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Bu Memle etin Hikimi Olan Mason Teşkilatı Dağıltyor Mu? 

KöylününDavasıHalledilmeli Parti ~urult~yın~n M~za• 
_ _ .. kercsıBuNetıccyı Verıyoli 

~ j Localar Şimdilik Dört 
Bir Tatil Devresine 

Buçuk Ayl1k 
Giriyorlar 

Oatte ı K8r1Uler çar1rı biçerken 
At•lıda ı lkltelll karıı ihtiyar heyeU 

Meret vaziyeti tetkik edlror 
Karıa çay1rı blç111ekte11 d&nlror 

(TafıilAtı 10 uncu 1ayfamııdadırJ 

Merkez Bankasının Mü- Kamutayda 
hürlerini Taklit Etmiş IBütçeMüzakereleri 

Şimdi, Ben, Diyor, Puvasson Davril ' 
Yapmak istedim 

Geçenlerde Italyan tebea1ından ~============~ 
Dabkovlç adlı bir adam tutuldu. 
Bu adam Cllmhuriyet Merkez 
banka1ınm mUhrUnll Ye makbuı· 

larını taklit etmeye muvaffak 
olmuş, battA Avrupada bir mUH· 

IHeyl bile bu Yaaıta ile yere •ur· 
illa ya kalkıımııtı. Bu mlle11 eaeye 

tılarafla yapılan mUracaata dun 
cı•ap gelmlf, TUrk polisin io 
yakaladıtı Dabkoviçin bllYiyetl 
taıdik olunmuştur. Şimdi Dabko
•lç'in lfadeıl ıudur: 

- Ben, bu makbuzlan Anu• 
p"ada tanıdığım bir fabrikaya 

föndermiştim. Bunların 1 Niıanda 
eline geçeceğini düşünmüttüm ve 
~ Niı ::ın balığı yaptım. 

Ad:lye, böyle bir puva"son 
davril hikayesi kabul edemiyeceği 
İçin Dabkoviç tevkif edilmiıtir. 

Bulgarların Tahri
katı Hali Devamd 

Sofya, 27 (H111uıl) - Bull'ar ••· 
zetelerl 1876 da Oımanlı hiklmlye• 
tine kartı çıkan Bul•u iıyanıaıa 

elebatılımnı t•bcll bahanHile Ye •aı 
kunetlerlle TlrklGlıı aleyhinde tahrl· 
kit yapıyorlar. MeHll 28 tarihli 
utro •azetHi, caıuıhık, haydutluk 
ve laer ani •addarlıktan ıuçlu bir 
Bul.ar kadınını, Rayaa Pop G•or· 
aönyı a6klere çıkarıyor, Gzeria6 
"ya hGrriyet ya ölGm,, ibaruini 
yazarak ıokaklara çıkan n bu yaz. 
d•n Prenıeı adı verUen bu kadın 
Hafıa Pafa kumınduındakl ukerler 
tarr-fından tutulmuı, Tatarcıja Hvk· 
ed im fı or .. dan FUibeye 2önderllm:, , 
ıonra, Avrupa hUkftmet erinden 
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ba:ı ılar n ın iltimuı üzerine hudut 
har el ed ilm ittir. Bu kftd ın, ıonra 
Moıkonya ıritm it ve Çarlık hoku
meti hesabına taluil ettirilmittir. L ___________________ __, 

Boğazın Anadolu Yaka
sındakiler 

1$irketi Hayriyeya Bir 
teklif Daha Yapıhyor 

Anadoluhisarlıların Şirketi 
liayriyeye açtığı boykot aavaıı 
cle•am ediyor. Anadoluhiaarlılar 
•osyete biletler fia tlarmı indir• 
lneıae bu fikirlerinde direnecek· 
lerini söy IUyorlar. Bu direnişe bir 
iki gUndenberl Kandilliler de işti· 
~k etmiılerdir. Anadoluhisarlılar 
11\. anhca, Çubuklu, ve Paşababçe 
~olcularının da Kandllll veyahut 

nadoluhiaar ndan Bebeğe geç• 
( Davamı 10 uncu 7(h:de ) 

Dll11kl topl•rtlııl• ru•• 6ogl• iz•· 
h•I ••r•• Sılılı•I ••k••ı Re/Ilı 

S•gtla .. 
[Müukere tafsillltı 14 tinci 1ayfadadır] 

-..ca. ... __. .... ·--------·-

Pala bıyıklı 
Çocuk 

Bir 

Ağır Ceza mahkemesi dUn 
Cemal adlı bir katilin muhake
meıini yapıyordu. Cemal palabı· 
yıkh bir delikanlıdu. Nilfu• kiğı· 
dma göre yaıınm onbir olduğunu 
söylemiıtir. Mahkeme bu iddia ve 
nUfus kiğıdana a-öre Cemali ad.iye 
doktorlarına muayene ettirmiş, 
Faruk ve mümeyyiz olup o!madığmı 
sormuıtur. Muayenede Cemalin tam 
yirmi yaşında olduğu anlatılmıştır. ,-

22 Saat 
Terkos Yok 

Buıftn Terkoı su ları a~leden 

iki ıaat IODra y ani 1aat on d8rtte 
kHileeek H bu kuilclik yarıa 
ı at oa!kiye kadar devam ede. 
cektlr. Bunun Hbelıl, fehre fada 
ıu vermek lçlıı Terkoı tealsatında 
yapılacak olaa yilkael tmo itid ir. 
Maaullah bir yangın olursa Ter· 
koıun yedek haslnelerinde ıu 
vardır. Bu .ulardan iıtifade edl· 
llcektlr. 
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Geçenlerde toplanan Cumhu· 
rlyet Halk Partiıi kurultayında 
kökleri ecnebi topraklarda bulu
nan btıUin teıekkOlleria dağıtıl· 
ma11 da konuıuldu. Yurdumuzda 
kökleri ecnebi topraklarda bulu• 
nan teıekküllerfn bulunup bulun• 
madıtanı bilmiyoruz. Fakat Tür
kiye maaonlarının eyyelce lıkoç 

masonluiu merkezine batlı bulun• 
duğu malumdur. lıt• bu karara 
dayanılarak Türkiye maaonluğu· 
nun da liğvedileceji ıöylenmek· 
tedlr. Gerçi masonlar burada 
1erll bir teıekktU kurmuılar. V • 
ecnebi Jocalarfyle allkalarını kea
mlılerdir. Fakat blltlln masonla• 
nn manen lngilteredeki teıekkllle 
bağlı olduklara fddlasile böyle bir 
kararın yerinde olduju b11aa 
edilmektedir. 

Partinin bu karan üzerine 
Türkiy• maaonları dört buçuk 
aylık bb tatil kararını ••rmlıler
dlr. Het yaz bir, bir buçuk ay 
talil yapan bu teşekklillln bu 
kadar uzun bir tatil devreıl ka· 
bul etmeal hayatının nihayet bul· 
•uaaa bir delil aayılıyor. 

Bizim 8fre1tclllfmt.. r1n TOr
klyede takriben attı bin kadar 

lla•onlul•• •'••hlfttl• '•'••aft eıkl 
Atlllge ••kanı M•lt•af Ent Bo:ıkurl 

maaon Yardır. Bunların bq bini 
lıtanbulda, bini de Anadoludadır. 

ftalyada 
Silah Altına Çağnlan!ar 

Roma, 26 - RHml ~azete 1912 
•ınıfınıa ıDel mlltelaH11•lar •• ktlçtlk 
·•ba1larınıa .. ismet• catırıldıklarını 
kaydediyor. 

Fakir Fakat Ahliklı Aile
lere Barınma Kolaylığı 

Pek fakir olup ta barınacak 

yerleri bulunamayan bUınUbal 

aabibl aileler için bir karar v .. 

rilmlıtlr. 

Bu karara nazaran, ıehrin 

muhtelif yangın yerlerinde bulu· 
nan ve etrafa ufak bir maarafla 

kapatılarak barınılabilecek bir 
hale gelebilecek olan mahzen ve 
emsali yerler her nahiye mınta· 

kası dahilindeki fakirlerin mecca· 
nen oturmalarına tahılı edilecek· 
tir. Bilahare bu yerler mllmkUn 
mertebe tanzim edilecek •• ken· 
dilerlne torkedilecıktir. 

- Gneteler -Venizelos Yine Tahrikata Başladı 
==-=--~~~~~~~~---~~~~~~~~-

Dünya V eni&olcıaa - Uılan ey dil, uslan art.k ihtiyar olmaktunıl .. 



2 Sayfa 

• Hl ı e ı 

Başbakanın 
Son Söylevini 

Nasıl Bu/dunu% ? 
Kızllay Ba kanı General AH: 
- Baıbnkan vazifuinl yaptı. Va

zife s ruı timdi ll:ıdedir. Onu, birçok 
temubrımda tanıdım; Loz.an kahramanı 

kudret ve enerjiai içinde, topraklorını 
bizden çok daha ziyade dlltOneD 
kıymetli insanımızdır. Son aöylevlle 
de anlattı ki, Tanrı korusun, berlannri 
bir olutta ''emrivakide" suçlu o de
ğildir, onun gösterdiği çöıge - hal 
çaresi - anlamayan, Yerdiği vazifeyi 
yapmıyan biziz. Bua-Un 7er yfbQ, utık 
kılınç, pala kaYgarıından· vazgeçmit, 
z.ehirli gaz, tayyare, tonk, yarııına 

çıkmıthr. Tayyare hem güven, hem 
1Rldırma va&.tasıdır. Bunun için yapa• 
cıatunaz t•Y halka hamiyet aıJısı 

aş lamnktır. Eli para tutanlarımız. 
biraz harekete gelmelidir. Ne bileyim, 
daha birçok vu tatarla tayyareleri-
mizi arttırmak için berfeyi yapmalı, 
didinmellyiı. 

* B kterlyolog Cev t Tehaln : 
- 1 met faann 10 sene evveline 

göre daha c sur, daha kuvvetli ve 
azlmkirdır. Son nutku, onun, yerinde 
dOtilnülmuf, yerinde aarfcdilmiı bir 
cevherdir. Onun kafasından çıkan 

son nutkundan m mnunum. oo,nna
nOı:: Toyya.re tehlikesi ex ıey midir? 
Zehirli g zlar içinde, kedi pençesine 
dClımtiı bir fare gibi kıvranarnk 
3lmek az feci ıey midir? Bllyük 
Avrupa ıehlr'erinde, hele Berlinde 
ııördOğOm zehirli gaz ve tayyare 
te kilihnı mutlak ıurette memleke
timiz.de de kıımen olaun tatbik et. 
memlz. 1 ı: . dır. 

* 1 tanbul Halkevl çevlrgenl 
Burkan: 

-Baıbakanımızın aon söylevi ince 
bir zekA He kuvvetli bir aaker ener• 
jisinin doğurduğu nciz bir söylevdir. 
Onun söyledikleri oeyler Ozeriode her 
vatandaıın uz.un uzun dlltilnmeal, üze
rinde durması IAz.ımze'en hayati nok
talar Yardır. Bu m yanda hnva tehli
kesini bertaraf etmemiz f çin yenl 
tayyare! r yapmamızın lüzumundan 
babıediyorlar. Bunun için halkın bu 
ite dört elle ear lma&ı, bUtiln kuvve· 
tile yerdım yapması llzımdır. 

~ 

Hangi Mektebe 
Girecek iniz? 

ÖnUmUzdeki tatil dene11inden son
ra yeni 1935 • 1936 derıı yılı, bıelı
yacak. Daha ıimdiden mektep dordino 
dOıen gençlere " çocuk babalarına 
her ene olduğu aibi bu yıl arkada9 
olmak vuif ini üzerimize aldık. 

SON POSTA'nın m ktepçial önU
mUıd ki 

1 Hazır n 
Cumartesi gUntinden itibaren Or

t mektep, Li v Yükaek mektep
lerin kayıt ve kabul şıutlarını eUtun
lırındn neşretmiye b şlıyor. 

Blzd n orunuz 1 •• 
Muhtelif mektepler üzerinde kar

eılaşacnğınız zorlukları, yo.nlıı anlamn-
1 rı bildiriulz. 

Cevap Verec ftlz ı. 

SON POSTA 

r a es el 
Zabıta Bir Şebe eyi Ad iyeye V rdi 

Tevkif d · diler Ve Bir mı 
Polis Boyoğlunda sahte diplo

ma, mühür ve belediye ruhıat· 
namelui, askerlik ıubeıl kAğıt
larına yapmakla maznun bir ıe· 
bek yakalamıJ ve bunlardan bir 
kısmı hakkında Beyoğlu Sulh ce
za mahkemesinden tevkif kararı 

alarak dün müddeiumumiliğe gön
cf erm · ftİr. Suçlular şunlardır. l 
Taka:mde Ziba aokağında 42 nu
mnrada otur n Osep Ltih:, 2 Kur-
tuluş caddeslnd 59 numarada 
Jiraer, 3 P ngalh icndlye soka
ğında ı numar da Leon, 4 B yoğ• 
lu badem ıokağı 4 numarada Pi· 
yer, 5 Galatada mumhane cadde· 
ıinde 181 numarada Rahim, 6 
Matbaacı Daklsoıı, 7 Taksimde 
kUçükduvarcı ııokak N. 27 de Kirkor. 

Bunlardan Luiz, Jiraer ve Leon 
tevkif edilmişlerdir. 

iddia edildiğine glSre jlraer 
Ye Leon Luiıe mllractıat ederek 
kendisin Üniveniteden dinilik 
diploması alacaklarım ıöylemlş-

ler v muht lif zamanlarda d 
kendisinden tam (620) lir lmış· 
lar ve 4/3/934 t rihli ve 1678 
numaralı da bir diploma vermi 
)erdir. Bu diplomad KOltur Ba
kanlığının Üniversitenin mühlirle
rinl taklit etmişlerdir. Mührü de 
Rahim adlı bir mUbUrcUye yaptır
dıklarını aöylomiflerdir. Bunlar 
Lulze diplomayı almadan evv l de 
belediyeden bir &ahte ruhsatname 
getirmişlerdir. Diplomayı matbaa
cı Dakisos besmıı. Bunların evin• 
de sahte muhnrler ve diploma
larla beraber ask rlik ıubesln 
ait başlıklı kağıtlar da bulunmuş· 
tur. Bunları da Kirkor basmıf. 
Jira r kendi namına da bir dişçlak 
diploması yapmış ve kullanmış. 
Vakit geç olduğu için 11uçlular 
poliıe iade ed;Imlşlerclir. Bugün 
hepsi de altıncı müstantlkliie ve
ril ceklerdir. 

Mahal! Bekçileri 
Sakalık, Suculuk 
Yap m1yacaklar 

M hali bekçilerinin, sakalık, 
k hvecilik ve em ali işlerle kat'i· 
y n m ıgul olmamal ra, bu kabil 
işlerle alAka ı olan b kçilerln der
hal vazifelerine nih yet verilme&i 
kararlaşmışbr. 

OUmrUklerd Teftl9 
lstanbuJ GOmrUkleri Ba§mUdUrU 

Seyfi Aydın diln paket vo Sirkeci 
gümrüklerini gezmiş, yeni ıervis
Jeri gözden geçirmiştir. Yeni ser· 
vfslerin ne iı gör bildiği hakkmd 
Gfimrllkl r Bak nlığına bir rapor 
Yerecektir. 

lr---0--z-T-ü-rk_ç_e __ "'\ · SerseriJik Suçlusu 
Çal ma a • Bir Genç ..• 

On Biri ci Ll•t 
1 - MUz k ro - GörDıme, g8rGıtD 
Örnekler; 1 - Bilkret g6rlltmo1erin

d n sonra. • 2 - Bu İ.f için daha 
hiç bir görDıllde bulunmadık. 

2 - MUnakaşa • Aytıımn 
Örnek; Bu iki adam ara11nda er 

ayt.ıına, kavgaya Yarır. 
MUnak tm k - Aytıımak 

3 - Te tlyi fk r tm k • 
Oylaımak 

Testiyi efk r • Oylaı a 
Örnekı Uzun uzadıya oylatmadan 

ıonra, lıtediainlz ıılbl karar Ter .. 
bildik 

4 - Efk r1 umumtr• • Kamoy, 
Kamut oy'dan 

Örnek; Almanyanın ıll&hlanma dava
ıında 1nıiltere kamoyu ikiye ay
rılmııtır. 

1 

1 tS - Basiret - Önı6rl1 
· Örnek; ina n hl9 bir lıte lSng6rDıUntl 

kaybetmem 11. 
Nob Gaz.etemiz.e g4nderilicek yazı• 

· larda bu kelimelerin Ü•manhcaları
nm kullanılmamaaını rica ederir. ______________ _J 

ilbay Muhittin 
Berline Gitti 

Bir tetkik gezintiıine çıkan 
Belediye reisi ve ilbay Muhittin 
Pariıten Berline geçmiştir. Son 
güolerd Franıada havalar çok 
&oğuk ·uiği için kııı ha talan· 
mııhr. Bu yUzden d otomobil 
ıeyahatinden vazgeçmiı v oto
mobilini lstonbula göndermi tir. 
On beş gUne kadar dönecektir. 

Umumi Hizmetlerde 
Çalııtırıl cak 

Reıat oğlu Ragıp 35 y şın· 
dadır ve Dnıcelidfr. Fakat l&tan
buldn yaşam ktadır. Hınıılıktan 
Beyoğlu sulh mahk mesind n 
c zn alarak bir ay h piıte y t
mıştır. Bu noktad o sabıkalıdır. 
Rogıbın bu seferki ıuçu ıerıee 
rillktlr. 

iddiaya alSre ıon iki ay içinde 
Ragıbm vUcudll sağlam y çabı
mıya elveriıll bulunduiu halde 
bir iı tutmadıtı v it bulmak 
teşebbllıUnde d bulunmadığı 
zabıtanın gözüne çarpmıı ve ıer
ıert:fk uçlle yakalanarak mah
kemeye getirilmiıtir. 

Suçlu Ragıp t n:I olduğunu 
bildirmekte fakat elinde nQfuı 
tezk rc&l bulunmadığı içlo kendi· 
ıinc hiçbir yerde it vermedlkle• 
rint iddia etmektedir. Ve memle· 
ketine gitmek arzusunda fıe de 
parasızlıktan gidemediğini ılSyle
mcktedir. Mahkeme Rasııbı ıuçlu 
bulmuştur. Ve kendisinin iki y 
mUddetle. umum! hlzm tlerden 
birinde çalı tırılmasına, sonra bir 
iş mUeueseslne e kine; tembel· 
likte ısrar ettiği takdirde Ana• 
dolu içinde bir çalışm yurduna 
gönderilmesine karar verml§tir. 

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

arşı 

On be glln evvel Beykozun 
Buzhan k6y0nde bir kuduz 
köpek bir merk bl, bir kuzuyu 
ve iki ineği ıaırmııtı. Buralarda 
bayt r bulunmadığı için Beykoz 
jandarm kumandanı Tevfik o~ 
mir bey derhal faaliyete geçmiı 
kuduz köpeğini öldUrtmü ve bay· 
vanları de göz hapsi altına al-
mıştı. Hayvanların hepsi de ku
durduğu için evvaJisi gUn öldü
rülmüşlerdir. Kuduz olmasına 

ihtimal verHen bir başka köpek 
te iki köylUyD daJamııtır. Jandar• 
ma kumandanlığı bu köylUleri de 
kuduz mliessesu;ne göndermek 

l 
için arattırmaktadır. Jandarm 
kumandanı öldllrlllen kuduzun 
başka köylerde ve baıka hayvan
ları da dalamış olm11ını nazan 
ltibare alarak haıtalanan koyun, 
keçi, inek v kuzulann köylOl r 
tarafından kesilmemealni ve etinin 
yenmemesi için halkı uyandırmay 
çalışmaktadır. Kuduz hayvanın 
etini yiyenler ve sUtunU içenler de 
kudurma feldketine dil eceklerl 
muhakkak olduğu için jandarma 
!kumandanının uyanaklığını takdir 
etmemek mümkün d ğildlr. Son 
ıamanlarda Beykoz ve h valialude 
başıboş köpekler çoğalmı§tır. 

Pazar Ola Has•n B. Diyor Ki: 

----

Mayıs 27 

arihi 

Bir .ki 
Satırla 

Hlndlatana ihracat 
DUşUnUIUyor 

Istanbul Endüstri ve T echa 
odası Hindist na ihracat yapılma• 
ınao kabil olup olmadığını tetkik 

etmektedir. Kabil olduğu takdir 
de Hlndistanda Türk malları içlQ 
yeni bir pazar temin dil cektlr. 

lf- lf- lfo 
Bir Tahll iye Al ti 

Kazaya uğ'rıyan bir vapuruq 
t ?ılz mevceleri ile yerini tal in dol 
Radyo far adlı tablisiy aletinin 
yapılması bitmiş v dUn tecrUbelet 
yapılmıştır. 

* * * Afyon R kolt mlz ozl 
Geçen yıl Tilrklye afyon re• 

koltesi (5000) &andık iken bu yıl 
kim tahdit edilmiı olmasına ral'

men (7) bin sandıktır. Bu vru:iy t 
afyon inhiıerının mUbay işlerini 
~Uçl ıtlrmiştir. Yeni yılda afyo 
kimi biraz daha tahdit dil 

ccktir. 
,.. * lf

AtatUrk KöprUsU 
Bir gazete Atatürk köprUsUnUQ 

bu hafta ihale edil ceğlni yazmı 
br. H lbuki mUnakaıa için alb 1 
mnddet konmuvtur. lhnl b ' bu• 
çuk ay sonra yapıl cakbr. 

* * * iki Vapur çarpı tı 
Evvelki gece Boğaılçinde blı 

Yapur çarpışmaıı olmu , Karada. 
nlzden gelen lngiliz b ndrab 
Voreda vapuru BfiyUkdere önUnde 
manevra yaparken erkoaındaQ 
gelen Franıız bandralı Ron vapuru 
baı tarafına bindirmiştir. 

Çarpışma neticesinde her lld] 
vapurun da baş tarafları parça .. 
1 nmıştır. Vapurlar 11ahlle ç kil• 

ilerdir. 

• • • Llm nımızd Ma ırh Prensi ı 

Naz Perver adlı hususi yatlı 
dUn şehrimize Mısır pr nslerindeq 
Abdillmtinlm ve Yu uf ile dört 
arkadaşı gelmiılerdir. AbdUI• 
mtlnim burada kalacak, diğerleri 
ıeyahatlerine devam edec klerdJr, 

lf- * lf
Yumurtactlartn Dil ki rl 

lıtonbul yumurta tUccarlara 
d n Tllrkofü•te bir toplantı y p
mıılardır. Yumurtacılar bilha ıa 
yumurta. ihracab yapacakların ıJ 
az iki yıl bu 1 le uğr mış olm , 
larmı, yumurtaların taze, konserve 
ye çıkma olarak Uç sınıfa ayrıl
masını, yumurta kontrolunu mu• 
rakabe edecek bir komiııyoo 
teıklllnl istemektedirler. 

* * -« Peyaaa V puru Kurlu a1t1acll 
Yeşilk6y F neri önUnde karaya 

oturan Peyasa vapuru btltUn 
iayr tlere rağmen henOz kurla• 
rılamamıştır. 

HaHn B. - Pazar ola şerbetçibaıı ••• 
Şerbetin barda§'ını beı kuruştan Uç 
mi indirdin ? .. 1 

Şerbetçi - Ne yaparsın Haaan B. 1 .• 
it yok... Belki böy1oli\de biraz ahı veriş 
olur, d dim. 

•. . Üç kuruı ucuz doğll ml? Bir oloe 
ıu beş kuruv... Demek benim ıerbetim 
ıudan ucuıl 

Hasan B. - Sudan daha ucuzu var, 
ferbetçibaşı ••• Gayrlmilbadil bonoları 
iki kuruşa! •• 
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r- Hergün 
Hava Tehlikesi 

• 
Basın Kurultayı 

• 
Hava Tehlikesi 

l&met lnönU tehlike l~areti 
•eriyor. Havai nmız emin değildir, 
binbir badireden kurtardıj'ımız 
bu topr klan timdi ha•a bakı
mından mlldafaasır: bırakmıyabm, 
diyor ve bUUin yurddaıl•n vazife 
başına çağınyor. 
' Ondan iki ~Un enel Hitler 
Rayştagda buna benzer ılSzler 
•öyl di. Yine birkaç gün evnl de 
Baldvin lngilterenln haYa tehlikesi 
Ue karıı karııya bulunduğunu 
bildirdi. 

Demek kl biltun milletler her 
ıeyden fada ve herşeyden enel 
hava kuvvetlerine ehemmiyet ve• 
riyorlar. Çtinkn miJletlerin mu· 
kadderatı bu hava ıilihına bağlı 
bulunuyor. 

Öyle is haydi I§ baııoa. He· 
pl_miz elimizden geldJğl kadar bu 
tehlikenin karşısına geçmeye 
~ah şalım. 

* Basın Kurultayı 
Basın Kurultayında iç lflerl 

Brıl<anı ile Matbuat Umum Mn
~llrünUn nutukları bize Türk 
ınatbuab hakkında dDıUoUlenleri 
anlatmıya kAff dir. 

Diyorlar ki: 
- Gazetelerin yayım ve ilin 

lil bozuktur. 
- Hu6usi kapital ve teıeb· 

bUılere bağlısınız. 
- Rekabet yftıllnden 1ayfa 

tarıfı yapıyor1unuz. 

- Gaıeteler kalitelerini kay· 
~ederek birbirlerinin kopyoıl 
olmuştur. 

- Gaz t cilik bir meılek ola· 
rak organize değildir. 

Bu g6rllılerdo bir dweceyo 
Sladar isab t vardır. Fakat bizce 
'ara tamamen teşhis od.lJmiı 
.fleğitdir. 

Gazetelerin yayım ve ilAn ftl 
Lözuktur. Bunu kabul ediyoruz 
\'e dllzeltllmeıinl bekliyoruz. Ga· 
tetel rin ta k6ylere kadar yayıl• 
lnası, hem inkılabın halka anla
tılması, hem okumanın artması 
noktcsındnn faydalıdır. Bunda hU
knmetle elele vererek çalışabiliriz. 

Fakat gazetelerin yayımı Ue 
allil·adar olunca aayfa fazlalığına 
dokunmamak lfiıımdır. Gazet•nio 
ıayfası arttıkca sahtı da artar. 
Son gUnlerde sabah &•zeteleri 
arasındaki sayfa yanıı bunu bir 
daha ispat otmfttlr. Sayf alarıa 
artması bu ıazetelerln 1abıını 
tllzde yirmi beı artbrmııtır. 
Gaı;elelerln ıayfalara aıaldığı gibi 
derhal ıatııları da dnıecektir. 
ÇUnkll bizim harflerimiz bOytık
tUr. Sayfa çok, fakat mllnderecat 
azdır. Birçok okuyucunun vakti 
boldur ve okuyacağı yoktur, ga• 
ıeteyi zengin •e dolu görmek 
lıter. Bu ihtiyaca ceYap vermlyen 
•z sayfalı gazete memleketin her 
tarafına yayalamaz. 

Gazetelerin kalite JtlbarJle dU· 
tliklnklerlne gelince: Bunda bir 
16rOı farla vardır. Gazete halka 
indikçe Hviyece de alçalır. Halkın 
llıtUnde kalan ve yalnız okumuı 
••nıfa hitap eden gazeteler fikir 
8tıvlyelerinl muhafaza edebilirler, 
fakat halk arasına giremezler. 

