 
Ben Türküm. Y abanc:ı değilim. 

Hiklm fU mukabelede bu• 
lundu: 

- Resmi kayitlere göre ya• 
hancı tabiiyetinde bulunuyoriua. 
Mademki · Türk olduğunu ıöylll
yorsun; neden Türk tabifyetlorı 
gl~miyorsun? Y okaa aakerllkten 
mı kaçıyorsun? 

- Hayır, asker olmak fatiyo
rum. Fakat param yok. Kayftlerl 
değiştirtemiyorum. Maamaflh hl· 
kim, Mehmet Alinin suçunu sabit 
gördü vo 1 O lira para cezasına 
hükmetti ve bir daha gelirse 
daha ağır ceza vereceğini de 
llive eyledi. 

• 
Sokaklarda gezgin bir ıurette 

ıuculuk yapan yine yabancı ta· 
bndan Ismall adlı bir ihtiyar da 
on lira para cezaıına mah
k6m olmuştur. 

Tröstlerle 
Mücadele Ediyoruz 

( Baıtarafı 1 lnel ,Oıde ) 

rupadan getlrllmektedlr. Blıim 
24 No. dan yukarı yerli lpllğimll 
olmadığı için yerli f plJğlmf.1 f anlla 
için elvcriıll değildir. 

Memleketteki fanllA fabrika· 
larının bugünkü ihtiyaca kifayeti 
g6ıe alınarak, geçen ıene, fanila 
maklnaları ithalinin tahdidi dU· 
ıUnllJmn , fakat bu dllıllnce tat• 
blk aahasına konulmamııtır. Bu· 
gUn f anili maldneal ithali devam 
etmekte ve fıtlhaal aibıden .-One 
çoğalmaktadır 

Bizde fanlll ffab Anupa fiat· 
larına göre çok yUk1ektlr. Zaten 
Avrupa fiatına bakıp 7erll fani· 
lilarımıza kıymet ölçmek doğru 
bir ıey olamıyacakbr. ÇUnkU 
Avrupada fabrikalar olaunlaşmıı, 
l§çller ihtlıaa kazanmıı, sermaye 
çok bOyllmUı ve lptldat madd .. 
ler do ucuzlamııtır. Fakat blı 
fanill flatını bu bakımdan da 
tetkik ederıek göreceifı ki AY· 
rupa fiatile ölçülemez bir v.zl· 
yettedir. Bu suretle fıin Jçinde 
bir pahalılık meYcut oldutu 
meydana çıkar. Bizim fanilaları· 
mızın fiatını uıak Garp meml .. 
ketlerlle değil, komıu devletlerle 
de kıyaı ederaek fiatça çok ba· 
rlz farklar göreceğiz. 

Öğrendiğimize göre fanilacılar 
aralarında anlaıarak bir tröıt 

teşkil etmek Jatlyorlar. Tröıt ter
kllab, iki tarafı keskin bir bıçata 
benzer. KanaatkAr davranıp hal• 
kı fıthımar vo fahlı kArlar temle 
nl cihetine aldilmedlğl takdirdt 
aermayeyl yıpratıcı •• erltfcf re
kabetten kurtanr. Fakat, akıine, 
• ki ekseriya bu vakidir • blrleılp 
te kAfl kAra kanmayıp ta lhtl• 
kAr yapıldığı takdirde, hor bakı• 
dan mUcadeleyl muciptir. 

Yurdumuzda bllyllk bir lstilı
ltk aahaaı bulan Ye hUkOmetfa 
kendilerine bağııladığı kolaylık
lar ve himayelerden fıtlfade eden 
fanilAcıların, mllstehliklere kar
tı bu tekilde dananmamalan 
gerektir. 

Tarak Sanayii Va Bir Noktı 
EvYelkl aUn tarak ticaretinden 

•o tarakçıların Yaziyetlerindoa 
bahıe<lerken ileri ıllrlilen müta
laalara tarakçılardan baıılan ltira• 
etmişlerdir. Bu itiraz tızerlne ye• 
nlden tetkikat yaptık. Neticede 
anlad.k ki bize tetkikatımız eı .. 
nasında malümat ~eren tarakçı• 
lar okka ile kiloyu birlblrlne ka· 
rııtırmıılar ve eski aenelerfn 
flatlarını da kaydetmiılerdlr. Di· 
ter taraftan tarak )'apıbrkea 
fUdfılnden epey zayiat verildiği 
de srörlllmnı Ye Dç kilo fUditiD· 
den bir kilo tarak çıktıjı anla· 
ıılmııtır. 

Nafıa Bakanlığınden: 
Bedeli 55 bin lira tahmin edilen Ye münakaaaıı 16/5/935 tarl• 

hinde yapılacaiı ilAn olunan Afyon • Antalya hattı Burdur-Antalya 
araıı etüt mllnakaaaıı ıartlarında aıağıda tadilat yapılmıı •• e•• 
velld llblar iptal edilmlf tir. 

1 - Evvelce 55,000 Jlra olarak teablt edilen muhammea bedel 
65,000 liraya çıkarılmııtır. 

2 - Muvakkat teminat mıktan 4500 liraya lblat edilmfıtir. 
a - MUnakaaaaa 30/5/935 Perıembe gtlnU .. at OD beıd• e .. 

kanlık blnaaında Demiryolları inıaat dairesindeki mOnakaaa komlt
yonunda yapılacaktır. 

4 - Bu ekıiltmeye ılrecekler, teklif mektuplarinı ve elulltme 
ıartnamealnde yazılı olan diger evrak Yo YHikaları ebiltme aaa
tinden bir aaat evveline kadar numaralı t makbuı mukabilinde 
meıkfır daireye vermlt olmalıdırlar. 

5 - Bu işe girmek ideyenlerin mUnak&1a gUnllnden en az bir 
hafta evvel istida ile Bakanlığa mUracaat ederek alacakları fenni 
ehliyet vealkaaını teklif mektuplarına koymaları IAumdır. 

