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ltalya - Habeş Meselesi 
Nasıl Halledildi? 

Lord Edenin 
Nusolininin 

Bir Telefonu Ve 
"E C b vet,, eva ı 

Dal/erM•hı /•k•I ••'•••••" lıl•b•ı •alcerlerl ~•/JMll• .. .iılcl•rı11111 
•nrl'ltfi• ••kıllli ••11•rlıe11 

ltalya ile Habe1lıta11ıa anla· Wt fermttl IHrlade çalıtıbyor. 
ll11tamaslığı epey uzayacata bea· l>lae kadar bir laarbe •lrecek 
:Yordu. Uluılar kurHıU. _bu an• ılrhen lt11 iki deTletin bu barq 
tamamuliğı makul Wr mea• yol11na l'irmelerl hayli tuhaf 

tıya ıpktu. elm•ftw. lnıillı ıaıetelerl huaa 
'7 Şiuadl Hd tarafa aalqtaraoak (Onamı 10 uacu ylade ) 

Basın 
Sona 

Kurultayı 
Ererken 

.,,. ti 
•l•ı.,.ı,. sl•l•vl'ltl o, t•J1l•,.t1111n ~•••"' •lllll11l ••••r•lı tll11ll••" 

A H•~' bM~Mh 
"'t~kara, 28 (Huıuıt) - Nihayet, Ben, bittabi ayni feyleri tek· 
Si~ Uat kon1ıreal de ıona erdi. rarlayacak değilim. 
t0~1 bu kon1ırenfn niçin, na11l V • Size, bu konrrenin, nefre-
~llt andığını, neler yaptığını, ne dilen kararların iebeliğile kıvra• 
tı:, ':~r d verdiğini olanca taflili· mrken geçirdiği hoı safhalan 
bu u unuz. Yahut ta, ıu veya anlatacaj'ım. Ö.z Türkçesi, konir• 
''Yd &e'beple okumayı lüzumiuz bahılnln tatlı tarafını, yani dedi 
dUnu•nıı amma, yazıldığını ıör- kodu tarafını açacağım. 

'-'..'Ul. 
-.. ~ ( Devnmı 11 inci yüzde) 

==================>-==:=::ı== 

l\nka 1jİKİ MÜHİM ESER 
ra Mektubu BugUn ç kan YEDIGÜN'do bOyllk 

- 2 - rir F~ ruk N. fız en güzel ve yeni 

8 
Nacı S dullahın şiirlerini n•şretnıey• baı:adı, Kıymetll 
lr R'· 1 oportaj Yazısı romancı Etem zzetio FOYA lamin-
l4 Gııcü 5ayfamn~da deki "" kuvvetli romanı da bu uyıda 

ba1lı7or. 
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Biz Zannediyoruz Ki Bütün 
Dünya Bizi Tanıyor 

Hayır, Yanlış: Bilhassa Amerika 
Bizi Hiç Bilmiyor ................. ____ _ 

Yalnu 
GenQ Kı lar 
lı;in 

Birkaç ıGndenberl glJnOI itleri 
alltununda, Almaoyada "Meı'ut 
YuYa K11rma., •ektebiaden mezun 
iki ıeaç kıs aruıoda oertııyan eden 
muhabere, blUla okuyucularınıı•ı 

aJAkadar edecek bir 1afbaya 
ıiraittlr. 

811 mekteptea birkaç .... nvil 
çıkarak memlekete daaea Bayan 
"Emel Rıaa,, mektepte ıeçirdlt\ 

hayatı ile, •emlekete d6ndlktea 
ıonra sıeçlrdltl tecrllbelerl not 
ettltl defterini A. A. A. naıtuile 
gaır:etemiH 1rlindermittlr. Emel 
Rısa diyor klı 

"Fikirlerim den, tecrtlbeltrimden, 
çok ıarlp aergbeıtimden yurdu· 
•UD btıtaa kıdarının ibret alma· 
aıaı iatedim. Bu notlarımın aefH• 
.Silmealal onun için ilti1orum. Yal· 
•ıı bir ricam Yar. Bu yuılarımı 

erkekler kat'f yeD okum&1ualar. 
Çlnkl b• 1asdıtua aotları 

Yalnız 
Genç Kızlar 
içindir.,, 

Amerikada, komiteci bazı Ermenller elerhlmlze bir kitap çı· 
karmı,ıar ve bunu bir Amerikan ,ırketl fllme elmıra karar 
vermı,ur. Bu filmin ba, rolUnU Frank Gabi :r•P9cakbr. 

North Karol 
lna: • Amerl· 
kada • ( Husu· 
ıt) - Tlirkl· 
yede kadmlnra 
ııyasal haklar 
Hrilmeıi, Fe• 
minist konırre· 
ıinin lstanbul 
da toplanma• 
ıı, Türk Kamu· 
tayına kadın 

mebusların gir· 
mHI Ye intiha· 
batta kadın 

meb'uıların ka· 
zanmaaı Ame• 
rikanın dört 
köıesinde Türk 
kadını Ye Tnrk 
cemiyeti na· 
mına büyUk 
sempatiler ka· 
zandırdı. Tür• 
ldy•yl hiç ta• 
mmıyan, Türk 
kadınını hAlA 
" harem., için· 
de glı:likalmıt 

fiıunlu bit var· 
Bu meraklı aotlan Perıemh• lık ıayan A· 

,tlaüatlea itibara• ıaı:etede oku· m • r l kalıların 
JUDUL bu hldlH sı .... a •• ,.. •lkira Fr•11k Ga61, k&p•lll• Hr•••r 

~-----------_J öntınde karıılaıtıklara ha1ranlık · Ne kadar acı ki Amerlkadakl 

Ihsan istemiyoruz, 
Bari Gölge 
Etmeseler 

Reaminl baatıiımız bu ıencln 
adı Mltat Erkaldır. Galatasaray 
liaeainden şahadetnamelldir ve 
Almanyaya ı;ider.ek ambalAj tahıil 
edecektir. Bu gonç, bu mllnaao• 
betle Berlln talebe birllil reisine 
mektup yazıp baıvurmuı, bir 
mektebe taulye edilmealnl lıle· 
miştir. Aldığı cevap aşaiı, yukarı 
şu olmuıtur-: 

( Duamı 10 uaeu ylıde ) 

bUyUk bir dikkatle takibe il· Ermenilerin aleyhlmiıe yaptıkları 
) ıkbr. ( Dnamı 14 ilncl yllsde ) 

Bu, 
Turşusu 

Ne 

Ülkenin ticaret muvaıeneainl temln içindir ki kontenjan yolu, 
ldirinı uıullerl, Türk parasını koruma tedbirleri alınmıf, kambiyo 
kanunu kabul edilmft Te Tilrk Yatandaı"ığmm cümlei hukukundan 

( D•nmı 10 uncu yOzde ) 

Şirketi Ha~ riyenin inadı, İstanbul limauım ial.ba yavaı ynvaı 
bu bale koyacak t •• 



2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın Se ~ı DAHİLİ BABERLEB 
Tuzdan Sonra 
Şekerin Ucuzlatılması 

Meselesi 
KUçUk Kınacıyan han Avu· 

kat Sedat:J 
- Bence teker me1elHi, hayati 

bir mueledir. Halkın aıbhati, ııOrbtlz
lftğO n aağlamlıtı pahaaına tekeri 
a:ıami derecede ucuı:latmak liumc!ır. 
Hele yeol nesil için bu, çok elzem 
bir ittir. Kıymetli Batb kanımızın 
Yadettiti 10 kuruı ucuzlatmanın bir 
baılangıç olacağıoa kaoiim. Bu aurel· 
le iatlhlAk artacalr, hem ıeker fabrl-
kalarımıa kazanacıık, hem de halk, 
vGcuduna çok itburnu olaa tekeri 
bol bol vermit olacaktır. Şekerin 
ucuzlatılma11 meaeleıi, bence haata
nelerJ çotaltma, bataldıkları kurutma 
derecesinde mühimdir. .. . .. 

6 ıncı Vakıf han No. U de 
mUtoahhlt Nurh 

- Can bo,A-azdan gelir, bu, eakl 
a8zdür. Dedelerimiz tiunu ıöylerken 
mutlaka fotlıyı hntırlnmıı ta ayle 
aöylemiılerdir. Bug8n ıektr meseltai 
her aUenin ıödnde o!dukça heybetli 
bir tekli halinde görOnlıyor. Orta 
halliler ancak haftada bir Yeya ayda 
iki defa tatla albl bir ıey yiyebiliyor
lar. Bu da tekerin oldukça pahalı 
0Jma1ındandır. Midem ki, arz yOk· 
1ektlr, bittabi ''talep11 te bu kadar 
kOçGk vo aa olacaktır. latetimiz, 
tekerin ucuzlatılma11, balkın latihllk 
~debileceğl bir derecc1e indirllmeal-
dlr. Görecekainiz, o zaman teker, 
ıimdikladea iki mlali fazla aabla-
caktır. 

.. • * 
latanbul Maliye te9klllb t•h· 

all mUffettı,ıerlnden Nflzhet: 
- Şekerin ucuzlatılma11 itine 

mutlaka ehemmiyet Yermek lazımdır. 
Memlekette botBJ:ıD ea çok lbttyaç 
a-lSaterdlQ'I tuz, ekmek, et H .Otteq 
aoara ıek•r ıellr. Binaenaleyh yaYru• 
larımıaın a-ıda namına, tekeri orta 
balU bütçelere göre lndirilmeıi lbım
dır. Yurdumuzda teker fabrikaları 
çotalı1or. Ucu:r.luk köylUniln tekeri 
1rıda olarak almıya batlamaaına lr.a-
dar temin edilirse, hepimiz en bQyGk 
i"ldaya kavuımuı olacağıL 

.. * .. 
Ankara caddesi Şafak kUtU· 

paneal sahibi Bay Misakı 
- Şekeri 25 kuruıtan yemeye 

batladıtımı:ı aDn1 aeaçlikte bDyük 
bir canlılık r8recefimla muhakkak· 
tır. BugOnkG nuU kunetlendirlp 
aıhbatlandıracak olan t•kerdir. Şeke .. 
re ekmekten, aütten daha çok ebem· 
miyet nrmellyiz. 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? 

1983 • ıgs6 ders 71lı tatil dnre
ılndın ıonra baılıyor. Her yıl geno
lero mektep arkadaı1ıiı yapan SON 
POSTA'nın mektep9lal önUmUıdeki 

1 Haziran 
Cumarte1l gUnlinden itibaren btt

tlln Ortamektep, List Ye Yüksek mek
teplerin kayıt n kabul ıartlannı nevre 
baılıyor. 

Gireceğiniz mektepler üıerlnde 
karşılaşacağınıı müşkülleri bize ya:ıınıı 

Yeni Para Basımı 

Darphaneye 
Gümüş 

On 
Geldi 

Ton 

Hükumet Eski Me- r 
cidiyeJeri Satın 

Öz Türkçe 
Çahşmaları 

On ikinci Liste Alıyor 
Darphane mUdDrlllğO birer 

liralık gUmnı paraların buılma· 
sını ycrın bitirecektir. Yarın 

akıam d rphane makineleri dört 
milyon liralık gUmil§ yUz kuruş· 
lukları bitirerek bir aylık bir 
dinlenme davreııine girecektir. 
Haziran içinde gümOş elll Yo yir· 

mlbeı kuruıluklarm kalıpları ve 
pulları hazırlanacak, temmuzdan 
itibaren basılma1ına baılanacak· 
tır. lnglltereden on ton daha 
1UmU9 abnmıfb. Dun gllmllıler 
Iatanbula ı•tlrllmiı ve Darphane 
idaresine teslim edilmlıtir. Eski· 
den maliye daireleri yalnız vergi· 
lere mahıubon mecidiye 45 kuruı 
Uı:erinden aUmOt para kabul 

ediyorlardı. Şimdi hükumet bUtün 
MalmUdllrlUklerloo mecidiye 45 
kuruıtan gDmDı para aabn al· 
malarına mllıaade etmlttlr. Dev· 
Jetin hangi mal dairesine mllra• 
caat ediline edilıin memurlar 
allmUt paraları ıatın almıya 
mecburdurlar. Toplanan bu pa• 
ralar da eritilerek yeni para bası· 
lecakbr. 936 senesinden itibaren 
eski 1ıOmU1 paraların tedavillU 
ya1ak odilecekllr. 

Deniz Kenarında 
Bir Ceset 
Cinayet Veya Kaza Şüp

heleri Tahkik Ediliyor 
Zabıta, dUn Rumlellhlaarında 

1 - Sukutu hayal - Umu.a 
Sukutu hayale uAramek • Umu• 

aanmıık 

Örnek; Kendisinden o kadar it bek· 
lcdiğimiz bu zat, bizi ne ,abuk 
umusııya uğrattı. 

2 - TesanOt .• Dayanııma 
Örnek: En büyüle kunet, yorddaılar 

ara11nda dayanışmadır. 
3 - Seviye - Dnxey 
4 - Maksat • E•gc 
Örnek; KOltfir iolerinde ergemi:ı, bU· 

ton yurddaıhrı yUkHk bir bllsıi 
düzeyine çıkarmaktır. 

5 - Rekabet etmek • ÔnOrdeı-
mek 

Rekabet - ÖnOrdetme 
Rakip - Önilrdet 
Örnekler; 1 • Ekonomi lt'erlnde 10-
zumıuz <SnUrdeımelerin urarını 

çekiyoruz. 2 • Önürdeımek, her 
zaman fay dalı 'eğildir. 3 • Bay 
... yOkııek zekAsı ile, bOtOn BnDr
deılerinl yıktı. 

Not: Gaıı:ateınize gönderilecek yazı
larda bu kelimelerin O&manhcaları
DID kullanılmamu nı rica ederiz. 