1 
BUtUo dünya gazetelerini tet· 

l(f k edin. Bu fikrin doğruluğunu 
~ôrecekslniz. Yerim müsait olsay· 
iaı, bunu misnllerile, delillerile 

Pat ederdim. Y nlnız ıu kadar 
:~Yllyeyim ki, gazete halka inme
J •kçe vazifesini yapamaz. Halka 
lldlkçe de bir linivcnite kUrsllail 
''•nıaz. 

SON POSTA 

a Yirminci Asrın adamı a 

Ba reaimdeki adamlar Mer:ihte y: ıa:l:§"ı zannedilen 
insanlar deilllerdir. HaJU', lunlar JHJÜıtlndedirler n 
aizin .ıibi, bizim gibi Acem ofullunıdandır. Yala z yir
minci aann adamını temsil C< uler. ~irminci aann inunı, 
hayab kendiıi için hem yaıııınacak, hem tabammlll edile
miyecek bir bale getinnlttir. Bir taraftan yapmak için 
her turlO kolaylıkları , e konf :: .. nı fent ederken, öte 

t-raft-n inaanları 6lôlrmek ve zc.birleıııek jçlJa binbtr 
tiirlil ., .. talar kethdiyor. 

Ş m-ı bDttın Avrupa milletleri, tayyare h:ırfl 1de ıe
b"rlere atılacak zehirli gaz lombalerına kartı koru ma 
tedbirleri alıyor ve talimleri yapıyorlar. Bizde de yaln .r; 
tayyare defil, zehirli gazlara kartı korunmayı bilmek 
lirım. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Bütçe 

Kamutayda 
Ankara, 26 (A.A.) - Bugün 

Hasan Sakanın baıkaolığında top
lanan Kamutay toplanbıında 1935 
yılı mUvazenei umumiye kanunu• 
nuo varidat kısmı üzerindeki gö
rilfmeler tamamlanarak kanunun 
beyetl umomiyeal reye konmuı ve 
kabul edllmiıtir. 

Basın Kurultayı 
Komiıyonlar Dün Yeni 

Kararlar Verdiler 
Ankara, 'l1 (Hususi) - Hasın 

kurultayı komisyonlarında dilo 
münakaşalı görUımeler oldu. Iı 
Blrli~i komisyonunda devlet Ue 
gazeteler arasındaki münasebet
lerin dUıeltilmeal, gazetelerin bu 
husuıtaki ihtiyaçlan ve uğradıkları 
gDçlOkler konuıulmu§tur. Neticede 
genel basın direktörlUğll ile ga• 
zeteler arasında bir çalışma bir· 
liğl yapılması uygun görillmtlşttir. 

KUltlir komiıyonunda gazete• 
lerin sayfaları etrafında görüş· 
meler olmuf, Türk gazeteci· 
liğinln kalite bakımından kuv· 
vetlenmHi yollan aranmıf, 
bu arada gazete, mecmua 
ve kitap yayımının genişletilmesi 
çarelerJ üzerinde de durulmuştur. 
Neticede komiıyon lstanbul ga· 
zetelerlnln 8 ile 12 sayfa arasın· 
da çıkmaları kararma varılmııtır. 

M slek komisyonu da, bütUn 
gazeteci \ • muharrlr1ul içine 
alacak ve merkezi Ankarada 
bulunacak bir basın kurumu ku· 
rulmaaına karar vermiştir. 

Ayrıca bir de matbuat aka· 
demiıi kurulacak, bu akademinin 
kurslarına blltun gazeteciler de
vam edecektJr. 

Küçük Anlaşmanın Mühim 
E ir Toplan tısı 

Cenevre, 26 - Küçük anlat· 
ma ya bağla devletlerin mllme~· 
sillerl borada Romanya dışan 
itleri bakanının başkanlığında 
mllhlm bir toplanb yapblar. 

iki Denizaltı Gemisi Mi 
Alacağız? 

SelAnlkte çıkan Franıızca Ende
pandan ıazeteal Londradan alarak 
verdiği bir haberde, hUkümetimJ
zin iki denb:alh gemisi alacağı• 
nı, Balkan paktı şartlarına uya· 
rak Yunan hükumetine blldirdJ· 
ğinl yazmaktadır. 

/STER 

Kanunu 
Kabul Edildi 

Kamutay yarın toplanacaktır. 
" EvfHlllci güttkü kamatag top• 

lantuında ~ağlık, Ekonomi, Bayın• 
dırlık, Kiiltür Baka.,./ıklarmın bütçe• 
/eri milzak11re edilirlce,. bazı ıaylav
ların ilari şBrdükleri mütalaelaro 
•ltiluı4ar balcanl•rın o•rdilcl•rl c•• 
oopları, gazel11mfzi11 ontlördü"cil 
giizli1td• o'kagateuz. ., 

Hava 
Tehlikesine 
Karşı 

Ankara, 26 (A.A.) - C.H.P. 
kamutay gurupu, Tilrkiyenin ha
va teblihesino karfl açık olduğu• 
nu yurttaılara anlatmak için tay• 
yare kurumunu her suretle arka· 
lamayı kararlaştırmışbr. 

Tarkiyenln hava tehlikesine 
karıı güvenli ve aavgalı olma11 
için grup, elinden gelen btitlln 
emekleri sarf edecektir. 

Grup üyeleri "hava tehlike
sini bilenler,, arasında çahşmağa 
da ayrıca karar vermişlerdir. 

200 Genç Zabit 
Yunan Ordusundan 

Çıkarılıyor 
Atina, 26 (Hususi) - isyan 

hareketini takdir eden (200) xa
bit vekilinin askerlikten çıkarıl
ması hakkındaki emir ordu ku· 
mandanlıklarma gönderilmiştir. 

Erkek K·ılığındaki 
Kız Dayak Yedi 

Kendisine erkek sllsU veren 
ve bu kılıkta gezen Bayan Melek
zet evvelce niflandıiJ, bilahare 
ayrılarak davalathğı Bayan Rem
ziye tarafından dövülmllştUr. 

Bayan Melekzat Pangalb ka· 
rakoluna mtiracaatla Bayan Rem
ziye'den fikAyet etmiıtir. Tabkl· 
kat f&pılmaktadır. 

Bir Gazeteye Karşı 
Boykotaj Yapıldı 

Varşova, 27 (A. A.) - UJuaal 
demokrat gazeta Vartavski ha'kın 
boykotaj yapmaaı Uzerino neıri

yatmı tatil etmişti. Çünkü Ma· 
reşal Pllıudskl için genel mateme 
iştirak etmemişti. 

/STER 

1ecim Ve 
Endü tri 
KurJltayı Son Toplan

tısını Yaptı 
Ankara, 26 - Türk tecim ve 

endüs~rl odalnrı dördüncU genel 
kurultayı, fiOD toplantısmı, bu 
sabah saat onda başkan ekonomi 
bakanı bay CelAl Bayann baş
kanlığı altında yapmıştır. 

Kurultayın Standrixasyon, Te
cim ve endüstri odaları kanun 
ve nizamnamesi · hakkmdakl ra· 
porlar .aynen kabul edilmiştir. 

Kurultay, Reisicumhura, kamu· 
tay başkanlığına, başbakana çe
kilen saygı tetyazıla~m• gelen 
kartı'ıklerı büyük bir tezahUrle 
karıda mııtır. 

Arazi Vergisi 
Mahsulleri Zarara Uğra· 
yanlardan Alınmayacak 

Ankara, 26 - Fevkalede an• 
za dolayıslle mahsulleri zarara 
uğrayanların arazi vergilerinin 
terkınl için yapılacak muamelenin 
en kısa yoldan yapılması Finans 
bakanlığı tarafından alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Bulga - Alman 
Futbol Maçında Bulgarlar 

Galip 
Sofya, 27 (Husust) - Burada 

Almanya 8 milli takımile Bulgar• 
lar orasında yapılan beynelmilel 
futbol maçanı sıfıra kar§ı iki ile 
!Bulgar takımı kazanmııbr. 

General Göring 
Sofyada 

Sofya, 27 (Huıuai) - Gene· 
ral Göerlng ile maiyeti ınç tayya· 
re ile buraya muvasalat etmif· 
lerd:r. Daı iş!eri, au Ye demir 
yolları bakaıılarilo Sofya şarba)'t 
e-enerali kabul edeceklerdir. 

Generalin seyabatı busust ma
hiyette olmasına rağmen kabuller 
resmi mahiyette olaca'ktır. Kıral 
!kendisine bir ziyafet verecek ve 
Gı>ring eyaaal görilşmeler ya• 
pacakbr. 

Türk - Yunan Ticaret 
Müzakereleri 

Atina. 26 (Hususi) - Ha:ıf ran• 
da müddeti bitecek olan Türk • 
Yunan ticaret uzla~maaının ye
nisinin müzaker•.d için buraya 
bir Ttırk heyeti gelecektir. 

1 NANMA! ' 
Şirketi Hayriye fstanbulu bir rııır evvelki h_"t~ne 

cöndürc.ü. Anndoluhiırr n Ja, Rumellbiınr ve Kc_ndılbde 
oturanlar, fst nnbula inme k için Şirket v-.purunıı bin-

bu tekilde hareket edenlerin miktarı çoğnlaca ktır. 1 

miyor, sıınd:ıılarla Bebeğe ge"iyor, oradan beş kuru~ 
Yerip vapurla latıınbuln iniyorlar 

Evve lti ufak Lir gurup hal"nde lııışlayan bu 
tc ııeLbüıı e ıimdi 120 kiti ittirak etmektedir. Bu giditle 

Buna da sebep Şirketi H ayriyenin Bebeğeı kadar 
vapur ficretl be§ lruruı nldığı halde, oradan yukarı 
14 kurut lstemuidlr. 

İ~ttt Boğaziçi böyle l>ldfirfiUlr. Ha 1k artık npur 
yerine sandala biniyor. 

JSTER iNAN iSTER 1NANMAI 

Sayfa 3 

r------------------
S özün Kısası 

Dağa 
Kaldıran 

Kızlar 

Ba~ıkes·rde Emine isminde 
bir kızın Yakup iamiade bir deli
kanlı) ı dağa kaldırğını gn:zetede 
okuyunca, bu hadisenin kadınlar 

kongresi gU ılerine rastlamamış 
olmasına pek eıef ettim: 11 işte 

femiaizm düımanlarını utandaran 
bir vak'a daha. .. ., dedim. Zira 
erkeğin llstUnlüğüno inanmış olan· 
larm iddialarına göre, 'kadın gerçi 
fazla duygulu, hatta yerine göre 
zeki bir mahlüktur amma bayatta 
muvaffakiyet ıçın ~art olan 
bir kabiliyet onda yoktur: irade; 
ve lraden:n bütün şekilleri : 
Cesaret, azim, sebat, ahi· 
ganlık, pişkinlik, beceriklilik, gir
ginlik... Bunun için kadın tüccar 
olamaz, asker olamaz, poll& ola
maz deyip durmazlar midi? 

" 
Y akubu dağa kaldıran Emine, 

bütün bu iddialara Balıkesir 

ıahikalarının Ustlinden hayatın 
dililo ce np verdi; ceaareiln, 
atılganlığın, pişkinliğin, becerildi· 
liğin daniskasını yapb, kos-
koca delikanlıyı bir kucak 
ot gibi yükleyerek dağlara 
kaçırdı. Fakat bu cesaret feml· 
niatlerin haklarına ne ilave 
etmft olurıa olsun, ben Emtnenin 
memleket, hele ldanbul kızlarına 
6mek olmasına asla taraftar 
değllim. iki günde bir ortadan 
kaybolacak olan erk k dostları• 
mızı aramak için Çamlıca, Yaka· 
cık, Boğar.içi tepelerinde gezmiye 
•aktlmlz yok. 

- Ayol .•• Bizim Şinasl orta• 
larda g~rünmllyor. 

- Sakın onu Sevim dağa 
kaldırnuş olmasın? 

Gibi konuımalar sık aık kula· 
ğımıza çalınacak; dağethk kuln• 
b6nUn kadın flyeleri artacak; 
korkulu rftyalarımıza martini 
omuzunda dolaşan lstenbul kn· 
dınlarınan hayaletleri girec k. 
erkekler arasında eşleri, dostları 
kaybolanlar vali Muhiddin Ostnn· 
dağa koşacaklar: 

- Sın dağların llstUndesln, 
g'ôrürsUn, şu bizim Muıtafa T ~ 
sunu bangl kız, hangi dağa kal· 
dırdı acaba? diye soracaklar. 

Ve belki da Uludağa kadar 
yollanacaklar. 

Elektrik Şirketinin Öde .. 
yeceği Para lıi 

Ankara, 26 - Tramvay Sos• 
yelesi DrektörU Ktndbrf ile iki 
arkadaşı Bayındırlık Bakanı ta• 
rafından kabul edilmişlerdir. 

Şirketin iadesine mecbur ol
duğu pnra etrafında gönqlllmek· 
tedir. Şirketin yerine getirdiği 
vecibCler çıkanldıktaa aonra g .. 
rlye i)ir milyon sekiz yllz bin Ura 
•ermeıl icabetmektedlr. 

Güzel 
Fotoğraf 

Yarışımız 
Yaz geldi. Şimdi kırda, de· 
nizde, p!ajda birçok gUzel 
manzaralara şehit olacakaı

nıı. Elinizde fotoğraf maki· 
neniz varsa, hemen bunlar
dan birini tesbit ediniz ve 
ç.ıkar:dığmız fotoğrafı bize 
gönderiniz 
Her neşredilen fotoğl'af için 
&nhibine ( 1) lira verilecektir. 
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MEMLEl(ET 
• 

HABERLERi Dlln1111 llcti•at Haberleri 1 

Bügükçekmecede G.. .. M .d. 1 c v·ıA . Roınanga 
Bakkallar Iliıç umuş ecı ıye er enup ı ayetlerı- Petrolleri 
Satmıgacaklaı mizde Büyük Zararlara Sebep Bnkreıten yazılıyor - 1935 

BüyUkçekmece ( Husuıi ) - yıh ilk Uç ayı içinde Romanyada 
Reçete ile a!anması IAzımgelen Ol ı (2, 123,678) ton petrol çıkarılmııtır. 
l!Açlar.n aktar ve bakkallarda uyor 1934 yıh aynı ayları içinde ise 
1atıldığı gözönUne alınmış, alika· (1,947,264) ton petrol elde edil• 
darlara emir verilerek bunun Gaıiantep (Hususi) - Cenup mlıtl. .Ju iki rakkama göre bu 
yasak edilmHl iıtenilmiıtir. Bunun ve fark v;Jiyetlerimizde tedavili· 111 Romanya petrol kuyularını• 
üzerine dükkanlar dolaşdmıf, de bulunan eaki gUmUı mecidiye ı lıtibıalib bir yıl öncekine kıyasla 
aıprin, kinin göztaıı, saçı kıbrıa ve gümllf paraların buralarda bir haylı artmıtbr. Eaasen bu ar• 
gibi doktorluk ve eczacılıkla oynadığı rol pek menfidir. Gümüı ht Romanyanın petrol ihracatında 
iliıiği olan maddeler mUaadere para piyasa11 bir giln bile değff'" da sıöze çarpmaktadır. 1934 yıh 
olunmuştur. Bunun Uzerine dUk- meden kalamamak ta bll'ı yüzden ilk Oç ayında dııarıya gönderllea 
kinlarda göıtaıı bulmak lmkloı her ıınıf halkın zararmı mucip petrol miktan 1,329,233 ton ike11 
kalmamıştır. olmaktadır. 1935 de aynı mUddet zarfında 

Halbuki buraıı bağı çok olan Bir vakitler 62 aUmUt kuruta 1,489,812 ton petrol ihraç oluD-
blr kasabadır. Bu mevsimde de ı•ç•n bir banknot timdi kırk •uıtur. 
bilha11a g8ıtaıına çok ihtiyaç gUmOı kuruta kadar dUşmOıtUr. ~, ,.ı 
•ard.r. Göıtaıı lıtanbulda ecza· TUccar, eanaf ve memurların bu -
nelerde değil, alelAde dllkkin)a,.. yOzden karııJaştığı ziyan çok 
da fıçı ile serbestçe aahlmakta• önemlidir. Bir ıümiit mecidiye 
dır. Burada da aym tekilde satııa kı~k kurut banknot paraya geç· 
mDıaade edilmeai icap etmekt.. mekte iken binlerce lira vereıiye 
dlr. Bağlarda a6ztaıı kullanılma· yapmıt bir tüccar mecidiye 
ıının hazan blrgUn ıerl bırakıl· elli kurut banknot paraya yllk· 
ması bağlar Jçfn bUyUk zararlara Hldiği takdirde tahsilatını glimUı 
1ebep olabUlr. Bunun için ıöz· para ile yaptığı için önemli bir 
taşı ıatıtmm aerbest bırakılmaaı zarara uğramaktadır. Akıl halde 
bağcıların mühim bir ihtiyacını de köy)U Ye yagaltman (müstehlik) 
kartılayacaktır. zarar etmektedir. Memurlar da bu 

yOzden bOyUk zararlara katlan· 

Şirincede Bir 
Kadın Öldürüldü 

makta, mecidiye el.I kuruşken 
borçlanan memur ay başmda 
mecidiye 40 kuruıa düştüğll 

Hman borcunu ödemekte, an a:ı 
ayda 10 lira zarar ıörmektedlr. 
Fiah değiıen 1adece gUmUı me.o 
cidlyedir. Eıya fiatları Wç dej'iı· 
memekte, hep olduğu ılbl dur
maktadır. 

Oaıiaııtep çarşısından bir görlnUe 

lzmir K.ôylerinde 1 
Kinder Hagmler 

Yapılıyor 
lzmir, (Huıuıl) - Vali Gene• 

ral Kiıım Djrik, bu yıl villyet 
köylerinin on altı yerinde mek· 
tepli çocuklar için kinder haym· 
)er açılmaı na alakadar kaza kay· 
makamlarına bild:rmittir.i 

Butun yıl dera ııralarında yo-
rulan çocuklar, yazın yllkıek te
pelerde kurulacak kinder baym• 
Jerde Iıtirahat ~decektir. Kinder 
haymlerln hor türlü maarafları, 
yiyecekleri köylü tarafından temin 
edilecektir. 

Kurşunlu 
istasyonunda 

Trenin ilk Gelişi Dolayııile 
Şenlik Yapıldı 

Kurıun)u: llgazda (Huıusl) -
Kurşunlu 600 evli ve 3 bin ntı• 
fuılu bir nahiye merkezidir. Na• 
hiyeye bağla 48 köy vardar. 
Havaaı çok gllzel, ıuyu bol ve 
toprağı Yerimlidir. 

lktiıat Bakanı Dr. Şahbn malt 

Alman Ilı· tetkik heyeti ta
racatınt arl· rafından l~racab 

artbrmak içın ya• 
tırmalc için pılaa araıtırma)af 

devam etmektedir. ilk it olarak 
ihracatı Endüstriden topJanacalt 
bir para JJe tetvik etmek eaa11 

kabul edllmiıtir. yapılan projeye 
a6re her endtıstrl ile uğraşai 
ticarethane yaptığı muamele Oı&ı 
rlnden yllzde 2 niıpetinde ihracati 
toıvik parası verecektir. Ancak 
bu ylbde ikilerin bir yeni vergi 
hail almamaamı temlnen bu para• 
ların endtıatri blrlikleri tarafından 
mDesHselerin aidatı ile bir arada 
toplanmaaı muvafık görlllmekt .. 
dir. Bu verıi bugUolerde tatblll 
edilmlye baılanmaktadır. 

Rlyo de Joneire - Brezilya 

Brezi f ganın' kahYelerl resmi 
lc.alıfle ,.. dairesi t~rafından 

yapılan ılk eati• 
kolte•l masiyona göre 

Şirince: SeJçukta (Huıuıi) - Bu· 
rada, yabancı bir erkeğin kuşku 
uyandıran bir ıözUne kapılan içli 
bir köy deJikanh11, tapınırca11na 

ıevdi~i genç karııı Bayan Hattc ... 
Jl öldUrdU. Bayan Hatice Çiçeler 
köyOnden Veli oğlu Mevludun 
karıııdır. Veli oilu Mevlfıt, karı• 
ıını uçan kutlardan bile kııkanı• 
101, onun baıkalarlle ıörUımHl· 
ne mani oluyordu. 

Veli o~lu Mevlut, tarlada be
raber çahıtıtı arkadaılarandan 
Ha1an oğlu Mevl<itla ufak bir 
meaeleden dolayı kav11a etmif, 
Haaan oğlu Mevlfit Veli otlu 
mevlndu kızdırmak için: 

Bu kararaızhğa cenup hudut· 
larımızı teşkil eden Suriye kaaa· 
ba)armdaki kaçak eıya aatıcıları 
ile bir kaç tufeyli aarrafın aebep 
oldukları 1anılıyor. Şimdi bOtUn 
halk eaki gUmUı paraların kullan• 
maaının yasak edileceği 936 yılını 
beklemektedir. 

Her kinder haymde bir mu· 
allim bulun?.cak; günün muayyen 
ıamanlarmda köy çocuklar.na kır 
mUıahedelerl yapılacaktır. Kinder 
haymlerin doktorları ve hastaba· 
kıcıları da bulunacaktır. 

Şimdiye kadar alınan mahıul 
ıatılamaz ve ambarlarda çOro,.. 
ken bundan ıonra memlekete iyi 
bir kazanç temin edecektir. ÇUn• 
kU artık köylü mahıulünU uzak 
pazarlara götürmek imkanını elde 
etmiı olmaktadır. TUrldyeyl bal'" 
tanba9a kuşatan demiryolu ağının 
bir parçası da buraya uzanmıı 
ve Kurıunlu istaayonuna Uk tre· 
nin geliıi dolayııile bUyiik ıen· 
likler yapılmıı, kurbanlar keail .. 
mittir. Tren Kurıunlunun çabucak 
biiyUme1lne Tecim ve Tarım ala· 
moda daha geniş iş yapmasına 
hizmet edecektir. Kaza merkezi· 
nln de buraya i•tlrilmeai mllm· 
kün olacaktır. 

Brezilyanın ( 1935) yılı kahve ı 
rekoltcıi 18 milyon çuval ola• 

1 

' 

- Haticeyi Hviyorum. Onu 
ıenden boşalarak hükumet vaaı· 
taalle alacağım. Görecekıin Hn .•• 

Demittir. Bu ı&ıler kııkanÇ 
kocanın kafaıında kuıkular uyan• 
darmıı, Veli otlu derhal karııının 
yanma nrmıı.. onunla iki ıöz 
bile konuşmadan döimiye batla• 
mış ve bıçaAmı çıkararak 6ldo,.. 
mUıtUr. 

Katil aşık, karısınm ıoğuyan 

ceHdi 6nUnde daha fazla kalmı· 
yarak kaçmıya teıebbilı etmits• 
de zabıtanm eline geçmiştir. iz· 
mire gönderilerek Aiır cezada 
muhakeme edilecektir. , 

BUTUN ULKE.YI 
HERCrUN 

.,. 
DOLASAMAZSI NI Z 
FAKATI 

Ayvalık Gençleri Akını 
Oynadılar 

Akın piyHiode Ay.alık gençleri 
Aynlılr, ( Huıuıt ) - Şimdi ,On bahtını, ayın havada duru• 

Halkevlne iltihak dmlt olan ıunu elektrik ıiyalarile canlı bir 
Yurd temsil heyeti Akın piyealni ıekllde idare etmitlerdir. Makyaj 
bOyUk bir muvaffakiyetle t .. mıll Ye kılık muvaff akiyetl de zikre 