6 - Talipler bu etüt iti için hazırlanan okıiltme ıartnamesile 
mukavele projeıl ve merbutatmdan mürekkep bir takım mUnakaaa 
evrakını 325 kuruş bedel mukabilinde Demlryolları lnıaat Reiall• 
ğindeo tedarik edebilirler. "2578,, 



Sağır Gibi 
Tefrika 

Kör De No. 111 

Çakır Mehmet, Çok Fena 

29 
Uydururmuş. 

Vaziyette idi 
(Nadajdi) He Çakır Mehmedln 

karıılaımasından bir dakika ıon
ra ( Rezinoğlu ) sağdan, ( Frenk· 
pan) soldan Çakır Mehmedln 
&zerine atıldılar ... Bu vaziyeti ı&
ren ve Çakır Mehmedin çevresinde 
kalmış olan birkaç yaralı, bereli 
Türk: 

- Mehmet, Mehmetl .• 
DJye haykırarak bir ıon diri· 

ilk bir yiğitlik ahhtile ı•nç bay• 
raktarın yardımına koımuılardı. 
Çakır Mehmet iki yanma da pek 
çabuk bir göz ath •• lçlade 
bulunduğu çok fena vaziyeti 
ıördtı. 

Artık diltllnmeye bile nkit 
yoktu ..• Delikanlı önünden bOcum 
eden (Nadajdi)ye ta başının Uıe· 
rlne inmek üzere korkunç bir 
balta darbeıl armaA'an ettikten 
ıo.ua atının dizginini iki elile ya• 
keladı; iki taraftan gelen muha· 
cimlerin arasından kurtulmak lçJn 
ıeriye çekti, bu onun çokluj'a 
karşı döğüşUrken çok ustalıkla 

muı aj'ır, demir bir ıeml gibi 
aaraılmıı, baltanın namloıu kalın 
ve mukavveı omuz parçasını vida· 
larile beraber ı~kerek herifin dlr
Hğine aıılı bırakmııtL Çakır 

Mehmet ıökDlen levhanın altında 
dUtmanınm çıplak YI ıimdl mll· 
dafu z efni gHrdO; ve baltayı 
bir daha keldırabilmei• vakit ol· 
saydı, Macariatanın Uç Unlil ku
mandanından, Uç en bUyllk prena1-
lerlnden biri aoluk almadan ölmOı 
olacaktı .•• Fakat ltt• bu mUba· 
rek hamleye hiç vakit yoktu. 

ÇUnkU, genç bayraktarın acele 
Yuruıunu az ıiyanla aavuıturmuı 

oJan ( Nadajdl ) ile ( Rezlnoğlu ) 
onun karıııında bulunuyorlardı. 

lhUmal yiğit bayraktarı burada 
muhakkak bir öltımden kurtaran 
ıey ancak dUımanlarınınkino göre 
kendi zırhının baflflitl ile atının 
inanalmaz dayanıklılığı idi. 

( Nadajdi )nln hayvanı da az 
bulunur kuvvette ıoy bir ath; fakat 

boynundaki derin bir mızrak ya· 

Sorhadlarda ele geçen eairlerden 111Urekkep bir kafıle kırbaç altında ınkedilirken 
Japmaaım bildiği bir manevra ! raıından bol bol kan aktıtı ılbf 
idi. (Re:do oj'lu) ile (Freakpan) ıHvalye usulu zırhların aaırhğı Ye 
yıldmm gibi karıı taraflardan hele ilk hızlı, tedbirıiı takip ha· 
gelerek Çakır Mehmedia tam reketl yDıOnden çok yorulmuıtu. 
vakboda geriye ıahlanmq 'ahnm Çakır Mehmet cidden ıaııla• 
önünde ~e onunla (Nada 'di)nin cak ~Jr ıilAhıorlu~ uıtahğı •• 

J • ıOvarllık manevraıı ıle üç daklka-
arf'ıana aılrmek prtil• ldeta bar· k bl Udd t (R ı Jer} ) 
b

. . ya ya ın r m • eı no5 u 
ırale çarpıttılar. aa, ( Nadajdl ) ye ~• yanındaki 
Şimdi çakır Mehmet blltln birkaç Şövalyeye karı• kendini 

maneviyatım, maddiyatını bir korudu. Elindeki balta, korkunç 
noktaya toplamıı, ideta " fevkal- bir yıldırım aıibi çakıyor, iniyor, 
beıer " blr mahluk olmuttu. kalkıyordu; ve (Nadajdi) nln çift 

Ruhun, böyle mUıteaaa anlar- elli bUyük kıhclle karşılaıt iı 
da, bilttın mukaddesat ve muu· zaman, d~likanlı evveli kendi 
ır:ezah, blltUn tahteıuurl lıtidat- hafif kılıcına değil, ajır bal aaına 
ları ile yanar dağ gibi ateı ye el atmıı o'duğundan dolayı Aila· 
lav pUıktirerek çok kuvvet.la ha tükredl,, crdu.... . . A 

adamları bile ulvi ve mehip aıök Bu •. IB\af ... d•g.ıl, bır ''.lahşor-
tabakalarma yükselttiği tarihte luk bUyUclllfi~ ıdl. Çovık deli· 
çok kereler aıörlllmemlt midir? kanlı ... fiç dliıma!~~nı baltaıı'lıa 

Şu kabili takıim olmayan kor- yetlıtıgl yerde·ı, ıl.a~ının u_cundan 
kunç an içinde ı•nç bayraktann içeri aCJk~uyor, bırdc~b.ro biç 
beyninde: umulmaz bır manevra l1e bunları 

- Deli Aılan, Yıldıı, Nadajdl, biribirlnden ayırarak yalnız birine 
TOrk namuıul aaldmyor, onların etrafında kar-

Kelimelorl •• her biri cihanlar tal gibi. dönüyordu. Ş"mdl ancak 
devirecek birer kuvvel mubarrike ayakları.e, ba.dırlarmın ııkıımaal· 

le, yahut sert Teya tatlı bir iki söz· 
halinde infilak ederek birlbirine le kullandığı soy ah sanki ondan 
kanıan bir nur, bir kudret, Adeta ayrı bir vücut değildi; aanki atın 
•ahıete yakın bir ulviyet hllııf dimağ, Aılp ve adalita ile ıUva• 
açmııtı. riılnin dimağ, hip •• adalltı 