Kızılay 
Haftası Bitiyor 

Cemiyete Yeni :!en Birçok 
Üye Yazıldı 

Kızılay haftası yarın bitiyor. 
Dün akıam Kızılnyı 1 EminünU 
kaza merkezi tarafından Ferah 
tiyatrosunda • • Kızılay ,, plyeıl 
temıil edilmiştir. 

Dlln gece de, ıehrln bUyUk 
camilerinde .. Kııılaya aza olunuıf,, 
cümlesinden mahyalar asılmııtır. 
Kızılay haf taıında, kurumun bU
tUn kaıa •e nahiye merkezlerinde 
Uy• yazılma faaliyeti ıoo aafha .. 
ıını bulmuştur. 

1 

denlı kenannda bir erkek ceaedl r 
bulmuıtur. 

-, 
Cesedin Ozerlnde bazı bereler 

bulunma11 ıDpbeyl celbetmiı, be-

lediye Ye zabıta doktorlanna 

muayene ottlrllmiftlr. Zabıta, 

ovYelemirdo ceaedin hUYiyetinl 

teablte çahımıı ve bunun Rumeli· 
hl1nrında komiıyonculuk eden 

Bay hmall olduğu anlaıılmııtır. 

Bay lımallin herhanı! bir 

kaıa veya cinayete kurban l[itmlı 

olm11ı ihtimali O:zerinde tahkikat 

Güzel 
Fotoğraf 

Yarıtımız 
Yaz ıeldl. Şimdi kırda, de· 
nlzde, plajda birçok ıtızel 
manzaralara { ıahit olacakıi· 
nıı. Elinizde fotoğraf maki· 
neniz varsa, hemen bunlar
dan birini teıblt ediniz ve 
çıkardığınız fotoğrafı bize 
gönderiniz 

Fena Halde 
Yaralandı 
Bir Adam Tramvaydan 

Yere Yuvarlandı 
Dtın hayli korkunç bir tram· 

•ay kazası olmuıtur. Sirkecide 
Balıke1lr otelinde oturan Bay 
Abdullah, T opkapıdan Sirkeciye 
gitmekte olan bir tramvaya bin• 
mit Ye Taıkasaba ıelditl bir 
ıırada yere atlamak lıtemlıtfr. 

Bay Abdullah, muvaıenealnl 
kaybetmiş, yere dUttüğO saman 
ağır ıurette yaralanmııtır. 

Polis, tramvay vatmanını •• 
kondöktörU yakalamıı, Bay Ab
dullahı da Cerrahpaıa baatane
sine kaldırmııtır. 

Kitap Mı, 
Mecmua Mı? 

MUddelumumtllk, Talebe Bir
liği terafından çıkarılan (Gençlll& 
var) adlı kitabı, mecmua aaymıı 
ve beyannameslz neıredllelğl için 
Birlik Reisi Bay Rüknettlnl• ki• 
tabı ba11an Resimliay matbaası 
mUdUrU Bay Emin aleyhine bir 
dava açmıştı. Dun aıllye birinci 
ceza mahkemeılnde bu da•aya 
devam edildi. Mllddelumumt Bay 
Remzinin evrakı tetkik etmesi 
için muhakeme baıka atın• bı
rakıldı. 

Avrupada icra Tetkikleri 
Yapan Heyet 

Avrupada me1lekl tetkikat 
seyahatin• çıkan lıtanbul icra relıl 
Kemalle Adliye bakanlığı ceıa 
işleri mUdUrU Bay Kemal Roman• 
ya, Jsviçre ve Bulgarlıtanda tet• 
kiki er yaptıktan sonra VI yana ya 
dönmUşlerdir. Haziranın haftaaın· 
da Iatanbula döneceklerdir. 

Difteriden Bir OIUm 
Üskndarda (14) nen ilk mek• 

tep talebesinden Bay Ali Salbln 
oğlu Nizamettln difteri baatahtJ
na tutulmut ve ya•rucuk Oç gtln 
içinde ölmUıttır. Sıhhat mUdBr• 
lUğU çocuiun bulunduğu 11nıfta 
ııhhl tedbirler almıı •• odalan 
dezenfekte ettlrmlıtlr. 

Halkevinde Temsil Çahtmıları 
Halkevl temıll ıubeal temıll 

işlerine daha ziyade ehemmiyet 
vermektedir. Bunun için de h .. 
yete yeniden yedi ba1an almıya 
karar YerllmlıUr. Bu bayaıılara 
18 le 40 lira ara11nda aylıkta 
verileceği ıöylenmektedlr. 

Haberlerimiz bur•d• bit· 
medl. 6 ncı aayf•mu~d• 

devam ediyor. 
Cevap YereceAlz !. 

:' ;;;;;;;;~:;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;-;;;;;;:I ilerlemektedir. 

Her neşredilen fotoğraf için 
ıahtblne (1) ~ Yerilecektir. 

Pazar Ola H•••n B. Diyor Ki: 

Mayıı 29 

· Gümin Tarihi 

Bir İki 
Satırla 

Utak Şeker Fabrlkaaının 
Hisse Senetlerl 

Uıak teker fabrlkaaının ortakları• 
bu yıl yGzde yüz k'r datıtmaya lı• 
!arlaıtırdığına dair Utaktan 26 MıJI 
tarihinde nrJlmlı olan haberde ya• 
lıthk nrdır. Sümer Bank dlrektörlO 
mHeleyl ıöyle anlatıyor; 

Uıak terakkii ziraat ıirketinln ta 
flye1ini müteakip Sümer Bank meı 
kG.r tlrketin halk elinde buluna 
hluelerlnln 1934 den itibaren nom 
Dal kıymetlerile utın almaya bnıla 
mıt ve bunların yO:ıde ellfsinf g~çe 
aene 6demlıtir. Şimdiki tedlynt lı 

herbnngi bir kar tevıli ile alAkad• 
olmayıp ödenmeal bu aeneye tali 
odilmiı olan yGzde elli hl11e bedel 
lerindea ibarettir. 

Sucuların Muayeneal 
Belediye fıçı ve damacanalarla 

menba suyu satanları ııhhi mua• 
J•Deden geçirecektir. 

.. * .. 
Yakacıla Telefon 

Yakacağa Belediyenin toşeh' 
bDıilo bir umumi telefon koydll' 
rulmuıtur. Bu telefonla herkeı 10 
kuruı ••rmek ıuretllo latanbull• 
konuıabllecekUr. 

Jf- Jf- .. 

Ucuzladı 

Şark Demlryolları ldarHlnc• 
yumurta nakliyatında yOıde 35 
tenıilAt yapılınca Loyd kumpa~ 
yaaı da yumurta nakliyel Dcret' 
lerini 400 kuruıtan 290 kuruı• 
lndlrmlıllr. 

* * * TUrk • Yunan Ticareti 
Tilrk - Yunan klering anlat• 

ması bozulmuıtu. Ha:ı.lranda Yue 
nanblarla yeni esaslar dahilind• 
yeni bir klerlng anlaıması yapı

lacaktır. . .. .. 
GUmrUkte Yeni Salon 
lıtanbul gUmrUklerinde yeol 

J•pılan ıatıı ıalonu bir Haı:lrand• 
açılacakbr. .. . . 

Ankaradan Dönenler 
Ba1ın kurumu kurultayı lçid 

Ankaraya giden basın murahbal' 
lan dönmei• baılamıılardır. 

* .. .. 
ipek Febrlkaler1 

lıtınbul BGlieal endllıtrl Ear 
pıktörD Bay Danlı ipek fabrika' 
lanm gözden geçirmek lıtrf 
Adapazarma 1ıltmlıtir. 

.. ir ir 
Tuz Ucuzlayınca 

Tuz fiatlarıntn ucuzlama11 il' 
tanbul konserve •o balık endnıttl 
alanında bOyUk aoYlnç uyaadıt' 
mııbr. ihraç eıyalanmııdan bit' 
cotu bu ıayade ucuzlayacakbr;.,...-

Yolcu - A 1.. Ha111n B... Bak ıurada 
bir bohça duruyor.- 'f~dı ae •ar acaba? •• 
Dur ba1'alım •• 1 

... Ay 1.. Y ıal dotmuı bir çocuk ... 
Aman 1.. Yine ıokıl111 kG111lne bir 
cocuk bırakmıılır ... 

çocuklar nekadar çotaldı, dojumJar 1ef aJ•t TO bu )'Ozden de Yİcdanıızlık 
1 

... Son ıamanlarda ıokaklara bırakılan 1 Haaan B. - Doğumlar artmıyor, 

arbyor, Haaa B. I arhyor, yolcu 1 



29 May11 

r Hergün 
Scgyar Diplomatla1-

• 
Tuz Ve Şeker . -

Avrupa diplomatları artık yer· 
lerinde duramıyorlar. 

.Oünyanın siyasi mukadderata 
ayak lizerinde ıörillüyor. 

Ônce lngiliz Dıı itleri m~a· 
~iri Eden AYrupa payitahtlarını 
töyle bir dolaııverdL Onu Fran· 
aız Dıı itleri Bakanı LaY•l takip 
etti. Şimdi de Almanyanın bava 
bakanı Goering dolaııyor. ilk 
ince Varıovada Polonya Hariciye 
Bakana ile ıörlittll. Sonra Lavalle 
konuıtu. Fakat bu konuşmalardan 
nıliıbet bir netice almamıı olacak 
ld oradan Budapeıteye, Sofyaya 
te Belgrada kadar uzandı. 
, Alman hava bakanı ne istiyor? 

h Almanlaran hedefi, Franaamn 
raptağı siyasi blrlite karıı yeni 
bir birlik yapmaktır. Franıa, Al· 
nıanyanın etrafına Ruıya, küçtık 
ltUAf, Blkanlar Ye ltalyadan mU· 
rekkep kalın bir çenber çevirdi. 
Almuya bu çenberi kumak iıti• 
1or. Bunun için de Polonya, Ma· 
carjatan ye Bulıariıtanla anlata· 
rak blr birlik vllcuda getirmeye 
calıııyor. Polonya bu oyuna kandı. 

Macaristanla Bulgariıtaa da 
çoktan hazır amma, kO~lk iti• 
IAfJa, Balkan antilaf111aa& oala• 
tın belini bnkllyor. Onu• için 
Goerlna klçllk ltllAfı ve Balkaa 
andlqmaaım parçalamak ihtiya
cındadır. Belgrada bu makutla 
aidiyor. Her iki ltlllfın u •• 
lllilbim unıurlarındanbiri olan Yu-
ıoalavyayı keneli tarafıaa çek• 
llleye çal11ıyor. Mu•affak ola
tak mı? 

Şimdilik birt•Y denemeL Her 
Lalde Anupanın aiyall •a:ıiyeti 
lıennz bir kayaqma halindedir. 
Duruluncaya kadar daha çok 
)'enilikler •• değifllderle karııla· 
tabllirlz. 

'* ruz v. Şeker 
Hnk6met tuz fiatlerlnl alb 

lnıruftan üç kuruıa indiriyor. 
F aklr balkm, bllhaua k6ylll

blln en bUyilk ihtiyaca olan tu• 
hakikaten bahalı idi. Hnk6metln 
bu karan cidden HYinçle kar· 
l•lanmaya değer. 

Y almz bu kararın ıeker fiat• 
!~rını dUıllrmekle tamamlanma11 
a&zımdır. 

Uıak f9ker fabrlkuı bu sen• 
hissedarlarına ylzde yllz kAr 
dağıtmıı. Demek ıekerden yllzde 
)iz klr ediyorlar. Buaa kanua 
dilinde lbtlkir derler. lhtlkln 
llıenetmek ise ltllldimetia Tızlfe-
:~r. Zaten hllk6met de pker 
L.~!larim ladirmeye karar Yeralt 
VQ&unu7or. 

Yalnız bunun lcraataaa lllr aa 
•hal ı•çmek llzımdır. 

Ebülhüdanın Mezarı 

Abdtllhamit demnin •• mll
ld.. ıimalanndan EbOlhDdanıa 
'ileainta Hkilleri belediyeye mü· 
"-caat ederek Ebllhlldanın 
~a memleketi olan Ha· 
it be nakil tein izin fatemiş
tlardlr. it Satlık ve Soyaal Yar• 

111 Balranhtıadaa aorulmuştur. 
- at'.'9 e:!:'.9.ııı._,. • • ,.. w. -

liava Tehlikesini 
Bilenler 

~urdun Her Yanında 
Coşkun Hazırlık Var 

le -4\nk-, 28 (A.A.} - Tlrk Hna 
~ 1.1,.._ ... ._.. } ı' da en aıatı 20 lira 
G ••ere~ ''bava teblikeaini bilen 
.:•,, Y•zılanların aay111 ,-ünden 
t. "• artmaktadır. Memleketin her 
.. :~fanda coıkun haıı:ırbklar Yardır. 
... i 1alunda ill~rimiıüa H ilçe• 

•ı ,, 
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a Meçhule Atılmak a 

Da:ıralı bir denizde, gece karanlığında bir kOçük k y k 
içinde Hbillere dotru yol a!mata çahııyor.unuz. Bu dal· 
wa'ı tlenlz hayattır, •İ•İ Hllmete l'atDrecetiai umduj'unuz 
Hadal ltlltlnladlr, Ye sandalcı •izaiaiL 

çarpıımıya mecburaı..nuı Önünüz kftranlıku r, Lir meçhule 
dotru kiirek çekerainiı.. Eter b.lginiz, tecrübeniz vara 
bu karanlık •İzin için korkunç değ;ld ir. Çünkü bu iki 

proj•"t3r ılzi kayalara çarpmaktan, yanlıt yola gitmekten 
kurtarabilir. HPyat un,d hnı:ıda projektörler:n·z yanıyor mu? SeJlmet Hhiliae Yarmttk iç• karanlıkla, dalwa ile 

= 

~ . 
rSON TELGRAF HA'BERLERI 

Almanya Asker 
Gönüllü Yazılanlar 

Topluyor 
Pek Çok 

Alman-Leh-Macar Tayyare 1 Müşterek lnanımız, 
Müşterek Bağımız 

Kamalizmdir 
Ve Bulgar Seferleri 

Blokuna Doğru 
Berlla, 29 ( A. A. ) - Suel 

hlımet için 16ııllllll kaydolunmak 
Uzer• lıteldileria çoğal•uı dola· 
yııil• bu nevi mUracaatlana ka• 
bulDnlln ıon tarihi olarak teıbit 

edilmlt bulunan 1 Tem muz tarihi 
geriJe alanarak 15 tiaziran nihai 
tarih yapılmııtır. 