etmittir. Gençler dekoraayonda değer vaziyettedir. Temıil kolu 
timdiye kadar Ayvalıkta hiç bir mUddet ıonra Unutulan adamı 
gcrUlmemlı yenilikler yapmıflar, oynıyacakhr. 

~~~·~~~~~~~~~~~~-

Nizipte Yaralanma! 
Hizip ( Huıuıt ) - Elektrik 

fabrika;ı sahibi Mustafa Ue ber• 
her Muıtafa araaında bir kavga 

çıkmıf, kavganın ıonunda berber 
Mustafa başından ağır ıurette 

yaralanmışt . r. Tahkikat yap~I· 
maktadır. 

Boluda Bağcılık 
Bolu (Huıuıt) - Kibriıclk na· 

hlyesinin merkezi olan Karado.o 
ğan Bolu ya 7 5 kilemetre meaafe· 
dedir. Burada ıimdiye kadar 
bağcılık yapılmazdı. Bu yıl Meh· 
met Ali adlı bir gencin teşebbll· 
ılly)e d6rt köyde · 10 bin kök 
bat dlklJmiıtlr. 

caktır. Bu rekolte tahakkuk, 

Bulancakda 
Merkez ilk Okulu 

Geniıletiliyor 

eder1e 1935 yılında Brezilyanın , 
kahve mahıultı orta derecede ı 
olacaktır. Nevyorktaki kahve bor·• 
ıa11 Brezilya kahve rekoltelerinl 
ıöy)e teabit etmektedir: 1934 de 
( 14,102,000) çuval; ( 1933) de 
(29,610,000) çuval; {1932) de iae 
(16,510,000) çuval. GörUIUyor ki 
(18) milyon çuval tam orta dere• 
cede bir rekolted:r. Bulancak, (Huıuıi) - Merkez 

ilkmektebinin UstUne bir kat daha 
çıkılmaıı kararlaıtmlmıı ve he· 
men inıaata başlanarak yeni der1 ~ 
yılı batına kadar bitirllmeai 
kararlaştınlm1ştır. Mektebin ya· 
nındaki metrük Te harap Kili· 
ıenin de Uzeri örtülecek, bu· 
raaı da mektebe eklenecektir, 
mektebin ilı.t katı yapıldıktan 

ıonra bir:nci, ikinci Ye dördüncü 
ıınaflar ikişer tuhe olacaktır. 

Mektep anası içinde bulunan 
ve şimdiye kadar mahnUdilrlüiil 
taraf.odan kiraya veri en ev de 
hazirandan itibaren kiraya nr:J. 
miyecek ve mnar.f iadare~i tara· 
fmdan iıtimlik o:unarak mek· 
tebin yatı kıımına tahıiı edile· 
cektir. 

Adapazarı-Bolu 
Treni 

Bolu ( Huıust) - Devlet De.o 
miryolları ticaret ve terife mudur 
muavini Ali llhami bir buçuk 
ay iOnra Adapazarı • Bolu demir· 
yolu hattının inşasına baılana· 
cagrnı ıöylemiştir. Demiryolu 
Boluya 25 kilometre mesafede 
ve Bolu dağı dibinde Darı yerine 
ıelecektir. Tren bu yıl ıonuoda 
Dan yerine aelecektir. 

1 

Son Posta 

Gııetemiı<le (ıl<ao yazt 
ve reıiml-ırin bütün haldan 
mahfuz ve caıetemiae ait• 

ABONE FIATLAAI 
.. . 

Se A1 
ICr. ICr. 

TOAKIYE İii' 750 
YUNANiSTAN 2340 U20 
ECNEBi 2700 1400 

3 t 
Ay A1 
Kr. "' 
400 uo 
710 270 
800 300 

Abone bedeli peşindir. Adree 
detiotirmek 25 kuruatur • 

-
Cel•n evr•/e ıeri u.rtlmes. 

A&nlercl• mea'uli••I ah11maa. 
Cevap için mektuplara 10 hru~luls 

pul ilôvesa laıımdır. 

r '-6-- "' Po•ta kutusu ı i41 Lft&llbul 
Telgraf ı Soopo9ta 

~Telefon :20203 
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( Slga.et Alemi ] 

Gelecek Savaşta 
Uçak 

HARİCİ [ Gönül lıleri J 
Kadın 

Tehlikesi 
Baıbakan General lımet ln8n0nln 

ıerek Uluı, gerek Buın kamutay
larından hava teblikeslae yaptıfl it•
ret yerindedir. Gelecek bir aanıta 

havi bombardımanlarile uçaklardaa 
atalacak zehirli gaılarıa yapabilecek
leri zararları timdiden ölçmek müm
llGn detJldir. Hava bazırlıtı Ye uçak 
tedariki bu~ndea yarana batarıhr 
ltlerdea detildir. Bir uçata yalnıa bir 
pılot kAfi sayılamaz. Onun yedeti, 
)'•detin de yedeti lbımdır. Sonra 
bir uçatıa bellibaıh bir ömrü nrdır. 
O ömrO tamamladıktaa ıonra yenilet
tQUmHl liıı:ımdır. Sonra uçak eadlı
lriıl mGtemadiyen yenileten, teknij'I 
adeta berıGa ileri ıiden bir çalııma 
aletidir. Bu Hbeple, lıu memleketin 
lllüdafaHı için 500 uçata lllzum 18•· 
teren Batbakan, verditl ıaylevle bG
tlla bu ihti.Jaçlara işaret etmit oluyor. 

* 1nıiltere bir adadır. Ot.im toprak-
larınııadaa çok 'kDçOktür. Han mü
dafaa11 için ( lSOO ) uçata IGıcum 
f6ıteriyor. Bu llh:umu mCldafaa eden 
IDubafazakAr parti lideri baktaıı aHıl 
hazin koauıuyor ı 

*Dünya için bClytlk tehlike, uıu .. 
lardan utramıt olduldar1 korku haa
talıtındadır. Anupanın Gzeriae ıul. 
lanan bu dehıetten kurtulmak ıuretile 
terakki yolunda yürGmekte dna• 
•deblliriı. 

Medeniyet Kurumunu• lzerinden 
bu kadar yıl geçtikten ıonra Anu· 
Panın batan de•letlerl, u!uıları, in· 
•anlarlle yarın, uçaklar tarafından 

taralanacıak kadınlarını, bombalarla 
tehirlenecek çocuklarını kurtarma 
care.lni arar glSrmek, beni hPıta 

•diyor. BOUln bu akaak fılerl düzelt
-•k zamanı ırelmiıtir." 

* lnıiliı muhafazakar partlılnln relıi •e yannıa Baıbakanı Baldvlnln ı3z
lerlndekl acılık lnaana lrperme 
•eriyor. Yarının teairll ıilibı uçıkhr. 
Bombalar atacak Ye selairH l'H 
•açacak olan uçaklar. 

Bu yolda huırhklı buluaaa uluılar, 
•11 iyi mldafaa tedbirini almıı olan• 
lardar. Gaflet dnrHi ıeçmlttir. Geçen 
•amanı telAfiye bakalım. - Sltreyya 

lapanya Ve Yabancı ltçller 
Madrlt, 26 - Sivil mClheadiıler 

•nıtitlbl, biltGn yabaneı ltçlleria 
llke dıtın• çıkarılmuını iatemittir. 
8u kerar, bilhuea Alturi mıntakaaı 
lçtn lüzumlu ıaralmektedlr. 

27-S --8a5 
Edebi 

Tefrikamı• 

Yeni Bir Dünya 
Ökonomi 
Konferansı 

Nnyork, 26 - Biretilıı A111erlka 
hükümetler:nin •ümrGk en•ellerlal 
ıızaltmak ve k ambiyo fiat!erinl latik· 
rar ettirınelc için arııulueal ( beynel· 
mile:) bir 11rılaıma lıonferanaı hasır• 

knı. k üzere lıir cilaya konferanaı 

top·amak niyetinde o!dutu haber 
verir yor. 

Amele Partisi Ve 
lngilterenin 
Müdafaası 

Lo•dra, 26 - Taymiı ••ıeteal 
amele partiılnla han kuvntlerinl 
ıdyadelettirmek lçla hClkOmet tarafın• 
dan latenilen tahılıab •ermeme1lal 
acı bir dille teaklt ediyor; diyor kiı 

- Anlatılmıyan ıey amele partl
elnln düttGtG teaattır. Hem lnıiltere
nin cf Gayada bGylk bir rol oynamak 
vasiyetinde bulundutuna kanidir, 
hem de bu ro!O oynamak için ieap 
eden parayı vermemektedir. 

DiltGnlllmek IAzımdır ki uluaal 
emniyet oluna böyle bir politika 
ıtıdG!ebilir. 

Bir Alman Hava 
Filosu 

faveç T oprllkları Üstünde 
Uçmuş 

Bera 28 - İıveç ban hududunu• 
bir Alman hava filoıu tarafındaa 
ıeçilmeal hidiaeıini alikadar ma• 
kamlar t6yle izah ediybrları 

.. Tek aııtıhlı 8 Almaa tayyaresi 22 
1nay11ta ıaat 14,40 ile 14,SO arası 
Şafan kantonunun timalinde hududu 
aeçmiı Ye gayet •'çak uçnak ineç 
araziıine ketifler yapmışlardır, İniç· 
re hGkumeti, l u huıuata ıiyui bir 
teıebbGı J•pmııbr. 

Marsilya Cinayeti
nin SiyasiMesuliyeti 

Ceanre, 26 - Yuıoalavya hükQ
aetlaia muvafakatile, ln•İ:i• deleıul 
bay Edenin de teklifi üaeriae uluelar 
konaeyl, Marallya euikaatl hakkındaki 
aiyaat meauliyetler için YugoılaYyanın 
mGracaatını bir ıonuca (netice) bat• 
lamıya karar vermittir. 

Y•ra•: 
Mahmut Yesari 

N.o 

79 

Çam Tırtılları 
Silih sealerl, homurtular, ıu

ların oğultusu ıusmamııtı. Ihtiy11r 
icadın, batını iki yana •allıyorduı 

- Eıkiden, kahpe dere taıar· 
da. •• Onun taıma11, deli çayın 
laınıaıına benzemezdi. .• 

Tekrar kereYete oturmuştu; 
'•ki gUnlerin maaahnı anlahyor· 
llıuı gibi ı6yl0yordu: 

- Kahpe dere, azrın taprdı.. 
8'r yol tattı mı, d6rt yakasını 
~•r ıllpllrllr, alar götürürdü ..• 
~P• dere, eıklden kahpe dere 

Hacer, annHlılnl dinlerken 
~~rganın arasından ııözuçuylo ba
'"Yordu. ihtiyar kadın: 

- Kahpe dere ... Kahpe! 
d Derken, Adeta diılerini ııcır-
•hyordu. 

eli Hacer, bu dit bileyiıten, ken• 
l ile pay çıkarıyordu. Demek, 
trq•nlar ıibl 5uyun, ıelin, taşın 
~Pragna da " kahpe! ,, ıi vardı. 
,
1
•cer, kat kat kaim yorganlarm 

tl tında, yine üşüyordu; vücudünün 
d •lllndeld ağarbk, uıümesini gi· 
•~"rneıniıti; onun, damarlarmın içi 
., \ordu. 

ErneU Molla anlat.y!rcluı 

- Aktaş, Kahbederenin az mı 
kahrım çekti idi... Sen lıtanbl.ıla 
glttiiin ) aldı, Kahbedere, yatatı· 
na detittirdl. Şimdi Deliçaya akı• 
yor •.• Deliçay, Kahbedereyi baı-
tardı, emme, Aktaıa, ziyanı do
kunmıyor .•• 

Sillb Hslerl •eyrekleımlı; in· 
aaa çıııhkları, nlralar, haYayı bir 
yanıım gibi ıarmıştı. 

Emeti molla, birden ıuatu, 

kulak kabarttı: 
- Bu, Dellçayı• taımasıaa 

benzemiyor! 
Oturduğu yerde doğruldu Ye 

ııövdeıial penoereye dotru uzattu 
- Deliçay tqıa, köylll ~u 

kadar ayaklanmazdı ..• 
Kalktı, pencereye yaklaıtar 
- Acaba, ne Yarki? 
Hacer, yataiın içinde, titreye 

titreye sordu: 
- Sabi, anne, neYar? Ne ol.

yor? 
ihtiyar kadın, .. ıkın pıkıa 

bakımyordu: 

- Bilemenki .•• 
Sokakta, ıu ıarıltılan araııa• 

da loaan ıealerl. homurtular du· 
yoluyordu. ihtiyar kadın, yatmlll'a 

1 Iran - Irak Sınır 
Anlaıamamazlığı 

Ve Erkekler için 
Evlenme Kaideleri 

Genç ve severek eYlealn, fa• 
kat evlenirken kafanıza kullama. 
Evlenme iılode genç kaz Ye er
keklere ( l 2) madde içine aıkııtı• 
nlmış bir kalavuz: 

Bu Dava, Uluslar Kurumunun Gele
cek Toplantısında Görüşülecek Kızlar için 

C.neYre 26 - lraa ile Irak arHın· 
dald 11aır •eçlmaidlti UJuılar Kurumu 
konHylade iki tarafın Dıt Bakanlan 
Baı Kluml Ye General Nurlala hu-

zurlarile l'GrltGlmlttlr. Bu lfla ra
porta.G Ba1 AJolzi heaD• halledllemi• 
rea bu •Heltnia, ıelecek koaıey 

toplaabaıaa bırakdmaı .. ı iıtemlf, ikl 
taraf munfakat etmittlr. Ayrın, bu 
mtlddet aarfıada nılyeti ıereoek laer 
banl'l bir teıebblıte bulunmamı1a da 
ıGdemitlerdir. iki taraf, bu uman 
içinde dotnadaa dotnıya koautup 
danlarıaı keadl aralannda hallet• 
miye çalııacaklardır. 

B• mlnaaebetle Bar Ktsıml Ajaaa 
Havaı mGme11lline ltu toplantıaıa 
çok faydalı oldufundaa babHtmlf. 
bu koauı•aların yakıada bflo ıona 
ermHi umudunu ıaıtermlttlr. 

Romanya Ve Alman 
Sermayeal 

BGkreı 26 - Gazeteler, Roman
r• ile Almanya aruında J•pılaa 
flnan1al (mali) ılJrlımelere ltiraa 
ediyorlar. Bu halin, Romen endtlıtri· 
sini Almaa Hrmayeainin kontro'u 

1 - Kendinizden daha kuv· 
vetli ve daha zeki bir erkekle 
evleniniz. 

2 - Yaıça ılzdea blyDk bir 
erkekle evleniniz. 1 O yaı bllyllk 
bir fark değildir. 

3 - Ailesinin biricik oilu 
olan erkekle evlenmeylnlı. 

4 - Siyaıette Ye dinde 
mlltea11ıb olan blril• eY· 
len meyiniz. 

5 - Aık Ye bayat m•Hlel .. 
rinde •izin gibi dtlfla• bir er
kekle evleniofz. 

6 - 40 1aıına ıelmlı bir 
bekirla evleameyinlı. 

7 - Heyecanlı bir kııtanız 
okumuı adamdan kaçanıL 

8 - Bir adama lıllh etmek 
llmlldil• evlenmeylnlz. 

Erkekler için 
1 - Sizl çeken kacha tipini 

iyi tetkik ediab. 
2 - Kendini kllçllk ıGren bir 

kızla evlenmeylnlz. 
3 - Tamam en addmız olan 

kıda evlenmeylnlz. 

a"tına koyacatından dem Yuruyorlar. 1 ,,1 dış iıleri ba~nı Bay Kizıml 4 - Geceleri erialzde kal· 
mak istiyoraanız, yalnızlıktan kor
kan bir kızla evlenmeylniz. 

Musolini Konuşuyor Bu tavıiyeleri yapan adam, 
Amerikada aile meıelelerl Oze-

Habeşistanı Böğrümüze Çevrilmiş 
Taşıyamayız 

rlnde ıenelerdenberl tetkikat ya• 
pan bir ruhiyat illmldlr. Bu adam 
yüzlerce aile geçlmıizllğinin H· 

Bir Tabanca Gibi beplerinl tetkik etmlı ve bunun 
en ziyade clnıt meaeleye temaı 

Roma, 2' - Parlamentoda Dıı 
ltl•ri Bakanlıtı bOtçeai konuıulurken 
Bay Muıolinl bir aöylev Yermlttir. 
Muıolini 1928 de, Ayaa Mecliıine fa· 
tiımla dıt it'eri hakkında bir tab o 
yapmaeı için heniz •aman ıelmedi· 

tini, birçok mHelelerin ıö· 

rGt..-.lerl de••• ettltini aGylemlı, 
Loadra paktı •e Fraaea ile anlatma 
netlee1inde ıa••ttan evvelki mlnaae• 
betler aafhHıoın kapandıtanı laaydet
mittlr. Bu itin bu kadar uzamaaının 
aebebini de, aradaki menfaPtlrrin 

aldırlf etmedi, pencereyi açta. 
Sokakta, sular içinde pç· 
illide yDrDyen karaltılar, te· 
litla aağa ıola kaçıımıya çaba· 
lıyorlardı. 

Çok ıeçmedi, kartı Y• yan 
eylerin kapıları yumruklaomağa 
baıladı; hem yumruklayor, hem de 
batırayorlardı : 

- Kahpedere taıta ... Kabpe-
dere taıtL .. 

Emeli Molla, geri çekllmlıti: 
- Kahpeden mi taıta? 
Tekrar pencereden Arkh; 

dinledl Sokaktı batırmalRr de· 
vam ediyordu: 

- Köprllcülerln kurddğu k6p
rll yıkıldı... Deliçayın akmasını 

önleyip kHti... Tere ıerileyen 
•ular, Kahpederenln yataiına 

akıyor. Kahpedere de taıb .•. 
Emetl Molla, bağırarak ıordu: 
- lnlıbaıını ıular ba•tı mı? 
ihtiyar kadının aeıine, cevap 

veren olma mııta. Emetl Molla, 
tekrar teılendi: 

- Sular, SöğUtlümescide ka· 
dar yürüdll mü? 

Buna da, cevap vermemlflerdi. 
Yalnız, •ağh ıollu, karıalıkh evle
rin kapaları yumruklanıyor, bağır
malar devam ediyordu: 

- Kahpedere taşta .•• 
Bu, bağırıf, ıuların uğultuıu 

kadar korkunçtu ..• 
Emeti Molla, durdu ve elini 

alnından ıeçirdi. Neye ona, ce-

fçapratıldıfı oldufuau Ye Franaanıa 
f • tiıt rejiminin durumunu beldemlı 
olmHına atfetmittlr. 

Muıolial, bundan aonra Almaaya
nın ıillhlanma1 ı baheine dokunm•ı, 
bundan bByle italya için ailihlan 
bırakma meselesinin menubahıola· 

mıyacatını, maamafih ortaya mGıbet 
birt•Y atılırsa buna kartı zorluk 
çıkarmayı da dütOnmeditini bildirmi .. 
tir. Muıo ini, A manya • ltalya mlna· 
aebatını bozan itin A•uıturya meae• 

ettijial g6rmllftlr. 
TEYZE 

Emel Rı&adan 
A. A. A. ya 

Sizinle konutmak ilteditim ıeyler 
o kadar mllhim ki, bwılaruı yalnaı 
aramızda kalmaaım muYafık görme· 
dlm. Sizi yarın beklerim. Adreıim ga· 
zete ldarehan11ine verllmlfUr. 

Emel Rııa 

• Dev~mı lOun~c;u~y~O;ı;de~)!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~====::::;;:::::::::::;;;~:;;~;::;;::;~;:::;;:: 
vap vernıemiılerdi ? neye onların bir ıertlik vardı. Hacer, bu dik 
kapı11nı yumruklayıp Kahbeder.. kekre ıeıten korkmuı, lltllmeılni 
nin ta1m&1ını haber vermiyor- unutmuıtu; yorııanlan, llıtllnden 
lardı? 91yırdı, dizlerine tutunarak kalkb. 

ihtiyar kadm, d6ndll; yatakta Emetl molla, elile limbaya 
yatan kı<ına baktı. Yağmurdan iıaret ediyordu: 
ıılaıan batmı çekti, pencereyi - Şavkı da al •• 
aju ağır kapattı. Hacer, llmbayı alda. anaHlle 

Kendi kendine •&ylenlr aibl birlikte, sofaya çıkblar. Emetl 
ditlni araeından: Molla, •ofadaı 

- Kabbedere tatmıtl - Oıüyoa mu daha? 
DedL Sesi, bOabütOn kekrel..- Diye aordu. 

miı, yhll bOsblltlln buruımuıtu. Hacer, diflerl birbirine çar-
Hacer, hiç •etini çıkarmıyordu. parak: 
Onun, lstanbula rittlğl yıl kuru· - Hayırl 
yan Kabbedere, köye d6ndllğ8 Dedi, baıına geriye lttl 

ıece tqmııtal Annealnln odaıına girdiler. 
Vakit geç te olsa, Jaimurlu Emeli Mollanm odaıı da Hace-

da olta; köye, tehirden bir ara· rln yattığı odaya benzemiyordu; 
banan ıeldlğini ve kimleri ııetir- yalmz, kapanın 88ğında, llzerl 
diğinl köylüler elbette duymuı· Hrı çivilerle ıUaltı, btl1lk bir 
larm. yeıll sandık vardı. SanchiJa Ilı· 

Emetl Mollanaa Hılne ceYap tllnde, btlyllk bir bohça duru· 
yermlyorlar, onların kapı11nı yum• yordu. 
ruklamıyorlardı. 

Hacerin konakladığı eY, de- Emetl Molla, yatağı ıi>ıterdi: 
mek ki "IAnatleme., idil - Haydi, yal. Daha DtDme. 

Emeti Molla, kızına bakb, Hacer, hiç meıinl çıkarmada. 
baktı: uysal bir boyun bUklltf• yatağa 

- Ne ıuıuyon, Hacer? ııirmlştL 
Hacer, titrek titrek: Emetl Molla, odadan çıkmııta, 
- Ne ıöyllyeyim, anne? biraz ıonra elinde, Hacerla eHap-
Dedl. ları, çanta11 ile tekrar içeri pdl, 
ihtiyar kadın, homurdandı: kapıyı kapadı. 
- Kalkl benim odaya ııeç.. Sokağın oğultuıu, odaya ka• 

lim.. dar ııeayordu. 
Sesinde, azarlayan, emreden 
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Amerika Filmleri Avrupalı- 1 Büvük Bir. lngili~ Ş_irketi 
1 k O M

• 7 T eşkıl Edıldı 
aşma zere 1 • yap~ı::·n~:;ı~: 

"Erneıt Lubftıck,, in Paramounta Geç;;.i, bu Müeııeıenin Senaryo Seçme Ve 
Yapma Siıteminde inkılap Yapacaktır, Diyorlar l 

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

1 d d i a g a Göre Bu Mevsimin En Fazla Muvaffakıyet 
Temin Edecek Filmleri Hangileri Olacak ? 

BiltOn ılnema acununda kqd• 
tetli bir yapıcı olarak taİıınmıt 
olan Ernest Lubltacb'fn bu yıl 
Paramount müeaae1eıine mlldllr 
tayin edilmlı olduğunu bllirainlz. 
iddia edildiğin• ıöre bu tayin 
hele Avrupada, Paramount'un 
•enaryo seçme Ye yapma alıte
llıin de bir inkılap yapmata karar 
\terdiği şeklinde tofılr edilmiıtir. 
Deniliyor ki: 

- Bu derece mUhim bir yere 
bir Avrupalının getirilmeıl llk 
kere görülmektedir. Muhakkak ki ı 
E:r, est Lubitach kendi meıuliyeti 
•ltında yapacaiı filimlere daha 
tlyade araıulusal bir karakter ı 
~ermeye çalıtacak. Bir Avrupalı• 
lhn daha kolay tahammlll edec•· ı 
ti senaryolar acçecektir. 

Habrlarda oldutu ilzere ı•çen• 
lerde F ransada yapılan bir anket• 
ten bah1etmif tik. Bu anket 
•ırasında dnıUncelerl aorulan ıe
tircilerden çoğu: 

- Amerikan filmlırlnl HYerlı, 
fakat hakikatten çok uzak bulu• 
tuz, Avrupa filmlerini terdla ed .. 
tiz, demiılerdi. 

Eğer Ernest Lubit1eh'fn Am .. 
tlka filmlerini Avrupalı zihniyete 
hkl ştıracağı iddia11 tahakkuk 
•derse paramont ba9ka memle· 
ketlerde de bu ıekilde olarak 
hpı 'mıı anketlerden alınaa neti• 
teleri dütUnmUı demektir. 

• 
Prramountun bu mevsim çıkar· 

dığı veya çıkarmak Uzere oldugv u 
f·ı 1 •mi re ielince, bunların ba-
tında: 

l ea Trolı Lanciera du Beogal 
'•rdır ve bu filim aeıll ılnemanın 
tirtı d iye kadar yaptığı ıcrgüzeşt 
~rnlerinin en bUyüğll olacaktır. 
d tıdan aonra Paramount'un elin· 
' (Marlen Dietrlch) tarafından 

t"rilmit iki filim bulunacaktır. 
it- tılardan birinin adı (ispanyada 
"'4lrnaval) dır. 

Heeimde gördüğilnttı yeni moda elbiHltr. Şapka•ız kadın Thelma Todd'dur. 
Şapkalı kadın da Marion Nlklton 

Fransa Eski V odvilleriT a
zelemekten Kurtulamadı 

- ···· ........................ . . ... --
Fransada, eski yıllarda muvaf· 1 Ray~ laraflanndan oynanmıştır. 

fakıyct temin ctmiı vodvillerin Üçlincfi vodvil, Verneuil'in 
filme alınması cereynnı devam cı bana aşktan bahıediniz ,,idir. 
etmektedir. ÔnlimUzdeki mevsimi:ı bundan evve'.ce de bahıetmiıtik, 
programında yalnız bir ıtildyohun üzerinde durmayacağız, yalnız iyi 
it defterinde bu eski vodvillerden tanınmış san 'atkirlar tarafından 
6 tan11inin adı vardır. oynandığını hatırlatalım. 

E Dörd(;ncU \•odv 1, yine Verneu• Birincisi" t moi jete diı qu'ellc 
li'in ( Dara Nelon ) udur. 

t'afait de l'ocil dir, bunu dilimize 
Bcı"nci vod-Jll Bourrachon'dır, 

" sana göz etti diyorum ,, cüm· 
sanatkarları erasmda Signoret i!e 

leıile çevirebiliriz. Bu filmi oyna· Lemonnier sayı:maktadır. 
yanların araaında julea Berry, Alhncı vodvil de Leı ıoeura 
Duvallea, Pau ·ette, Darfeuil, Allı Hortansia' dar. 

·Tiuo gibJ aan'atkirlann adları 
sayı:maktadır. Şurasını da ilave edelim: Eu, 

Hazırlanan ikinci vodYil (imdat vodvil Paramount'un aermayeıl 
çanı ) dır. Mura ile De~kin, N;ta ile yapılmaktadır. 

filimlerini Ame
rikada yapmak 
ve daiıtmak a· 
macı ile Londra• 
da yeni bir kum
panya kurulmuı· 
tur. adı (Aoglo· 
Amerkan Reu
tera Lmt ) dlr. 
SermayHi (175) 
bin lngiliı liraaı· 
dır. Bapnda aay· 
)ay yOıbaıı Dik· 
ıof ile •Londra 
film şirketi,, nln 
m n d llr lerln dın 
biri bulunacak· 
tır. Verilen ma· ,.. 
ldmata nazaran 
bu ılrket aerma· 
yeıl haricinde 
bankalar tarafın• 
dan açılan eoo 
bin lnıllb liralık 
bir krediyi de Fraımı aanatkln Oharl11 Boyer'ııiıa Amırikaya ıittlğüıl 
lmllanacaAı ci· n orada Katharln Heplun ile birlikte Break of Heartl 
betle önUnde ge- iımindt bir ftlm çnirmeye bqladı#ıııı haber -..rmiıtilc. İtte 
nlf bir it saha- b11 filmde onrileıı ilk 1ahnelırdın blıl. 
11aa malik olacaktır. de, yakında A nupaya, Te Bal-

Şuraıını da kaydedelim ki kanlara alt yayım itlerini de ele 
ba ıirketin pmdikl halde ıadece alacakbr. Bu takdirde Hrmayeıl 
Amerika itleri Ue uğratacak 1..- bir milyoa Inıillı Hraaına çıkacaktll'. 

Yarım Milyon Lirayı 
Sepete Atan Sanatkir 

Anna Sten Bir Buhran Neticesinde 
Goldvinden Ayrıldı 

Meıhar •lnema yıldızlarından An· 