Delikanlı, (Frenkpan) ile (R.. blrleımiı ve ayal merkezden idare 
slnoğlu ) nun aj'ır zırbb atlarile olunmakta idiler! 
blrlbirlerlne hızla çRrptıkları an• ( Arkuı Yar ) 
da taman:ıile pervasız, telAtıız ve 
metin idi... Cenk baltasını iki eli
le tekrar kaldırarak vahflyane bir 
nara ile, daha vaziyeti ihataya 
yakit bulamıyan (Frenkpan)a yan 
taraftan bir vuruı indirdi; atar 
baltanın keskin ağzı (Frenkpan)ın 
çok mOzeyyen, fakat çok ağır levha 
sırhınm omuzluğu üzerinden sat.r 
bir &esle kaydı; fakat iri Macar 
beyi atının üzerinde kayaya Yur-

Muallimlerine Ayhk Veremiyen 
Mektepler 

Ortaköyde Ermeni, BakırklSy
de Davyan Ermeni ilkmekteplerl 
ile Galatada Ketronagam Ermeni 
lisosl mUtevel 1 heyetleri noterlik 
vaaıtasile müdOr ve muallimlerlrıo 
birer mektup göndererek 1 EylUl
den itibaren mııaı veremi) ecekle
rinl bildirmi~lerd~r. 

Miyop adam - Ohl.. Nehir 
ne güzel de akıyor 1. ................. _ ........................................ _. 

Yeni Neşriyat: 
Holivut 

HoHvut'un 23 numaralı uyısı AY· 
rupa mecmunları kadar gOzel bir bu· 
in ile gOzel resimler •e en ıoa 
hnberle•le çıkm·şt r. 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

AHnte eri ı Ka aklSy K<JprObatı 
Tel. 42362 • S ık cı MOhilrd na e 

Ha-ı Te. 22740 

59~-· 
Ayva il You 

BANDIRMA vapuru 22 Ma. 
yıı ÇARŞAMBA gUnD saat 
19 da Ayvahğa kadar. (2786) 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 24 

Mayıs CUMA ınnu ıaat 11 de 
Menin'• kadar. "2823,, 

latanbul ikinci lflls memur
ıuıundanı Müflıı Avunduk Zade 
Biraderler tirketi ve ıüreU.11 maıasın· 
da alakadar alacaklıların 23-S-936 
Pertembe aUnO saat 10 de lflAa idare 
heyetince ıimdiye kadar geçen işler 
hakkında verilecek isabatı dinleyert>k 
bir karar nrmık için dairede hasır 
bulunn.alıırı illn olunur. (11697) 

lstanbul ikinci icra memur
ıuıundan: MMhc:uz •• puraya çn
rılweti mukarrer iiQ bin <lör* yüz lira• 
lık gayri mubadil lıooosu 27·SA931S 
Pazartesi günü saaı 10 da lıtanlıul 
tehaın ve tahvilat borilasında açık 

arttırma ile töııtılacllğın<lnt.ı talip olan• 
ların mezkur gün ve sauttc mahallinde 
haz.ır lıuluoact\k memuruna müracattt• 
ları ilan olunur. (116 7) 
---------------

OS ~JANLI BANKASI 
TÜRK ANON'M Ş'.RKE11 

TESİS TARtHt: 1863 

St•rmaycııi: 10.000,000 lııgiliz liraeı 

'.J'ürkıyenin bntlıoa şehirlerile 

Parie, Mnrsilya, Nis,Londra n 
Mançester'de. Mısır, Kılım, Irak, 
lran, Filistin VE' Yunanistan'da 
ŞubE: leri, Yugosla-v ya, Romanya, 
Swiye vı Yuoanietan'da Filyalleri 

vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar 

Or. BAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehauısı 

Telefou 
22398 
21044 

118, Dlvanyolu 
Cumadan maada her 

gün oğleden sonra 

Bir Seyyah Vapu
runun Yaptıkları 

Boğazlçinde Birçok Zarar· 
lara Sebep Oldu 

lngiliz bandıralı Okıford aey• 
yab vapuru dün aabab boğazda 
bir gezinti yapmıı, fakat bu ge· 
ılntlde deniz nlzam 1arına aykırı 
olarak boğazdan çok fazla 
aUr'atle geçtiği için sahillerde 
birçok zararlara Hbep ol· 
muıtur. Bu arada dalga· 
laran ıiddetl fle blrka~ yalının 

camları kırılmıf, bir çok rıhtım• 
lar bozulmuf, Baltalimamnda 
Balıkçılık EoıtitllıUnün bir vapuru 
bir de motörlU kayığı nhtıma 
çarpa çarpa harap oJmuılardır. 
Zarar Ye ziyan vapurun acenteıinı 
öd ettirilecektir. 

( Toplantılar, Davetler=) 

TUrk MtkrobyoloJI CemlyeU.nln 
Kurultayı 

Tlrk Miluoblo!oji Genel Sekre
terlltindenı Yıllık kurultayımız 22·.S· 
93S çarıamba flinO 1&at 18 de Etıbba 
Odaaında toplanacatından bllHln 
Oyel•rln aelm•'.erini HJfllarımla 
dilerim. 

Berberler istekler nl Teablt 
Ettller 

Berberler cemiyeti kongreıi dün 
yapılm fı büyüklere 1&ygı telgrafları 

çel.llmui karP.rlaıtırıldıktan sonra 
muhtelif itler konuıulmuı ve fu ka
rarlar Yerllmittirı Kazanç •ergisinin 
yüzde S5dtın yfizde yirmi bet• indir lme
ıi, mecburi haf ta tatili yap.iması, eY 
n dol f rak a-h:H ve aeyyar lıerberlik 
ynpon ecnebi teboaıı berberlerin men'i, 
jilet biçaklarının lıkembll klğıdı gibi 
Kızılay kurumu inhi.arı albna alın rak 
ı tılma11 için teıebfiıler yapılacaktır. 