Sofya, 29 (Huıuat) - Alman 
Ha•• Bıkana Göring dün bu· 
radaa Raame'ye tayyare ile 
hareket etti ve Kıral tarafından 
uprlandı. Ortada dönen aiy aAI 
pylalara ı&re Alman Bakanının 
bu ziyareti ve Sofyada Karal ile 
yaptıjl uzu• konuımalar bir 
Alman • Leh • Macar • Ye Bul
a•r bloku Yllcuda ıetirmelıı 
itile çok allkadardır. iddia edi
diğiae 16re, Sofya g6rUımeleri 
çok iyi neticeler vermifür. Bu 
yeai airual bloka Yunaniatan da 
alıaacakmıt-

Üfürükçülük Yapan Üç Ali 
S.•aı, 28 - Şarlnılanıa Hl

ylk ldSyUnde tlfOrlikçlllOk yapan 
MuA otlu Ali, Halli oğlu Ali ye 
Mlllllm oğlu AU yakalaomıtlar, 
buraya ıetirillp adliyeye Yerilmlt
lerdir. 

Erzurum Kuraklık
tan Kurtuldu 

Erzurum, 28 (A. A.) - D&n
denberl bereketli yağmurlar yağ
maya başladı. Kuraklık çeken 
yerler halkını bu yağmur çok 
ıevindirdl. 

Buğday flah dtıımlittllr. 

latanbul • Diyarıbeklr tayyare 
Hferlerl haftada 3 gün olmak 
llzere Haziran ortaaına doğru baı· 
byacaktır. Tayyareler gellı ve 
gidift• Eekiıehir, Ankara •• Kay• 
seride duracaklardır. Tahran ile 
lıtıabul arasında da tayyare ••· 
ferleri yapılacaktır. 

Hafta Tatili 
Yeni Kanun Gelecek Cuma 

T atblk Edilecek 
Ankara, 28 (Huaual) - Hafta 

tatili Kanunu 7 Hazlran Cuma ın
nllnden itibaren tatbik edilecek, 
o ,cm daireler açık olacak, er
tesi Cumartesi gtln 6ileden aonra 
kapanacak, Pazar ınnn kapab 
kalacak ve Pazartesi ıthıll tekrar 
açılacaktır. 

Demiryolu Erzu· 
ruma Yaklaşıyor 

Ankara, 28 - Sivaı • Enu
rum demlryolu lnpatı denm 
etmektedir. Sivasa 113 kilometre 
uzaklaktaki Çetinkaya mevkii ile 
Malatya ara11nda ayrıca bir 
iltiaak hattı yapılmakta 938 
yılında Erzincan• 940 yılında 
da Erzuruma varılmıt olacaktır. 

An kara, 29 - Baaın kurulta• 
yına iftirak eden ıazeteciler dlln 
aokaranıa birçok yerlerial ıezmit
ler, bu ıezlntllerde Cenubi Ame
rikla gazeteciler de bulunmuşlar
dır. Gezintilerin aonunda parti 
genel sekreteri Recep Peker gaza 
tecllere hitaben söylediği ı6zlere: 

.. -Biz, Hdece bir paterlf. b1' 
manlfutuyan yapmak için değil, 
bir Te beraber lflditt• 6z amaç 
olan karplıkh anlaımamızı kuv••t
lendirmek için toplanmıt bulu
nuyoruz.,, 

Cümlelerile baılamıı, yeni Tiir
kiyeden babaetmiı, Ye demiştir ki: 

"-Yeni TOrkiye,doğuıundan bu
güne kadar aavqlar, çeıitll hidi
aeler, çahımalar içinde bllyllmllt
tür. lıte 711 sayıaı bakımından 
losa, fakat içine aıkqan hidiaeler 
bakımından çok kHif ve olgun 
olan bu zaman parçasının kriata• 
llze olmuı netlceleridJr ki Clm
huriyet Halk Partialnin pro.,amma 
uaa teıkU ediyor. 

Her cemiyet için, her ulua lçia 
blr müşterek inan Ye nlkn bağı. 
bir mUıterek hız alma kaynağı 
vardır. Her klSkln uluıta bu alkD 
birliğinin esaslanna rutlanz. lf te 
yeni Tlirkiyenin de b6yle bir 
k61dft ve kollan bir tek hedefe 
dojru yllrnten Wkll baja Yardır 
ki adına KamAllzm diyoruz.,, 

Yunan Donanmasının 
Ziyareti Yaklaşıyor 

Atina, 28 (Husuıt) - Alina gazeteleri, Yunan donanmuının 
T&rkiye Jtmanlarana yapacatı ziyaret dolayıslle çok dostça 
yazılar yazıyorlar. Yunan Bahriye Bakanının, Tllrk ve Yunan 
donanmalarının birlikte manevra yapmaları hakkındaki ıazlerlni 
el'an gazeteler, bunun iki devlet dostluğu bakımından çok bllyllk 
6nemll olduğunu da ilive ediyorlar. 

/STER iNAN iSTER 1 NANMAI 
ir yazıcı arkadaşın yazısından: 

;:';eksen yaııuda ihtiyar bir kadın anlalayon •'Kocam
dan ko.lmış 300 kuruşluk 1'ir tekaüd maaşım var. Üç 
ayda Lir alırım, Oğlumu görmek üzere Sofyayıı gittim. 
Dönüşte altı aylık n.aııfımı istedim. Gittiğim yerde ıvlen
m•dığime dair rapor i.tediler . 

- Oiluml Sek••o yaııodayım.. Yüıümı bak .. dedim . 

Adam Nuh, dedi Peygamber demedi. Üzerine kızdı daı 
- ilanım hep senin ffinlı mi ugravacağım~ Ma1amıo 

üstündeki kağıtlara bak ... 
Nı dersin, Sofyaya yazdık, bu yaotan sonra evlen• 

mediğime dair ı,ıehbenderllkten rapor getirttik. Üç •)da 
bunua muamele1i ıürdU. Hem bir sürü masraf lıem de 
eı•, doıta kaqı rezil oldum.,, 

JSTER iNAN /STER iNANMA! le llalala l1elerial yaama1a bat- 1 
~___,....._ ____________ _ 

Sayfa 3 

r 
Sözün Kısası 

Bir Gezinti 
Ve 
Bir Seyahat 

•------- Sernr B•dl 

Bl\ylikadada araba ile tur 
yapan Romanyalı bir seyyah, 
arabacıya üç kllıur lira verdikten 
•onra tercümana demiş ki: 

- Ben Romanyadan buraya 
daha ucuz geldlml 

Gerçektir ki BOyllkadada blr 
araba gezintiıi yapmak, buradan 
Köstenceye kadar seyahat et· 
mekten daha pahahdır. 

Bu pahablıian ıebebinl aor81"' 
aanır. çokluk alacağınız cevap ıu 
olur : 

- Bl1yükada arabacıları kıı1n 
boı oturuyorlar 1 

Kıpn bot ta oturaalar blr 
saatlik ıezintiye tlç lira değil, 
yarıu bile çoktur. Arpa gibi 
hububat arasında en ucuzundan 
baıka hemen biç masrafı otmıyan 
bu arabalann tarifesi, Belediyenin 
rızasını almıı birinci ıınıf ihtlklr 
veılkalandır. 

Hem Böyllkada arabacılan 
klfln yaoıellp oturuyorlana on-
ların tenbellilderinl aedu 
halk ödeyecekmiı ? Bea de 
••nenin alb ayında bot otar
mak iaterim; fakat bu isteğim, 
geri kalan zamanlardaki çaht
ma llcretlmi adadaki Jibl •• 
•t•iı beı detll, iki ml•line çı· 
karmam içla blle ıebep lefldl 
etmez. 86yle bir manbk, me.
aimlere göre geliri dejifH b1' 
çok mealeklerde lbtikArın diklll
aına yol açar Ye bir kelime lleı 
ıaçmadırl 

Adaların enerjik Ye tedbirli 
ka1makammdaa hemen hemen 
bu tarifeyi makul haddine, yani 
en aıatı Oçte birine bıdirmeainl 
iatiyonız. Nihayet . Bllyllkadada 
bu karara bq etmeyecek bir 
kaç şımank arabacı bulunur-
ıa iti kurunuvuatat pklindea 
çıkararak bir ıirkete ha•ale et
mek ye zaten pek iptidai blr 
bald• bulundutu için ada baya· 
tını lıkele civarına lnh11&r etti
ren nakliye tarzını dOzeltmek 
ilk yapdacak •• en keıtlrma ha
reket olur. 

Ahmet Cevdet Göz 
Yaşları Arasında 

Gömüldü 
Ankara, 29 (Huauıt) - Oatat 

Ahmet C.Tc:letla c•a•Mi din, 
bitin gazetecilerin, iç itleri 
Bakanı Ştlkrl Kaya Ye Ziraat 
Bakanı Muhlisin de lftlraklerile 
bGytık merasimi~ ve g6z yaılan 
arasında Cebeci mezarhğına g&
mllldti. Kabrine çelenkler konuldu. 

(9 unou ıayfada SaWıaüin Enlaia 
Ahmet O.-.dete dair hatıralarını oku
ywıuı.) 

Münhal Saylavbklar 
Ankara, 29 (Huiull) - Mtın

hal saylavhklara parti uamına 

General Ali Hikmet ve S&tlu ile, 
profesör Fuat Köprlllll namzet 
g&ıterileceklerdir. 

Venizelos Londraya 
Gidiyor 

Atina, 29 (Huauıi) - Parbten 
gelen bir telgrafa göre, Venizeloa 
Temmuz ortalanna dotru Lon
draya sıidecektir. lıyancıbatı orada 
ıuetelere aon Y unaaı iayanınnı iç 
Jlzl hakkında taflilat verecekmi• 
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: l Memleklt Ma-arasf 

Kaşla Eski 
Kasan fos 
Medeniyeti 

Kaş (Husuıi) - Eski Kaaan• 
tosluların memleketi olan şimdiki 
Kaı, hUyllk tarihi devirler yaıa· 
mıı yerlerdendir. 

Kadim Yunan medeniyetinin 
en meıhur tarihçisi Herodoı For
be'nln yazılarına göre sınırlarımız 

içinde büyük bir medeniyet tesiaine 
( muvaffak olan Kasantos cümhuri~ 

yeti, ecnebi bir kavim tarafından 
katliAm edilmit ve hu yüksek 
medeniyet devleti aöndllrülmüştUr. 

Bu devJetin merkezi olan 
Kınıkta, bir devlet mecliıi bile 
kurulmuş ve 23 şehirden gelen 
elçiler toplanarak ilk it olarak 
yurdun korunması için müdafaa 
tertibatı düşünUlmliştür. 

Dağlarm yamaçlarında ilk 
mDdafaa hatları teıkil edilmiıtir. 

Daha ıonra, etrafta, dilıman
Jarın bitip tUkenmeyen akınlarına 

kartı durulabllmek lçln ilerilemlı 
olan medeniyetten istifade ede
rek K11antoalular, hAIA hayretler 
içinde seyrettiğimiz Bağlam ve 31-
mez dıvar ve kaleler inşa etmiş· 
!erdir. 

Halkm evleri taılar oyularak 
kimllen taıtan yapılmıı ve ölü
lerjn bile yerleri ayrılmıtbr. 

Muhtelif şekillerde mUıtakll 

mezarlar kayalara oyulmuı mun• 
lazam lahitler vlicude ıetirllmittfr. 

T esadUf edilen eaki l&hitler 
Oıerlndeki yazalar, etki Yunan 
harflerine benziyoraa da banıl 
lieanla yazıldıtı keıfedilememlı 
ve böylece kalmı,lardır. 

Kaıamız ıınırları içinde adım 
adım raatlamlan bu yüksek me
deniyet eserleri, Kat için bir tet• 
kik ve11ilesldir. 

Kaza merktzlnde mevcut bet 
metro yllkseklikte bulunan bir 
eser vardır. Bu eserin dart tara
fında herhanıi bir aaldırııa karrı 
korku vermek makaadlle yapılmıt 
olan dört Aılan kafaaı Yardır. 

Şehrin arka tarafına daıen 
tepe üzeri kAmllen kayalu içine 
oyulmuı Ye muntazam ıekllnl 
mubaf aza etmfı olan maj'aralarla 
doludur. 

Denizlerin dibinden Akdalın 
koyu ve karall')ık vadilerin• ve 
karlarla örtülü ıırtlarıoa ve do
ruklarına kadar hu bakııta ıöıe 
çarpan eski eserler var. 

O ıamanların en ilerilemit 
yerleri olan AntHeloı, Gendiva, 
Yavu, Akdağ, Temre, Eynehal, 
Kınık glbl yerler halen ayni ad· 
Jarla Kaşta buiunuyorlar. 

Sınırlarımız içinde her adımda 
rasgelinen eski gün eserleri, kaza· 
mmn zengin tarihini yazmak için 
birer vesile oluyorlar. 
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lD;,ga llcti•at Haberleri j 

I 1 MEMLEKET 
• 

HABERLERi 
• • ... .. • Sovyetler Deniz 

DıyarıbekırDebbaglarıLastıkAyakka- TicaretininEhem-
bı Reka be- migetiniArttırıgo1 

~ ' Stokholmdan yazızorlar r 

t 
• d So11g11tl•r g•· Sovyet Rusya t i· 
1 O e D- nıdım "' 110_ caret mümessilliği 

ld l burada yeniden 3 

M 
•• para 1 ar vapur satın almıı· 

J.. uteessir tır. Bunlann hacmı 3000 ile 5000 
ton arasındadır. Sovyetler vapur• 

Diyarıbcklr (Hususi)- Lastik 
ve lAstikli ayakkabılar yalnız 
kunduracılara değa, debbağlık 
ynpanlara da zarar vermittir. 
Burada yUz yıldanberi babadan 
oğula kalarak işleyen debbağha
neler vardır. Şehrin Urfa kapııı 
c ;varında olan bu debbağhaneler 
şimdi adeta işsiz bir haldedir. 