na Sten, GolduYin ıirketile araların· 
da olan kunturata yırtmıı •• bö1lee• 
52000 lnafüı llruını da kltıt 1ep•· 
tine atmııtır. 

Kendi•il• ıörllt•n 1raıete muha
birlerine, srOıel yıldız ıunları •Öyle· 
miıtln 

" Ben herkeı a ibi bir la.anım. 
Ahmak ve basit bir kadın detlllm. 
Halbuki Mi•ter Goldovin bana hep 
böy!e, bana biç yakıtmıyan roller Y•· 
riyor. Tem•İl dt=tim t•h•iyetlcr h iç
te hakiki tahalyetrer detil. Ben de ar
tık ınemleketime aYdet e tm"y• ye ye
ni bir bayata bllflamaya karar nr
d im." 

* S inema arti•tlerini yıldıa payuine 
ç karan Geldovin, Anna Steni, Greta 
Carbo derecesine çıkarmak için mil· 
yonlrrca lira11 tehlikeye koymqtur. 
Yıldız dört aen• sarfında ilç filim 
çevirmit ve bunlar 250,000 ln1rllia li
rııeına mal o'. muıtur. 

Golduyin,Anaaya A:mrnyada "fırtı· 
na,, i•minde bir fi lm Ç•Yirlrkea teaa
dllf etmiı onu HollyYooda Ye eaa rol 
vermeden evvel tam on dört ay onu 

lkinciıf benll• yapılmamııtır, 
b:ına tahmin edildiğine göre rer. -

t, inıant bil' filim olacaktır. 
;• bizzat Ernest Lubitıch tara• 
~lldan idare edil•cektir. Söz 
l.ttaıı gelmlı iken ıöyliyellm kJ 
~.•rlen Dletrich ile Erneat Lu
d•tscbin birlikte çalışmaları ilk 
~ tfa bu fllimde görUlocektir ve bu 
~ lllışına ortaklığından çok ıey:er 
f~klenmektedir. Paramountuo yeni 
d llıleri arasında Seıil dö millein 
~ ~ iki tane bUyUk varyetell 
(~rdelaıı vardır, birincisinin adı 
)) eaçlal a r)dır. bundan baıka Kie· 
d~r~n'ın iki filmi ile EliH Lan· 

0 tıın bir filmi, Tauber'in bir 

Hollgvoodda Çevrilen En iyi Filmlerden Birkaç Sahne 

ller 
~ aaı ve aynca iki renkli 

Otdela bulunacaktır. 
f:'t Paramount bundan baıka 
ta .. •tasada da birkaç vodvil yap• 
'ti:~ ktadır ki bunları ba~ka bir 

'1tıda ıayacağıı.l 

Jllk Lorıdon 'uo "Ormanın seıi,. adlı 
eHrinden alınmıo bir filan. Olark Gable 
ile LoreUa Yuug. 

Ö1miyen bir çeşit: Ileyecan verici 
filmler ••. Uece lamyamları filıninden 
bir eahııe Bela agoı Karrel Borland 
ve J aımı Bradbury 

Sesil D. Mille "Ehli Salip,, devriui 
bir daha yqatmışht. Bu filmin J ,o. 
retta Y uq YO llenri V i1kokeoD ile bir 
eaJanelİ 

yet ittırmek, terbiye etmekle metgul 
olmuıtur. Bu meyında yalnız elbiH· 
leri için 6000 aterling sarfetmiı, İngİ• 
lizçe öğretmek iç:n Nıvyorkttnn 
aureti m t1h•usada bir lngili z aktriıi 
getirtınit ve ona yakış&n uç yapma 
tarzın • , cl biH biç imini vo annruz ka· 
la bllcceği ziya c. creces·ni te6bit ede
bilmek için de a yraca 5000 lngiliz liraaı 
.arfetmittir . 

Yukarıda dedit imiz gibi Anna 
Sten Uç film çnirmiıtir. Bunlard ı: n 
biri•i Zolanın Nanuı diteri de Tol•
toyun ( Bullbatlelmevt ) Herinden 
iktibı:e edUmit olan "tekrar yr.Jıyoruz. 
filmleridir. 

Henllz liten ye " DlltBn ıecui • 
İ•mlni taı ıyao ClçDncO filmini Anna 
Ga rrJ Coper; ile birlikte çtvirmittir• 



Ziraat Bilgisi (•) 

1 

incirlere 
//ek Aşınız 

Bir okuyucumuz bahçesindeki 
incir ağaçlarının her Jll pek çok 

meyva verditi 
halde bu m•r 
valann yan· 
aındaa çop 
DUD d&kftld0-
l0nll yaııyor 

ve diyor ki: 
"Bunun sebebi 

bek •iHfi ittebudur nedir, bir ~·· 
reıl yok mudur?,, Tam menimin
deylL Aıağıdaki yuı bu torpya 
en iyi karıılıta vermektedin 

lf. 
.. incir ağaçlarının m•JT•lannı 

d&kmeainln baıhca ıebebl bu 
ağaçlara llek takılmıı olmama· 
ııcLr. lleğin ne olduğunu, incirle
rin döldUmesinl na1ıl ahkoydu
junu anlatayım: 

YeryDzUndeki blltftn incir ağaç
lan ditili erkekli olmak üzere iki 
çeıittir. Bizim meyvaaını yeclitlmla 
incir ağaca dltiıi, kırlarda rM1tla
dığımız deli incirler de erketldlr. 
incirin meyvaaı aynlzamanda ağa
cm çiçeii olduğundan bu çiçeğin 
içindeki çiftJeıme dO:ıeol de birla
de erkek ötekinde diıldir. Her 
aabatta olduj'u gibi incirde de 
meyvanın tutunabilmesi; ditl ile 
erkelin bir araya gelip kayna.
maaına bağlıdır. Fakat blr~birln· 
den çok uzaklarda olan bu iki 
çeıit çiçek ( yani incir ) bir 
araya naaıl gelsinler? işte biz 
lnaanlır meYIİminde erkek ln
clr!erl, diıl lncir!erin kucağına 
getirmeye kalkıtıriı ki bu ite 
(l:ek aamak) denir. Erkek incir· 
lerin llçllnil betini bir arada ip• 
dizip kendi ditl ajaçlarımızın 
Ozerine asmaktan ibaret olan 
llek aama aayesinde dlıi ve er
kek çiçek birbirine 1aklaşmıı 
olur. 

- Fakat aııl dftl Ye erkek 
düzenlerin blrbirlerlle buluımaaı 
için daha baıka bir yarcLmcıya 
ihtiyaç vardır. Çnnktl bu dtızen· 
ler :ncir m•yvaaınan içinde· ka· 
pabdır. Iıte bu yardımcıyı bize 
tabiat göndermiıtir. Adına fen 
dilinde (B:aatofaaa) Tllrkçede de 
eylek ılneti derler. Bir kDçücllk 
•nek olan bu yardlmcı blltlln 
ömrllntı incirlerin içinde geçirir. 
Onun yaıadıiJ erke.k incir ajaç
larında yıhil her meniminde mey
va bulunur. Haziran baılarında 
ıörOntlp ikinci Tepine kadar •i•ç 
&zerinde kalanlara (Ebe incir) de
nir. Bir aralık bunlar dökOlerek 
yer;ne baıka incirler çakar ki bun
larda Şubata kadar •taçta kalır
lar. Bu ikincilere (Boğa indr) De
nir. Bunlarda bir mOddet 10nra 
dakliltbce ) erlerine bizim toplayıp 
kul:andJj,mız incirler çakar ki bua
larada (llek incir) derler. itte ada 
yakanda ıeçen Uek ainetl dlfili er
keıııU birlbirlerile çiftleılnce ditlll 
yumurtlayıp kurtlannı bnyUtmek 
için ilk önce ebe incire ıtrer. 
Orada kurtlarını boyatıp alnek 
halinde uçurunca bu llnelder 
ayn ayn buia incirlere ıirerler. 
Burada da bir dal veren linek· 
ler çıkınca bu aefer ilek lncil'I .. 
rine girerler. ftt• tamam bu 11-

rada yani henllı yavrular bllyll
yerek ıinek halinde dıpn çık· 
madan biz bu incirleri toplayıp 
bir ipe •eya saza dizerek bu 11· 
rada bllyümllı olan kendi lnclr
lerimizln yanma getirmiıizdir. 

Orada içlerinden çıkan ainelder 
1••· u'.amak için yeni lndr arar-

SON POSTA 

DÜNYAYI İDARE EDEN 
B Ü Y Ü K 

lngiliz 
Efkô.rını 

idare 
Eden 

Buıtın laatltere imparatorlu
junda kıraldan, BatYekilden •• 
hattl ıiyasl fırkalardan daha nll
fuzlu, daha kuvvetli •• daha bO
yDk bir adam vardır. lami ıaz .. 
telerde aak aık geçmlyen bu ada
mı belki de bllmezainiz. 

Bir silrll ıazetelİ olan, loıllte• 
re lmparatorlujunuD cfklnumumi· 
ye1~nl idare eden ve bu auretle 
lmparatorlutun ılyaaetin• •• bll
tUo mukadderatına hlkim olan 
bu adam Lord Beaverbrook clur. 

lf. 
Harblumumiden bir hayli ıene 

etYel henDz Max aitken 
ismini taııyan ve daha o 
ıaman bir milyonluk bir 
aervet yapmıı olan bu a· 
dam, beslediii btıytık emel· 
lerini tahakkuk ettirmek 
için Kıuadadan kalkmıı 
•• lngiltereye gelmlıtir. O 

zam ın lnailterede kendialni 
tanıyan yok ıibi idi. Fa-
kat programını •••elden hamr
lam11 olan bu ıenç lnılltereye 
ayak basar bumu alyui faall
yetlerine baflamıı •• ıayet çe
tin mücadelelerden aonra Lanca• 
ıblre (Lankıayr) ıibi halkı ıon 
derece mlltklllpeaent olan bir dal
rei intihabiyeden kendini mebua 
aeçdirmete muvaffak olarak 
herkeai hayrette barakm11ta. 
Prorramının ilk aafhaaını 
bu auretle ikmal eden 
Marka Aitken Avam kamarra:na 
ıirdikten ıonra faaliyetini bllabll· 
ton arbrmıı ve okadar nDfua 
kazanmıştır ki kabinelerin auku
tunda ve yenilerinin teıkilinde 
bllyGk bir imli olmağa baılamıfta. 

ken bizim meyvaların içine girer
ler. F•kat dİfl incirin içindeki 
dizen erkek incir sibl olmadı· 
jmdaa buraya :r•m•rtlayam•z. 
Aldandığını anlar, clııan çıkar. 
Fakat bu ıirit çıkıt unaaında 
evvelce erkek incirden •llcuduna 
bulaıan (qı tozlan) diti incirin 
içine de bulqm11 olur. Ve b6yle
ce de dlti ve erkek incir çiftle.
mit oldaiundan arbk o meyva 
balb çekirdeklere ıebe kalap 
döklllmes. Her Wr incirde 
500 - 3000 tane kadar alnek 
y•tlttiğinden az umuda lfim:zl 
ıörllrler. 

Burada bllıcejimb bir ı•Y 
•ar: ileti tam aıra11nda toplama
bdır. Bunun için erkeklerin ol
pnlaıma11aı beklemelidir. Ea 
lyiai içini açıp llneklerlo pkıp 
çıkmadığını yoklamakbr. 

Bayle bir zamanda hemen ip
lere dizmeli, incirlere aamalı, kil· 
çlik ataçiara bir defa ilek atmak 
elverir. Bllyliklerlne beı on aftn 
aonra bir daha atmahdar. Dltl 
incirde meyvalar arda ardınce y .. 

tiftild'4arlndM ••JYUID çokrujuna 

ADAMLAR 
Lort Beaverbrook ı 

/ Biver6r•lı} ----

Hatta, barbm nlhayetlerine doğru, 
en tehlikeli zamanlarda, lngiltere 
de harp kabioeai dedikleri kabl· 
neyi bizzat bu adam teıkil etmit 
•• batına da o zaman ıayet 
1akan doıtu olan (Uoyd Georıe)u 
ıeçirmif, kendial de bir neza· 
ret deruhte etmiıti. Bundan 

ıöre bir Dçllnc& elek daha atıla• 
bl.ir. Kemale gelmemlf erkek incir
ler iyi it göremezler, bazı kimae
lerin elek aabklan halde lncirle
r~a yine d&kOlmeainfn aebebl bu
dur. Erk~k loclrlHi ipe yahut 
aaza dizerken yalnız aaplarından 

diziniz ki içleriadeki •İnekler ze
delenmuin 1 llekaiz ağaçlar mey• 
valarını d6ktüklerl gibi pek çok 
elek takılanlarda da •İnekler bir 
mey•aya çok ılrip çıkacaklaran
daa incirin nefaseti ekat:lr. llek· 
leme gftnl rtızıirsız ve kuru ol
mamalıdır. Eleal ıabahley;n aaat 
beıtea do1'uza kadar 6ğleden 
tonra da on b91ten on aekize 
kadar takmalıdır. Çllnk'1 alnekler 
ancak ba ıaatlerde uçuıurlar. 

··~'·••hl• • 
(Bahçıvanbaıı)nın ı,u yaz11ı 

okuyucumun müıkDlUne cevap 
verdiği ıibi bütl\n incir yetiıtirea 
k6ylllmOz için de faydalarla do
ludur. - Çiftçi 

,., Ziraat lnMu•-d.ıtl •lt1'111erlal.ı 
........ a.. Pe•ta'••• (Çlft91) .a 
............. , ... 1aa1r. 

Adam: Bir 
Lort 

Beaver .. 
brook 

ıonra Lordluğa 1Gk1eltilen 
Lord Beaverbrook, parllmentonun 
dar muhiti içinde, bllyOk gaye
lerini tahakkuk ettlremlyecetinl 
anlamıı ve bir aftrtı ıazete eahn 
alarak, dOnyanan en mllbim Ye en 
allr'at lateyen bir mealeki olan 
ıaıetecilii• yepyeni bir veçhe 
vermiıtlr. Bundan aoora da lnıil
terenia en nllfu:ılu kimaelerinden 
mUrekkep . muhtelif ırupların 
baıaoa ı•çmiı ve lnıiltere lmpa
ratorlutumın bUtDn efkln umu
miyHinl idare etmiye bqlamışbr. 

Buılln bu adam, imparatorlu
tun her:k&ıeelnde okuan 
ve balkın her tabakuına 
bitap edea bir ılrD gazete 
ve mecmualarlle efklrıumu 
miyeyi tamamen eline ıe
çlrmiı ve lngilterenin umu· 
mi aiyaaetine hiklm ol
muıtur. 

Lord Beaver
brook'ua muvaf
fakıyetinde en bil 
1nk Amil, çizdiil 
programdan tal'" 
mamaaı, bUtlin 
kudretini •• eUn 

deki bUtUn veaaltl 
ıayeainln tabak· 
kuku yolunda 
temerkOı ettlrm .. 
aidir.0, lnalltere 

ı imparatorluğuna iman eden ve bu 
imparatorluğun bakaaı ve lnkifah 
için hayatına •akfetmiı bir em· 
peryalisttlr. 

lık intihap edileceği zaman 
neırettiii programanda bu ciheti 
ta1rih etmit •• o zamandanberi 
bu aiyaal kanaate tamamen udık 
kalmııhr ki en bOytık muyaffa· 
kıyet!erl de bundadır. 

Bu programla meydana çıktılı 
zam•n ve bilbaua harbiumuml 
ee aaında, imparatorlutun ltial 
karanlık görtındUğO aUnlerde bir
çok kimseler onunla alay etmeje . 
başlamış, onu bir çocuğun pul 
koııekaiyonu yapar gibi iktidar 
ve nüfuz kollekalyonu haatabtana 
tutulmuı garip bir adam diJe 
tavaf etmiılercli. HattA Lord 
Bea verbrook parllmentodakl 
faali) etini bırakıp ta ıayealne 
gaıeteciHkle varmaia teıebblla 
ettiği zaman onu çekemlyen 
bazı klmselu bundan kork· 
muşlar, onu bu fikrinden vaz 
geçirmek, tekrar hnkumet ve par
limento muhitine çekerek çllrlll· 
mek lıtemiıler Ye bu maksatla 
gayet t•ıvikkir makaleler1e yaz• 
mıılardı. Bilhasııa bu makaleler· 
den birinde, Lord Beaverbrook, 
ıökler• çıkarıldıktan aon.-a töyle 
denilmekted;r: 

.cLord Beonrbrook'un en bO
yOk emeli hiç ıüphe yok
ki memlekete hizmet etmek· 
tir.. fakat devlet onu bu 
hizmeti baıka bqka yollardan 
ifa etmeye •• ancak kendiai ıibi 
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ı· Tarihi Fıkra 

Panteon 
Pantheon, vaktlıe nuıuauı• 

botun ilihları için yapılmış bit 
mabetti. DDzGnelerle Allah tamyaD 
milletlerdeki bu mabut aOrUlerinla 
topuua birden de Pan theoo deol
Urdi. Şimdi bu kelime Paristeld 
meıhur .. bllylik adamlar türbr 
al ,, ne ad olmuıtur. PaıntheoD 
denilince hatıra o tllrbe ge'.ir ki 
Soufflot adanı taııyan mimar 
tarafından on ıaeklıinci aarın or
talarana doğru neo • arec stilind• 
ve kilise olarak yapılmıfll. Btıyoll 
ihtilllde bu kilit•, büyük adamlar 
tUrbeai haline konuldu. Reat•IP 
ratlon- ıamanında yine kilise v• 
Viktor Hnaonun 61Dıllnll gömmek 
veailealle 1885 de yeniden tUrb• 
oldu. 

Avrupa aeyahatinden uau• 
notlar getirmlı olan bir yaucı, 
Pantheon hakkında da bize d• 
ğerli bir makale okuttu. Ja• 
Jak Ruuo ile Hngonun ya• 
yana yataılarını oefta bir tabi• 
halin de gözlimllzln 6nllne koyd• 
Ben ıaibğanda buan yarı af 
kalan Ruaao ile yine ıağhğand• 
az yurdunu uzaklardan aeyr• 
mecbur barakalmıı olan Hügonu• 
böyle e•liya menzileıinde tutul
malarını okurken Na1rettin Hr 
camn ıu fakraaını habrladım. 

Ona bir ıDn aorarlar: 
- S.ni ölOnce nereye 16-

melim: 
CeYap verir: 
- Bir dat baıına atıverin. 
- Naaıl olur? Kurtlar, kur 

lar Hni yerler. 
- Yanıma bir sopa bırakın. 
- Ôlll ıopayı ne yapam. Ba• 

pna Oıeceklerden haberin olmal 
ki koaaııa. 

- Madem ki haberim ohnı• 
yacak. Etimin yenmeıinden ban• 
ne? .. 

Htııo için pek yakıımazaa ela 
Ruuoya hpabp uypn ıelen bil 
fıkra. Sağbi1nda yarı aç, yari 
çıplak kalan bir adam, 6lilmllr 
den ıonra ı&ıterilecek ıaygıyt 
ne yapsan? •• 

M. T. Tan 
------·---· · • 1 • _.,,,,, 

harlkullde lnaanların takip edr 
bileceği metotlarla çahımıya icbaf 
etmektedir. Dalma ileri gitmek 
idealinin bir timıali olan ve bD
yl\k alyaal ıayeler beıleyen bll 
adam, bu,On bu ıayelere ya,.J 
olmak için maaleHf pek aykatl 
1ollardan •yllrllmektedir. 

Bu kadar kıymetli enerjini• 
blyle aykın yollarda laraf ediJıt 
meıine yazık deiil mi?,, 

. Fakat Lord BeaYerbrook &ta 
tenkitlerin hepıine ıtllmtıı •• oa• 
bugllnkl mevkie ıetiren yolu.
da devam etmiftlr. 

Lord Beaverbrook afak tef~ 
yapah bir adamcLr ••onun boytl~ 
ve ciddi gayeleri bu knçnkJDls 
arkaıana •klanmııtır denilebilit• 
YDkHk alnı, zeki ve nüfuıl• 
16sleri ve daima tebea1Dm ed .. 
aizı ile kendiai ilk ıörenlerlll 
Ozerlnde derhal bnynk bir te.., 
bırakır. Fakat onu ıtsren?et 
imparatorlujun en kuYvet:i, eO 
bllyUk adamı De karıılaştaklarıP1 
anlayamazlar. Kendisini ziyaret• 

1elen~eriı1 hepaioi güler ytızle karfll~• 
Kralın, prena:erin, hatti en f akit 
bir adamın yamnda bile ta\lr!,. 
rını, hareketlerini kat'iyen değir 
tlrmez. Bir tavır takınar. 

Fakat bu görtlnllt• rağırı•0• 
hayata kendine bir eğlence, b~ 
alet yapan bu adam, bir i13retll• 
bugün lngUere matbuatı, ~ 
~fkirı umumlye1inl derhal bat~ 
kete getirir ve bütün Brita•.

111 imparatorluğunun lfyui yeçh.., 
deiiıtirebi.lr. 
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270 Liralık 
Bir Yüzük 
Davası 

vı:dan ye lbrahtm namında g'nç 
bir karı koca aorguya çekilmiıierdlr. 
Bunlar latanbul barlarmdan birin· 
de çahımaktadırlar. iddiaya göre 
•270,, liralık bir elmas y6zllğtl 

almakla ıuçludurlar. Mtıddeiumu· 
mtate verilen evrakta bldise ıu 
,.kilde anlatılmaktadır: 

.. Barda mlltteri bulunan Ab
baı 1Dzlliünln Vildan Ye lbrahim 
tarahndan ahndıiını 16yleyerek 
karakola tlklyette bulundu. Vil
dan •• lbrahim karakola çağan· 
larak Üzerleri aranınca 1Dzllk lbra
bimln pardlaüıOnOn eteği içinde 
yakalanllllf ve haklannda itbu 
nbat varaka11 J•pllda.,. Suçlu 
\tilclu kenclialnl ıa 1olda mlcla
f aa etmektedir: 

.. O ıece uat dert ıalarında 
ldL Bu yOzDk Hhlbl Abbaı bir 
arkaclaple birlikte biılm barda 
içiyorlardı. Beni maHlarına ça• 
tırdılar. Gitme vaktim aelditinl, 
mazur 16rmelerini a6yledim. )arar 
ettiler. Mlldllr eı&yledller. Ben ele 
kabul etmek mecburi1etincle kal
dım. Masalarına ıeçince Abbaı 
parmağındaki yllıllttl çıkardı. Be
nim parmatıma geçirdi. v .. "Sen
den çok hotlandım, hediyem ol
IUn. •• ,. Dedi. Biraı ıonra arka• 
datı Mecdi ylıOiD parmatımclaa 
aldı. 

Sabah oluyordu ben yanlar111-
dan ayrılmak i.tedlm. Geceyi 
benimle geçirmek iıtedlkleriol 
16yledller. Tabii kabul etmecllm. 
Bunun Unrine " yDzUtGmlıD al
dı, aavuıuyor •• ,, Diye yayıaraya 
baıladılar. Ve bizi karakola 16-
tllrdlller. 

Kadının kocaıı lbrahJm ele 
ı&yle anlatmaktadır: 

- .. Benim baılangwçtan ha
berim yok. ( Yııznıo çakar! ) cllye 
Vildanı ııkıtbrdıklannı g6rd8m. 
Meseleyi biraz anlayanca karakol
da balletmemlzl bildirdim. Oto
mobile bindik, Mecdi utama 
oturmuıtu. Ynzntu pardOıllmlln 
cebine atmıf. Halbuki cebim el .. 
Bktlr; etetJne ıitmİf. Karakolda 
llıtlm0ıl1 aradılar. Yllzlk bende 
çıkb. Ben de ıaprdım.., 

Mahkemeye tikAyetçl Abbaa 
ıelmemiftL Dava deYam edecek. 

6ıuml• TehdH Elftllf MI? 
Etmemi' MI? 

ikinci Sulh mabkemeılnde 22 
JAflnda Niaır adında bir pnç 
aorauya çekilmiıtlr. Dawaeı lata .. 
bol laz lheslndea Handan we 
onun balası ldAldır. Niaır lian· 
elana kartı teca,llzklr Yaaiyet:er 
almak Ye onu tehdit etmekle ıuç• 
ludur. iddia edildiğin• 16re hAdJ· 
hDİD içyuz6 ıudur: 

Handan ile NAaır TOrk Jla
ainden tanıııkladır. Fakat bu mU
naaebet ıon zamanlarda ke1llmi1; 
Handan Nis.rdan uzaklatm1thr. 
Nlıır bu vaziyetten müteeuir Ye 
bittetlidır. Bir gün Handamn ar• 
kadatı Ba} an Hikmeti g&rllr Ye: 

- Handana söylet. Benden 
uzak:a§mas n. Y okaa hem onu 
6ldt rcceğim, hem de kendimL. 
Der. Ve bundan iki hafta 6nce 
de bir gO ı bir iki arkadatile 
lıtanbul li•~3injn 6nftnde bekter. 
Handan iki arkadafile paektcptea 

SON 

lnanılmıyacak Şeyler 

Amerikada Buelball lımlnde 
tahtadan topla 07nanan bir oyun 
Yardır. Bu oyunda hızla geltn sert 
top bu oyuncunun başına çarpmıt 
ve batından aıçrayarak uzaktaki 
duvardan Aha harici.ıe çıkmııtır. 
Oyuncuya hiç, amma hiçbir ıey 
olmamııtır. 

-···• • • • • • 
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lasllterw• 
GlukH 
t•hrlade ... ,.,. , .... 

.... ke.U hlı ••• 
rulaın•m•kta • ..... 

Doa Eu~ lımindekl bu genç 16 aenellk bl
tDn bir mektep hayatını 18 1•ıında ikmal 
•lmiıtir. 

1 BU HAREKETLER VÜCUDUNUZU ZAYIFLATIR 1 

1 - Ylbekt• blrfeye uaa• 
aıyormut slbl, amudufıkarinbl de -····· ............. ----····· ................. . .... . 
çıkar.. Nlıır Ye arkadaılan da 
arkalarına dDıerler. Yolda Han
dan kafaleai"e halua idil ile ar
kadap Hikmet te kabflr ve e .. 
1aııda doiru ilerlemete batlarlar. 
Ni11r •e arkadaılan da yine 
takipten seri kalmazlar n Nlıır 
iti ilerleterek Handaaa tecavO• 
yollu hareketlerde bulunmak la
ter. Handan poliae mOracaat 
mecburiyetinde kılır ve bu ıu• 
retle it mahkemeye dOıer. 

Bugün ıabit olarak dinlenen 
Hikm te bu lf adede bulunmuı 
ve yaln ı: 

.. _ Niıır bana Handana &l
d8receiim demedi; Handan ile 
beDI yalma ilim ayarabilir, dedi,, · ...... 

Htdan llola laanket ettirerek · •ın anwetlnlz. 8a ıe•,.m• haıe-
.Ueriniıl yukınya kaldarum. keti .. ,.flamalı lcln cok fa,. 

2 - Yukandaki hareketi J•P- dahchr. 
bktan aonra Yllcudunuza birden-________ .. _ .. -... ·----------------______ ...... ... ...... 

il.iN PIATURI 

t- Guelnla ... fU•tll• 
611 dhue• MI ....,. 6ı. ( •• ,,., .,,.,iP\. 

,_ 6aıJ• ......... .,. ,_,,. 
.,,. ,,.,. /ı.h ,.,.,.,.,,.,., 

~·fa eqfa ea1fa u1fa Vipr Son 
1 ' t s •• s ,. ... , .,,. 

..- •• 200 100 eo ao 
Krf. Krt- K". K,.. Kl'f. Krt-

J .. :» ,,,.,.,,..,,. ....,, 
(IJt.lı... ......... ,,_, __ ........... , .. ,.,.,..., ...... ,,,. .. .... ,. .,,. .... . 
--~ - c · - ; 

a- yere oturunuz Yt a1akla
flDlll uıahnıı. Sonra omuzluwza 

•• bacaldanıım dDz tutarak bir 
bacaianw cliierinln &zerine ab· 
mz. Öteki bacağımı.la aıDI hare
keti tekrar ediniz. 

• - Y&ztlıt8 yere uzaıuma 
ye bacaklaranızla kollannızı, ayni 
ıamanda Ye reılmde g8rd0ğ8nlla 