Cemiyet aidata bir lir ya indirilecek, 
her yıl toplu bir denız gezintiıi yapı-
lacaktır. 93S yuındaıı ıonra berberlik 
mektebind n ihti.aı nsikaaı a!mamıı 
olanlara berber dQkklnı açtuılmıya

cak, mektep i'enit'etllecek Ye mek• 
tep idare heyetinin müddeti bet Hne 
o1acaldır. 

GUzel Sanatlar Blrllil Mimari 
Şubealnden 

Ttırk Güzel San'atlar Birliği Mi· 
m. rt ıubeai reiıli~in .. en: Yeni idare 
heyeti Hçimi yapılacatından 31 5/935 
tarihinde Cuma rina ıaat lS,S de 
bCltCla aıanan Birlik merkezi o aa 
Alaykötkll"le teırifleri rica olunur. 

Düzenlik 
İş eri 

Beykoz Kaymakamlığı 
işler Baıarıyor 

Beykozda GUmrUkemfnl 1 
Ağanın meıhur tarihi çeımeler 
önünde bazı harap binalar v 
Beykoz kaymakamlığı bu 
çe9menin önündeki binalara 
dırmıya ve burada bir park 
mıya karar vermiıtir. HUku 
konağının lSnUndekl Çakmakd 
me%arlığa da park haline getir 
cektir. Çayır boyundaki tozlu 
bozuk yoJ da asfalt ve p• 
yapılacaktır. Debaj fabrika11 
arkasındaki a;vriıinek bata 
da kurutulacaktır. 

Son Poata 
lıtanbul BORSAS 

. 21·S·1935 

ÇEKLER 
l. T. L. i9in 1. T. L. 

Nn • J•rk 0,791933 Ylyaaı 
Parlı JJ,01 Madrlt 
11111 ıe 9,6285 a.rUa 
BrlkH\ 4,691 V ar9oft 
Atin 83,355 Pe9te 
c ••• .,. 2,4530 ııuu., 

S.fya 62,717S Belırat 
Amıterda• 111730 Leadra 
Pr•ır 19,0082 lıleıkon ., 1093. 

ESHAM Ye TAHVlı.A T 
Lira L 

lı Basa ... ,INama) U,~ Bomeatl 

11 ıHl•lleı 9.50 lf33 lalllcraa 
• (MU111 ı) 90,- lıU.ıraa DabUI 

Oınıa:ılı o .. o '• 23,'JO DU1••• llıa. 
lellalk ,. 5,- Bajaat lerllp 1 
ıı keU H•1·•1• ıs,so • • u 
11. il, 10,50 Reji 
r.nadoJ ı,. ııov. :lf,80 Tra•nr 

.. " eu P. 'a.10 Rıhb• 
An••'e'u M ı:ıov 42,50 Oıklldar .. 
f srk D. Y. 00,- T•kotı 
lı • Truon7 !91 1ı1.s1ırKr.re.tSM 1 
Oıkllciar ı.ı 8,()j • • ,, lfa.I 
1e.ko;1 19, 

1 

. • . ııuı ııı 
t{auiaal 17,- &.ıktrik 
'lelefu• 14,10 

MESKÜKAT rJ 
Kuruı 

Tlrk alta• 113.ı 
ı.,. . 1046 
lllr. 1 W 
kıu 1 HllO 

~H-"9 
(Reıat) 

(Vakit) 
.... lıletlbltllll 

lılMlcil,. •S.H (Ctl•laurl1et» 
lfaıık et (Oı. B. ı 2SO tHaalt) araıla 
a-1 • ._,llııltl ... aıtea R t•tl • 

lCl•hı.ırıı•*J .. ,. Valıalt) • il 
(~· ., •tıOO ,., a.r.. lıaarW 

-····· 1 ···----------------··-···-- ---··-······-··-···-----.. -----. 

l•t•nbul Beledlyesl lllnları 

Cinai 

Haata muşamba11 
Kıl fırça 

Emaye küvet 
Bbbrek şeklınde 
küvet 

25 
6 

20 
15 

Metre 
Adet 

" 
il 

Kulplu fUğilnr 10 ,, 
Emaye guğün 100 11 

MuYakkat 
Teminatı 

3 
1 

Mubamm 
Bedeli 

40 

Kömür UtliıU 3 12 154,_, 
Badana f .rçaaı 4 
Boya fırçaıı 4 11 : 

Balta 2 ,. 
Berber leğeni 1 ,, 
Galvaniz gerdel 10 ,, 
Be) oğlu haııtaneıl için lüzumu olup clnı, mlktarlarlle tabad' 

bedelleri ve muvakkat akçeleri yukarda yazılı •IY• ayn ayn pr 
ı:arlıkla ahnacaktır. Talip olanlar ıartnameyl görmek (lzere levaııdl 
MUdürL.ıkUne müracaat etmeli, pazarlığa girmek için de 2490 ad" 
maralı arttırma ve ekıiltme kanununda yazılı vesika ve hlıalarınd• 
yazılı muvakkat teminat makbuz veya mektubile birlikte 23/5/935 
Perıembe gcnü saat 14 de Daim1 EocUmende bulunmalıda'• 
0 8 .. 246&• . " 

# ..................... - ....................... _.., 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
binlerce kişinin yüzünü güldürdü. 

2. ci keşide 11 Haziran 935 dedir. 

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

( 20.000) liralık bir mükafat Yardır,,. 
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- 22 Mayıı 

BUyUk tarihi roman 22· ıs • 935 

ESMER GÜL 
Muharriri: A. R. Tefriki\ No.: 106 

Asılacak Adam? •• 
Bahriyeliler Baılarını Çevirdiler .. Kalyoncu Zabitini 

Görüne; Palalarının Uçlarını Yere indirdiler •• ------
Maksadı, bahriyeliler ara· 

ıından bir gedik açıp ileri 
doğru atılmaktr. Likin o anda 
kurnaz ve çevik bir levent arka· 
dan deli Velinin bacaklarına ıa· 
tıldı. BaşıyJe beline bir toe Tu
r.,ak yere yuTarladı. Diğerleri 

de Uatüne çullandı. Havada, pa• 
lalar Te yatağanlar parladı. Deli 
VeU bir kaç saniye.zarfında, par· 
Ça parça olacaktı. Fakat, sert 
•• nıntebakkim bir sesi: 

- Bire edepsizler... Ne halt 
•derainlz? .. Çekilin geri. 