~---~-- -

ları teaelJUm ederek parayı da 
peıin olarak ödemişlerdir. 

* 
Alman istatistiklerine göre 

Almangago 1 Türkiyeden Al· 
umurla ila- manyaya yapılan 

yumurta ihracatı 
racatımız kıyas kabul etmi· 

Burada debbağlık yapan 30 kadar 
dükkAn vardır. Burada dehbağla· 
na ı koyun derisinin çifti 1 liraya, 
keçi der;sı 80 kuruşa, bir nev'i 
de 40 kuruıa, aığır derisi dört 
buçuk liraya satılmaktadır. Bir 
deri debbağlandıktan ancak 3 ay 
ıonra 1atılabilmektedir. 

V. yarıbckirdc deriler hata bö) le dabaklanıyor 

yecek derecede artmııtır. Bu 
memlekete 1933 yılanda sattığı· 
mız yumurta miktarı 220 bin 
kentaldir. Halbuki J 934 yılında 
TUrklyenin Almanyaya yaptığı 
yumurta ithalitı 1,250,000 kentali 
bulmuı yani blr yıl öncekine kı
yaıla alh miıline yakm bir artış 
göıtermlıtir. 

Buna rağmen b1ı1 kadar ucuz 
oluşunun sebebi deri yogatmanmın 
( iatiblikinin · ) azalışıdır. Lhtlk 
ayakkapların rekabeti karıısında 

derj ayakkaplar karı• koyamamak· 
tadır. Geçen yıl Diyarbekirde 
yapılan mmtaka ökonoml kongre• 
sinde bu iıde konuşulmuı ve 
tedbirler alınmaaı kararlaıtınlmıı· 
tı. Hu karara göre burada asri 
bir debbağat fabrikaıı açılacak \'e 
Diyarbekir debbajat endUatirlıl 
bugünkü iptidai halinden kurta
rılacaktır. 

Kırkağaç Çamlığı 

Bolayırda 
Namık Kemal ihtifali 

Yapıldı 
Gelibolu ( Husuai) - Burada 

her yıl olduğu gibi hu yıl da 

Namık Kemal gilnU yapılmıf, bir 
çok halk araba ve o~omobillerle 

Bolayır köyüne gitmit ve büyük 
ıairin meıarım ziyaret etmişlerdir. 
Havanın fırtınalı ve sisli olmasın& 
rağmen mezar başı çok kala balık 
olmuı, birçok ı6ylevler söylenmiı, 
bUyük ölUniln vatana hizmetleri 
aayıhp dökUlmllttllr, 

Çok Güzel Oldu 

Kırkağaç çamlığına ilk bahada geıenler 

Kırkağaç (Hususi) - Kırkağaç etmiştir. 

çamlığı bu yıl çok ıUıel bir hale ilk tenaz.zUb trenlle çok kala-
getirilml§tlr. Belediyeniıı bir yıl balık bir kaffe gelmiştir. Çamlıkta 
çamhğa emek verişi bota gitme· Kırkağaç Gençler birliği bando--
mittir. Devlet Demiryolları da ıu da bulunmaktadır. Beledlye 
Egenin birkaç iıtasyonundan bu gelenlerin gUçlük çekmemesi için 
çamhia tenezzlih trenleri tertip lizımgelen tedb"rlerl almıştır. 

\~zmirin iki Aylık 
Ürün Satışı 

lzmlr, ( Huıuat) - 935 yılı 
Mart ve ve Nisan aylan içJnde 
lzmir limanından muhtelil ecnebt 
Ulkelereı 297 4616Tllrk lirası değe• 
rinde 25612167 kilo Orlln gön· 
derilmitllr. Y almı Almanya ya 
gönderilen Urlinlerin değeri 
1385621 liradır. lngiltere, ltalya 
ve Fransaya da fazlaca mal gön· 
derilmittir. 

Ölü mev&ime rağmen dıtarı 
tecimimizde ıörUlen canlılık llıi 
ile karıdanmıffır. 

Gcliboluda 
Bir Köylü Kaynak Peynir 

Suyu İle Yandı 
Gelibolu ( Hususi) - Tayfur 

köyünden Murat, Hüseyin ve 
uıakları Hüseyin köy kenarındaki 
dere içinde peynir ıuyu kaynatıp 
lor yaparlarken bir kaza olmuı· 
tur. 

Kazan kaynarken Murat ile 
Hüseyin kazan dibine yatıp uyu· 
muşlardır. Uşak Hüseyin kazanı 

karıştırmakta devam etmittir. 
Fakat uıak Hüaeyin de bir aralık 
uyuşmuş, yan uyur, yarı uyanık 

bir baldo işine devam ederken 
kazan devrilmiş ve kaynak ıu 
uyumakta olan Muratla Hüseynin 
Uzeri le dökUlmüştür. Hüseynin 
bel:nden aşağısı haşlanmışbr. 
Durumu çok tehlikelidir, tedavi 
altına alınmıştır. 

* Valencla - ispanyanın por-

•pangaaın 1 takal ihracata . bu 
ortalcal ilı- yd ıeçen mevıım· 

t 
den çoktur. 1933 -

raca 1 34 m evıimfnde 
ispanyadan dıı pazarlara 686 bin 
ton portakal gönderilmişti. Hal· 
bukf henüz sonuna eren 1934- 35 
menimindekJ ispanya portakal 
ihracatı 745 bin tonu bulmuttur. 
iki mevıim araıındaki arbş mik
tarı 59,000 tondur. 

* Cezaylrln yaı meyva ve ıebze 

C•zalr engi· ihracatı son yıl· 
nar llırac larda büyük bir 

ehemmiyet almış· 
•tligor tir. Geçen J 93 t 

yılında bu memlekete yalnız en· 
ginar ihracatl yUzUnden 21 mllyon 
frank girmlıtir. Bizim paramızla 
bir buçuk milyon liradan fazla 
olan bu gelir, Cezayir hesabına 
bUyUk bir kazanç olmuştur. ihra
cattaki mütemadi inkltafı göater· 
meıi itibarile Cezayirden son 
dört ıene içinde yapılan enginar 
ihracatını aıağıya sıralıyoruz ı 

1981 yılında 79.4~5 kental 
1932 • 67.185 " 
1938 " 118.850 ,, 
1984 " 171.878 " 

1935 te de ihracat için talep 
çoktur. Fakat havaların iyi git• 
memesi yüzünden mahsulün bozuk 
olduğu söylenmektedir. 

Son Posta 
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Gelibolu (Husuıi) - Buraya ll)kl..j.abtlre. taıo~me sokağı, 25 
72 nüfustan ibaret 15aileJik yen IST'ANBUL 
bir göçmen kafileai gelmiştir. 
Göçmenler hemen yerle§tirilmf.-....... ·-··················································· 

- U -u U -,-Alman Gazeteleri Tokatla Şehirler (/'· d 
B T N LKE.Y Muhabiri Bayan A d T l .J" ere e 

HER,.UN . raszn a ~ e eıon Mengen Yolu 

Caıetemiıde ~ıkan ytm 
ve realmltırin bütlin haldarı 1 
mahfuz ve gaıetemlıe aittir. , - -.. 

ABONE FiATLARI 

\il Lınke Malatyada v 
Malatya, (Hususi) - Alman rt..OllUŞmQSl 

"' 
DOLASAMAZSI NI Z 
FAKAT: 

~nPosıa 
n_.. . DAKi !>iR. TL.AN 
aUTÜN ÜLKEYi HER <;.UN DOLA$1R 

k r·r tt A 

j g il zeteleri muhabirlerinden o~an 
va iç Anndoluda Ajans müdUrü 
bay Muvaffakın kızı havan Ner· 
m in ile birlikte tetkik l!l~yahatin~ 
ç ıkan bayan Linke lzmir, Ankara, 
Konya ve Adanayı gezdikt•n 
aoı: ra bura~ a gelmiştir. 

r:.atalya Ulus Olrnllarmı 
[ itirenler 

Malatya, ( 1 :ususi ) - Ulus 
olmllsrında sınama bitmiotir. Bu 
) ıl ( A ) okulundan 175 kadın 

95 l ukek, ( B ) okulunda da 28 
kadın :l74 erkek çıkmııtu. 

Tokat, ( Hususi) - Posta ve 
telgraf idaresinin şehirde yaptır· 

dığı telefon teıis:.tı bitmiştir. 

T ı~efonla komıu kaza ve vila· 
yetlerlo de konoşulmaktadır. Her 
Uç dakikalık konofma Turhal 
ıçin 25, Zile, Amasya için 40, 
Havza, Merzifon ve Samaun için 
75 kuruı üçret alınmaktadır. 

K.onufulmak istenilen adamm 
telefonu olmadığı takdirde ayrıca 
15 kuruı çağırma Ucreti alınmak
tadır. 

Mengen (Hususi) - Gerede 
Ue Mengen arasında yapılmıya 

baş.anan yeni ve muntazam şose 
yakmda bitecektir. Evvelce Men· 
genden Geredeye Zonguldak şo· 
ıesi Uıu:nden yedi, sekiz !.a alte 
gidi.irdi. Şimdi bu yeni :t•cl:a 3 
saatte gid.lebilecektir. Yeni yol 
Uzerinde güzel b:r köprü de ya
pılmıthr. 

Ziraal Bankasmm Çiftçiye 
Yardımı 

Tarıus, ( Hususi ) - Ziraat 
bankası 65 köyde çiftçiye 100 
bin ı;ra borç vermiştır. 

t 8 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
ICr. ICr. Kr. Kr 

TORKIYE İii 750 400 ısa 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 2H 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli pe~i odir. Ad re. 
de~iştirmek 25 kuru,tur. 

Gelen er1r•k geri wrllmeı. 
Ulnlarden mea'uliret ah11maz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilıivesa lt\zımdır. 

Posta kutusu ı 741 lstanbv! 
Telgraf ıSooposta 
Telefon : 20203 
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HARİCi '( Gönül /,Jeri ) 

icaz-ita/yan 
osfluğu 
liicaz kıralının otlu Emlr Suut 

'°'upaya aeyahate çıktı. Beraberin· 
' ınemleketin dıt it1erl bakanı bay 

-•t Hamza var. Şimdi Romada 
luııuyorlar. Gelen haberlerden an
~~lı1or ki Arap prensine, faıiat 
J•ıııi t ., rafından meydana getirilmit 

\'arsa hepsi ıösteriliyor. Methur 
bada b1ttakları kurutularak yerine 
ulan tehirler, tayyareci Gidonly• 

~•ten meydana ıetlrile• bavacıltk 
rl Gidonya ve uire, Y6 saire ... 

Doğrusunu a6ylemek llıı:ım gellrae 
Caz kıralımn otlunun, ır•nit bir 
•rupa aeyahntlne çıkarken ilk •Yel 
lııaya uğraması, umumt bir taaccüp 

1•1ldırdı. ÇDnkO ıon Hlcaı • Yemen 
&hı. ihtillfında, ltalyanın daha ziya• 
V •rnenl tutmak i.t•dij'I ı:ebabı 
l olmuıtu. 

"•nıafib bu aeyahat, ltalyan polltl· 
"nda, daha ziyade ltalyaa mea-
t)erJnl korumaya matuf bir istika· 

•t detitiklij'i gibi telikki olunabilir. 
Jakınlıtıa bir diğer aeb•bl de 

:ur: Habet imparatoru, bundan bir 
'ddet evvel Hieaa kıralı lbni11uuda 
'•caat ederek bir doatluk andlat· 

••ı Yapmak iatemit, her nedenıe 
tız bu mllracaati kabul etmemiıtir. 
~•r taraftan 14 Arap gencini• 
hn haYacılık mOe11eael•rinde tah-

1 kabul edilmeai, ltalya ile Hlcaa 
••ıııda baılıyaa doatluğun fa'al 
l•hnrlerl addolunabilir, 

b1.ı fa'al t•zahllrlere llAve olunacak 
•ı.a ıudur: 

1 
liabeıistanda oldukça mühim blr 
•IGrnan azlıtı nrdır ki Habeıln 

~ti zümreleri tarafından baıin 
11llrntle görmektedirler. Hicazlılar 
'daıı mOtHssirdlrler. Bu sebeple· 

. iti İtalya ile Hicaz aruında yapılan 
. •nlaıma ile Hicazlıların Somali ve 
tre ltalyan kıtaatına a-BnllllQ olarak 

a_ k etmelerini iki taraf da bot bir 
1• görm•yi kabul •tmiılerdlr. 
h, Hab•te karıı olan davasında 
d 11nıurdan istifade etmek kararın

•r. - Süreyya 

Bir Hava Yerı91 
'- \' •rıova, 28 ( A. A. ) - Ulueal 
it tur balon uçuılarına 1rlren 11 ba
~~d•ıı dokuzu yere inmiıtir. Bunlar. 
~ ildılnin uçuıu 600 kilometreyl 
~:'.•tar. Öteki iki balondan lae daha 

ır haber alınamamııtır. 

Edebt 
Tefrlkamıa 

Büyük bir f elAket geçiren Seylan ada· 
aından iki görtlnttı 

(Bıa fototraflan r•çen 711 Hladlıtaadald 
arkadııımıı Kolombodaa riadermlıtL) 

82000 
··z·· ' o u. 

Seylan Adasında Malarya 
Hastalığı Aldı, Yürüdil 

Kolombo, 28 (A.A.) - Genel ola· 
rak az.almaya baılayan Malarya 
hastalığı, timdi Seylan aduıoıa yOk· 
aek löl1relerine yayılmakta, çay lb· 
tik yetlıtirilen alanlardaki ltçilerl 
öldürmektedir. 