ıibl JUkan dotru kaldırınız. 

S - Ayak parmaklan Dıe
rinde JOrUmek çok faydalıdır. 
Fakat reıimde 16rdllğtınllz •ni
yet yanbıtır. 

6 - Ayak parmaklara ille
rinde JllrOmek için batınııı omuz-
larınıza •• belioiıl elik tutauL 
Kellanow Wru Deri uataaa. 

1 
TY:ni Buluş V• /(eşi/ler 

Vitamin 
''K ,, 

1 - Danimarkada Kopenhai 
DarlUftlnunu liboratu' arlarında 
bazı piliçler llzerlnde tecrübeler 
yapılDUf; bunlar hDBuat bir per
hize tabi tubılmuılar ve baza 
hutahk Arazı 161termiflerdir. Ba 
auretle de (K) ilmi verilen yeni 
bir Yitamin ketf edilmittir. 

Eu ha•tahia tutulan hayvanlar 
kanaazhk aJAmetlerl aöatermitler 
ve ufacık bir Jara neticesinde 
çok kan kaybederek GlmUtlerdir. 
Bu baatahklat'a aebebiyet veren 
(K) vitamininin nokaanbi' lmlf. 
Y •ida eriyen Ye ekseriya domuı 
ciğerinde, kendir tohumunda Ye 
domat eate bolu•an bu witamla 
kanda bulunmaua kan pıhblatm• 
bauaaıD1 kaybetmektedir. 

TecrObelere cleYam edilmekte 
ve kanaızlıim. •• Haemophilie 
tabir edilen kama durmamaıı haa
talıtının Mbeplerlae dair m8hlm 
neticeler elde edileceii tahmla 
edilmektedir. Haemopbllie baata• 
hğına muıap olan bir kimaede 
kUçOcllk bir yara buıule a•IM, 
kan pıhblqmaz, durmadan akar 
Ye ha.ta da ailaayet kaaıızJıktan 
öltır. 

2 - 8ıcekun Korunmek 
için Yeni Bir Ueul: Sıcai• 
daha kolaylıkla muka•emct etmek 
için en iyi t•J aıcak mevsimde 
fazlaca tuı yemek lmit- lngllte• 
renin Hlndiatandakl aıkerl dok• 
torlanndan blriıinln iddiasına ıöre 
çok aıcak havalarda in1&n vücu
dundan herına (2·4) litre mayi 
kaybeder. Bittabi bu mayi ile 
beraber vOcuttao hergUn bir mik• 
tar da tuı zayi olur. Bunun önll
ae ••çllmeue, .... ağrıları, yor
adnJuk, uykuMDluk sfl:I baata
hldar bqaaıterlr. 

Gayet aıcak baYalarda b:ra• 
fazlaca tuz yemek bu Arazın 6n• 
ne ıeçermlf. 

En eerl elnem• maklneelı 
3 - Antoine Magnan ismin• 

de bir Fransız ml\hendisi dUnya
mn en ıerl linematoğraf makine• 
llnl Japmııtır. Bu makinede 9 
milmetre ıenftlikte bir "1im kuJ. 
luılmakta Y• ıanlyede 150C·2000 
relim almak kabil o'maktadır. 
Bunlar blllhare nniyede 16 r .. 
llm olarak beyaz perdeye akset
tirilmekte ve fotopafla alınan 
hareket 120 defa Javqlatılmak
tadar. 

Bu 1a•at çeYirm• uaulile yu
clen 81ÇftJU. bir topun, bir kut 
kanadıma Ye konutmakta olan 
bir laaanm dudaldannın en ince 
hareketleri a6•terllebilmektedir. 

Gözlerln ••rfettlll enerji 
4- Amerlkada Boston şehrinin 

ıoz mlltehaıaıalanndan birinin ml
ıahedahna ı&re normal gözler, 
16rebilmek için Yllcudun blltlln 
enerjisinin befte birini aarfet
mektedir. Bczuk ve haıta gözler 
IH bundan daha fazla enerjiye 
muhtaçtır. Binaenaleyh gözleri 
bozuk olanların behemehal gözlllk 
kullsnmalan ve bu suretle vll
cutlarının enerj · ainl taıarruf ete 
meleri llzımdır. 

Dlier bir 161 doktorunun 
lddia11na göre de kaşlarını yolan 
kadınlar gözlerini tehlikeye maruz 
bırakmaktadırlar. Kaşlar, gözleri 
ıünet~n ılJ aaından, tcıdan Ye 
a andan akan terd~n koru:nakt .. 
dır. Kq:arı ) olunmamıt b r k .. 
dımn 16zleri her halde kaş an 
'olunmuı kadanlannkinclen dalaa 
ıüıel olurmufo 
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fefrlka No: 38 

Perdlta elindeki kltıtlan 
bıraktı ye tlfre memuruna 
dönerekı 

- Hayır gitmedi. Buralarda 
bir yerde olacak. Şimdi ıörmek 
mi istiyorıunuz?,. Ye memurun 
elinde tuttutu klitdı ıörDp 
tana yarak: 

- " Nasal? balledeblldlnlz mi? 
Çektiğiniz zahmete değer mi 
bari? ,, dedi. Memur Perdita'nın 
klğıttan haberdar olduj'unu bil· 
mediğl için birdenbire taşırdı 
Ye gayet ihtiyatla cevap Yerdi: 

- "Evet... Gayet mllstacel ... 
Bir ao enel Miıtr Norton'Ja &6-
rllımek illeyorum.,, Dedi. 

Perdlta ayağa kalkb: 
- "Bir dakika bekleyiniz • ., 
Ve Laurence'I çağırmak üzere 

taraçaya açılan pencereden dııa
rıya çıktı. 

Görllleblleceklerl ihtimalinden 
hatta o sırada dllnyadan bile 
haberdar bulunmıyan Laurence 
ile Care11e'i biribirlerinlo kollari 
arasında görllnce birdenbire dur
du ve dondurucu j ıoğuğun 
farkında bile olmadan bir mnd
det öylece kaldı. Sonra hiç ıea 
çıkarmadan döndD Ye nlona ıi· 
rerek: 

- .. Mlıter Norton herhalde 
taraçadadır. Fakat ben karanlık
ta göremedim.. Kendiılni bura• 
dan, pencereden çağırHnız ... " 
Dedi. 

* Lrı urence, tifre memurunun se• 
ılni iş :<lince derhal ceYap verdi 
ve kendisini takip eden Caresse'le 
beraber pencereye geldi. Pence
reden süzülen ııık taraçanm bir 
kısmını aydınlatıyordu. Caresse, 
bu a} dınlıkta birdenbire Perdita
nın yeni yağan karın Ostnndek.i 
ayak izlerini ıördO. Fakat n• 
bunun ve ne de Perditanm karlı 
lıkarpinlerioln farkında olmamıı 
albi ve Adeta Hrzeoiı yollu: 

- " Niçin taraçaya çıkma• 
dm Perdita?,, Dedi. "Bak ha• 
hava ne kadar ıtızel!.. Fakat o 
kadar da ıopk ki. donmamak 
için mütemadiyen bir apta bir 
yukarı yllrUmeye mecbur olduk.,, 

Üzerindeki aju kllrkft çıkardı 
ve biriken karlara ıilktL Yanak
lara ktzarmıı, ıözleri ıarlp bir 
ıflkla pırıldıyOl'du. 

Şifreli Kliıt 
Perdlta gayet tabii bfr seıle: 
- "Bea de taracaya çıkmak 

isterdim amma oyunu 1arı da 
bırakamazdım,, cenbını verdi. 

Perd&tanın bu aakln Ye ıayet 
tabii olan hali, Carease 'i şaıırt• 
mlfh. Acaba onları 1örmU1 ma 
idi ve ne halde ıörmUıtn? 

Laurence'e gelince; o da 
kAğıdı ıörllnce derhal memurun 
koluna girmft ve onu salonun 
kapısına doiru aürilkleyerek: 

.. Burada olmaz Alan, demişti. 
Slr Geof feryin bile henila bundaa 
malümata yok.. KimHye ıöyle
medin ya?,, dc::dl. 

- «Söylemek iıtemedim. Fakat 
maaada oturan genç kadın 
meseleyi biliyor galiba .. Maamafih 
derhal ıi&i gö,rmek istedij'imi 
llyliyerek ıualioe doğrudan doj'
ruya cevap vermedim., 

- " Diierleri farkanda eldu-

lu .. ?,. 
- " Erkekıerın farkında ol

duklarını zannetmem. Fakat Hava 
Naı1rının zevcesi Madam Jand~ 
bana dört gözle bakıyordu.,, 

Bu haber Laurence'la bOflUla 
gitmemiıti ı 

- .. O ela gibi kadının da 
göznnden hiç bir f9Y kaçmıyor. 
Fakat ne yapalım, çareıb. •• Maa· 
mafih o kadar ehemmlyeU de 
yok yal.. Ne de olıa Jandanın 
karısıdır... Herhalde ondan bize 
bir zarar ıelmez zannederim ••• 
Asıl mesleye gelelim. Neler çıka· 
rabild1n bakalım ••. Beni aradığına 
ıöre herhalde bir ıeyler buldun?,, 

- .. Daha tamamile hallede
medim. Galiba iki tifre karıştm• 
larak tertip edilmiş. Halledebil
diğim kısımları yazdım, aradaki 
boşluklar henliz halledemediğim 
başka bir tifre ile yazılmq olsa 
a-erek.,, 

Dedi ve kiğıdı Lanenceye 
uzattı. 

Kağıtta ıu yazılar Yardı: 

[ " Fak at bu hazırlıklar • • • • 
••• ın medhali • • . • • den ıonra 
dezhal tahrip ••••••••••••.•• 
bu iıaret ..••..•. Nur emberg .. ,, 

Lavrer.ce elindeki kAğdı uzun 
uzun tetkik ettikten ıonra: 11 Öte
ki ıifreleri de halledebilecek miıin? 

Diye sordu. 
Tehlike 

- " Asıl mOşknl kısmı hal· 
lettfm, ötekileri de balledebilece-
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iime ıllphe JOk. Biraz zaman il· 
zım... Iıt• o kadar.,. 

-
11 Bu yarım cDmlelerden Hn 

ne anlıyorsun?,, 
- .. Her halde çok bir ıey 

anlamıyorum, fakat kime ait lıe, 
çok mllblm olduğuna da ttlphe 
etmiyorum.,. 

Lavrence bu klğdın naııl ele 
ıeçtlğinl fifre memuruna anlattı 
Yeı 

- '' Herr Mililer, talimatın 
ıonunu almata unuttuğu için am
ma da kızmlflır!..,, Dedi. 

- " Her halde Yaklt geçir-
meden Miı Wyatb tekrar 
ziyaret eder unnediyorum.,. 

( Arkuı ftl) 

·····----·······---··········---···----····· 
500 Liralık 
Müsabakamız 

Okuyucul•nmı:1 ara1ında açtıfı

••• (500) liralık mlbabaka 
bitti ve b• mGaabakaya ait 
( 30 ) uncu ıon kuponu neı• 

rettik. l.tanhulda Ye dııarıda bu
lunan okuyucularımızın (7) Ha
zirana kadar vt! kitleri vardır. 

O zamana kad r bize neıret
lifimiz tartlar dahilinde enap
larını gönderme't:i irler. Z rfların 
Gzerlne "mGsabaka memurlutunaJll 
kaydı konuakt r. (7) Hazirandan 
aonra gelecek cevaplar kale alın

mayacak ve netic., ,12) Haziranda 
ilin edilecektir. 

Boğazın Anadolu 
Yakasındakiler 

( Baıtarafı 1 inci yOsde ) 

melerini ve kendi boykotlarına 
iıtirak etmelerini temin için bazı 
otoblls aahiplerlle tem&1a geçmit
lerdir. Eğer otobnıler bu Dç iske
lenin yolculannı Anadolubi1arına 

daha ucuza taıırlaraa tirketia 
Anadolu yakuındald ltkelelerden 
Be) koza kadar birçok 1olcu 
kaybedecetl muhakkak nyalmak
taclır. Anadoluhiıarhlardan mu
harririadzln 1.SrllftDğtl bua klmıe
ler ıunları ı6yl0yorlar: 

- Şirketi Hayriye makul lı· 
teklerimizl kabul edinceye kadar 
bu ıaYqa denm edeceğiz. Her
gftn on aekiı, yirmi aandal te
min ettik. Sabahleyin temls 
bava altında iki sahilin blllblll 
saslerl araamda ıandal 1&fa11 yap
mak bize daha iyi ve daha klrlı 
geldi. Hattı ıalr bir awkatımız 
bu sandal ıafalarını nazma bile 
çekti. Sandalların içine hahlu 
attık. Eğer birer do nargile uydu
rur.ak, Boğazın sönen tarihi glln• 
lerini tekrar diriltmlı olacağız. 
Bu ıekil sıhhatımıza, zevkimize 
ve keseıpize daha uygun 
geldi. Şirket;n itirazlan ıu· 

dandır. Gu} a Eebeğe kadar 
olan iıkelelerden zarar ediyor• 
mut- Eğer hakikaten zarar edi· 
yorH o iskelelerde Hasen tram• 
vay nrdır. Nakliyattan vazıeç
da. Biz Anadoluhisar!alar Rumeli 
yakaamdaki zararını ödemeye 
nedea mecbur o:uyorua. Şirketin 

he1&pları iyi bir tetkikten geçi
rilmelidir. Şirket ticari zihniyetle 
hareket etmiyor. Az kazanıp çok 
it yapmak, çok kazanıp az it 
yapmaktan &alon bir ikhaat kai· 
delidir. Şirket devlet demiryolla· 
rımn bu kaideye uyduktan ıonra 
yapbj'ı kazancı neden görmüyor? 
Biz tfrkete aon bir tekU yapıyo
nu, Diyoruz ki: 

Şirket hazirandan itibaren 
blltln bilet fiatlarını yarı yarıya 
indirıin. Üç •J bu tarife ile ça-
11111 ı. Biz eminiz ki boğaza rağ· 
bet artacak tlrketin Yuıtalan l:ıu 
yolcu bDcumuna cevap vermeye
cektir. Fazla cebirden hem firket 
hem de boiaziçi latafade ed .. 
cektir. 

Musolini 
Konuşuyor 

( Baıtarafı S inci rüzde ) 

IHI oldutuou kaydetmltt buaua ude 
bir it•lyaa değil, bir Avru
pa meaelHI oldutunu ıBylemlı, 
Habeı • ltalyan meselelİnio de bugOn 
çıkmıt bir m~H!e olmadıt nı, 1925 te 
meydana çıkbt.nı, o zaman rapılan 
•ndlaımanın bir kıymeti olm•dıtını, 
Habeı'. stanıa mOtemadiyen ılliblao

dıtını ı6yleaıit n demlıttr ki: 
- Hiç kimH denmlı bir ıurette 

Habetiıtaoı biH kartı çnrilmlf bir 
tabanca baliad• buluadurmak Omi• 
elin• dütm•melidir. Topraklarımı•ın 
emni,..tl n aakerlerimizia hayatı 
•enubaba oluca ea blJlk mea'all
retlul lzerimİH abaıJa lauaras. 

., .. 27 

ikitelli Köylülerinin 
Bir Davası Var. Hal

lini istiyorlar 
........ ,. .. 

Son gUnlerde lıtanbulda da 
köylülerle bazı arad sahipleri ara· 
aında tarla ihti!Afları çıkmaya 

baıladı. Hatta bir aralık bu it 
kamutayda da konuıuldu Ye köy· 
inler lehine hareket edilmeıl ka
rarlathnldı. Bu ıon karara rağ· 
men dtın 7enl bir lhtilifa muttali 
olduk. Bu it biraz ıariptir de. Hi· 
cliaenln kı1aca hiklye•i ıudur: 

Halkalıya birkaç kilometre me· 
saf ede iki telli denilen bir köy 
vardır. Bu köyl\n çayırı ve mek· 
tebf yoktur. KöyIOJer bir mektep 
yaptırmıya karar vermiıler, fakat 
para bulamamı,lardır. 

Bu köyün cıvarında biri Nak· 
kaı, diğeri Menekıe çiftliği deni
len iki çiftlik vardır. Nakkaı çift· 
liğl Bay Şefik adlı bir mllbadilin 
maJıdır. Menekıe çiftliği de Sim· 
yon Barutçubatı isminde blrlne ait
tir. Bu Simon Barutçubat1 ile 
çiftllifo bir kısım hissedarı fira• 
ndar. Fakat geçen ıeneye kadar 
buraya bir ermeni aahlplik iddia 
etmiş, iti de oluruna bağlayarak 
Bay Şefikle ve köylülerle hoı 
ıeçinmiı, Menekşe çayırına köy
lliler, Bay Şefik ve ermeni ortak
lqa biçip durmutlardar. 

Geçen Hne köyHl!er hazine• 
nin menfaatı haleldar olduğunu 
dOtftnmUıler ve burasının emvali 
metrukeden olduğunu haber ver· 
mitlerdir. Bunun üz.erine muame
le yapılmıt, hazine arazinin ka
daılrosunu yaptıl'mıı, haritalarını 

çıkarmıı ve kendi namına 
tapuıunu almışb~ 

19 Mayısta da Menekıe çayı
rına 1.65 dönüm üzerinden ve 
165 lira kıymektle mezada çı
karmıı, bllyllk Halkala ve iki
telli köyleri mezada girmiş, niha· 
yet çayır 352 liraya lkitelll köy· 
inler namına hareket eden ihliyar 
heyeti azasından Mehmedin lize· 
rinde kalmııtır. 

Köylü bu çayJrı imece usulile 
biçmeye baflam1fbr. Ot balye• 
)erinden köyltınün ihtiyacı ayrıla
cak, tıat tarafı aablarak elde 
edilecek para ile köye mektep 
yapılacaklar. 

Gelıe!elim it böyle olmam1f, 
kaylll çayan biçmeye bapaymca 
Bay Şefik mildahale etmlf, köy· 

IUJerde ıoluğu milli emlik ma
dllrlllğllnde almıılardır. 

Milli Emlik Mndnrll Bakırköy 
Kaymakamına geçe• Çarıamba 
gftnD bir tezkere yazarak Bay 
Şefıifa müdahalesinin men'i ve 
arıninln köylftye tealiminl emret• 
mit, Perşembe gl\nll de BakırkGy 
Kaymakamı Veli, Jandarma Ku
mandanı Ai>dullab, Tapu memuru 
Raı:t, Eml•ki Milliye kltibl Ul•I, 
ziraat memuru Nusret Ye diğer 
alakadar memurlar giderek kly· 
Uiye hududu göstermitler ve bu 
hudut dahlllnde Bay Şefltin hakkı 
olmadığını teblig etmiflerdir. 

Fakat yine Perıembe gtlnO 
Milli Emlik MDdftrll köylnlerl ça· 
ğarmışbr. K6yl6ler Cumartesi 
ıllntı Milli Emlak Mlld&rilne gi· 
dine• mlldllr: 

- Emir YerlldL O arazi Bay 
Şefiğe ait imiş; biz onunla dava
laıacağız. O zamana kadar ara• 
ziden aiz iıtifade edemlyecekalıılz, 
paranızı geri verelim, demlıtir. 

Köylüler 16.5 döntlm arazlaln 
100 dönümün& blçtlklerlal a61le
mif 1 er ve: 

- Bls ba uaziyl deYlet m .. 
zadtndaa aldık. Tapuau da dewle
tin elindedir, geri veremeyiz. de
mlflerdir. Şimdi fıin klylOlere alt 
cepheai bir aafhadadır. 

Bay Şefik ile Emliki Milliye 
araıındakl nfhaaına gelince dftn 
Muhakemat MOdUrll Bay All 
Galip, Hazine avukab, Emllkl 
Milliye MüdürO, Tapu Ye Ziraat 
memurları, Kaymakam ve Ku
mandan, arazinin bulunduğu yere 
gitmitler, tapular ve haritalarla 
tatbikat yapmıılardar. Kat'i ka• 
rarlarını bugün vereceklerdir. Bu 
karardan sonra köylUlerin yazlyetl 
belli olacaktır. 

Fakat köylüler : 
- Biz bir çayırın otunu utm 

aldık ve hiçlik. Eğer çayır, bize 
aatan dairenin malı değilH mal 
aahibi o daire ile davalaşır ve 
zararmı o daireden al1r. Yilzlerce 
köylünün me ıfaatl mevzubahıtir. 
Hayvanma yiyecek çıkarmaya 

uğraıan ve bu uğurda para ve 
emek veren bizlere bu uran 
ödetmek haklı bir hareket olmaz, 
demektedirler. 

Devlet Oamiryollan va Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

Haydarpa9a • Pendik banliyöd Gebze'1• kadar uıablDfbr. 
Y ea1 kıaamla müna1ebeU olan yolculuklardan 2S May11 193S tari· 
bindeo itibaren ıu ücretler a:ınacakbr. " lıaanaf ,, 

1 MeYkl il Mevki m Meftl 
Gidit Oidit Gidlt Gidiı Gidit Oidit 

Döa .. Dönüt Döeit 
.. Haydarpaıa • Pendik 

1 

Ücret 28 47 19 34 14 24 
"Pendik hariç,, kıımile N. V. 2 a 1 1 1 1 
Pendik • Tuzla kısmı - - -
ar••ında Yekin 30 50 20 35 15 25 

Haydarpqa • Pendik 

1 

Ücret 47 71 34 48 24 34 
Pendik hariç., kııınile N. V. 3 4 1 2 1 1 

Tuzla .. T uıla hariç ,, - -
Gebze kıamı araaında Yekün 50 75 35 50 25 35 

Ücret 19 28 14 24 9 14 
Gebze • Pendik N. V. 1 2 1 1 1 1 
arasan da 

Yekun 20 50 ıs 25 10 15 

Çocuklardan bu ncretlerin yar111 alınır. Tatbik tartları O. D. 
48 

No. b banllyl tarffeaindedlr. Banlly6 trenlerinde blletatz olmak veya 
mnld detlftlrmek dolayı.Ue btarlarcla ahaan biletlerin banliyl 
tarlf..a.deld lcretleri Haydarpaf& • Pendik we Pendik • Gebze 
laıımlan için ayrı ayra ..._... 112778.. 
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Kadın Düşkünü Bir 
Berberi Prens 

Herifin Sarayında Bin Kadın V irmı' 
Ve Hepsi De Nikahlı Karısı imiş 

,,. Her hakkı mahfuzdur. Yazarı: Zl11• Şakir 27/6115 

Vahdettin, Gizli Bir Cemiyetin Takibi 
için Sıkı Emirler Veriyordu •• 

serek halk a.raamda kendi lehine 
senit mikyaata propaıuıda yap
brırken teaadtıf onun eline iki 
fıraat geçirmişti. Bu fıraatlardan 
bfrinciıi; Londrada lntifar eden 
(Deyli Meyi) gaaeteılnln muhabiri 
(Mister Vord Prays) ın htanbula 
aelerek saraya müracaat etmesi 
Ye ( Zatışahanenin ah•allhazıra 
hakkındaki dUıUnceleriai, ltillf 
efkArıumuimyesine arzetmek, bu 
suretle de Zatioahanelerin• bir 
hizmet etmek iıtiyorum ) diye, 
padiıahtan bir mUJlkat talep 
eylemeai ldL 

Bu ıual, Padlıahın zihninde 
de bir dUğUm haııl etmiıtl. Fakat 
bunuu cevabını, çarçabuk öğreni· 
•ermlıtl. Mondroı mUtarekesinln 
imza edildiği gUndenbed, gerek 
ıaraydakl huausJ bendeganından ve 
gerek saraya sonradan fntl11ap eden 
birtakım adamlardan mürekkep 
olarak halkın araıına gerdiA'i bir 
hafiye ıebekeai; efkArıumumiyenln 
• ve bllh ua TOrk vatanperverlc• 
rlnln • derin bir endite Ye ıztırap 

içinde olduklarml, Paditaha bll
dirmlılerdi. 

Padiıah, bu endlte ye ızhra· 
hın bir hareket doğurup doğur· 
mıyacağını dUıUnllrken, en itimat 
ettiil iki haffyeal tarafından llst 
Gste iki jurnal takdim edilmiıtl. 
Hemen lklıl de ayni meelde olan 
bu jurnalların muhteviyatı, ıundan 
ibaretti: 

[ Mefıuh ittihat ye Terakki 
cemiyetinin gizil teıkilltına men
ıup bazı zabitan ve erkanı hap
lerden mürekkep olarak gizli 
bir cemiyet teşkil edilmiıtir. 

Bu cemiyetin maksadı, ordu· 
larda ve vilayetlerdeki eaki itti
hatçı zabitanı da bu teşkilata 
ıokmak ve zatiıahaneleriol hal'e· 
derek Şehzade Selim Ef endiyl 
tahta çıkarmaktır. 

Bu zabitan ve erklnıhaplerln 

ekserisi, firari Enver paşanın 
mensuplarındandır. Bunlar evvelc;e 
Enver paıa tarafından tahlif 
edilen ve elyevm henüz terhis 
edilmeyen llç taburun efradından 
istifade edecekler. V • bir gece 
aarayıhnmayuna hllcum ederek 
maksadı mel'unanelerinl tatbik 
edeceklerdir. 

Bu aiıll cemiyet erkina araıın· 
da timdilik ılvlllerden hiç kimse 
rarnlmemekte ise de· Hafazanal
lah • b8yle bir hareket zuhurunda 
rerek eski ıivil ittihatçılardan 
•e gerek halkın gayrı memnun gft· 
ruhundan birçok klmaelerio de 
bu mel'unlara iştirak etmeleri 
nıuhtemeldir.] (1] 

Pıen• Sabahattinin huıuai Katibi Bay 
Satvet I...utfl 

}erek icap eden emniyet terUba· 
tını aldıktan ıonra, artık fıe 
airitmlşti. Fakat zihnen tasarla
dığı programın tatbikine hazırla· 
nırken, hiç kimseye renk verme· 
mlye gayret göıtermekte. HattA 
umumi Taıiyet hakkında sık sık 
Ahmet Rıza Beyle görliştllğli 
halde, asıl hedefini ona bile 
hissettirmemekte idi. 

Bu sırada tali, pad~aba yar• 
dım etmi~ti. Husuıi bendegiinı 
tarafından gerok Matbuatta ve 

A~liy 
· dan 

Yangının
Sonra 

icrayı Borçlandırmak f sti· 
yenlerin Muhakemesi 
Adliye yangınında icra doı· 

yalarının yanmasından btifade 
ederek hayali borçlular namına 
doıyalar ihdas etmek ıuretile icra 
kasasından 2819 lira çıkarmaktan 
ve 2500 lira da çıkarmak Ozere 
hazırlanmaktan ıuçlu olanların 
duruımasına dUn ağır cezada bıt
lanılmııtır. Bu hldlaeyl, ilk defa 
Son Posta yapbğı neıriyatla mey· 
dana vurmuştu. 

Bunlar icra katibi Kadri, ko
miayoncu Herant Manavyan, Oroz• 
dlbakta tezgahtar Viçin, Oıman 
Bey matbaasında çalııan lstavri, 
avukat SalAhaddin ile yazlfeainl 
ihmalden suçlu icra muhaıebe 
kltibl Raf ettir. 

Kadri ile Herant Manavyan 

Vahdettin; ba mlllikab d•dn 
bir memnuniyetle. kabul etmiı Ye 
lngiliz gazeteciainl aaraya daYet 
eylemifti. Uzunca allren bu mll· 
llkabn zemini, ber lkl tarafça da 
uzun uzadıya dllflnlilerek evvelce 
bazırlanmııb. 86yle olmakla be· 
raber baalt dllftlncell padlpb 
bu mllllkatta aöylenmeaJ ilzam· 
gelen slS:darl iyi bir ıeldlde idare 
edememlı: 

- Harp etnasmda, buı liyaıt 
komiteler tarafından, Ermeniler 
hakkında icra olunan muameleye, 