Diye bağırdı. Bahrlyeiller, 
baılarını çevirdiler. Karşılarına 
dikilen bir kalyoncu zabitini 
IÖrUr görmez, derhal palalaranın 
lıçlann, yere indirdiler. Vücudu 
bir hayli hırpalanan Deli Veli, 
ailkinerek ayağa kalktı. Zabitin 
)llzUne baktı: 

- Yazık!. Ocağınıı, bozolmuf •• 
Bire karıı yirmi, yumruğa karıı, 
Pala •• Hiç, görlllmOş işmi dir bu?. 

Diye homurdandı. Fakat, biraz 
••ve) yere yu•ıırlanan onbaıı, 
U•rl atıldı. 

- Ağa!. Bilmezsin, ıen bu 
hertfL Aıılecak adamdır. Kaç 
defa yoldaşlan k1rmıı geçirmiştir. 
hale ıu yoldaıların •uratına, al 
1'aııtara boyanmııtır. Bu; ocata 
halcaret dejll do nedir? •• 

Diye alSze baıladı. Onun De 

•uretıe cebren karaya pktığını, 
lcendlılnl menetmek lıteyın yol· 
dıılara birer 7umrukla nuıl 1er-
1•rı yuvarladıfını anlattı. Bu 
IGıier, zabitin IUerlnde fena bir 
'••lr yaptı. Deli Veliden hiçbir 
l•y ıormıya lllzum ıörmeden: 

- Tez, bailayın.. Ardımdan 
l•tirto. 

Dtye batırdı. 

* Patrona Halil, ubahleyia er-
lcenden harekete ıeçecek •• 
P_,aya dojru ytlr8yecektl. Çttnkl 
•dJıah, yalnız Kaptanpapyı 

:eiittlrmelde lkalmıı, lbrabim 
•ta ile dilerler] hakkındaki 
~1•Plerl nan11dlk1'ate almamııb. 
( Una binaen aaraya Yarılacak, 
Ua:ı11ıet1 Muhammedin murat •• 

ltaatıubu ), cebren yaptınlacaktı. 
Patrona, ilk hamlede mu•affalı 

(:bilınek için Y enlçerl, Kalyoncu, 
~•nt, Sipahi ve topçularm en 

~' Yararlarını ıeçmİf, bunlardan 
hıir fırka teıkU etmiıti. Bu fırka, 
h ç tUph .. ız ki aaray boıtancılarını 

lr anda çil yanuıu gibi dağıta· 
ttlc l 
1' ' earay kapılarını ard ;rına 
•dır •çhracaktı. 

Fakat, taaı hareket edeceil 
'•ttıtn, 111 lıaber ıelmittl: 
~ - Yeni Kaptioıderya Abdi 
, 1'ta, •arayı muhkem muhafaza 
) tına alınııtır. Gemilerde Teaair 
) erlerde bulunan levent Ye kaJ. 
ı,:ncuları da toplamıştır. Nerede 
1) bunlarla hareket edecek. 
0iru~a Etmeydanına yUrüyecek. 

~l 8-. baber üzerine Patrona 
Hr.~ırıt tehir elmif, hazırladıiı o 
-ad ıde kuvvetle Abd1 Patayı 
t, u~u )'erde bastıruuya karar 

'ınıır r ~ lilııek L ıı...ukin bu hareketi ört• 
~ti •e Abdi Paıamn nazarıdik· 
,~~ . haika noktaya çevirmek 
ti, dı. Bunun için evveli saray 
~lf 'tın~ doğru bir nümaylfçi 
hıt. eıı 2önderdi. Bu kafile, 

rıp Ç•itrarak, tekbirler ıeti-

rerek Divanyoluadan aıağıya 
doğru inerken Patrona Ham, «» 
güzide fırk&1~le tenha Ye keatirme 
ıokaklardan geçmfı, birdenbire 
Sirkeci iakelesine inivermiıtl. 

O sırada, Abdi Paıa Sepetçiler 
köşkünde bulunuyor, teıkilltını 
ikmal için uğratıyordu. Bfrdeabireı 

- Basıldık!.. 
Sözlerini işitince f&fırmı9, 

henüz intizam Ye inzibat 
altına ahnamıyan kuvvetleri ile 
Patronanın karfııına atılmııtı. 
Sirkeci ile Topkapı araaındaki 
meydanda iki kuvvet karıılaımıı, 
kanlı bir mukatele başlamıftı. 
ilk hamlede, Abdi Paıanın mai-
yetindeki levent Te kalyoncular
dan otuz kişi, al kanlar içinde 
yere yuvarlanmııtı. Bunu gören 
perakende levent Ye kalyoncular 
derhal daiılmııtı. Abdi Paıa, 
ancak bir iki adamile ortada 
kalmııtı. 

Şu anda kaptan paıa için 
yapılacak şu Yardı: • Ya, teslim 
olmak •. Veyahut, •imdiye kadar 
kazandığı ıöhreti ıarımamak 
için· ıon nefesine kadar lıilerle 
çar;ııarak kendi kanlan içinde 
boğulmak .•. 

Bu cuur adam, lklnd ııkkı 
ihtiyar etmif, derhal ılllhını 

çekmiı.. 9zerlne ~U~um eden 
Asilere ıöıU• germlflL Pauo11a 
HalJI at üzerinde, Asilere ku· 
manda etmekte idi. 

Levent •• kalyoncuların dağıl· 
dıtını, kaptan paıanııa böyle 
yalnız bapna ortada kaldıjını 
gören Patrona, derhal atından 

atlamıı, Abdi Pataya dofru 
Derlemeye baılamııtı. 