Nlaan ayında Malaryadan 18,933 
kifl, ıon altı ay içinde de 82,637 
kiti ölmllıtllr. 

ita/yada 
Kahve Ve Çay 
Mücadelesi 

Roma, 28 ( A. A. ) - Çay, kahn 
Ye yabancı memleketlerde yetiıe• 

maddelere kartı Gndono-Rinra'da bir 
aaYat baılamııtır. Bu maksatla yapalan 
toplautada Mliano tarapçalık birlltl 
dantlilere karııık ltalyan tarapları 
aunmuıtur. 

Bu toplantı, ltalyan ıarapları lehine 
olarak çay n kahn içilmesine karıı 
bitin Olkede açılacak 1anıı• ilk 
adımıdır. 

Yaza•: 
N.o 

Mahmut Yesari 

Çam Tırtılları 
1.fr ~kakta birdenbire, boğazlanan 
~'i 0ia böğürtUıüaU andıran bir 

•rta duyuldu ı 
~I ....._ Vay kahpe doturduklan 1. 
~::· iki ekıiketek avrata mı 

l' llQz yetiyor? 
tılt l eknıe gllmlemelerlnln, su ıa· 
~:6•rının, insan bağırhlannan, 
~ n ıeılerfn, çığlakların UatUne 
lıalb~lgın böğUrtU, bir balyoz gibi 

lftl: 

Sal.:- lnişbaşını Hller götllrdll ... 
L gqtJ" "r unıeactdl ıular baatı ... Dam· 
"-la çGktu... Avratları, çocukları 
llb"' •lıp götUrilyor... iki avr11tla 
~-ı1'cağınaza, koşun, varan; can, 

ilk urtarın... Erkeklik bu mu? 

l11h fatkınhk susması, durgun· 

)'" t i•çıniıti; kapıyı yumrukla· 
b•lıfc eknıeleyen, küfreden kala• 

._.: korkunç bir taşııla uludu: 

....._ Sen, kim oluyon? 

ta,l, 
1 
~en, kim olduğumu sana 

r rını. 

a, .. k 
''. tôlk' l.ifürU, bir tokat şakırh· 
tıbi b~ •tti; sesler, bir kasırga 
t~rPllrı ırfbirine karıştı; biri bir :ne 

1( kamalar şakırdadı. 
•pı Önündekiler bıçak bıça• 

j'ımı gelmiılerdl? 
Ana kız, merdiven batında, 

karanlıkta, biribJrlerine sarıldılar, 
nefes almıya korkarak titreye, 
titreye, gtırUltUlerl dinliyorlardı. 

Sokakta boğazlananlar, kim• 
lerdi? E•velA, kapıyı vuran, bir 
aea doıt gibi bağırmııta: 

Emeti Molla ... Emeli Molla ••• 
Fakat ismini aöylememiftl. Bu, 

bir tuzağa benziyordu. 
Sonradan ielen, bağıran kim· 

di? Ana kızın, korkudan kulak· 
ları öyle zonkluyor, uğulduyordu 
ki doıt, düıman ıealnl ayırt ede
miyorlardı. Bu boğuımanan aonu 
ne olacaktı? BUsbtHUn gözU kızan 
halk, sonunda kapıyı kırarlar, 
içeriye saldırırlar mıydı? 

Karııık, boğuk uğultular ara· 
ıında, birdenbire bir el tabanca 
patladı. Hacer, titreyerek sıçradıı 
Emeti Molla da ürpermişti. 

Btr daha tabanca patladı ••• 
Tiz, yanık bir çığlık, karııık, 

boğuk oğu:tulart bir buriu gibi 
delerek havada yükseldi: 

- Ah, anamf.. Yandıml •• 
Bir Uçllncll ıilib aeıl, ıokak· 

Genel Barııı 
için Tek 

Yaşatmak 
Çare: 

Nişanlım 
Sözünü 
Tutmuyor 

Sevimli, güzel bir kızla nlıanlan<lım. 
Fakat bu kız ıözünü tutmuyor. Buluı· 
mak için birbirimize ıöz nriyoruz, o, 
görünmüyor, aoaradan unuttuiunu eöy
liyerek af diliyor. Şimdiye kadar kaç 
defa ıöz verdiyse hi9 birini tutmadı. 
Yalancı demeye dilim varmayor. Fakat 
onun bu hali beni düıUndUrüyor. Ev
lendikten sonra aramısda blr çıngar 
nıileal olmaz mı dersinlıt 

Baldvine Göre ln
giltere ile Ameri
kanın Beraber 
Yürümeıidir 

Londra, 28 ( A.A. ) - BatbakH 
munlnl BaldYI• yHl bir ıöyleYlnde, 
genel aGnallk ( emnlr•t ) fikrini 
anlatırken, bunun, laarp açan deYlele 
kertı difer dnletleria blrl•t•rek bu 
harbi durdurmalarıada• ibaret oldu
tunu, fakat bugOn l9la bu ffldrdea 
heni• uıak bulundutun•, ancak Lo· 
kar•o andlatmaaına bir de haYa an• 
latmHı ekle•ebil•cetiai Ye bir ıillh• 
ııdanma paktının da bu yeni anlat•• 
içine glrebllecetlnl ı8ylımif H ı 

"- Hitler, bu mHelel•rla kendi 
pre .. lblne uypn oldutunu ıCSylemlt· 
tir.. demlıtfr. 

BaldYin ılylnlae ıöyle duam 
etmlttlrı 

"- Bu~n AvrupaJI ençok kor
kutan ıey, ordular •• donanmalar 
detfl, ıOel uçaklardır. 

Sillbları tahdit etmek, aillbıızlan• 
mak Yeya bw haYa anlatmuı yapmak 
çok Hlı.uml11dur. ÇGnkl bir orduyu 
ıeferber etmek lçia nkte IGıum ol• 
dutu halde han kuYntlerlal Hfer
ber etmek için buna IOıum yoktur. 
Han ku vvetlerinl, hatta ylkaek bir 
rakamla bile olsa, tahdit etmek, 
havacılıkta yapılan ıilAblaama yarıı• 

larıaa bir ıon verel:ıllir. " 

BaldYin, ıenel barıtı• yaıatılma• 

ıının, ancak Amerika ile loıiltereni• 
elblrlitile ylir0meail6 mOmkihı ola· 
catına da ılSylemiıt\r. 

Küçük Anlaşma 
Tuna Konferanıı lıinf 

Tetkik Edecek 
B•lırad, 28 ( A.A. ) - Gazeteler· 

rln yaadıtına 1rlSre ktıçOk andlaıma 
dıt itleri Bakanları, ıeleoek Tuna 
konferanıındaki durumlarına ııpta• 

mak (tuhit etmek) Qıere, SloYenide· 
ki Bled t•rında toglanacaklardır. 

taki gllrUltlUerl ve kalabalığı 

dağıtmıı gibiydi. 
Ana kıs, merdlHn batından 

bir yere kuıuldanamıyorlardL 
Birdenbire, kapıya vuruldu: 
- Açın... Açın. •• 
Ana kıı, aeılerinl çıkarmıyor• 

lardı. 
Kapıya, biri omuzlanar gibi yllk· 

lenmlftl. Kapı, gıcırdadı, aaraıldıı 
tahta aUrgU, esnedi, kanıraldı ••• 
Kapının kanatları çatırdadı ••• 

Emeli Molla, ltltllmez bir 
Hale, solur gibi: 

- Kapı kırılıyor! 
Dedi; dizleri Oatnnde durama· 

d,, kııanın kolları araaından aıy· 

rddı, yere ç6kllverdl 
Hacer, ayakta, canını ditlerlne 

geçirmlt; lradeal, alnlrlerlnln, da· 
marlarınan, bOtlin vUcuduoun ıon 
kuvvetlerlle boğu9uyordu. 

Kapıya, eskiden daha hızla 
yOklenllmiıtl; kapı, bu zora daya• 
namadı; kilit gevıedi; tahta sUrgO, 
ortaaından çatladı ve iki kanat, 
çatırdayarak ardına kadar açıldı. 

Önce, avluya köpüre köpüre 
sular girmişti. •• 

Hacerin karanlığa alıtmıı göz· 
lerl kararmııtı; kapının çabrda· 
maaile beraber onun da beyni• 
nin içi çatlamıf gibiydi. 

Suları yararak içeriye biri 
girdi. Hacer, ıözlerlnl açta, fakat 
blrıey 16remedl. Sinirleri l•Y• 

ı 
............................................................. . 
Fransada 

l Para işi 
55 Bin Memur Açıfa 

Çıkarılacak 
Parla, 28 ( A. A. ) - Kabinenin 

para ve akonoml itlerini dOaeltm•k 
için iateyeceti tUkel aallhiyetln Yerilip 
YerllmemuJ hakkında parl&mentoda 
fikir ayrılıklara nrdır. Mecllate parti 
grupları cuma gtial ayrı ayrı topla
narak karar ver•eeklerdfr. Paranın 
deterden dGtllrlllmHİ•• aleybdar 
ola• bir kı•ım radikal soıyallıtler, 
mlatehliklere ylkleaen nrl'ilerl 
azaltmak ıuretiie bütçe l'elirlaln 
hayli çof alaeatı fikrlndedlrl•r. 

Bir a-aıet•ye ırlSre hlk4met taHrruf 
lcln ( SS ) bla meauru açıla çakara• 
oaktır. 

lngiliz Kabinesi 
Dellşme Kararı Yortular• 

dan Sonra Tatbik Edilecek 
Londra, 28(A.A.)- Kabine detilt· 

mılerl yortuların baılangıoında yapıla
caktır. Başbakan Makdonal kabinenin 
iatifasinı verecek, yeni kabineyi tevkile 

Baldvin memur edilecek Makdonalt ta ka
bine birinci lordluğıı nzifeıini alacaktır. 
Dıı ve iç itleri, ıG lı ve saflık ba• 
kanları değiıecektlr. Çuıpilln ıG bakn· 
lığına getirilmeai n Loyd Corcun da 
kabineye alınmaaı ılmdilik ıtlpbelidir. 

Amerika Ve Deniz 
Silahları 

Vaıln1rton 28 ( A.A. ) - Balııriye 
Bakanlıtı Alman1a n SoYyet Ruı• 
yanın da bulunacakları bir deni• kon· 
feransııaı toplamak için ln.nterenla 
ufrafmHını yakındaa ırGtmektedlr. 

Amerika, kendi kuYntJerl ile Ja• 
pon ku•vetlerl ara1ındakl 5/8 nlıbe· 
tini tutııcak her türlll aalatmayı 
kabul edecektir. 

Almanya Uluslar Kurumuna 
Dönecek MI? 

Londra, 28 ( A.A. ) - Almanyanın 

uluılar Soıyetulae geri d3amek için 
k•ndiıine aöml\r1reler nrllmulai ıart 
koıtuQunu bildiren haberlerin dofru 

Cndet 

Acele hükUm vermeyiniz. Kıs bel· 
ki ıize nız ediyor. Belki iradeei snyıf
ttr. Belki böyle ıeylere ehemmlyd 
nrmeyectk kadar hayab- t•D gören bir 
kızdır. Bir müddet daha teorllb• edini~. 
Kararınızı ona ıöre nrirıinlı. .. 

''Altı ay enel karım öldl. iki ço· 
cuğum var. Onlara bakmak ılo olu· 
yor. Evlenmeyi dliftlnlyorum. Kayna· 
nam bunu kızının ruhuna bir hakaret 
tellikkl ediyor, Fakat Çocu1danma 
bakmata tenezı.11 etmiyor, ıiz ne tn
ıiye •der1inid,, 

Rtlıtii 

Acılı ıtmeylnfa. Ôltlatlıı arkaıın
dan derhal evlenmek hakkınızda fena 
hükumler verilmealne 11bep olabilir. 
Şunu da unutmayın ki nlenir1enls 
çoouklarınıs daha ziyade rahat edecek 
değ-illerdir. Şimdiye kadar öny anne
den memnun olan ooouk ıötfllmemiıtir. 

* ''İki arkadaıız, ikimiz de birer ıeng 
ıniyoruı.. GeslaWere hep beraber ıl· 
diyoruz. Son zamanlarda kız arkada
ıım taırara gitti. Snıllial timdi bana 
musallat oldu. Beni ıeYdifinl ılSylüyor. 
~aşırdım, keodiıinı ne eınp vere-
yim • ., 

ŞDkrıa 

Yaptıfının a71p oldufunu 8Öylerei
niı. Bu gencin 11amlml7etlne inanmak 
mfimkün olmadıfı iol.a, OllA derhal 1111 
muamele ederıiniı. 

* 
Gölcük'te Coıkun En 
Niklb olduktan monra artık 

annesi kıza karııamaL DüğUne 

bile ibtlyaı yoktur. Siı kııı iste· 
diğlnlı yere ııstnrebillrılniz. Kıı 
aiıln ıöıtereceğiniı yerde yaıa· 
mıya mecburdur. 

ol:_adığı alSyl•:r:~·~-;;;;_ ;;;;;~_ ,;;;;_9!i!ıiı!!!!!~0ii!!ii~~~~~~~~--·--..;T;,;E;.;,Y,;;Z,;;E;..... 
ıemeye baıladı. karakolunda yattığına anladı ve 

içeri giren adamın merdive- titredi. 
n• yaklaıtığını, g6zlerl,· kulaktan Buraya naaıl ıelmlıU? Merdi· 
ile iç duygularlle anlamıtb· ven baııoda karallhkta çakan 

Merdivende ayak aealerl oldu. çakmak alevinden ıonraıını ha• 
Hacer, tat gibi duruyordu. Ayak tarlıyamıyordu. 
ıealeri yaklaıtı Ye ıofada durdu. Onu, buraya jandarmalar mı 

Bir çakmak çakıldı. getlrmiılerdl? 
Çakmağın alevi, Hacerln, ka· Odada kim•• yoktu. Karyo-

ranhkları taramaktan yorulan lanın baıtarafındakl pencereden 
gözlerini kamaıhrdı. odaya ldrU bir ubab aydınlığa 

Çakmağın aleYi, yakınlaıb •• giriyordu. 
birden aöndU. Alevin aönmHile Hacer, dofruldu Ye döndO, 
iki kuv•etll kol, Hacerl yaka· pencereden baktı. Pencereden, 

lamııtı. ayçiçekleri, aarmaııklarla duvar 
Hacer, Haini, kendi kulak· kenarları aUalenmft bir bahçe 

larının duymadıj'ı bir çıtlık ko- görUnllyordu. Oraaı, karakolun 
pardı. VOcu<lunun blltOn duygu bahçeai olmalıydı. Ay çiçekleri, 
telleri kopuverdi, kendinden geçti, sarmaşıklar ıolmuılard•. Bahçenin 
bayıldı! ortasındaki bUyUk çltlenblk ağa· 
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Hacer, gözlerini açb, aönllk 

ı6nUk bakandı. 