boynk bir teessürle mutttali oJ. 
dum. Makamı saltanata geçer 
geçmez, bu vak'alara 1ebep olan· 
}arın derhal takipleri ve ıon 
derecede ıiddetle tecziyeleri için 
emir verdim. 

( Aruaı var } 

Kumaş 
Hırsızları 

Dükkanlardan Topla Ku
maş Aııran Ahbaplar 

Son gUnlerde bllhaaaa kumaı 
mağazalarından elçabukluğu' ile 
kumaı ve batta kumaı topları 
&firma vak'aları çoialmııhr. 

Sabıkalılardan Acem Ali ile 
arkadqı Morduhay diln bir aralık 
Sultanbamamında Bedroıun ma
nifatura mağza11oa g:rmifler ~e 
mUıteri •ıfatile pazarlığa giriıe
rek 6teberi almaya baı.amıt

lardır. 

Bir aralık Acem AH, bir top 
kumap paltosunun arasına 11ıkıı· 
tırmış ve bu ıekl:de aavııımak 
latemlıtir. Fakat itin farkınal 
varan dükkiin sahibi hiç sesini 
çıkarmamış, tam onlar dUkkln• 
dan ayrılıp ilerledikleri aırada 

polite haber Yererek her lkiılni 

de cürmllmeşbut halinde yaka· 
latmııtır. 

.Ali Haıan T& lı:ar111 LUılyen 

Faaın en zenaio adamı bugUn· •asitlerine da•et etmlıtlr. Faıtl 
lerde Pariıte bulunmaktadır. Bu dönen kuvvetli blr ıaylaya glın 
adam F aa ıultanının amcazadeıi Ali Hasan, binlere• cariyesi arac. 
Ali Huaodır. Bu berberi prenain aında en çok cezbeden bir F ran11z 
ıervetl heıapıızdır ve geliri her kadımpır. 
gün bir kat daha artmaktadır. Bu kadının ismi Ulsiyendir Te 
Göz kamaştırıcı bir hayat ae,iren prens kendi11ini hiçbir zaman ya-
prenıin bütün Fransada dillere nmdan ayırmamakta imiş. Hattı 
destan olan ve içi ,a1lzel kadm· eon defa yaptığı Franıa ıeyaha-
larla dolu muazzam bir 11arayı tine Franaız kadınım da bırabe-
da \'ardır. Bu ıarayın harem rlne almıştır. Kadınlara iltifat 
daire;,inde ıayılabilen kadınların etmekte pek clmrt olan Prenı 
adedi bini geçmekte lmlş. Fakat Ali Hasan, iÜıel LUiiyen'e ku.-
buna rağmen kuzguni alyah preıu Yetil bir baj'la bağlıdır ve ondaD 
o kadar azametlidir ki, ıimdiye dlSrt le çocuk Hhlbl olmuştur. 
l<adar ıarayını dolduran zev• 'LUıiyea buglln Faaın en zengl11 
celerini ancak birer defa ne· kadını 11ayılmnktadır. 

Ağır Bir Kaza j Boşnak Rasim 
Bir Bakkal, Araba Altında Hırıızlık Suçundan Tevkif: 

Ezildi Edildi 
Harbiyede, Altmbakkalda bak· 

kallık eden Karnik dtln Sultanha· 
mamanda caddenin bir tarafından 
diğer tarafına geçmekte iken, 
mehmet !aminde bir ıllrUctıntln 

faytonu da 900 ıür'atle Uerile
mektedlr. 

Hıda Uerliyen arabanın öolln· 
-den kaçaIDıyan Kamik kendini 
bayvanlann nallar& altında bulmut 
ve tekerlekler de Tllcudundan 
geçmek 9W'•tll• tehlikeli tekilde 
yaralanmlfbr. 

Ovarda bulunan polla yetitmlı, 
faytoncu Mebmedi yakalamıf, 

Müddeiumumilik Alt oğlu Boı• 
nak Raıim adlı bir;ılni tevkif etti. 
Rasim muhtelif zamanlarda gece
leri KaragUmrllkte telgrafçı Ah
medin, lsmaUin, Hadinin, Atinin 
Haticenin evlerine girmlt paltola
rını, elbiselerini, çamaıırlarım çal
nnfbr. Polia bu mahir hırsızı çok
tan beri arıyordu. Nihayet evveliı· 
ıece tekrar Bayan Haticeolı 
eYine girmit aandakları boıaltm11 
•e bu ıırada da cftrmftmeıhut 
halinde yakayı ele Termiftir. 
-~--· 

flKamik te haıtaneye kaldınlmıı
hr. Hayabndan Umit yoktur. 

Bu juroallar, padiıaha bUyUk 
bir korku vermlıti. Bir taraftan 
bu gizil cemiyet hakkında takl· 
batta bulunulma11 için icap eden 
•mirleri vermekle beraber, dljer 
taraftan da derhal lkametgAbını 
tebdil etmlı, Sultan Aziz •• Sul· 
tan Murat gibi iki padiıahın ko
layca bal' edildiği Dolma bahçe 
•arayım terkederek, • icabı balln
De müdafaaya elverişli olan • Yd· 
dız 1&rayına çekllmlıtl. 

mevkuftur. DünkU duruımada 
ıuçlular lnkir yoluna sapmıılardır. 
Dur uf ma ıahitlerin getirilmeli için 
baıka anne bırakılmıştır. 

~·························································~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Derhal merkez kumandanı 
Şerif Bey detfttirilmlş, takibata 
alritllmlf, hattı, tOphe üzerine 
birkaç zabit te tevkif edilmlıtl. 
Halbuki bOtDn bunlar, bot •• 
beyhude ıeylerdl. Filhakika ekıe
rlai ylkıek rtltbeli erklnıbarpler
den mllrekkep bir teıekkUI 
•Ucude aelmltti. Fakat bun-
ların makaadı, ıaltanat t .. 
beddUIU VHalre albl yanm 
tedbirlere matuf olmayıp, doğru• 
dan dotruya memleketin hallı 
Çarelerini aramak ye hazırlamak 
.. •ıını he def tutmakta idi. · 

)#. 

Padiıab Yıldız aarayına çeki-

(1) Elyevm berhayat bulunan H• ;1 •rkinından iki zatla merhum, 
-.1ııtıp Ali Fuat Beyin menkuJA• 

••daa. 

Belediyemizin 
lstikr a·z ·ı,i 

Şimdilik Bir Çıkmaza 
Girdi 

lttanbul belediyeal belediyeler 
bankaaıodan ( 750 ) bin lira bors 
almıya karar vermiıtl. Bu banka· 
nın nizamnamesine g6re belediye-
ler borç almadan evvel yapacak• 
ları iti ye ihale bedellerini de 
bankaya bildirmek mecburiyethı· 
dedirler. Halbuki Iıatanbul bel .. 
diyesi bu para ile atadyom, pllj 
ye adaların ıu meaeleslnl halle
decektir ve daha evvelden ihale 
bedellerini teıbit edip bildirme
sine lmkln yoktur. Bu yüzden 
istikra& iti belediye reisinin dön• 
meı;ne kalmıştır. Daha evvel ya
oılamnacaktır. 

( Toplantılar, Davetle!:) 

Kız.tay MUsameresl 
KıPl•J haftau ml•aHbetile kar .. 

mun temail kolu taHfıDdan 6nlmClz
deki çartamba ılnO Hat 20,5 te 
Şehzadebat~nda ferah tlyatroaunda 
bir tem ali yerilecek, • Kmlay" piyeıd 
oyaanaeaktır. ..... .-................ -·----··----·····--·-

Mali Sencbaşı 
Ve Adliyede Devir 

Muamelesi 
Cllmhuriyet M6ddelumumtlitind6n: 
latanbul icra Mubulblmea'ulUltD 

heaap aıuame!ihnın yeni •eneye 
deni dolayı•lle bacaiihtiyatl . ribi 
m6at.;eei mevad mlleteana olmak 
6Hre bilcOml• tah•llAt Y9 tediyatın 
Haziranın 1 nci, 2 oci, 3 lncll ve 
4 inci ıünleri 7apılamıyacatının 

bildirilmeaioi dilerim. 

İstanbul inhisarlar Baş Müdürlüğünden~ 
Bat MOdürlyetlmi& ambarında bulunan muhtelif clnı leYantalu 

açık arttırma uıulile aatılıta çıkarılmııtır. Alıcıların muhamm•D 
bedelin yD:ıde yedi buçutu olan 342 lira inanca paraalle 13/6/935 
Perıembe gllnU aaat 10 da Kabataıta Baş MOdllrjyet binasınd& 
toplanacak olan Komlayonda aaat 10 da bulunmalan 11278911 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
binlerce kitinin yüzünü güldürdü . 

2. ci kefide 11 Haziran 935 dedir. 

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

( 20.000) liralık bir mükafat vardır,,. 



Yaıau: 

Ali 
Rıza 
Seyfi 

eli Aslan~~~~~ 
O, Zincirini Kırmış Aslana Benziyordu 

Evet bUyUk dakika en ıonra 
gelmiıtl! 

Ve o zaman vahşi bir nlra 
atarak şimdi sağlam mevcudu 
yUze inmiş bölüğile, zincirini kır· 
mış bir as!an gibi, tekrar niha
yetsiz Macar alaylarının üstüne 
ylirUdU ... 

Macarlar da birdenbire önlerine 
çıkan teh!ikeyi hemen gördlller. 

Müfreze kumandanları ve za· 
bitler her an yaklaıan bUylik 
darbeye kartı koyabilmek için 
karıtık safları dllzm•i•• dağınık 
kuvvetleri toplamağa, elha1ıl teı· 

kilita benzer birşey yapmağa 

aavaşıyorlardı; fakat buna •akit 
olmadığı gibi kimsenin kimaeden 
haberi de yoktu. 

Muhacimler, yıldırım hızile •• 
koca fırkadan tek bir ıöz, tek 
bir sea ve tek bir kumanda bile 
iıidilmeksizin Macarlara iyice 
yaklaıtılar. Sarı Şahin beyin kula 
atının başı fedai, kahraman Deli 
ıüvarllerinin boğuştuğu merkeze 
dönmUştU. 

Ovanın genişliği boyunca 
1erbestçe harekete sahip olmak 
için açılıp uzayan bu baskın ıll· 
vari kolu düımanın ıı-özüne hakiki 
mikdar çok fazla bir kuTYOt 
gibi görUniiyordu. 

Bin btfyUz Türk ıUvarlıl 
idi bul 

Camndan geçmiı bin beuOı 
TUrk sllvarisi dllnya tarihinin her 
sahnesinden muazzam devletlerla 
temellerini sarsan birtakım dev 
alayları heybetile ııeçmemiıler 

midir? 
Bu fırka düşman ıaflarıaa on 

adam kalıncaya kadar cepheainl 
ııenişleterek ve yan hücumlarına 

karşı koymak için • evvelden mn· 
rettep • cenah müfrezelerine ayrı• 
larak yaklaştı. Her Tllrk, dizgin· 
lerinilatının boynuna atmııta Ye 
herkes sağ, sol ellerinde o za
mamn ağır kuburluk tabancala
rından birer tane tutuyordu. . 

Düşmanla çatıımadan yirmi 
ıaniye kadar 6nce TUrkler aaçma 
ve kesme kurşnnla dolu ateşli 

silAhlarını Macarların ta gözUne 
müselsel bir gUrUltU ile boıalttılar, 
sonra kılıçlarına; baltalarına, to
puzlarma el attalar. 

Şimdi korkunç ölUm dalıaıı 
tablle vurmuıtu ..• 

Kudurmuı bir deniz ujuldu· 
yor, kanlı, ateıli bir srlrdap dönll• 
yor, birçok yerlerde hasıl olan 
muhterls çevrintiler, dalganıa sat• 
hında boğuıan kocaman vücutları, 
insanları ve atları yutuyor, kay
bediyor, keskin kılıçların altında 
kalkanlar parçalanıyor, iki el ile 
vurulan merhamet.iz mızraklar 
kuvvetli ııhrların boğaz değişini, 

yahut göz deliklerini arıyor, bu
luyordu. 

Türklerin lıtedlğl olmuf, artık 
aç kurt koyun ıllrUsüne girmiıti. 

- Allah; Subuska! 
- Koman kurtlarım!. (1] 
- Subuska, Subuska! 

(1) Bu iki kelime Türklerin meı· 
hur harp avaıesidir ve oıamaoa ve 
lutt& ıimdild Anadolu tal&ffuzuoa 
gBre 11koman kurtlarım!., feklindedlr. 
•

1 1'omnyınız! ,, yani " bırakmayınız, 
81dQrQnGz, yok ediniz! ,, deniliyor; bu 
tiblrin nekadar taommUm etnıİf oldu
ğuna misal olnrak l::ugün l>ile anm 
•' kabadayılar arasında " oradan bir 
•oman ettik!,, tabiri vardır; fakat bu 
kelime " koma ettik! ,, ıelclinde de 
kullanılıl' •e kullanenlıırın aslını ve 
111aaa1oın bildiklerini ı:anne~miyorum. 

Kudurmuı ölUm Ye kan deni· 
zlnin uj'ultuıu içinde Türk ıer· 
haddinin kurtları itt• böyle 
bağrışıyorlardı. 

Macar alayları bu fırtına, bu 
kasırga önünde birlblrine karış• 
mış, zabitler bölUklerinl, neferler 
bayraktarlarını kaybetmişti; fakat 
düşmanın felaketi bu darbe ile de 
kalmadı. Tam bu sırada sol taraf· 
taki sazlıklar içinden çıkan bin ki
şilik ikinci Türk puıu fırkaıı, kale 
Yeniçeri zabitinin kumandasmda 
olarak Macarları aman11ı: bir yan 
çaprazına aldı Te bu kanlı döYil· 
şUn netlcHlni göıtermlye baıladı. 

Geniı ova bir kasapbaneye 
dönmOıtU. Yiğit Macar atlılara 
ayrı ayrı kümeler halinde dövll
Jilyorlar, Macar Beyzadeleri aile 
bandıraları altında, çevrelerinde , 
maiyetleri, ıilihşörlerl olduğu 
halde gerçekten kahramanca b~ 
ğuıarak aile Ye fÖvalyeJik namu• 
sunu ölOmle olıun kurtarmaya 
.çalıfıyorJardı. 

Lakin bunların hepıl nafile 
fedakarlık, boı yere uğraıma idi. 

Türk bölUklerl, biribirine ça• 
tılmıf, cephelerini kaybetmiı Ma· 
car alaylara içinde sıra ııra ıo· 
kaklar açarak ilerileyorlardı. 

Ötede beride Uç dört Macar 
sUvarlıl yaralı bir :zabiti veya bir 
be.<zadeyl dUıtUfO yerden kaldı· 
rıp tekrar atlandırmıya çalıııyor, 
bir anda oraya yıldırım hızile 
birkaç Türk ıüvariıl yetiılyor ••• 

Kıaa kanlı bir sa Hf ..• 
Sonra herıey bitiyor, Türkler 

Herileyince Maı:arların, yaralı ku· 
mandanlan etrafında kanlı bir 
daire çevirerek toprata uzanmıt 
oldukları görülüyordu. 

Sahibini kaybetmiı, yahut tek 
bacağı hAIA Uzenglde kalmıı ölll 
ıahiblnl sUrUkliyen atlar, klıni
yerek, muhariplere çarparak do· 
laııyor, deli gibi yarahlar ve ya· 
raaızlar üzerinden atlayıp kaçı• 
yorlardı. 

Bayraklar •• bandıralar, 6111 
ve diriler, Türkler ve Macarlar, 
tuğlar ve tolgalar, atlar ve inaan· 
lar kanlı bir çamur içinde bfribl· 
rine karıımıı yatmakta idiler. 

Bir grup bir grupa aaldırdığı 
zaman kııa ve vahıt nlralar yük· 
sellyor, bir parti bir partiyi kı· 
hçtan mızraktan geçirdiği vakit, 
yürekler titretici bir "Hurral,, 
yahut " Subuıka; hayda! ,, ve 
"koman, koman!,, naraları lakayt 
ve mavi göklere yükseliyordu. 

,Ses kümeleri, kurt ve kaplan 
ktimeleri, leı kilmelerl... 

Yanı yavaş ovanın Subuıka 
kalesi tarafları temiılenlyor, dUt· 
man bu cehennem alevi, bu de
mir ve kan seli içinde ve önünde 
kendi müstahkem karargahına 
doğru çekilmeğe çahııyordu. 

Macarların her an verdikleri 
zayiat fazlalaııyor, Türkler nere• 
ye aaldıraalar önlerinde teıkllAt· 
ıız, ıaıırmıı, bozm&11 kolay dUt· 
man kümeleri buluyorlardı; fakat 
Macarların adetçe falklyetleri o 
kadar idi klı Onları yerlerinden 
umumt bir hareketle koparıp 
panik haline atmak henUı mllm· 
kün olmamııt&. Bu gibi aa•atlarda 
çok değerli olan Macar süvarisi 
her şeye karıı, mukavemetten 
vazgeçmiyor, ancak dövüşe dövtl· 
t• çekiliyordu. ~ 

(ArkHı ur)' 

Aklı evvel 
Çocuk! 

lıte piponu& Bay amca!.. .. ......................................................... ... 
ilk Gazete 

Dünyanın En Eski Gazete
sini Çıkaranlar Çinliler 

• Olmuı 

Kiogk - Pas 'ın bir yüzü 
Buglln btltUn dünyada içtimai 

tetkilitın dördüncü kuvveti sayı· 
lan gazete ilk defa olarak ne za· 
man intişar etmittir?. işte bu 
mesele bugün araştırıcıların bat-
lıca meşgalelerinden biri olmuı 
ve yapılan tetkikler neticesinde 
epeyi malumat elde edilmlttir. 
Avrupada ilk gazete 1609 da 
Strasburg'da çıkmıştır. Milteakı-
ben 1631 de Pariste Fransızca 
ilk gazete intişar etmiı, 1725 de 
de NeYyorkta lngllizce bir gazete 
görUlmllştür. Bundan ıonra ııra 

ile 1750 de Romada, 1793 de 
Atinada ltalya ve Yunaniıtanın 
ilk gazeteleri basılmıştır. Bu tet· 
kiki yapan merakh adam, yalnız 
Avrupa ile kanmamış, dünyanın 
birçok yerlerinde tetkikler ya~ 
maı ve beıeriyetln ilk gazetesi 
olarak Çince Kiogk - Pas gazet .. 
ıinl bulmuıtur. Pekinde çıkan bu 
gazete mllldm 219 uncu aenuln· 
de intişar etmittlr. Bu ıuretle 
şarkın medeniyete analık ettiği 
hakikati bir defa daha meydana 
çıkmııtır. 

__ ......... 1 •••••••• l .;:ill ... 1 ••• 1 , .,,.. ••• ·-

OSMANLI BANKAIS 
TÜRK ANONiM ŞlRKE11 

TEStS 1.'AR1Hl: 1868 

Sermayesi: 10.000,000 lngiliı liraıı 

'Iilrkiyenin başlıca şehirlerile 

Pariı, Manilya, Nia,Londra n 
Mançester'de. Mısır, Kıbrıı, Irak, 
Iran, Filistin n Yunanistan'da 

Şubeleri, Yugoslav ya, Romanya, 

Suriye ve Yunanistaıı'da Filyalleri 

vardır. 

Her tUılU banka muameleleri 
yapar 

Sinir ve akıl hııetalıkları müt. 

Or. ETEM VASSAF 
Catalof hı Orhan 8. ap1rtımanı Tel.2:ZOH 
l::v. ı<:adık8y Bahariye lterl •okak Tel.607' 1 

1 
27 Mayıa pazartesi 

lıtanbul - 18 Fransızca ders, 
18.30 unfonlk muıiki plakları, 
18.30 haberler, 19.40 iki piyano 
(Bayan Selçuk Evrenoı Ye Bayan 
Anjel) 20 Ego caı, 20.30 Gavin 
kardeıler ve mandolin orkestr&11. 
21 kitar ıolo ( Maryo ) 21.30 
son haberler ve borsalar, 
radyo, caz, tango orkestrası Ye 
Bayan Bedriye Tüziln ıen, 

Budapeşte 550 m. - 19.40 
piyano konseri-sözler, 20.50 piya• 
no refakatile taragota, 21. 15 ıtüd· 
yo tiyatrosu, 22. 10 duyumlar, 
22.30 Franıız Llaztln eaerlerinden 
konser, 23.10 hava raporu. 24 
Çingene muılklıl. 

Varıova 1339 m. - 19.45 
plAk 20.07 ıözler, 20.35 Eryano 
koroıu, 20.50 fillmler, 21 Viyana 
ıarkıları, 21.45 duyumlar, 21.55 
konferanı, 22 senfonik orkestra 
konseri, 23 reklAmlar, 23.15 hafif 
muılkl •e danı. 

28 Marıs Sah 
lıtanbul - 18 Almancı derı, 

18.30 Jimnastik ( Bayan Azade 
Tarcan ), 18.50 muhtelif plaklar, 
19.30 haberler, 19.40 Bayan Marl 
Oskan piyano, Mes'ut Cemil vl• 
yolonsel, 20 Maliye Bakanlığı na• 
mana konferanı, 20.30 Demir caz 
ve Bayan Rebii ıan, 21.15 son 
haberler ve borsRlar, 21.30 radyo 
orkstra11, 22 radyo, caz •e tanıo 
orkeatraları. 

Buda peşte, 550 m. - 19. 30 
Dllo armonik, 19.55 ıözler, 20.30 
Budapeşte oper&1ından Verdin 'in 
" Alda ,, operaıı, ( iıtlrabatlerde 
duyumlar ), 24 Çingene muıiklsi. 

V arıova, 1339 m. - - 20. 35 
ıarkalar, 20.50 sözler, 21 Kuartet 
oda muıiklsl, 21.30 film musikisi, 
21.45 duyumlar, 21.SS konferanı, 
~2 " Lucie de Lah1trmoor ,, adlı 
opera ( Donizetti ). 23.30 sözler, 
23.45 plak, 24 sözler, 24.05 plAk. 

29 Marıs Çarşamba 
Iıtanbul - 18 Franstzca der1. 

18.30 jimnastik, bayan Azade 
Tarcan, 18.50 muhtelif plaklar. 
19.30 haberler, 19.40 monolog· 
Bayan Hailde, 20 konferanı maa· 
rif, 20.30 SLUdyo çigan orkestrası. 

21 Bayan Ateş tan piyano ile. 
21.20 ıon haberler, borsalar, 21. 
30 radyo orkestrası, 22 radyo caz, 
tango orkeatrası ve bayan Emine 
lhaan. 

Budapeşte 550 m. - 19.30 
plAk, 20. 1 O konferans, 20.40 ope
ra orke1traıı, 21.20 duyumlar, 
22.30 Çingen_. muzıka11, 23. 10 
hava raporu, 24 caz. 

Varşova 1339 m. - 20.30 pi• 
yano - şarkı dllo, 20.50 ıözler, 
21 plik, 21.45 duyumlar, 21.55 
sözler, 22 Chopin konseri, 22.30 
ıözler, 22.40 farkı:ar, 23 reklam· 
lar, 23. 15 ıalon ve caz musikisi. 

30 Mayıs Perşembe 
lıtanbul - 18 Almanca ders, 

18.30, muhteJif pliklar, 19.30, 
haberler, 19.40, Istanbul konser 
vatuvar muallimlerinden Ferdi 
Ştatzer piyano ıolo, 20, 1ak!ık 
ve sosyal bakanlığı namına kon
ferans ( Şiryan tazyiki yüksekliği· 
nin manaıı ve ~bemmiyeti} Maı· 
har T e\ fik, 20.30, Ay tango 
orkeıtrası, 21.15, ıon haberler, 
borsalar, 21.30, Radyo orkestrası, 
22, Radyo, caz, tango orkestraıa. 

Budapeıte, 550 m. - 20.45, 
Stüdyo tiyatrosu, 22.45, duyumlar, 
22.50, asker mızıkaaı, 23. IO ltal• 
ya· ·Macaristan dUelo şampiyon
luğu ( reportaj ) 24.20, piyano 
konseri. 

V arıova, 1339 m. - 20. 15, 
plAk, 20.45, Reportaj, 21, piyan~ 
şarkı, 21.45, duyumlar, 21.5S 
11özler, 22, Stüdyo tiyatrosu, 22.30 
plak, 22.35, Aktllallte, 22.45, 
spor duyumları, 23, Rekllmlar, 
23. 15, Senfonik konser. 

31 Mayıa Cum• 

ritanbul - 12.30 muhtelif 
plaklar, 18 danı muaikisi, pllk, 
19.20 çocuk 1aatl, blklyeler, 
Mes'ut Cemil, 19.50 haberler, 20 
Bayan Nazlı keman ıolo, 20.30 
havalyen kitar Siyret •• arkadar 
ları, 21 Bayan Babikyan ıan pi• 
yano refakatile, 21.20 ıon babe,. 
ler, 2 t .30 radyo, caz •e tango 
orkestrası Yo bayan Blrıen ıan. 

Budapeşte - 550 m. 20.40 
plak, 21.40 duyumlar, 22 opera or· 
kestraıı, 23. 15 hava raporu, 23.20 
Çingene muıikiıl, 24.1 O cazbant. 

VarıoYa - 1339 m. 20.35 
plak, 20.50 aözler, 21 ı6ıler, 

21.15 V arıova fiJharmonisl tara• 
fından konaer, 23.30 ılirler, 23.45 
doktor sözleri, 24.05 plAk. 

1 Haziran Cumerteal 

Peıte 550 m. - 20.30 Salon 
orkestra11, 21.40 kUçnk tlyatroıu, 
22. 30 opera orkeıtra11, 23 du
yumlar, 23.50 yüzme ıamplyon• 
luğu (reportaj), 24.15 Caz. 

Vartova 1339 m. - 20.30 Piya• 
no şarka konseri, 20.50 Aktttailte, 
21 asker muııkası, 21.30 jozef 
Şmid'in plakları, 21.45 duyumlar, 
22 ıözler, 22.30 • 23 reklAmlar, 
23. t 5 edebiyat, 23,30 hafif mu• 
siki, 24.05 danı muslklıL 
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ESMER GÜL 
Tefrika No.: 110 

Bir Ferman ! .. 
Boıtan oaıı lbrahim Paşaya Doğru Ağır A§'ır llerle

mi1t Onu Hürmetle Etekleyivermiıti.. 

lbrahlm Paıanın •llcudu, buı 
keailmiıti. Titreyen bqını mDr 
lıiJAtla çevirmif, göğaünll parça· 
hyacak gibi çarpan kalbinin aar
llnbıı araaında: 

- Ne haber? .•• 
Diye bilmiıti. . 
Eoıtancıbaıı, lprahlm Paıaya 

doğru aaır aju Uerlemif, her 
laman oldutu ıibi onu hürmetle 
eteklemlı: 

- Devletlim!.. Şe•ketlu efen· 
dimlı, ortakapıya teırifinizl fer
lban buyurdular. Kendileri dahi 
andedlrler. 

Bu ı6ıler; lbrahim Paıanın 
kut ıibi çırpınan kalbin• derhal 
hlr alk6a Yermiıti. birdenbire 
Padlıahın aallere kartı harekete 
ıeçmiye kartr Yerdiil•• hllkDm 
•tmiı, bu llmlt ile yerinden 
kalkarak: 

- Orta kapıda ne Yar? .• Aıi
ler mi, ıelip dayandı. Yoku ı•.
ketlu efendimiz mi Gzerlerine Yar
IDak lıter? .• 

Demlıti. Fakat boıtancıbaıı 
lnOne bakarak kupkuru bir aeal• 
CeYap •ermiıti : 

- DeYletllml. Anca, bu ku· 
lunuza b&ylece ferman buyurdular. 
Gayri, ne idOtün bilmem. Hemen 
teırif buyurun. 

Bu aözler, bir anda lbrahlm 
P aJ8nın btıttın Um itlerini kırıYer
IDlttL Reddine lmkAo olmıyan bu 
emrin neticesi her neden ibaret 
oluraa (olsun itaat göıtermek 
elzemdi. O, zaten hayatından 

•azgeçmiıtl. Muhalefet aöatermek, 
biraz daha vakit kazanmak için 