Abdi Paıa, Patroaayı ıısrur 
ıörmez renıi Hrarmıı: 

- Vay, bu blıim Hallll •• 
Diye bağırmıfb. Patrona Ha

m de, ıynızamanda: 
_ Ben bu adama aaaıl kıya· 

bllirinıl 
Diye mırıldanmııta. Bir iki ıa• 

niye ıonra bu iki eald doat, 
karıı karpya ıelmiıler, ne auretle 
hareket edeceklerin~ ~arar ve~e· 
miyerek ıöılerlni blrıbırlerlne dık· 
mitlerdi. Patrona Hali!- da?• 
eYvel tereddUdOnll yenmıı; ebnl 
kaptan patanın omuzuna koyarak: 

_ Bire Abdi!.. Zalimleri hl· 
maye için bu çapkınlara ••reden 
buldun? 

Baki.. Seni de yalnıs bırak· 
tılar. lfte hayatın elimd~ ••. Şu 

da sana ne leteeem yapabalırım. 
an k b . 
Fakat ... Ban IHent l en, enım 
hayatımı kurtarmıthn. Ben bu 
iylllil baha bili unutmadım ve 
unuhıuyacağ,m. Sına, hayatını 
baj'ışlıyorum. Emin ol ki, kap
tan pa§ahk da yine aende 
kalacak. Fakat ıu ıartla kiı 
Sen de biE:m ıer'i davamıı~ itti· 
rak edeceksin ; nn de lndmle 
beraber Ealimleri kahrederek, bu 
din ve devlete hizmet eyliye
cekıi11. 

Boğazlar 
Ve Biz 

( Arkaıı nr) 

Londra, 21 - Dally Herald 
yazıyor: Tllrk hftkumeti, menut 
andlaimaların aıkerilk baJa!-1er~n· 
de yapılacak bor Ulrltı cl•iiflldık· 
lerin Botadara ait hUkOmlucie de 
deilıiklik yapıp Çanaklde lıtota· 
ııoın tahkimi hakkıaı TUrkiyeye 
kaıandıracaiındaa allkadu deY• 
letlerl haberclar •tmlftlr. 

SON POSTA 

Blg• icra D•lrealnden; Bir 
alaeafıo temini lıtifaaı için haciz 
edilip ıatıJmaaı kırarlııttırılın Blgaoıo 
Tabirabat namı diter Tablro•a da 
SG1eyman Bey çlftllti namlle maruf H 

Tapunun 2 ve ua 57 Dumara1ında mu
kayr•t 56 parça tarla •• mer'adan 
•• tahminen tamamı 7500 daaOmden 
mGrekkep Ye blr çiftlik binaaını ıamll 
tamamı 13411 lira 50 k. n dörtte 
bir ıayl hi11ui 3852 lira 77 buçuk 
kurut muhammen kımetll araalnln 
dlSrtte bir ıayl hlHul 20-!S· 936 tari
hinden itibaren Bira icra dairuince 
açık arttırmaya çıkarılmıtbr. Art~ırma 
ıutaamHi 26-S-93S tarihinden ıtlba-

rea ihale rftnQ ..e aaatı olan 27-6-985 
perıemb• gOnil Mat 16 ya kadar 
aç•k bulu 1undurulacaktır. Tallp elan• 
lar dörtte bir hi11e1• laabet eden 
3352 lira 87,6 kurutun ylbde 7,5 ni .. 
betinde pey nya milli bir bankaoıD 
teminat mektuluııu tevdie macburdur
lar.Çiftlitln 2000 dlSnlmft halen 1.iraat 
edilecek Yaı:iyette n 6500 dönilmll 
mer'a laallnde ve l11ımen çalılık bu· 
Junmaldad1r. Bu erazl 1ahip 'eri tara
fından 930 ıenuinden bilitibrr JS 
HDC mQddetle ahara tapuc mUıec

cel kiraya nrilmit oldutundan ı t f 
bu kira hakkı tanılılarak yapılacak
tır. MezkGr arazi yukanda yazılı tart
lar dahllinde tahmin edilen kıymetin 
rlıde yetmit betial bulduğu takdir
de ihale J1ln0 olan 27-6-935 por4em· 
be gilnO uat 16 dı alıcııına lhalul 
yapılacak, bulmadıtı takdirde ençolc 
arttıranıa taahhOdO baki kalmak Oze• 
re arttıraa IS fGD daha temdit n 
ıs inci ırOnll ayaı aaatt• Japılacak 
arttırmada en çok artırana lhalui 
icra edilecektir. Binaenaleyh almak 
•• 1atıoa lttlrak •tmek lıtiyenl rln 
,.. aıezkOr arazide bir hak iddiasın

da bulunanların •• fazla ma'umat 
lıtiyenlerin Biıra icra daireıin• n 
belediye mOnadldae mOracaatları 

lOı:umu l'An oluaur. 

Sinir ve akrl baııtalıkları mül 

Dr. ETEM VASSAF 
Catalozlu Orhan B. apartıraaaı Tel.2'l0JJ 
Ev. 1Cadtk8.J Bahar·ye iıuı aokak Tel.60791 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Şartoameai mucibince 22000 adet fizUm çuvalı pazarlıkla satın 

alanacakbr. Vermek lıteyenlerlo ıartnameyl görmek llzere her gtiD 

Te pazarlığa IıtJrak etmek Uı:ere 12/6/935 Çarıamba gllall aaat 14 

de Clbalide Levamnı •• mlibayaat Şubesindeki alını komiıyonuna 
m Uracaatları. 