Kara demirden, daracık bir 
karyolada yatıyordu. Üstllne, so• 
luk kahve renıi bir velense ör
tUlmUıtll . 

Buraaı, basık tavanb, bir taı 
oda idi. Sıvalan dökük du•arlara 
çakılmış iri çivilere mavzerler; 
klltilkltı palaakalar, kasaturalar, 
ffıenkler, torbalar, matralar asil· 
mııta. 

Kendi yattığı karyolanfo kar
tııında iki kara demir karyola 
daha vardı. Hacer, bir jandarma 

cmın dallarında, Mrçeler tüne• 
mişlerdl. 

Yağmur dlnmli ; fakat bahçe, 
cıvık bir çamur göJO olmuştu. 
Hacer seslenmlye korkuyordu.! 
Karşısına kim çıkacak ; Hacer, 

ne ıoracaktı ? 
Annesi, ne olmuıtu? Evde miy• 

dl? Karık kapılı evde, tek başına 
ne yapardı? Acaba, korkudan, 
o da bayılmıf, hastalanmıı mıydı? 

Sırtından mantoaunu da çıkar• 
mamışlardı. Hacer, hareketsiz 
durmağa da ainirlendL Karyoladan 
atladı, iskarpinlerini ararken gö
züne bavulu llltti. 

( ArkHı yann) 



6 Sayfa 

Dllnga H~dlaelerl 

Sebebi Şüpheli 
Görülen Bir Ölüm 

Fillpin adalarının Sobu ıeh-
Btr M•sar rinde Makıimo 

" 

Labrada lamlnde 
Taşından o- bir adam &len 

lan dat111 zeyceılnln cenazcı 
meraaimlni kayınbiraderlnln yap
maııoda hiçbir mahıur aörmemı,, 
Ye bu vakitıız itlen kardct 
canlılığınm amiJino de bir tllrlil 
akıl erdiremomlf, fakat bir aıtld
det sonra kabristana glttltl za· 
mau ıu cümleyi okumuıturı 

"Bu kadıa sovclnden gördtıtll 
fena muamele neticesinde öl-
mUıtnr.,, • 

Makıimo Labrada timdi ıabık 
kayınbiraderinden davacıdır. 
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Nöbetçi 
Eczanel r 

, 

Ba geoı nöbetçi ecnneleır ıun
lardır: 

latanbul tarafı ı Şehzadebaıında 
(Asaf), Akıı(rayd& (Ethem Pert v), 
Kıuagilmrükte (Suad), Topkapuda 
(Nbım), Sıı.me.tyada (Erofiloı), 
Zeyrekte (Hasan Huluıi) Eylipte 
(Hıkmei), K•mkapuda (Belkıs), 

Balatta ( Tolldia ) , Çenberlitaıta 
(Sırrı Rasim), Bah9tkapuda (A. 
Rıza), Bakııkö1ünde (lıtefan Ter· 
ziyan). 
Beyoğlu tarafı: Taksimde (Della 
Suda), Yeni ııhirde(S. Baronakyan) 
Takaimdı (Ertuirıal), Galatada (Ka
ra.köy), Şioli Şafak ıokak (Narri· 
leolyao), Kaıımpaıada (Merkeı), 
H&.1köyde (Halk). 

Kadıkö1 tarafı: Modada (A1ieddla), 
Pazar yolunda (Rıfat Mümtaz) 
l:süyükadada (Şükrü Rıza). 

--------------------------r 
Bir Doktorun 
GUnlUk Oareamba 

Notlarından (*) 

Sinir Hastalıklarından 
isteri 

Bir gUn slyaretime gelen bir 
hasta: • 
lç ııkıntılarından, oarpıntıdan, •i
Jamalarıodan, ıikayet etti. Muaye· 
ne ettim. 
Ateıli bir haıtalığı yoktu. lıteha
ıı muntasam •e boyuna nazaran 
ldloıu da yerinde; baba n ana 
tarafı.odan lnt bi. hufüğı da 
te1bit odiltmiyorclu. 
Kalbi ve oljerleri do vok aağlam 
olan bu lıaı&a mannt llıli.tıtlilerlı 
dimıtını yormuı ve kendi ken• 
dine yapbfı telkinlerle bir ıinir 
bubraıu r•çlriy~rdu. HaBtalıfının 
iıteri oldulwıa karar nrdim. V ı 
kendlılne bir ıiıe [KordiyaJ] i9-
mealni; eabab ve akıam biru 
ıaa• resme.ini, her iki ıünde bir 
defa ılık ıu dökünm11ini, banyo 
yapmaııaı taniye eUlm. On bıı 
güıa ıonra tekrar beni gördtijil 
samaaı 

Çarpıatılarıam, ~ ııkıntılannuı 
tamamın iyile~tij'ini, neoeılul ta
mamen kazandıkını ıöyledi. 

ı•ı Hu netları luıılp aald•11•1:1, yahut 
lt!r alblJnıe yap19lırıp kollekılyon yapı· 
f\ı:ı, Sıluatı .. oıanınıırda ltu notlll' bir 
''•klor ıılbt lmdetiını:za yetlfebJUr. --

SON POSTA 

DABIL ,i BABBBLIB 

Tarihi Eserleri Muhafaza 
.. şinde Çabuk Davranalım! 

Meıhur 
Kadın Şair 
Fıtnatın 
Mezarı 
Lağım 

Pislikleri 
lçind dir 

Müzeler idareel tarihi cıaerlorl 
tasnif ediyor. Tarihi kıymet tatı· 
yan mabetler, ttırbeler, binalar 
vesair anıtlar (abideler) muhafaza 
edilecektir. T arihl eserler ulu11al 
varlığın lf adeal olduğuna ıöre, 
müzeler idareıiola bunlan muha· 
faza gayretinde bulunma11 deierll 
bir ittir. Fakat latanbulun bin bir 
köıe bucaiında o kadar çok 
tarihi eaer vardır ki bunlarm 
tesbitl gibi muhaf azaıı çok allçtUr. 

Şimdiki halde lae tarihi eaer
lerden bazıları barab olmak 
vaziyetladedir. Baı.ı Herler de 
kaymet bilmiyonleria ellerllı tah· 
rip ediliyor. Nitekim bualln ıurada 
göıtereceğimfz iki miıal, bizi 
olduğu kadar ıld de acındıra
caktm 

1 - Türk kadın ıairlerl ara• 
ıında zek!ıile, edebi kudretlle Ye 
ayni zamanda belAaat taııyan 

nllktelerlle Un kazanmıı olan 
Bayan Fıtnatın mezarı EyUptedir. 
Fakat bu içli kadın ıalrin 
mezarı bakımıızbk yüzünden ha· 
rap bir haldedir. Fakat yalnız 
bakımsızhk değil, bu değerli 
kadınm mezarı civardaki evlerin 
lağım ve çirkef akıntılarll• de 
herkese utanç Yeren bir görilm
dedir. 

Deterli kadının eaerlerlnl 
aevenler, MDzeler idaresine mOra
caat ederek bu vaziyetten ıiki· 
yet etmişlerdir. 

2 - YJne bu ciYarda bulunan 
Hubbi Hatunun mezarı da !Ağım 

piılikleri içine gömülmOttUr. Hub
bi Hatun, Tllrk kadmJağı arasmda 
değ-erli bir var;ık göstermitt;r. 
ÜçUncU Murat zamanında yaıa
yaa bu deierli kadıo, kendiıi 

gibi özlU Herler bırakmııtır. 

Yarli Mallar 
Yedinci yerli mallar aergiai 

bu yıl 18 Temmuzda yine Gala· 
taaarayda açılacakhr. Sergi 15 
glin devam edecek, yerli mala 
yapan büttln firmalar ıergiyo 
gireceklerdir. 

Bakımıudıktaa harap ol•ıa 
mezarlmr itt• bunlardır 

Parmakları 

Kesildi 
EyUpto Baharlyed• 

Bay HUaeyinlo Tuila 
fabrlkaımda çalııan A· 
moleden Nuri, bir aralık 
elini makineye kaptırmıı 
Ye parmaklarını keıth

mlttlr. 
Pollı, Nuriyi Cerrah· 

paıa battaneıine kal• 
dırmıf, kaıada Jdm11nia 
ıunnutakalrl olup olma
clıiı arattınlmaktadır. 

Madam Elmasyan Cinayeti 
•• 
Uç Suçlu Dün Şeh

Getirildiler • • 
rımıze 

Sarıyer cinayetinin ıuçl uları iki MehDcıet ile Cabir 

Bundan 40 gllıı enel Sarıyer• 
de yapılan lurarb cinayatin ma• 
hlyetl bir türlü anlaıılamıyordu. 
60 hk Madam Elmuyan, meçhul 
eller tarafından on, on bet 
yerinden bıçaklanarak öldUrüJ .. 
mlişli\. F alllerio hüviyetlerinin 
meydana çıkarılmaaı için yapılan 

tahkikat safahata muhtelif 9e
klller ııöıtermiı. ıuçlu zannile 
yakala:ıan iki aemici ıerbest 

bırakılmışlarcL.i 
Müddeiumumi muavini Bay 

Ferhat Dömeke ik:nci şube mü
dür mua\ini Sabri, ikinci şube 
birinci kııım başmemuru lbrahim 
Kadri ve dördüncü tube miidfirll 
Iımail Rasih, Sarıyer merkez 

memuru Memduh cinayetin hakiki 
ıuçlularm~ meydana çıkarmak için 
çalııı y orla.rdı. 

Bu foaliyet aırasmda, Madam 
Elmasyanm evine arasıra girip 
çıkan, Uç şahsan vazi7otlerl üze
rinde de duru,muıtu. 

Bunlar, Mehmet oilu Mehmet, 
Salih oğlu Mehmet •• Cabir 
adlarında idiler. 

Fakat bun~ann lstanbulda bu
lunamamalan şU.pheleri Üzerlerine 
çekmit ve fot•)ğrafları buluna
rak teksir edi~i p bUlU.ı tehirler 
MüddeLımuml:lfderine gönderil· 
mı,u. 

Eu fotoğrafı-arı alan şehirler 
aabıtasa, araıtırmalar yapmaı ve 

Mayıı 29 

Kari Mektubları 

..... 

Malatga-Pütürg 
Yolu Hakkında 

13 mayıs tarihli gazetemiılO 
yine bu slltununda "Malatya yolll 
ve bir teıekklir., başlıkh bir yaıl 
çıktı. Bu yazıdan dolayı POtürg• 
C. H. P. heyetilidaro baıkanı B•Y 
L inan bize bir mektup gönderdi 
dlyor ki: 

" -~Pütürge C. H. P. re19' 
Arif GUrhDz değildir vo kaxad• 
bu namda hiçbir ıahıs yoktur• 
Dij'er tarafından Malatya ' 
Pütürge yolu b5ylo bit 
kUtukçU tarafından de Allı 
kaza nafia fen memuru, yol ç~· 
vuıları ve bir aydan beri çabştmlaO 
amolel mükellefe tarafından açı~ 
mıthr. ,. Tavzih ederiz. 

Cevaplar 

M.ahmutpaıa yolıuıu Bezciler tok•• 
fmda kahnoi A. M. H. ı 

Bu mesele henUz tavazzuh el
mif değildir. Fakat kapanaca~ 
kahYeler karaathane denilen kalr 
velordir. Tavla lıkambil oyunlatl 
da bu meyanda kaldırılmış ola· 
caktır. Meaele daha vazıh bir ıekil 
aldığa zaman yine bildireceğiz. 

le 
Samsunda Bay Nami YalçınkayayJ 
Ktıltftr Bakanlığına müracaat 

etmenizi ta•slye ederiz. 