bahaneler icat etmek, hiç bir 
fayda temin etmeyecekti. Bu aefer 
de lbrahim Paıaınn kalbine baıka 
bir Dmlt, hafif bir teaelli nrdl. 
kendisini okadar HY•n kayıope
derl, ihtimal ki Aıllerl memnun 
•tmek için ( Balıkhane ) y• g6n
derecek, oraaan da Anadolu 
••yahut Rumeli Ylllyetlerinden 
l»lrine ıOrgln edecekti. 

Bu tımit ile helecanını biraz 
teıkln eden lbrahlm Paıa ayata 
lıalkb. Fakat dizleri, Yücudunun 
ılkletine tahammül edemeyecek 
derecede titremekte idi. 

Kapanın 6ntlnde duran papuç· 
lırını ıtıçllikle alydl. Altın ıaplı 
•banoı bastonuna dayana dayana 
lıaranbk içinde ilerledi. 

(Arz oda) ıını dolaımıılar, 
(Ak ağalar kapıaın) dan geçmlı
ler, (Kubbe alta) nın 6n0ne ıel· 
lbltlerdi. O zaman Hrvilerin di· 
hinde birkaç kitiden mUrekkep 
bir karaltı ile karıılaııvermiıler
dl. lbrahlm paıa, birdenbire bO· 
)lk bir korku hlasetmif, biraı 
l•ri çekilerek: 

- Kimdir o •• burada •• du
tuyor1unuz ? .. 

Diye kekelemiıtL Karanlıkta, 
lcendlsinin tanıdığı bir ıes, prOz· 
itilerek cevap vermiıtil 

- Benim.. hünkar, orta lra
Pıya azimetiml ferman buyurmuf. 
Oraya varırım. Ya siz, kande ııl· 
dersiz, paıa baba? .. 

Bu ıJözlerı ıöyliyen, lbrabim 
»•tanın damadı· bir gün evvel 
•ılolunan - (Kaptan derya Kay· 
~ak Mustafa paıa) idi. ibra· 
~- Paşa damadı ile ay• 

lai akıbete ıllrUklendiiinl ht... 
~ F.akat ıuek _. •• 

gerek yanındakiJere ıaaf göster
memek için Haine metanet Yermiş: 

- Ben de, oraya giderim. 
Yanım ııra yürO. 

Demiıti. 
Şimdi; damatla kainpeder, o 

derin karanlık içinde yanyana 
yllrllmeğe baılamışlardı. Arkala· 
rmdan Boıtancıbatı ile birkaç 
bostancı zabiti ge:iyor, Akağalar 
kapııı ile kubbe alhnın aaçakla
rında akıeden ayak ıeslerinden 

baıka hiçbir ıes ititilmiyordu. 
Kaymak Muıtaf a paf :, kendi· 

ıine azlini tebtğ eden kainpede
rine kalben kliıkOndU. Gariptir 
ki bu adam Yaıiyetinin vahame
tini daha bAIA hissedememiı, kal· 
bindeki hicranı, kainpederine an• 
)atmak iıtemiıti. Aradan birkaç 
dakika ıükôt ile geçtikten ıonra: 

- Hoı imdi, paıa pederi.. 
Sen bana, azlolundun; denin. 
Amma, ıevketlô efendimiz, bana 
intizar edermlı. Bu hale, ne mana 
Yermeli bilmem ki? .• 

Dedi. lbrahlm Paıa da, dama• 
dına karıı kalbinde beslediği 
iğbirarı ortaya dökmek ihtiyacını 
hi11etmiıti. Çllnkn blltUn bu 
felaketlere, onun ihmal ve beta• 
atı aebebiyet ••rmf9tf. Birdenbire 
durarak öfke ile: 

- Ya, ben yalan mı aöylerim. 
Ef endimlz, ıeni azle ti. Yerine 
Aptiyi geçirdi. Sen, başımıza 

bunca bela getirdin. O da baıka 
tlirlU İf etti. Aıiler tarafına ııeçti. 
Meğer ikiniz de beter ıeyler 

imitsiniı. 

Diye cevap verdi. Ve ıonra, 
kendi kendine ıöylenerek, ıözle· 
rini ikmal etti : 

- Hay, ikiniz de yerlere ge· 
çeydlnlz. Batımıza, bu fellketleri 
ıetlrdiniz. 

Arbk, orta kapıya takarrOp 
etmiılerdi. Boıtancıbaıı, arka 
taraftan 1enilerln araaından do
laımıf, karanlıkta ayaklarının 
uçlarına ba1arak kapıya doğru 
hıllanmııtı. Kapının altında kapı· 

cıbaıı ile bet on kiti toplanmııtı. 
Boıtancıba91, kapıcıbaııya yak· 
laımış, kulağına iğilerek: 

- Geliyorlar.. Fermam hO
mayun mucibine• hareket eyle. 

Dedikten aonra karanlıklar 
içinde, kuytu bir k&t•Y aaklan• 
mııta. 

Kapıcıbafl, ileri dotru Yarmlf, 
lbrahim Paıayı: 

- Buyurun, devletlüm. 
Diye karıılamııtı. Bu nazl .. 

kine muameleden lbrahhıı Paıa· 
nan Dmidi bir daha artmııtı. 

- Nasıhna bakalım aja? •• 
Kaç ıDndllr ıizlerde tedirıln 

oldunuz. 
Diye kapıcıbaııya iltifat ede· 

rek, geoit ıaçaiJn altından ıeçmlı 
kubbe altına yaklaımıı •• orada 
duralayuak ıım&akı kapalı olan 
dııkapıya bakmııtı. 

Kapcıba91, Sadrazamın bu 
duralamaımdakl mak1adı derhal 
anlamıı, hemen lbrahim Paıanın 
koluna girerek: 

- Buradan buyurun, de•· 
letlôm! 

Diyı iki kapı ara11nda bulu-
nan sol taraftaki dehlize aaptır

aaııtı. 

f Ari.:• yqnt 

SON POSTA 

Devlet Demiryollarının yazlık ten -
zilatlı yo!cu tarifeleri 1/6/935 

tarihinden itibaren tatbik 
edilecel<tir: 

Devlet Demlryoller1 ve Llm•nler1 Umumi MUdUrlUAUndenı 

Muallim ve Talebelere : 
Umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan reaml Yeya Ma

arif idarelerince muHddak Huıuıl bi umum mektep •• Üninr1it .. 
lerin muaUim, Profuör, aıfıtan, mürebbi, mua•İn Ye mUdlirlerine 
Mayıı baıından Birinci teşrin aonuna kadar ve bu mektepleria 
talebeleri:e ecnebi memleketlerdeki aynı mekteplerin talebelerine 
her zaman umumi tarife ile uzak meaafelere mahıua tenzilll D.D. 

numaralı tarife Ozerinden her seyahatte 0 o 50 tenzlliT'7İ 
yapılacaktır. Bu tenzilattan iatifade etmek iıtiyenlerln, mensup 
o'dukları mektep veya Ün:Yersftelerden veya Maarif Vekiletindea 
Ye müdürlükler nden mual.im kısmında olanların seyahat edilen 
takvim 1ened iç"nde tanzim edilmiı bir huv;yet varakasını Ye ta• 
lehe'.erinde keza eil çok altı ay evvel tanzim edllmlı fotoğrafla bir 
Yes.kayı ham 1 bulunmaları ve bilet alırken Ye yolda biletler koa
tro! edillrk en demir. ol memurlarına göıtermeleri lbamdır. Mek· 
teplerini bitiren talebeler <..t' , blebe iken aldıklan veaikalana 
muteber ()lduğu mnddet içinde bu tenzllittan iıtifade ederler. 

Umuma Mahsus Gidiş • dönüt tarifesi: 
Tenıi:itlı Gidit • dönüt tarifesinin yeni tatbik tartları ıöyledir. 

Gidiı • Dönilş bl.etleriain mer'iyet müddetleri, aeyahate bıılana
cağı günden itibaren müteakip ayın a> nı tarihli ıDnl\nlin ıonu 

olan gece yansına kadardır. Yolcu!ar seyahate bqhyacakları aGnll 
kendileri tayin edecekler ve bunu, biletlerin üzerine yazdıracaklardır. 
Yolculu ıt.yahate baılamadan evvel tarifenin mer'iyet müddeti dahi
linde olmak ıarti e, ia edikleri günde b;tetlerini alabilirler. Biletin, 
bir aylık mer' ')et müddeti bilmeden evvel gidit • dönllt ücreti
nin }Uz.de yi .. miıi verilmek ıartile bu biletler ilk mDddetln bittijl 
glinden ltibann müteakip ayın aynı tarihli güntınnn ıonu olan 
gece yanı.na kadar temdit edilebilir. Bu tar•fe eylOI 935 ıonuaa 

kadar uzatılmıtbr. 

Aile biletleri 
En çok sekiz kitilik ıruplar halinde ve gidlt • dönOt ıartue 

herhangi iki iıtu) on ara1ında 1/Haıiran/935 tar:hinden eylôl 935 
ıonuna kadar sej abat edecek ailelere, Samı un -Sivas mmtakaaında 
0 o60 ve A!aşehir· hmlr • Bandırma mıntakalarmda 0o50 tenzilith olan 
biletlerle diğer mıntakalarda katedilecek mesafe) e göre muhtelif 
niııbetlerde tenzilatlı olan biletlerin ücretlerinden ayrıca ve grubu 
teşkil eden yo!cuların bir;ı\.ıden tam ve diğerlerinden °o 20 Ucret 
almmak ıuretile tenzilat yapı'.acaktır. Eu tarifeye göre Haydarpaıa• 
Ankara arasında ıeyahat edecek ailelerden gidiş-dönDı ücreti olarak: 

Beş kitillk bir aile grubundan 
Sekiz kiıllik bir aile ,, 
Kuruş alınır. 

Samsun - Ankara 
Dört kltillk bir aile grupundan 
Yedi kitilik bir aile ., 

Adana - Konya 

1 Mevki 11 Mevki 111 MeYkl 
9306 6735 4282 

12420 8989 5716 

Mesafesinde : 
10125 7345 
13921 10099 

Mesafesinde : 

4648 
6391 

Üç kişilik bir aile grupundan 4618 3342 2124 
Altı kiıillk bir a:le .. 6596 4773 3033 
kuruı alınır. Diğer mtınaHbetlerde de llcretler bu derece ucuzdur. 
Jıtanbulda köprü giıemlzden ve diğer mahallerde lıta1yonlanmır 
dan daha ziyade tafailAt alınabilir. 

Bu Tenzllitın Şartları : 
Aile ırupuna girebilecek akrabalar ıunlardır : °Karı, koca •• 

bunların çocukları, ana •• babalan, bUyOk ana ve bOyUk babalan, 
torunları, kardeılerl., Üçten • beıe kadar her grup için bir Ye 
daha fazla kltllik her grup için de iki kadın veyahut on beı yqını 
doldurmuı olan erkek "evlAtlık, hizmetçi, m8rebbl, ıOtnine,, akra
balık ıartı olmakıızın ırupa ıirebillr. 
Grup halinde ıeyabat edecek ailelere, fotoğraflı ali• biletleri Yeri
lecektlr. Bunun için ırupa girecek aile efradının birer vesika 
fotoğraflarının ılıelere verilmeli llıımdır. V aııh olmak ıartlle 
arup halinde çıkaralmıı klçUk kıt'adakl fotoğraflar da kabul 
oluna bilir. 

Verilecek aile blletlerlnln d6ntıı luaımlannın mer'iyet mDddetlerl, 
biletler lıerlne 1asdırılacak aeyahat glnllnden bıılamak •• bunu 
takip eden ikinci aJID aym tarihli ıDnOnOo ıonu olan gece yan· 
ıında bitmek here iki aydır. Bu biletler, ba iki aylık mDddet 
içinde mllracaat edilmek •• aidft-dönllf' için ••rilmiı olan Dcret 
1ekünuaun ylzde yirmial tediye edilmek ıartile evvelki mOddetln 
hlttiğl andan baılamak Gere bir ay daha temdit edilebilir. Veyahut 
bu ıartlar dahilinde biletler bldayeten temdit ettirilmlı olarak ta 
abnablllr. Bu mOddetler içinde 1eyahat için kullamlmayan d6nllt 

biletleri narinde hiçbir bak •• mutalebe kabul edilmez. Dönüt aeya· 
haline başlandıktan ıonra mer'iyet müddetleri biten dönOt biletlerlle 

yolda mecburi aktarma sebeplerinden başka bir Hbeple teYakkuf 
edilmemek ıartlle biletin muteber olduğu lstaayona kıdar Ucret 
yerilmekıizin aeyahat edilebilir. 

Aile biletlerile Hyahat edenler hem gidişte ve hem de dönllt· 
te katedilen meaafenin her 500 kilometre ve kesrine mukabil bir 
lıtasyon olmak llzere mllteaddit lata•yonlarda biletlerinin mer'iyet 
mlddetlerl içinde olmak tartile istedikleri kadar l••akkuf edebilir. 
Yelcular, fula katecllleck muafeler icia umumi tarife lzeriadea 

Sa~fa 13 

Dünyanın En Zen
Kelebek • 

gın 

Kolleksiyonu 

Çeıit nnldl pel biı kelebek 

Hay•anat ilmini aevenler ara
ıında böcek •• kelebek ko
lekıiyonu toplamak mühim bir 
merakbr. Dllnyanan en zengin 
kelebek kolekıiyonunun 1&hibi 
bir Inıilizdlr. Adı Valter Tomaı 
dır. Bu adam 1enelerce uğraş• 

mıf, didlnmlf, para aarfetmİf, 
dünyanın en ıengin kelebek ko
lekıiyoaunu meydana getlrmeğe 
muvaffak olmuıtur. Valter Tomaa 
bir tllccardır. Ve ıimdiye kadar 
(18) bin cin• kelebek toplamıştır. 

lngiliı tOccan bununla kalma• 
mıı, kolekaiyonunu daha zengin 
bir hale getirmek için ticareti 
terk etmiı, dOnyanın en nadir 
kelebeklerinin bulunduğu Brezil• 
yada Amazon nehri llzerinde 
bir 1eyabat yapmaya karar ver• 
miştir. Bugün 73 yaıında bulunan 
bu adama bu se) ahatinl, 30 ae· 
nedenberl kullanıp ıimdiye kadar 
240 kilometre yol yapan biılk
letl ile baıarmağa çabıacakbr. 
Kelebek meraklısı, ıuf kelebek 
avı için yaphğı ıeyyahatlerde 
bir çok defalar vahıilerin eline 
dütmllf, korkunç hayvanlarla kar
tılaımııbr, kendlıl ılmdi: 

- BütDn bu tehlikeleri atlat• 
mıı olduğumdan dolayı yeni , .. 
yahabm için hiç bir korku hiı 
etmeyoruml. diyor. 

Kaylpı .Adapazarı Rehberi terakki 
mektt:binden aldığım ıehadetnamemi 
kaybettim. Y eıniıini alacağımdan hUk
mıi yoktur. 

Adapaıan Yeni cami mahallesinde 
Hakim Abdullah oğlu Mehmet Galip. 

Kayıpı Akyası ilk mektebinden 
aldıgım 16-6-981 tarih n 97 numaralı 
ıehadetnamemi kaybettim. Yenlıini ala
cağımdan hükmü yoktur. 
Akyszıda KAmil oğlu Mehmet Necatı 

.............................................................. 
Ucret farkı vermek ıartile yol 
değiştirile bilir. 

Bir aile biletinde yazılı 

olan yolcuların ayni amıfta, ayni 
katarda ve mllmkün olduğu 
kadar da ayni kompartimanda 
seyaha etmeleri Ye ayni ililaa
yonlardan hareket •• ayni ist 
tasyonlara mu•aaalat eylemel .. 
ri ıarthr. Bu şartlar dahilinde 
seyahat etme} en aile efradı 
bu biletlerle aeyahat haklanm 
ka} bederler. 

Bir aile biletine dahil olan 
yolculardan yalnız bir ki~I. gru
bun azimet seyahatinden son
u ve yalnız aile bileti ıde ya• 
zılı gidiş • dôııüt istasyo:ılara 
arasında olmak ıartile mer'i 
tarifelere göre, yarım ücretle 
mütead<llt aeyahatler yapabilir-
ler. ••2813,. 



14 Sayfa 

Kamutayın evvelki gtıokO top· ) 
lantıınnda sağlık ve bakanlık • 
bütçesi müzakere edilirk-en yapı· 
lan münakaşalar hakkında Ankara 
mubabir:mizden aldığımız telgraf 
havadisini dilnkU sayımızda neş• 
retmiş.ik bu mllnakaşalar hakkın· 
da sonradan gelen mufassal ma· 
lumat dıkkate değer mahiyettedir. 
Onu:ı içindir ki bu tafıUAta ieniı 
bir } er verdik : 

Hüsnü Kitapçının 
Soruları 

Ankara, 26 (A.A.) - Dfto 
Kurultay<Ja sıhhat Ye ıoıyak J&P 

dım blltç•Iİ konuıulurken Muğla 
Saylavı Hüsnü Kitapçı bOtçenin 
heyeti umumiyeai hakkında söz 
al.ıuak Cümhuriyetio aıhhate ver
diği önemi ve Sıhhat Bakanının 
hayırlı ve verimli çalıımalarıoı 
tebarüz ettirmiş ye Bakandan 
bazı sorular da bulunmuıtur. Bu 
sorular sıtma, frengi •• trahom 
gibi hastalıklara kartı yapılan 
savaş teşkilah ile aLnan ıonuç• 
lara, \'erem pavyonlanoa, Anka· 
rada bir Tıp Fakülteli kurulma· 
sına, mekteplerdeki dit muaye
nesine ve memleketin her tara• 
fında doktor bulundurulmam itine 
temas etmekte idi. 

Bunun üzerine 1ağlık Ye ıoı• 
yal yardım bakanı doktor Refik 
Saydam kllrslly• gelerek Muğla 
aayla vmın, hakkındaki teYecıcllh• 
lerin e teıekkUr etmlı •• Dıte alı· 
nan vazifenin yapılmamaın bir 
borç olduğunu ı6yledlkten ıonra 
sorulara ceYap Yermlıtir. 

Sağhk Bakanı Cevap 
Veriyor 

Satma ile MUcadele 
Sltma ile mücadeleye 1924 yı

lında baılanıp bunun yavaı ya .. 
vaş genlıletlldiğini söyliyen ba• 
kan bugünkll durum hakkında 
demiştir ki: 

" Bugün 88 kazada, iki mil· 
yon 416 bin klıinfn oturduğu bir 
mıotakada sıtma mUcadeleal ya• 
pılmaktadır. Sıtma mtlcadeleal 
yapılan ıaha bu ıuretle nUfuıu• 
muzun yüzde 5 ine tekabal eı. 
mektodir. Bu mlleadele yapılır· 
ken en ziyade nüfusu kealf o\an 
Ye ekonomik bakımdan önemli 
bulunan yerler 1ö:16nllne alın• 

mııhr. 

Sıtma mncadeleal bir defa 
başlanıp ta Uç bet sene içerisin• 
de neticesi alınacak bir mesele 
değildir. Bu senelerce llzerlode 
çalışılacak i4lerdendir. Bu müca
dele ancak yavat yavaı ve o 
mmtakalarda 11tma tam olarak 
bittikten aonra kalkabilir. Nite· 
kim mlkadelenln kaldırıldığı bazı 
mmtakalar vardır. Mi.al olarak 
Ankara mmtakaaını ıöstereblll· 
rim. Ankara mıntakasında ııtma 
mücadelesine batlsndıjı gllnden 
itibaren ilk senede aarfettiğimiz 
500 kilo klnlne mukabil bu 
miktar yavaf yavaı azalmış 

ve geçen •~ne 50 kilo--
ya kadar inmiştir. Bu da ci· 
var köyler içindir. Y aloız mev
cut teaisatı muhafaza ooktal na .. 
zarındao sıtma mücadele teıki· 
lltı kalmıf, bundan temin ettiği· 
miz personellerle diğer mıntaka• 

lara ycrdım etmişi:r.dir . ., 

MUcadelenln Sonuçlara 
Bakan, bugün dahi ııtma 

mücade?esi mıntakaaına almma11 
lazım gelen yerler bulunduğunu 

ve bunların da artacak teşkilatlar, 
bütçeye konacak zamlarla per
ııonel yetişmesiyle o mıntakaya 
almac ağmı söylemiş, personel 
lş "ni 1 önemini tebarüz ettirerek 

misa c,larak 52 ) allık hayata 
ma ik ıltulunan ltalyan tetkilatını 
göstermiş ve bu memurlar hak· 
kında bir aandık yapılmaaı dU-

SON POSTA 

Sıhhat Bakanına Göre .. 
Memleketin Sıhhi Vaziyeti Ne Halde
dir? Sıtma, Trahom Mücadeleleri, Has
taneler Vaziyeti Ne Şekilde Bulunuyor, 
Neler Yapılıyor Ve Yapılmak isteniyor 

Cerrahp•f• çok gUzel h•shlnelerlmlzden biridir. Fakat Sıhhiye bakanının beyanına göre hasta· 
nelerln vaziyeti, uzun zaman h•lledllmesl zor bir mesele halinde kalacaktır 

ıHnUldlltnnD blldirmlıtir. 
Bakan, bundan ıonra, mtlca• 

dele ıonuçları hakkında ıu ra· 
kamlan Yermlıtir: 

t 934 yılı içinde mncadele 
mıntakası içinde, bulunanlar y• • 
kftou 2.186.000, muayene edilen• 

Oıaap mmtaka11nda 11tmalı ba'-khk· 
lardan biri 

ler yekiinu 1.096. 990, dalaklı ola· 
rak tHblt edilenler yekiinu 333000 
bunun yDzde nisbeti J7,5 dır. 
Yapılan kan muayeneleri 570.570, 
bundan müıbet netice alınanları 
48,000 kan endekal niıbeti 8,5. 
1929 ••ne1inde kan endekll 10,2 
iken bu adet 33 te dokuza, 34 te 
8,5 e inmiı ve aıtma mDcadelea:nin 

mDsbet netayicl bu ıuretle blıl 
aevlndi.recek bir rakama dnımUı· 
tllr. Son aenede aarfolunan, da· 
tıtılan kinin miktarı ue 5.300 
kilodur. 

Frengi ile ~Ucadele 
Doktor Refik Saydam bundan 

ıonr•, frenıf mllcadeleaine geçe
rek; bu mtlcadeleyl Oç kııma 
ayırmıt ve bunlar• bilhas1a frengi 
mllcadelesi tetkllAtı yapılan yer
lerdeki çalıomalar, bu mıntaka 
haricinde resmi ııhbat memurlan 
tarafından kendilerine vaki mU· 
racaat Uzerlne yapılan parasız 

tedaviler Ye idareihuıusiye ile 
belediyeler tarafından yapılan 
nrllcadele olarak teıbit ettikten 
ıonra demlıtir ki: 

Frengi hakkında memlekette 
bazı bazı yanlış fikirler cereyan 
ediyor. Frenıl memlekette zan• 
noluoduğu kadar değildir. Bakan• 
lığın kurulduğundanberi, devralı· 

nın frengllilerle beraber bizim 
memlekette teıbit ettiğimiz fren• 
glli miktarı 1934 seneıi nihayetine 
kadar 213,716 idi. Bunlardan 
21.372 al tedaYi edllmif, 37.975 
ırefat v• ulre dolayıaile ayrılmıt-

br. 1935 Hneslnde elimizde 
154.868 frengili bulunuyordu. Bu 
miktar memleketin ı•n•l ntlfuıuna 
kıyaa edecek olur1&k yllıde 0.9 

eder. Blr takım bilmediklerimizle 
kendisini huıual aurette tedaYI 
ettirenleri-ki blıe mahrem ıurette 

Birikinti ıulu bir mıntaka 

bildirilmektedir· ve huta olduk
larından kendllerinln dahi haber
dar olmayanları bir misli olarak 
teablt ve bunu yukarıdaki rakama 

Ulve ederaek yüzde 1.8 Ye yuvar
lak hesapla ytbde 2 eder. Herhalde 
bu rakamı hiçbir zaman ıeç
mez. 
Ke.ufet itibarile yOzde ~.6 ve 7 

Ekonomi Bayındırlık, Kültür 
Bakanları Da ileri Sürülen Mütalaalara 

Karşılık Verdiler 
ekonomi Bakanının Cevabı 

Ankara, 26 (A.A.) - Kamu
tayın dUnkll (ev•elld fllnkD) top
lantısında, ekonomi bakanhfı 
bUtçeılnin glirD~Ulmeıl eanasında 
bazı saylavlar tarafından ileri 
ıürUlen mlltalaalara karıthk ola• 
rak Celil Bayar ekonomi bakan
lıiımn Finans bakanlılı ile tam 
bir anlaşma dairesinde çahımak· 
ta olduğunu ıöylemlttlr. 

Celil Bayar bundan ıonra 
kooperatiflerin vaziyetlerinden 
bahsetmif, memleketimizde fab
rikalar, mUHseaeler kurulurken 

memleketin iptidai maddelerinin 
korunma• busu1Unun ıözönUnde 
bulundurulduğuna ve fabrikaların 
buna göre yapıldığını s6ylemlt 
ve demlıUr kit 

Otarti fikirlerinden çok uzak 
bulunmaktayız. Coğrafi vaziyeti• 
mlı: beynelmilel ekonomik durum• 
da bUtUn dllnya ile beraber bu· 
lunmaya •• alacaAımı:r:ı ahr-
keo, Htacağımızı ıatarken, 
tamamen muvazene eıası 

(}zerinde yOrtıyerek malımızı 
alanın malını almak dllaturunu 
tatbik etmeyi icap ettirmektedir. 

Haıabl harekete ı•llnce, bu 

huıusta temlnat vermek laterlm. 
Fikirlerimiz daima milll kontrol 
Ozerinde lılemektedlr. Fakat milli 
kontroldan daha mühim olan bir 
kontrol vardır. Teknik kontrol. 

Ekonomi Bakanı deri fabrika· 
ları bakkandaki temenniye karıı 
da bunun Elazlzde olup olmıya
cağı ve ne vakit açılacağı buau• 
sunun henllz belll olmadığını söy· 
lemlttlr. 

Bayındırlık lşlerl 

Bayındırlık bakanlığı bUtçeıi· 
nln görlltlilmeal mttnaaebetiyJe 
ileri aUrll!mUı olan bazı mütalaa• 

( Dnamı ıs laci yOade ) 
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olan yerlerde mücadele teıisab 
yapmıııı:dır. 

MUcadele Na•ll Yapıldı 
Evveli Siva1, Yaldızell, 

Hafik, Şarkııla kazaları ve 
mlllhakatında 926 da Orhaneli 
Ye Bunanın birkaç köyü de dahil 
olmak llzere oralarda, 928 de Or
du ve F aha da 929 da Çarıamda 
•• DUzcede, 930 da Çaycumada 
huıuıI teıkilitla frengi mllcade· 
leıloe baılanmıftır. Mücadele 
mıntakalarında bulunan yek6n· 
larla beraber, bulunan yekfuıuı 
ylzde nlabeti 4,5 dir. Bunun ha• 
rlclnde frenıill o1an yerler yok 
değildir, manasının çıkarılmama· 
aını lıterim. Fakat buralarda 
V ekilet idarel huıuslye 't'e bele
diye, en ço§"u vekAletten olmak 
tt:ıere mllcadele tahaiıab ile yar
dım edilmektedir. Nitekim 934 t• 
150 kilo neoaalvarsan dağıbl• 
mııtar. 

Frengi mllcad(jlesl en mllt
ktU mllcadelelerden biridir. 

Satma ıibi bir hafta klnJn 