"2763,, 

Yan icra Me111urluGundan ı Takıfml kabil olmamHıDdan dolaya 
Van Hlb hukuk nıııbkemea:nce aab!ınaaı hOkOm altuıa aLnaa n hazine Ue 
poliı Bahri •e ata •e SüadOeln ; MGtl•rekeo uhdelerinde bulunu Ye yeminli 
ehlivukuf tar. f:odtıa kıymeti (300) liu oldutu takdir olunan Vaaıa Babçına 
mahalleaiade ve Van çarı ıına yakın buhıaan Gç kıaımdaa ibaret Jaane ile 
(252) llra elli kuruı luymdiade Ye fçiade.lri yirmi iki afacı olan b1' bat prl 
açık arttırmaya konulmuıtur, arttırma bec!eli P•tindir, arttırmeya iftlrak ede
cek m .. ~eril,r.in muhammen kıymetinin ytlzde yedi buçuk niıbetlade P•J' 
ııkçeıl Y•Y• bankantD teminat mektubunu getirmeler) Jwmdır. Teraklm 
vergi tanzifat, tenviriye •• Yakıf borçlan utbrma bedelind .. Tulli•. Arttırma 
tartnıme1i lS-Mayu 935 tarihine mOudlf sarıamba giial dal"d• mahalli 
mıh1Uaun talik edilecektir. Birinci arttırma 30 Ma111 935 tarlblae •Gıadlf 
perıembe günil dairemiıc?e aaat OD dörttea 16 7a kadu iora edilecektir. 
Birinci ıırtt:rmada muhammen kıymetinin yDEde yetmJı beflal 
buldutu takdirde mo,terJ G.r.eriode bırakılır. Alul takdlrd4 

ıon ntıranın ta hüdl baki kalmak Ozere artırma ıs ıan temdit edllerell 
JS/6/935 tarihine müaadlf cumartHI l'linQ 1aat OD dartten on albya kadb 
yapılacak ikinci artırma neticeıiade •• çok artıraoıa Gıtaad• btralulacakbr. 
(2004) numaralı icra T• lf&a kanununun (126) ıncı maddulne tofllsan haklan 
tapu aiclllerile ubit olmayaa ipotekli alacaklılarla diğer alikadaranın ... 
irtifak hakkı azıhlplerlnln bu baldanaı •• huaU1ile faiz •6 meaarlfe dair olaa 
lddialanaı llln tarlbindea itibaren (20) gOn zarfuada evrakı mGıbftelerUe 
birlikte dairemlııe bildirmeleri akıi takdirde hakları tapu alclllerlle ublt 
olmalanlar Htıf bedelinin paylaımuından harlç kalırlar daha fazla malQmat 
ıılmak iıteyenler 935/115 numaralı doıyhda mevcut •Yrak mahallen Jaacia H 
takdiri kıymet raporuau ~örnp anlayabilecekleri UAn olunur. 

lstanbul Sular İdaresinden: 
· ı - idarenin Ferik6y ambarında bulunan hurda pirin~ tozu, 

pirinç parçalar ve hurda bakır aksamı kapalı zarfla arttırmaya 
konmuıtur. 

2 - Arthrmaya girmek lıteyenler aahı f&l'lnamulnl Sular 
Idareai Le.-aum ıefinden alabilirler. 

3 - Şartname ahkAmı dafrealnde hazırlanacak kapalı zarflar 29 
Mayıı 935 çarşamba gtlnQ aaat 15 e kadar Taüim Sıraıer'Yilerdekl 
MUdürlüğe verilme!ldir. 

Bu saatten sonra yapılacak mUracaatlar kabul edllmeL (2773) 
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VERESiYE SERiNLiK!! Satış yerleri : 
SALIPAZAR MAnAZASI Berbaagl bir cereyaa prizine takılabilir. 

ELEKTRiK VANTiLATöRO 
Salıpazarı, N eoatl Bey oaddeei N o· 4!8 • 

Tel 44 

METRO HAN 
Tünel Meydanı, Beyoflu Telefonı 

sayesinde lıtedllfnlz kadar 

SERiNLiK TEMiN EDEBiLiRSiNIZ 

ELEKTRiK EVi : 
Aeyazıt Miirekkepoiler oaddeıL TelefonıM 

KADIKOY ı 
Mu vakkıthane caddeai. Telefon; 601 

BOYOKADA: 
28 Niean oaddtei. Teltfoıa ı 68 • 111 

OSKODAR: 
Şirketi HaJ?iyt iıktle1t. Telefon: eoll 

SAT i E'de 
12 AY vade ile satılır. TAKSiMDEKi 

Sergiyi ziyaret adini 

ilaçlarınızı ~ .. :.~: SAL 1 H NE CATi ~~kkat71ı~ddl ~~,ç~!~1:~=~tleb:!:: •• n~: FOSFATIN NECATİ yavruları kuvvetli neıeli büyütü 
~-~ rw::tw ....-~ .......................... ··~···· ................................... ------------~-..... ~ 

A R G O Ademi İktidar 
T AKSIMETRELERI 

Ye 

BENZiN SATICILARINA 
mahıuı 

BACHMANN 
1 Benzin Tulumbaları 

otomobillerinin bGtün harekltuu kontrol ıtmılı: 
iıteyen otomobil ıahiplerl l9la 

AUTOGRAF. 
Türkiye ioin umumt nldll ı A. CEMiL TAlllA, Galata, Agop,.an Han 

italya - Habeş 
Yazan: Mütekait General KAZIM KARABEKIR 

440 sayfa 20 harita ve realm, flatı 1150 kurut 
.Satıı g•rl•rl ı 
lstanbul Ankara eaddeal No. 148 Pevzl •• No. 117 Vahit 
Taır•d11n almalı l•tl1•11l•r ı lstanbul Ankara caddeal 
Ca§alollu yokutu No. 8 TECELLi matbaaaına mllracaat. 

ŞiŞMAN YANKO 
LYJA~AZASI ı lıtanbul. Y ınlpoıtanı caddesi No. 39 

Mnıfmlilr ıon moda 

Mantoluk · ve Robluk YUnlUlerlmiz ve 
ipekll Parla Emprlmelerlmiz 

GELMiŞTiR 
Hır nen IOD moda 

lpekll . Pamuklu Keten 
Beyaı n rtnldl Jrumıılu 

Tuhafiye dairtmlıdt tD 11nrlıı çeıit, hazır n öloU lzerlnı 

Gömlek, Pijama, Robdötambr 
~ Y azhk lhtlyaçlannı temin için muhterem mUıterllerlmlıİ1.. 

teıriflerini ha11aten rica oderls. 