Maslak Yolunda 
Yeni Bir Facia 
Dün Bir Otomobil 

Parçalandı 
Maslak yolunda mevsimin il~ 

otomobil kazaaı olmuştur. SUro~· 
ya Papya ait ve ıoför Saiınltl 
ldareaindeki 891 numaralı oto' 
mobil, Sarıyerden Şiıliye doğfll 
ilerlerken, önünde 3581 numaralı 
bir su kamyonun ayni istikametti 
yUrlldUğUnü görmnıtnr. Otomob1 

ıUr'atli, kamyon da ağır yUrüdU' 
ill için otomobil korna çalara~ 
kamyona yol açmasını ihtar etÔ 
mlf, fakat kamyonun ıofö~ 
Foyzi korna sesini işitmemlşt!t' 
Otomobil de sUr'atloi birdenbır' 
keaememlı ve geldiği Uk hııl' 
evveli kamyona, sonra da flrl•' 
yarak yan taraftaki ağaçlarda" 
birine çarpmışbr. Bu çarpışrP' 
neticeainde 9of örlere birşey ol• 
mamıf, fakat otomobilin ön tarıı~ 
parçalanmıştır. Kamyon da ehcof 
miyetll 11urette hasara uğramıttl'' 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Pamuklu Kumaşlar için Bir 
Dilek 

Sanayi Birliği Başkanı paını~İ'~ 
lu kumaşlar iptidai maddesı11 1 
verilen muafiyetin 1uzat lnıası 11 
temenni ve bu hususta ökonoıs', 
bakanlığı ile temaa etmek uıer 
Aokaraya gitmiştir. ,1 --.. ···············································' ·ı• nihayet Mehmet oğlu Mehmet l 

Salih oğlu Mehmet Zonguldakt" 
diğer arkadaıları Cabir do Deri~ 
ce civarında yakalanarak elti 
ıehrlmize getirilmişlerdir. f 

Müddeiumumi muavini 8•, 
Ferhat, jandarma ile gelen bu O 
ıahıı ile beraber polis ikinci td, 
be müdUrlliğUne gitmlı ve ora 
bunlar ıorguya çekilmlıtlr. Lltı 

l-ter iki Mehmet ile CaP"' 
lıtanbuldan ayrılmalarımn seb~~ 
lerini, öteberi alım aatımlle geç• f 

· ıe' dikleri şeklinde izah etaut f 
cinayete dair malumatları ol~~ 
d1ğım1 gazetelerde aördUklet• 
söylemişlerdir. . 1,~ Yalnız bunların verdık 17' 
izahatın bazı kısımlarındaki ın~ i' 
yenet nazarı dikkati celbettlğl' 
ıüpheler el'an mevcuttur. Sod'' 
ya bugün de devam edilecek 



ILMAYA 

- 1600 acaollk -

Almanyada blr Arşao'oır 

tarafından Alzey ,atosu 1un 
haraba erindo ke11fcdi1mlr 
tir. Du bira dratisl dünya
nın en uki bira dcalisidir. 

3SS yılında 7apılaıııtır. 

L IE 

'l 
Lehlstanın 

Profesör 
ea,kanı 

İGNACY 
MOSCİCKI 

Madam 
Regula Egll 

(1853 yı'ında Berilnde 
dojmuıtur.} 

llır Fraouz zabiti Ue 1VZ6 danberl lk-
tvlen ı k t'ıdar mevki n• m f ı ocuınnı lçhde Ya aız 
Jan ında bulunmak lçla Bir Evle~m• Vak'ıısı dedir. 
Napol7onua ordusuaa iltihak Almanyada Regcnstcln k6yUode.. Dllnyanı, o uhtellf yerl.,ln· 
•tın(• 31 yıl mubte if h e ögretmc• ik •ııpmııtır. .. , mu a- Bu 1-ö (B il 1 k) d '-1 b' t J '•b 1 ,. Y r ıuv c e .... ır ıa o- Kımya ve elektrik ıtlerlnde 
Ilı. c erdo buluıımuı, I• kere yaralanruı1ı Ye •fi J; - nun harabeleri U:ı:erlae ynpı mıftır. !10) bu.uşu ve S3 patenti 

Ukli.fat ol..rak miralay nasbedllml4tlr. ~ Şatoda evlenen aoa kadın 11 hlbınln vardır. of< 
« 1 Çatısında deniz feneri ı k.zıdır, Bu eYlenm 115 yı'ın a ol- Bu memlckcıt• bu ,rllksek 

1 
Bu kadının 2ı çocuiu vardı. Kocaeı Ye çocukla- olan bir kilin.. mu,tıır. Sonra ,a onurı üzer.na klSy m Ykl e ıreçmlt o ma11n11 

Rtıın (18) 1 mubarebcde telef olmuılardır. r.tıdaıa Danlmarkada Tuna yapılmış ve oYlcnu~eler de c var rağmen ! im aahuındıı ç -
!: 1 92 fllfında Zurlh 4ehrlode 8lmUıtOr. ada11nda, k8yde tHC l cdl'mlştlr. h9makta dovam ctmektcdır. hangi noktadır? 

1479 yılında OçllocO 
Dor,o~ya Kıra ı Üçün
cü lllp tarafından çı
karılmıthr. 

* K.rnl bir glln saray 
kadınlarından altın saç
lı Maryanm bnkikatte 
çıplak kafalı olduğu 
ıçın peruka taktığını 

keşfetmi~, meydana 
vurmuş, sonra kızın 
gönlUnU almak için 
bu ni§anı çıkararak 
ona vermiştir. 

~ ..................................... ·····················--··-··-------·-..--.. -·-··-···-··-···--····-----~-
leopatra Vaktini Na ıl 1 Dünyanın En ükemmel 

Biliyordu? Çocuk Arabası Nasıldır? 

E ki ısıır ı arı ,, '' • 
J ero 

ullandıkları Saat Modası Gitti çe 
Bulundu! Genişliyor 1 

20 inci aıır 
lnaanları lçha 
\rakti bilme ne 
derece mllbimH, 
Çok lnkiı af et• 
iniş medeniyet• 
lerı ile eakl Mı• 
•ırlılar için de 
tlyni derecede 
lnühlmdi ve bu 
tirnaU Afrika 
lnıparatorluğunun 
Çocukları, bırak

tıldarı bazı eaer
lerden anlayoruz 
kı, vakti tayin 
~tnıe lmkAnına 
'nallktller. Yal· 
l'lıı tabii ellerin• 
de çarkla, zenı
~erekli, maıalı, 

UgUnün mU· 

lnıflls sana• 
yfcilerl Ültra Mo
dern tayyare Ye 
otomoblllerin ıe· 
kiUerinden ilham 
alarak, haYanın 
mu ka ••metlae 
mamktln oldutu 
kadar az cephe 
arzedea bir daro 
dlaamlk çocuk 
arabaıı yapmıt
lardır. Bu çocuk 
arabaıının ilk 
nUmuneıi, iti•• 
ıayet cici bir 
bebek oturtula• 
rak (Hayd Park)a 
çıkarıldığı za· 
man o derece 
ıöze çarpmıştır 

~eınmel krono• 
:etrelerl yoktu. 
h Una mukabil kum ve ıu saati yapmışlardı. Btlyftk 
d ilcimde bir silindir yaparlardı, içine su veya kum 

1
, 0ldu rurlardı, al tandan bir deJlk açarlardı. Bu de· 
1kten tedricen boıalan ıu veya kum vaktin ne de· 
"ec, geçtiğini göıterirdi. 

ki, arabayı yapan fabrika ilk ıUnde (100) ikinci ıDn· 
de (500), üç(jnctl günde (IOOO) tane aiparit almııtır. 
Resimde göreceğiniz Uzere Uıere bu çocuk arabasL· 
nıo görUnUite, rahatlıkta ve lkullanış kolaylığında 
bayağı bir otomobilden hiç farkı yoktur. ilk yaım· 
dan üçüne kadar çocuk için be~ik hizmetini göre· 
cek, sonrada ilk spor vaaıtası olacaktır. Zira bir 
pedal ilavcai ile dört tekerlekli bisiklet haline 
getirilmesi de mlimkilndilr. h· İşte bu tarihi malumata dayanaraktır ki Amerlkala 

~r genç Kleopatra için yapılmış olan zamanının en 
~kemmel saatinin ne olabileceğini dütünmUş, res· 

~'tnh:de gördilğilnüz aleti icat etmi§tir. Temin etti· 
ğine göre bu alet bildiğimiz aaatler kadar doğru• 
lokla vakti tayin etmektedir. 

Arkasından Ağlanmasını Istemiyen 
Adam! 

"Nevyork" ta Misli 

Görülmemiş Bir 

~~naze alayı yapılıdı 
''N tı evyork., un biricik Çing~ 

6 • bi • &arsonu tam 67 incı yaşını 
l€ ttc;iği gün ö!dü. Bu adam 
\ıl <!e Yarısı lol<antalarmm mUda· 

!tıle · Çab rı tarafmdan pek tanınmıştı. 
&j •

1 
Ukluğu, beceriklil ği ve nııtş'c· 

l,~1 
e _çok se\:ilmiıti. Dnima gü-
YUzlü ldi, buna rağmen ıöz 

sırası gelince kanaerden 61eceğinl 
söy:or ve: 

- Öldü~Um zaman cenaze· 
min arkrsından ırelecek olanlnrm 
ağlamalarını istemem. derdi. Bu· 
nu lemin etmek için tam bir 
düzüne muhtelif danı havası 

hazırlamış ta. Vasiyetnamesinde 
de cenaz~ merasiminde bu 
havaların çalınmasını iıtediği

ni bilhassa ) azmıştı. Öldükten 
sonu arz.usu yerine getirildi ve 
bütün Nevyork şehri do hayret 
içinde kaldı: 

Önde çelenk taşıyan 12 si· 
yahh adam, arkadan bir cenaze 
arabası, ondan sonra da açık 
bir otobUıe oturmuı 24 kişilik 

bir orkestra takımı vardı, nihayet· 
te cenaze merasiminde bulunanlar 
geliyordu. Ve gidi:irken orkeatra 
takımı büyük bir hareketle hep 
vals, polka ve mazorka havaları 
çalı) ordu. Ortada adeta halkı 
dansa davet eder gibi bir neşe 
bavaıı vardı. Garsonun cesedi 
gömüldlikten sonra cenaze mera· 

siminde bulunanlar otomobillerle 
santral otele geldiler ve orada 

tertip edilen çok eğlenceli bir 
ziyafette hazır bulundular. ihtiyar 

garson bütUn bu merasimin mas· 
rafanı ölümünden evvel hazırlı· 

yarak va1iyetnamesini yapacak 
adama bırakmıştı. 

N 
Japonynnın açıkgöz ~0.ccarl~· 1 

Bir eulen- rından bırısi bır 
me maıfaza· ç_ok şuhbeleri olba!' 

& tıcaret an sine ır 
sı açıldı de evlenme kısmı 

eklemiştir. Tokyo gazetelerinin 

anlatbklarına göre bu ticaretha· 

neye baı vuran bir beklr kendi

ıioe ~·r•ii olan et' enaımı na· 
ııl tedarik ediyorsa istediği eıi 

de öylece kolaylıkla bulmaktadır. 
Dahası da var; bu mağaza eTlen• 

meyl temin ettikten ıonra evle
nenlerin evlerini de hazırlamakta 

Ye eylenenlere ş3yle k11a bir mek

tupla blldirllmektedlr: 

nya 
yor? 

a 

Devrim yapmakta rekor kıran 

ı
Rekor kıran memleket ( Kuba) 

dır. 1934 yılı için· 
bir yurt de bu yurdda 1 O 

defa kabine buhrana, 33 kere 
kabine değişikliği, 8 kere komll• 
nist azgmhğı, 9 kere S1keri ib· 
tllal, blr kere polis isyana, bir 
kere denizcilerin grevi, bir kere 
Cumhur başkanına, aç kere ordu 
kumandanma, 7 kere birleıik 

Amerika elçlıine suikaıt yapıl· 

mışbr. - ---·~--.... ...__...__. __ _ 
- Bu gece filan eokakın ff .. 

IAo numarala evine gidiniz, ora111 
ılziodir. 

Korsanlarla Başa Çıkan 
Mektep Çocukları 

( San Franıisko ) da bet tane 
zenkin aile birleşerek busuat bir 
yat tutmuşlardı. Maksatları Çin 
sularında bir dinlenme seyahati 
yapmaktı. Fakat (Şanghay) ınhl:· 
[erinde yat bir korsan çetes'nin 
hücumuna uğradı ve bu hllcum 
okadar çabuk yap aldı ki ta; fa ve 
yolcu olarak içinde bulunanlar 
neye uğradıklannı anlamıya vakit 
bulamadan çetenin eline esir dtttU· 
ler. Nevyork gazetelerinin an'.at· 
tıklarma göre yata vo içinde bu· 
lunanları ölümden kurtaranlar bu 
ailelerin yanlarmda bulunan ço· 
cukları olmuıtur: Fılbakika hay
dutlar bUyük 1:&damları k11kıvrak 

bağlayarak aalonda bapıetmeye 
mukabil çocukları bağıız olarak 
yatın klltftphane1lne kllitluler ve 
o gece muYaff aklyetleriol teılt 

etmek Unre içerek sarhoı olur
lar. Bu ınrada İlie çocuklardan 
biri klitUphane kamarasının yan 
penr.ereainden dışarıya çıkar. ka• 
pıyı açar, arkadaşltırmı kurtarır, 

sonra haydutlnrm Uzerine, içinde 
bulunduktan salonun kapı&ım 
gilitlerler, bundnn sonra da 
gemi balkanı kurtarır, haydutlar 
şimdi Şanghny hapisanesi de 
bulunmaktadırlar. Yukarıdaki 
resimde bu kahraman çocukları 
ıörüyoraunuz. 
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1 ,- Mahkemelerde 

1 

Bir Hovardalık 
Yapagım, Demiş. 
Mahkemeye 
Düşmüşler 

Kahveci Mehmet, Haıandeo 
davacı olarak mahkemeye aelmit· 
tir. Mehmet davasını ıöyle an• 
latmaktadır: 

- Kahvemde mllıterllerime 
çay ve kahH pltiriyordum. 8u 
arkadaş geldi; yanıma yaklaıb: 

- " BugUn .mtııteriJerln hiç 
birisine çay, kahve pişirme. Ne 
ı:arar edersen ben vereceiiml ,, 
dedi. Bir klflnin batıra lçhı mllı· 
terllerlmi kaçıracak değilim yal. 
Teklifini kabul edemiyeceğiml 
bildirdim. Bunun Unrine kızdı. 
Ağza ahnmaz kllftırlere baıladı. 

Halbuld 6bllrU inkAr ediyor Yeı 
- Ben küfilr etmedim, makul 

teklif yaptım. Zahmetılzce para 
kazanacaktL iyilikten anlamadı, 
diyor. 