Yerdlkten ve tavsiyeler ilave 
edildikten ıonra kendi kendine 
ıeçecek haıtalık deiildlr. Ancak 
09 aenelik tedavi netlce1lnde 
a•çebllir. 

Trahomla MUcadele 
Trahom, en eski zamanlardau

berl Tllrklyenln cenup mıntaka· 
larıoda meYcut olan bir haata· 
hktır. Bu, bUyllklerden ziyade 
çocuklara muıallat olan ye t•da•I 
edllmez1e kör eden· bir haıtalıktır. 
Bu hastalı§'a kartı veklletln açmıf 
olduğu mllcadele tlmdiye kadar, 
Adanada, Gaıiantept•, Malatyada, 
Urfada, Maraıta devam 41dilmltUr• 
Buna ıon zamanda Ne:ılf kua
buı Y• elvan da ilhak edllmlftlr. 
Kıaa bir ıamanda bu aOı müca• 
deleyl yapmak llbuma olduğun
dan dolayı 241 bin nllfuıluk bir 
Aha dahilinde buınn mllcadeley• 
de"ram etmı kte7 lı. 

Bakan, aranacak oluraa meme 
leketbı hu tarafında bOyUk nlr 
bette trahom meYcat oldutuna, 
bunun harp netlcHlnde bUyftll 
laıan kUtlelerinln bir taraftan 
8btlr tarafa nakli ile mubaceretJel 
dolayıılle yayılm11 bulundupnn 
ıöylemlt ye f11 rakamları vermfıttn 

Trahom, Aydında muayen• 
edilenler araıında yllıde 4 • 7, 
Nullllda 2 • 2, Sökede 3· 2, Bıb
keılrde 1 • 3. Burıada 2 • 2, M. 
Kemalpaıa kuaaında O • 9, in .. 
ıölde ı · 2, Denizlide 0.1, lçeld• 
4-2, Akıehfrde 4-1, Dlyarıbeklrcle 
6 • 6, Çermikte 20, Oımanlyed• 
14, lzmirde 1 • 04 olarak bulur 
muıtur. ı 

MUcadel• Bltmemlftlr 
Blnaenale1h Anadolunan •• 

ıatl kıımında Ye Çorum Yillyetl 
dahilinde bazı kasaba •• köylerdi 
bu mlktann 2 ili 3 oldutu g&rO
lllyor. Bu meıele hiç bir ıam•• 
nazarı dikkatimizden kaçmı1ot• 
Mllmklln olduiu kadar hastabkll 
çocuklarla 1&llmluiıal blrblrlnd.,. 

ayarmak Ye temaalannı menetmek 
•• bunların t•davlleri mahalli bar 
taneler •aaıta1lle yapılmaaını tr' 
min etmekle meııulllı. Bugtıo. 
mücadele yaptıtımız mmtakalat 
trakomun en ziyade keaif bulull .. 
duğu yerlerdir. 6 • 7 aeoelilı 
milcadeleyi daha henllz mlic•"' 
delenin mebdei addederim. 811"" 
nunla beraber bu mücadele 11110"' 

takaıı dahilinde elyevm muht•" 
lif yerlerde 120 yatakl• 
trahom hastaneleri vardıt• 
1934 seneal içinde mlirscaat 
edenlerin yekt\nu 87 bin, yapıl9S 
işlerin tutan 2,059,000 dir. 2211'
todevl ve 4318 ameliyat yapı 

mııtar. 
' o....... ıs iAoi yüıuı) 
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• 
( Bn t rııfı 14 ncü yüzde ) külAt karşısında .. k lacaklarını &iz: ı doğurtulduktan onra lklılnl bir 

H t n lerde Y t k dedi de t kdir eder iniz. Fakat bun· yatakta yalıracağıı ki bunda 
• Azd1r dan bazı çok daha fecUerl yardır. mahzur yoktur. Arkadaılar doğur-

Bakan, bund n ıonra lsta~ ueır y t kt iki Hasta Ya· mak için gelen bir kadını kapı 
buJda v diğer yerlerde yatak tarllm ı Emrini Ben Verdim., önünde bırakamam. 

dedioln çoğaltılması ve pa yon• Haseklniaa hastanesinin do- B lk.ı:. dil 1 1 f k 
lar yapılma&ı hakkındaki ıoruya u 1 ııyet • m tt r, a at, 
tevap verer k demiştir ki: . §"um kısmında bir yatakta iki ıf.zln de kabul edeceğlnfı gibi, 

baıtanıo "atarılma11 emrini bluat doğurmak l in len fakir bir ''M mlek tte y tak adedi da· ~ ç g• 
ha uzun &eneler arzu ettiğimiz bendeniz Yermiıimdir. Bu da Türk annesini ha1tane kapılı 
>·eküno vasıl olamıyacaktır. Size şundan ileri gelmiı,tlr: Doiurmak 6nUnde bırakamam. Yine takdir 
bu hu uata ufak bir lıtatiıtik Dz re hastaney gelen fakir bir ederılaiz ki mlUI ıavaı ıamanla· 
ırzedeceğim. kadını almamak lmklnı 1oktu. randa hepimiz ileride •eya cephe-

1923 s nesinde memlekette Binaenaleyh ya y r yatağı yap- geriıinde çalışmııızdır. O vakit t 
nıuvaz.enel umumiycye ait 800 mak mecburiyellnd kalacağız ve o ııkı ık zamanlarımııda iki ya· 
Yataklı 3 hnatane, vil yetlere alt yahut bulaşıcı hastalığı yoksa tağı blrleıtirf p Oç yarala yatırmı· 
2450 yataklı 45 hastane, beledi· .. · · • · • · - · · d 

6 h 
ilZ ır. ,, 

}'eler ait 635 yataklı astan•, Ekonomı· 
evkafa it 150 yatnkh bir hnata· Bakan, bundan sonra, vaktiyle 
ne, ve vilayetlerle belediyeye B d l k 450 yatağı mevcut bulunan tıp 
bcJediy Jere ait 185 yatakla 22 ay zn tr l ' fakültesi hastanesindeki yatak 
dispanser, lstanbulda Haydarpa· v.u··ııu··r adedinin bugUn 667 ye çıkarıldı· 
tada 375 yataklı Tıp fakliltesi I~ 1 ğmı söylemit ve mUteakıben mem· 
Itliniğl olmak lizere memlekette ( Baotarnfı 14 ilncO yüzde) Jeketteki doktor mıktarma geçe· 
İ1 mlic ses d 4595 yatak mev• lar kar ı d bakan Ali Çetinka· rek demi9Ur ki: 
tuttur. ya, şose me&elesinln memleket Dünyada kabul olunan doktor 

1923 den 1930 a kad r yapı· bakımından olan bUyllk ehemmi· 
ı nisbeti, endüstrisi rok ve yüksek olan 
an mesat bu yatak adedini tez· yetini enlatarak bu itin başarıl• • 

)'İt ettL Mesel 1934 de Vek lete ması z manı geldiafoi ve bunun memleketlerd daha aıağıya in· 
ait 36 ha tanede 3990 yatak, bütçe zarureti karıııında buıual mek üzere vasati olan iki binde 
hu usi ld relere alt 70 hnıtan•· idarelerce lınan yol paralarile birdir. 
de 3302 yatak, belediyelere yapılmaaı imkanı olmadığının tet• TUrklyede ise bug11nkU va:r: .. 
alt 20 haıtanede 1277 kilC dilmcfll !Azım geldiğini ıöy• yet, 1927 tarihine göre 556 kişi· 
7atak ve Evkafa alt 250 yatak )emiştir. J• bir doktor bulunduğudur.,, 
Yardır. Bu sureti y tak adedi Bayındırlık Bakanı Ali Çetin· 
8819 çıkmı tar. k ya ıosel rt me eleslnln dik· Tıp Talebe Yurdunun 

Vll yetlerin birçok yerlerinde atle t tkik dilerek bunlann Hlzmetlerl 
Ufak hastaneler \!llcude gelirli· Y pılm ın için bir ıeldl bulunma• Bakan, tıp talebe yurdunun 
dlği nazarı dikkate alınarak vak· sına çalışılacağını kaydettikten b 
tiyl \) pılmıı olan· l50 dispans re sonra yeni yapılmakta olan bina· u işte yaptığı hlı.metlerl aaymıı, 

J ların mimari tarzları hakkında 926-934 senelerlnde buradan 188 
6onradan yapılan 76 dlspan&erl izhar edilen temennilere karşılık tal b çıktığım ıaylemlf, bu sene 
ilAv ed rek bugUn 226 dispnn· vermit v vekalete geldiği ilk 42, gelecek sene 94, öbür ıene 

Sayfa ıs 

y r a· 
Memleketimizde iyilik mOeu ı leri ııltında baılı batına bir soy al yardım 

evi ve aeYgl ocağı ola Kızılay Cemiyeti, yurtdL tlarımızın baılarına gelen 
herhangi bir felak t kartıa.nda yardım elini uzatan Türk erdeminin örneA-idir. 

Nerede bir yangın, bir yer uraıntıaı, bir su baskını, bir dağ 71lrUmeı;i olsa 
oraya çarçabuk koıup gönülleri •eYindiren Kıaılay'dır. 

Bir 7erde kuraklık, açlık, bulr ıık haııtalık, yemekaiE okula çocukları •• 
ince haatalıklar mı Yar, Kızılay'ı ornda biltOn bOtOn acıları dindirmeye, haata• 
Jıldım iyi •tm ğ•, açları doyurma) a Ye yoksulları korum ağa hasır bulursunuz. 

Savat sıralarında yaralarımızı aaran, hasta e leri açan Kızılay'dır. Kızılay 
cemiyeti Cumhuriyetlmidn kurulduğu 29 ilk Teşrin 1923 den 16 Niaan 1935'e 
kadar yukarı-1aki iıler için 3 milyon 717 bin 186 lira yardım yapmıotır. ' 

Bntan bu yardımlar, gözbebeğimiz olan Cumhuriyet hükumetimizin Kızıl• 
ay' vermit olduğu bir takım gelir kaynakları ile Aksoy ulusumuzun bu ce
miyete (ÜYE> olarak elinden gelen yardımda bulunmak yolu ile yaptığ ı aun• 
gular vo Özel idarelerle belediyelerin verdiği paralarla yapılmııtır. 

Kmlny'ın blriktirdiA"i geliri, bir paraaını bil booa gidermeyerek, ıon dtre• 
cede tutumlu bulunarak, ite dökme i, kıvançla görülmelidir. 

Kızılay'ın aon on iki yıl içinde yn}>tığı temel itlerinden bir kaçını burada 
•ay alım. 

1 - İstanbul'da Haatabakıcılık kıE kardeşler okulasını kurmak. 
2 - Eıkioehlr'dcki Kızılay anbarının, gerek sava§ •e gerek barıt sırala• 

randa aranacak yararlı neınelerle doldurmak. 
8 - Afyonkanhiaar'daki Maden auyu çıktığı yerde Avrupa'dakl benz. r

lerinden O tün kuraklar yapmak. 
4 - İstnnbuldaki Kızılay kadın it evini yurdumuz.un en ince bir it Hl 

biçimine koymak ve 7okaul Tük kadınlarını güz.el it uataııı yaparak kendi 
ellerlnln emeAi ile a-eçinmelerine yol açmak. 

S - Avrupadakl Gençlik Salibiahmcrlerl kurumları a'bl okulalarımızdl 
a-ençlik Kızılayı kurmak. 

6 - Ankara'da Kızılay Cemiyetinin, OnOne yakıı ır bir genel özeği yapııı 
yapmak ve bu binanın çerçevreıinde düzelttiği genit, gilzel gUneşll parkı bilyOk, 
kUçOk kadın, erkek herkeain gezip ğlenmesine bırakmak Mlbi iyilik ve eval 
itleri yapm ıthr. 

Çok büyük iyiliklerinden birazını burada yazmakla yurdumuzun şefkat ve 
insanlık duygularından doğarak bundan 58 yll önce kurulmuo olan Kızılayın 
ne yapmakta olduğunu yurtdatlııra hatırlatm•t oluyoruz. Bu ülkü ile çalıtan, 
barıota .Ye H•afta Ozerine ald tı bllyllk l1Jlerl baıarmağa u~noan Kızılay& 
bugün Hva-ili yurtdaılarımı:ıın (ÜYE) olmak ıuretile arka olmaları yurt 
borcudur. •erd 760 yatak mevcut bulun· gl\ndenberl bu meaeleye verdiği 83, bunu takibeden senelerde 

muştur. değeri anlatarak Bayındırlık Ba· 135, 155, 124 olmak Ozere tale• ... ·-··--·------~-----------------
Idarei husu iyelerin dispanser· karıhgy 1 t şkilat kanunu ile bir bl· b k Açık Eksiltm ilanı 1 ı d O k ı 280 e çı aracagv mı bildirmif ve ondan 

er 6 y çı arı mış ve nalar direktörlUğU kurulduğunu 
Yataklı olmuıtur. Belediye dispan· e bu dlrektörlUğiln bir &eneden· ıonra tap fakUlteıl talebelerinin ,ahlisiye Umu Müdür .. ğü de • • 
•erleri 31 dir, bunlarda da I07 beri devlete ve r smt mUesıeıe- heyeti umumiyeslnln de gittikçe 
:V t k vardır. lere ait binnl rın intn tarzlarını çoğalmakta olduğunu anlatmıştır. 

gUn 9086 t k Yardir kontrol etm kte bulundutunu ıöy• Buna rağmen, demiıtlr, bura· 

Sekiz beygir kuvvetinde iki adet deniz ham yağı motörU açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

Bu ıuretle memlekette 923 lemiş ve demiştir ki: 0 d n çıkacak mıktar memleketin 
deki mevcut yatağa nnzaran bu· Bir yıllık t crilbey göre iyi ihtiyacını l!erlde temin edecek 
aon 9966 yatal< mevcuttur. bir netice elde ettik. Dolayısile kadar değildir. 

Bu rakamlar hiçbir zaman elcsikllkl rimiz.i gördük. Bu sene 
•rz.umu:zu vo arzunuzu tatmin bu işi daha muntaz m bir iekildo Ancak, ikinci bir tıp fakültesi 
edecek değildir. tadil ve tevsia çalqarak bir ka- açıldıktan sonr ve her ene 700 

] tanbulda mevcut ldar lumu· nuula huı.urunuza gelmek istiyoruı. alınmak ş rtiyle otuz sene sonra 
lnly , b ı diye •• Evkafa ait h~s- KUltUr kanıda izahat doktor miktarı iki binde bir nia-
taned ki yatak a~edi 2s2o dir. Verdi betine çıkacaktır. Bu bakımdan 
ll't b KOltUr bakanlığı bntçeslnin yük.sek baş bakanhta bir kanun 
bllbta 1 mUtek ıif bir tehir Ye konuıulmasmda da ileri alirUlen llylha11 takdim olunmuttur. BUt· 

asıa ııenelerd nberl alıtılmış, mUt laalara kar 1 da bakan Abidin 

A - Açık eksiltme, 12 Haziran t rlhlne rastlayan Çarşamba gUnU 
ıaat 15 d Galata Çinili Rıhtım hanrnın 2 inci katında Tnh• 

B 

c 

D 

lisiye Umum Mlldiir:üğU Satmalma Komiz.yonundo yapılncaktır. 
Tahmin bedeli 2145 lira ve muvakkat teminat miktarı 161 
lir adar. 
Şartnameler Tablisiy Umum MUdUrlUğllnde bedelsiz olarak 

alınır. 
Eke illmeye girecelc olanların peylerl sllrUlmeğe başlndığı 
dakikaya kadar muvakkat teminatların idare Ve:r:neslno y .. 

tırılmış olmaları arttır. 112170., 

bt k ç• vaziyeti dolayııile hUkümet 
rço aabillerimizden hastalar bu· Ô.ımen, bazı mual!im?ere atfedil· bu sene Kamutaya veremedi. B rgema Sulh Hukuk Ha• 

tayo gider. Bu noktalna:z:ardan mek istenilen a}·km fikirler hak- ÖnUmlizd ki sen• verecektir. , klmllöimden: Bergamanm Kmık 
bu Yatak dedi hiçbir zaman mak· kındakl düşüncelere temas eyle· nnhiycııııın uo~ ğı mabıılleainden Sarı 
•adı t i k ı· d ld D Bakan, kUçllklerin d:ş muayenesi m ne ı eği ir. ünya• yerek 18- 1 g bin kişi içinden çı• Fnkıh oğullarından Mehmet kanaı Elif 
~tn kabul etmi olduğu vahit nls· kan yedi kişinin hiçbir önemi işine devam edilmekte olduğunu v tarafından Mehmet evlatlarından Meh· 
ueu h 1 l b.ld" · Bakanlık her defa bütresioi ya· • Ah t a·· ı u E · b er n zaran iç olmazsa stan• o amayecnğını ı ırmıştfr. ., mc. ve me ve u s m ve mıne 

ulda § hlr içerisinde oturan nüfusu Bnşmuallim Ye müfettişlerin parken bu huıuıta lazımgclen aleyhine Bergama ıulh mahkemeaiude 
'"'a b k teı::kı·la"tı daim göz: önUnde tuttu arılan kınıkta kô.in bir hane ve kar-

f
" zarı iti ara alarak bunu 600,000 makam maaşı me el sinin ya ın· Y • " a d ğunü ıöylemiş, Bakanlığın mem· puzluktn kain bir bağ ve tarlanın 

rıc rsek yüzde 2 den 12 bln da halledil&ceğlni söylemfj ve ıuyuunun izale i ıfovasında: 
"ild b d t b. · k bil nk lcketin her tarafında doktor 
l ıı yet itibarile nisb tini almok e en er ıyesıne ço Y Mliddei leyhlerden Emineoin ikn-
cıııoı ı· 800 bi Uf zl ö "ld"ğ" l ıııı. t • t"r bulundurmak için doktor azlıgv ma g ır e n n u u nem verı ı ın uve e mış ı · metgnhı meçhul olduğundan iliiuen 
hhirde yor.de ikiden 16 bin ya• Kültilr Bakanı bundan aonra rağm n elind 0 geleni yaptığım tebligat yapılmaeına. karar verilmiş 
:~ğa ihtiyaç vardır. Bir yatakt Ukmekteplcrln ilerletilmesi için bildirmiş ve sonradan devlet büt• ve duruşma 23 Huirnn 1935 Pazar 

l~i h st y tmaıı meselesine e· yapılan gnyretten, liseler~e ecnebi çesile g nişletilmek üzere ~imdi· günOne bırakılmış olduğundan Emine· 
ın 11 l ı: d Ü . •t l'k K ı la •asıta"ll d'ı r nin o gün mahkemede bulunması ve· H,all hakiki tablet• c , Istanbulda mevcut sıhhi dl ere v r .en unem en, nıversı e· ı ı ı Y " "' e ı paos ve 
tı:ıU s lerln yat k adedi bu ka· mizlo bugünkU vaziyetinden, köy• mlle&&escsl vllcuda ıetirilmek U:r:e· ya vekil gönderroe1t vı akıi takdirde lerl ıhhatınızı sog .. uktan d k gıyaben duruşma yapılacağı ilanen 

ar " olduktan ıonra buraya hocalarından ve köylerde edilen re hulundu~nu anl~tara ıözlo- tebliğ olunur. ve bUtUn ağr&lardan korur. 
ielen haatalann ne bUyllk müt• l&tif adeden babsetmittir. rlne nihayet vermlıtır . 
.. '••eıee•••••••••ııaııııııeııııııııııııııı•••••••••••••ıııııııııııııııııeıııııııııııııııııııııııeıııııııııııı•••••••••••••••ıııısıeeııııııııııııııııeıııııııı 

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

Alevsiz, dumansız ve kokusuz • Hiçbir tehHkesi yoktur • otomatik ayarh 
IP•tln 66 lira • Bir HD• vade ile vereaiye 72 lira 4 ıcne Yade ile veresiye 82 1/2 lira - Kira ayda 75 kuruı. 

' S A İ E 
SATIŞ YERLERİ 

SALIPAZAR MACAZASI Snlıpaıarı, Necati Bey caddeııi No. 428 • 430 Tel. 44963 
METRO HAN Tünel Meydanı, Beyoğlu Telefon: 44800 
ELEKTRiK EVJ Beyazıt, Mllrekk pçiler caddesi. Telefon : 24378 
KADIKÖY Muvakkithane caddesi. Telefon: 60i90 
e0Y0KADA 28 Nisan caddeıti. Telefon: 56, 128 
0SK0DAR Şirketi Hayriye iskeleıl. Telefon: 60812 

Ba UeOer; sayllJede de banyo lbtlyacınw çok c z olar tem n e er. 
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Kasap ve 
Lokantalar 

için 
DKW 
Soğuk 

Hava dolabt 

SON POSTA 

Evlere 
Mahsus 
DKW 
Soğuk hava 

dolabı 

D K W Lokanta vı pastaneler için 
Elektrikli soğuk havı D K W 

bira mıkinaıı Soğuk hava Vitrin 
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RADIO SALTS 
ile çabucak ıeçecektlr. H .. 
men buıOaden bir kutu ah· 
nız, •• alqamlarl derununa 
klfl miktarda koya catınıı 
Radio Saltı ile bir a1ak ban
yosu yapınız. Kat'ı bir te
davi bulunacak, ayaklarınız 
hafifliyecek, Hncı Ye ılıkln• 
ilkler zail olacaktır. Batan 
eczanelerde satılır. 

Bir uat aatın almacl.an enel 
Bottln dtlnyada mqbur 

B B V D B Saatlerinin 
J••I kolekll1onunu slıt•r••ıdal 

uatclalzdea laterfais. 
Umumt dıpoauı fttaobul, Balatekapı T., Hu il 

KAŞE 

A 
lstlklll caddesi No. 28. Beyosllu ~ 

Tel. 43849 Telgraf: DEKAWE, lıtanbul 1 NE 
~------------------"" 

KALMI 
insafsızca tecrübeler 
otomobilleri eskitti ... 

Fakat ...... ~ ................. a-n... DYBAR.._..oto
mobillerl ıeoe n ıtlndb b• ÇJlrınoa 
teorUbeJen dH·am e&tiJer. Frenler ıe
m aau. biı 1uı7ordu. Tecrübe oto
mobilleri paqaluda, fakat aetioe ltib• 
rlle 43 " daba fuJa qlllma lmrll olu 
" G • 5" IAltili lnal•4L 

Yal fula ılı'Mll otomoltWer, u-
latalauJU Hbeplerdea BOTON MAR· 
KA llatikleıl ook oü•k afllldmto!du. 
h U1U1UD Mb9~iai ilk defa GOOO. 
YEAR ketfetd •e ,.mu GOODYEAR, 
... .... ,. --- bldarmak oanaial 
•.ıc1u. 

GOODYEAR .. G • 1 ., 7eai etomo
•Werde oabak qın•a arııuw oıtadu 
bldırua ilk ,,. , ..... llatlktir . 

.. G • ı .. Y.ttitia•e 7ere temu edea 
.... lmmı daba ... claba bbad ... 
Keaarlardaki ikl Uln.t oiasi daha , .. 
aiftiı. Oıtaclaki Mklalu daha klotlk. 
daha ilktir. La.tik daha aı patiuj ya
par. Daba emni1etlidlr. AtUUDa 6mrl 
.. ~ clUa ...... 

YeDi llatlk hea mm .p itlen 
mablu GOODY&AR. SUPERnrls1 
lpliklerbıda ,apalmlftar. Pe•blldı 
Nilamdır. Tel .. ,. tarnak mm uamf 
•enoede makam •e aaflamdır. 

Ba yeni Jwikul&cle lbtifi 0000. 
YEAR aoentanuda tetkik ediıafs. Bütün 
em..ı.is e•Mfau rafmın fiyatı dtilt
mımiftiı. 

' 
Hiçbir zaman arıza göıtermedf! Yıpratıcı 
tecrübeler 43 % daha fazla qınma ömrü 

olan yeni bir liıtifi doğurdu. 

Y apılıt fiyab çok daha fazladır, fakat... Size aabı fiyatı detlımemiıtir. 

Zafiyeti umumf1e. lftalwzlık ye ka•Yellidlk laallbnda blylk lalde •• tealrl ıGrllea 

FOSFATLI ŞARK MALT HOLASASI 
kullanınız. Her eczanede Htd1r. 

&on Po•t• Matbaa .. 

Sahibi ı R. Kökçü Nep. :Utıdlrtl : Tahir 

Grip· NevralJI • B•t ve dit •lnları • Artrltlz111 • Romall••• 

L • K • L • R 

Kanıuı: eozaneai müstahzaratmdan 

Balsamin Eksiri 
Cildin daimt yumuf'&klığım •e &au

lliini arilrır. Yüzdeki çilleri Ye lekeleri 
alır. Si'Yilceleri tamamen yok tdtr. 
Tırqtan aoora oilde lAtlf bir taz.Uk 
Ye Hrinlik nrir. Eosaııelede ıtri1at 
mağazalarıada bulunur. 

Samsun asllye hukuk mah· 
kemeelndenı lıtanbulda SelbikU 
ttlıl Sami km Safiye Sabiha Ue Şlt
Ude Kodamaa aokatıada Majlk apar• 
bmaaında S.llnlkll Mehmet Kurt 
Ye Nuri Kurt Ye mezk6r apar• 
bmaada oturmakta lkH oradaa ıldlp 
elJHID lkaaetrlhlırı meçhul ol .. 
NenH Kurt •ereaeal karı• Emin .. 
kııı Nuriye •• oj'lu NaU aralarındaki 
tapu tubibl dnaaıaın yapılmakta 

olaa •ahakemHiade dan edilenler
dea Emine, Nurlye •• Nallla balea 
lka•etılhlarıaıa belli olmamaıı ha· 
Hblle aamlarıaa çıkarılaa da•etly• 
Ula edlldlll halde mahkemeye rel· 
••tlllderladea laaldarıada ııyap ka
rarı 1aul•aaıaa karar nrlllp bu bap
taki .. Jap kararlan mahkeme dinD• 
haaeaiae aıdmıı oldufuadan dna 
edllealerden Eaine, Nail H Nuriyenla 
muhakemeaia barakıldıtı 20/6/935 
perıembe ftlnl aaat 14 de Samıun 
a11l7e laukuk mahk•mHine ••lmeleri 
HJA bir ••kil ıöadermeleri akıl 
takdirde haklarındaki muhakemenin 
sıJalMa ralretlae de••• olvnacatı 

flJ•P karan teblitl • akamıaa kaim 
elmall laer• il~ olunur. (350) 

Acele41mm ... 
Müzayede ile Sabı 

llatbuoalara. mle.Wdere •• bf. 
toa fotolnfik fabliba ...... 
için JOZEI' ANOER •• SOBNB • 
\VlEN marbb otomatik •• mo&l
rtl ile Hraber bir adet 1eai " 

I08 model 
Y•ldıa lata111p• Pr• .. Ve 

K•rtoa Zl•b•• 
llabgekapıda Y abköıkl oadclNiıa

clı Liman Ham brpaıacla All&al1• 
NakiiJat Şirketi udlyealn•e 29 ıı.. 
JS1 Qupmba ıtafl aatalaoütar • 
G6rmek lne71qln laersta slNbl
llrler. S.taı 1Ut 10 du 11 yı kadar. 

Denlzyolları 
llLITMISI 

Aeeatelerl ı Karaklr _ _ Uprl .... 
TeL '2'62 • llrkeel llütr•uade 

Haa Tel m• 
----~ ...... 

lskenderlye Yolu 
IZMIR ftpsta 28 Mayıa 

SALI pi aaat 11 ele lak_. 
deriye'ye kadar. "2895,, 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ Yapuna 28 

Mayıı SALI aaat 20 de Rln'1• 
kadar. 112912,. 

OstUnd• ince bir teb9"9 
( KREM PERTEV) .... yan bit 
cllde ne eotuk ve ne de a.c:•" 
hiçbir t•Y yapamaz.. 

KREM PERTEV'I 
kullananlar11 sorarunıa ••
bunu eörll~ec:eklercllr. 