CiHAZ TAKIMLARI 
- METANET - UCUZLUK ~ 

BAYLAR: 
• -; 

~~ 
~~un, 

fCZANELERDE SATILIR 

Pehlivan Güreşleri 
1 Bayramiç K•ymakamhGından ı 
Ayvacık kazaaının Gemedere mevkilndo mutat veçhlle kurul ıcak 

büyük panayırın dağılma11 •• meıbur Çan panayırının kurulma ıa• 
manları arasında kılan 31/5/935 Cuma ııUnU Bayramiç kaıabaaında 
büyük bir pehlivan illreıi yapılacak ve bu gUreı• TUrkiyenin en 
DnlU pehlivanları ittirak edecektir. 

GUreıln btıyUklllğD niıbetlndekl hazırliklar yaptlıyorken her ı•y· 
den evvel gelecek pehllvaniarla seyirci misafirlerin ylylp içme ve 
oturup yatma gibi mübrem ihtiyaçları ıözönUne alınarak çok özenil 
tertlbler almmıştar. Binaenaleyh ıerek aıllreıfmize katalacak pehliYaa 
larm ve gerek zevkU bir glln yafamak arzuı.lle bunu Hyir eta11ie 
gelecek zevatın umduklarından fazla memnun kalacakları ilin olunur. 

............................................................ ······························-····························-
Son Posta Matbaası 
Sahibi ı R. Kökçü Neır. Müd11r!i : Tahir 

ve belgevtekllllnl, •lnlr 
zlflvetlnl giderir. 

~~K VVSTt 
ORMOBiN 

...-.----~KUTUSUNDAN C~ 

Her eczanede bulunur. 
Kutusu 150 kuru,tur. 

Adre• ı Galata poıta kutuıu 1255 

Müzayede 

Bu Cuma 
Uıua nmanlardanbtrl ıehrl• 

mb:de emıaline teaadllf edllmiyen 
bUyDk bir •ıya müzayedesi ola· 
caktır. Eıkl ve zevk aahiblt m ... 
raldı bir ailenin Uç batından beri 
b&lytık bir itina ile biriktlrdf tJ 
nadf de kıymettar eıya mtlıayede 
ile ıatdacakhr. 

Bu milıteana müzayedede 
merhum ÇtirUkıulu Mahmud Paıa 
ailesin• alt etya ıatılacaktır. 

Satıft Kabataıta SetüıtUnde 
merhumun konağında yapılacak• 
br. Müzayede 24 Meyıa Cum• 
ıünUdUr. 

Fazla izahat için, Salih Ye Sa• 
ıon mobilya mafaz&1ına mUra• 
caat. Tel ı ( 43249 ) 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topgulu oadd11i No. IS 

Güzelliti ve yakmlıtı itibarile ıehrlmizin yeıAne bahçeı\ 

PANORAMA (Yanl8ah91) 
23 Mayıs Pertembe gunu açılıyor 

Kıymetli HAM.YET 'le difter maruf 
Bayan 1 ve sevimli artist 
ve ıan'atkArları dinliyeceksintz. Telefon : 41088 

Nafıa Bakanlığından: 
Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 ton Kreozot kapah 

sarf uaulQ Ilı ekılltmeyı konulmuıtur. 
Ekılltmo 24 Haziran 935 tarihine raıtlıyaa Paıarteıl ,ann Hat 

15 de Ankarada Bakanlak Malzeme MUdllrlDğOndı yapılacaktır. 
Taliplerin tekliflerini Ticaret Odaıı vHlkaıı vı 6250 Urabk muYak
kat temlnatlan fle birlikte 24 Haziran 935 Puartt1l ıDaG ıaat 
14 de kadu Malıemı MlldörllljOn• tevdi etmeleri lhımdır. lıtek· 
iller bu huıuıtald ıartnamolerf 5 lira mukabilinde Ankarada Ba· 
kaahlc Malzeme MUdürlOj'tlnden alabilirler. u247s_, 

yuzun zayıllamıı adalelırlnJ 
ku netlendirir. Sabahlan; be-

Ooğdıağunuz tarih ne oluna 
olsun, bu 1ene kaandıtıDIS ve 
müteakip ıeneltrdt kazanaca• 
ğınız parlak muvaffakiyetler 
yıldızlara deiil bizzat kendinize 
.medyundur. Şimdi, her kadın 
hattl aolmuv nya buruımuı 
bir yüze malik olıa bile cildi· 
n• geoolii'l iade edebilir, Vi
yana UniverıitHl Profesöril 
Doktor Stejıkal'in huıuıi usulü 
daireeiDde genç hayvanlardan 
lıtiheal edilen ve Hiocel tabir 
edilen ırençle9tirioi cnher şİm· 
dl, Penpe r•Diİndeki Tokalon 
kremi terkibinde oıevouttur. 

Yalnız geceleri yatmaıdaıa 

nvel tatbik edec•j'İDiz b11 
krem, uykunuı tenaıında cil
dinizi beeler ... r•nçleştirlr. 

yaz renrlncleld ( Yafı,z) To• 
kalon kre
mi kullanı
nız. Münbe
ıit meaama· 
tı t1ıklaştırır 

ve ıiyah be
nleri sriderir. 
Bv krem 
beyazlatıcı , 
beıleyioi ve 
mukavvidir . 
Bu yeni genç ıe,uı ıcı tec• 
rübeyi yapımı. Yüıünüzdı 

haeıl olacak tayanı hayret t•· 
beddül, aize mea'ut ve muvaf
fakiyetli bir lıtikbal l•m.İA 
edecektir. 

Kuşantı Bilmecesi 
8 EY O ÖL U N'da tık ve ucuz lpakll, yUnlU, 
pamuklu aetan kimdir ? 
( A • 8 • B • K ) kimdir ? 
Bllmeceyl bulup ilk cevap veren bat Bayan• 

BİRER ELBİSELİK 