15 Kurutun D•v••ı 
Aıum ve Rlf at Rizeli ild hem· 

ıeri gençtir. Asım bir mağazada 
çahımakta, Rifat ta Karaköyde 
Cenyo birahanesinde 2'artonluk 
etmektedir. Evvelce ildıl bir ara .. 
dn çahıırlarken aralarında bir 
gömlek ahı veriıi olmuı Ye bu 
alış veriş kendilerlnl mahkemeye 
kadar sUrUklemiştfr. iddiaya 1'6re 
hAdiıenln lçyllzU ıudur ı 

Rıfat A•ıma 30 kuruıa bir 
gömlek aatar Ye Aıımdan onbeı 

kuruşunu alarak aömlegl; ı•rl 
kalan onbeıı kuruıu ne zaman 
verine o zaman tealim edeceilnl 
bildirir. Fakat o sıUn Rifat iılnden 
çıkarılır ayrılırk•n Aıım yakaıma 

yapııarak: 

"Ya gömleği, ya parayı ? " der. 
Aıım parası olmadığı için aldıiı 

onbeı kuruıu veremiyeciğloi, fakat 
Rifatın onbeı kuruş daha verdiği 
takdirde gömleği bırakabUecetlni 
eöyler. Ve anlaşamamazlık itte bu 
onbeı kuruı yllıllnden çıkar. 
Aıım yine mahkemede ı 

- Ya gömleği, yahut paramı 

vuıla, demektedir. 

Aydın Demiryolu 
lzmlr ( Huıuıl ) - Haziranın 

llk gUnUnden iti haren Ay dua de· 
mir) otları ıoıyetesine ait 65~ 
kilometrelik hat, De•let Demir· 
yolları heaabana ıimdiki idarece 
ıı:etilecektlr. Yapılan anlaşmanın 
kopyeleri iki tarafın 1ela.hiyetll 
delgeleri tarafından imza •dil· 
dikten ıonra hattın teselltlm mu• 
amelesine bqlanacaktır. 

lzmirde Yapılacak Son Okul 
lzmir (Huıuai) - lzmir ıarının 

ıon okulu Beıtepel•rde inıa 
edilecektir. Bu okul yapıldıktan 
ıonra lzmirde baıkaca ilk okul 
yaptırılmayacaktır. 

·-·······················-········-···--···--···-···---
~ .................... ~ 
OSMANLI BANKASı 

TÜRK ANONlM Ş1RKE11 

TESiS TAR!Hlı 1868 

Sermayeııi: 10.000,000 lngiliı lir&ıı 

Türkiyenln başlıca ~ehir1erile 

Paris, Marailya, Niı,Londra n 
Mançester'de. Mısır, Kıbnı, Irak, 

lran, Filistin n Yunanistan'da 

Şubeleri, Yugoslav ya, Romanya. 
Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri 

vardır. 

Her tlklU banka muameleleri 
yapar 

-, 
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Mezarlıklar Arasında Tarihi Fıkra 
I 

Taşlar Yıkılmış, Kabirler Perişan, Ve Çocuk 

Muhakkak Ki. o·· lülerimiz Küskün ! Bahçesi 

Mezarları Kaplıyan 
Arasında Keçi 

Otlar, Çalılar 
Sürüleri Cirit 

Ve Dikenler 
Oynuyor 

amma, ney· 
leyeliml.. lltan· 
bulun 6ocHlz 
" ezeli ,. derd· 
lerl arasında 
bJr de ıu derd· 
den bakımııı 
kalan mezarlık 
iti Ylrdır, kf 
hail lkl ya
kası bir araya 
aotlrllememiıtlr. 
Bütün ıoyıal durumumuzun yanın· ) 
da mezarlarımız, güzel bir aiızın 
çUrlik diılerl gibi hemen ıırıtıverl· 
yor. lnaan ölmekten belki de bunun 
için korL:ar. Sevdiklerimizin top
rakta kay boluılarına nHıl yan· 

· mayız. Biı ki, ölülerine fazla bağlı 
bir uluıuz. Bir çoklarımız yıllarca 
Tanrı •Yine ıöçenleri uslarından 
çıkarmazlar. Böyle iken neden 
iyi, düzenli, balumlı mezarlıklar 

yok? 

* Geçenlerde Edirnekapıdan ge-
çiyordum. Maltepeye giden yol 
Uzerinde 1&ta ıap~ım ve mezar· 
lar arrtıDR ıJrdim. Jn1an burada 
Tanrı evine ruhlarım uçurmuı 
ce1etler1n yatırıldığı yere değil, 

füsunlu, harap, yıkık, a)t Oıt bir 
yanı•n yerine giriyor &anıyor. 

Mezar taıları bpkı bir savaı aonu 
meydana yıkılan askerler i:bi, 
blriblti üıtöne yatmış, omuzbaş.· 

ları blribirine dayanmıı, kafaka
faya gelmiıler.. Bazıları, tıpkı 
Hvgl;fıinin dizine yatan işık:ar 

gibi uzanm•t-· Sert topraktan iri:i 
ufaklı otlar, dikenler, çalılar 

fışkırmıf .• Hey tanrım, bu mezar· 
lık bana ne]er düşündürüyor! Sa· 
myorum ki, korku mf!leği ıu du
varların iialünden buraya doğru 
ıöyle bir: 

- HööööölU diye bağırnermiı, 
ve mezarım b11akan ölü, tabana 
kuvvet kaçmıt olacakl.. Yahutta 
"yevmii kıyamet,, gelmiş, bUUin 
yatanla kalkmıılar, haıır, neşir 

yerindeki toplantıya gitmişler ve 
buraıını böyle bomboı bırakmı.
larl.. Olur a J •• 

Mezarlar era1ında gezerken, 
ıağımdan ince gevrek bir Ha 
geldi: · 

- Beeeeeel .• 
Bir ihtiyar uzaktan ıe&lenlyor

du: 
- De, donuzun ıııı:ıl. Buyana 

var!.. 
Yeşil otlar, ı<ıırganlar Ye çalı· 

lıklar arasında küçük keçiler ge-
ziniyor, ti i!eride, mezar taılan 
toprak içinde kaybolan mezarlıkta 

Yukarda ve •oldaki Uç periıan reıim Edirnekapı meaarlıklarını, altta ıağda Me• 
cidiye köyllndekJ Rum mezarlığı, kolayca bir mukayue yapabilirıiniz. 

çocuklar top oynuyorlardı. . J yaıayan 1alnız bir t•Y Yar: Ser-
Bir mezar taıına oturdum •• Tiler ••• 

karıımda yerde yatan kavuklu 
bir taşın yımımı hecelemeğ• 
baıladım: 

l{ubri Ahmet Huddam ola pürnur 
.ene 941 

Vah zavallı Ahmet Efendi! .• 
Demek dört yliz on seneden beri 
burada böyle boynun bükük 
yabyorsun ha!.. 

ileride keçilerini ol latan ağar· 
mıt &akallı ihtiyar yanıma geldi. 
Bir sigara lıtedi, yııkh ve o da 
taıJardan birine oturdu: 

- Buralara bakan eden yok 
mu baba?. dedim. 

Yüzüme: 0 Sen abdal mısın 
allasen! .. ,, der gibl baktı. 

- Ne diyon gozUm!. dedi. 
Bakıp ta nidecekler!. Gabak ye
tiıtirecek degUJlere!.. 

Kabak, ~a!ata'ık için değil 
baba!. Mezarları bekliyen, bekçi 
g:bi birşey yok mu? 

- Haa, onu mu diyonl. 
Y ohl. iıte!.. Be:ll memlekte 
gettUm, ı-eldiim de, burası böyle 
gc.ldıl. Barnağı;nla dohunan yoh •• 

ikiye böllinen bir mezar taşım 
raliba ocak yaprnıılar, aralarında 
ateş yakmışlar. Ya tişkebabı 

piı ·rmişler, yahut ta çorba ıııt

mıı:ar.. ileride ktiçUk demir 
parn.akbkları söklllmüş, altı köıe, 

türbe gibi bir mezarlık gözüme 
llitti, yaklaştım. Mezar tafı, 
b.hikmetihilda dimd;k kalmış. 

Taşın üzerinde nakıfh yazılar var: 
Bin ı.8.rügirye birle,ip eyleyince tarih 
Dedik ki irtihal etti Abdüsaelami Elendi 

Mezarlıktan aıağı indikçe ser· 
Tiler sıklaııp, mezar taşlan top
rağa daha çok girmeye baılı· 
yor. Hele kocamış bir selvl bir 
mezarın bağrından öyle 11erpilip 
fnlamıı ki, yer yer taılar ııkm .. 
tıdan çatlamı,. kavuklu tat km· 
hp ileriye fırJamı§, toprak karma· 
karışık olmuş. Dedim ya, bu 
mezarlık sanki korku meleğinin 
korkusundan ölüleri kaçmıt bom• 
boş karmakarışık, harap bir yan· 
gm yerine benuyor. Burada 

* Bir de onların mezarlannı 

ı•zmek istedim. Şu lıtaohul için• 
de ekalliyette kalanlarm mezarını •• 
Mecidiye köyll yolunun solundaki 
bUyük Rum mezarlığına girdim. 
Nedense bana burası ürperti ver• 
di. Bntun o mermer, attelü, çiçekli 
tarhh mezarlar araıında inaan 
değil de bambatka birer mablök 
yattığını vehmediyordum. Fakat 
bilir m:ıiniz ?. Yürürken ayaklarım 
dikenlere takılmayor, önüme çu .. 
kur, tümıek gelmiyor, sallaumı· 
yordum. 

Mezarların Uıtlerlnde kurumuı 

ıolmuf, porsumuı, ta:ı.e, henüz 
konmuş çiçekler dolu.. Bunların 

iç:nde belki 6 aylık çiçekler bile 
var. Etrafı kalın, yllkaek duvarlarla 
çevrili ölüler diyarının bütün yol· 
ları, muntazam ıoseler, caddeler 
ıibi ayrılıyor. Taşlar beyazlıktan 
parlıyor, mermerler, pudralanmıı, 
henüz yıkanmıı gibi beyaz.. Ta 
ileride bir işçi çahtıyor. Sulu bir 
memer parçasile mezarlardan 
birinin taşlarını yıkıyor. Belki 
burada uhrevi koku, öteki dünya 
havaaı daha ez.. Yahut bana 
öyle geldi. Fakat bu düzen, bu 
bakımlılık Uzenilir şey değil midir? 

Mezarlığın baı bekçiıl bana 
bUtün bu dll:ıenin ez bir para 
ile yapıldığını söyliyor ve herkea 
ayda, Uç ayda elli kuruıle sevdlgl 
kimsenin kabir ta9larım parlata
cağını, toprağını temizleyip yeşer
teceğini anJatıyor. Bekçi bunlan 
an!ahrken hatırıma yino belediye 
geldi: 

Aır1 mezarhk için Avrupadan 
mezarlık mütehassısı get:rmeği 
dilşlinüyormuıl Ne hacet akuzuml 
Bu ihtiyar bekçi bütün ihtiyaca 
yeterde artar bile! 

işin fe)eaefesine gelince; me· 
zarlık ve cenaze meraaimi dini 
bir bid'at olmaktan ziyade içtimai 
bir lüı;umdur. Ölüyü unutmamak, 
onun mezarını temiz tutmak, 
hayatta olanları ha) ata bağlamak 
onların kafalarını takviye etmek , 
içind:r.- lf 

Eski şairlerden SlinbUl oğlu 

Vehbi, yetmiıi aımış olduğu bir 
ıırada halayıklarından birine gÖ'" 
nül verir, ardında dolaşmıya 

koyulur. Kadın genç mi genç, 
aUzel mi wtızel. O vaziyette Veh· 
binin aşkından zafer umma1ı 
ıaçma. Fakat tutuşan gönUl, 
mantıktan ne anlar? ihtiyar şair 
de ıuurunu kay betmiştl, akıntıya 

kürek çekip duruyordu. 

Bir müddet Efendiıinin ıırna• 
ııklıklarına tahammül eden hala
yık ıonunda kızar, hanımına gidip 
lıi haber verir. Kocasının birçok 
mlinasebetıldiklerinl bilen hanım 
bu baber üzerine bir plin kurar, 
kızla konuıup anlaştıktan 11onra 
bir gece ayvazı içeriye alır, genç 
halayıkın odasana yatırır, kocasrnı 
da balayıka davet ettirir. 

Hicviyeci Sürurinin kalemll• 
edebiyat tarthlne de geçen gUlUnç 
ıahneyl taavlr etmeğe hacet yok. 
Zavallı ihtiyar Aşık, genç ıevgili
s11e baıhaıa kalacağını umarken 
kartııına Ayvaz çıkıyor. Kapıda 
da, ellerinde birer ıamdan tutan, 
hanımla halayık beliriyor ve 
rezalet ayyQka yükıeliyor. 

Bizim Modada bir çocuk bah
çemi var. Adından da anlaşılacağı 
llıere mini mlnllerln toplanıp 

bava almaları için yapılan çiçekli, 
ıalmcakb Ye havuzlu bir bahçe ..• 
Ben ne Yakıt anUnden geç." 
ıem 1alıncakta otuz, otuı 

bet yaşında adamların ıal-
Jandığıoı, havuz kenarında 
koıkoca delikanlıların ııralandığılJ 
görliyorum ve bilmem nedent 
hep bu Vehbi fıkraımı hatır:ıyo• 
rum. ı;~ 

Çocuk bahçeılnde yaılı haıh 
erkeklerln dolaıması, genç halayılı 
oda1ma poı bıyık ayvazlarıd 
ıaklanmasından fark11zdır. Belr 
diye memurları, kendilerini çocuk 
yerine koyup ta çocukların zevkipl 
bozan bu kendini bilmezleri ora• 
dan koğmakta tereddüt etmeme" 
lidirler. Ancak bu ıuretle o bab• 
çelerln kuruluşundaki ince mak"' 
ıat, yerine ıetirilmiı olur. 

M. T. Tan 

Kızılcahamam da 
Yaz Hazırlığı 

Kızılcahamam (Hususi) - 811 
111 hamamlara ılden yol dllzeltiı. 
mlş, otomobil ve otobüslerin ko' 
layca ~e 1ar1ılmadan gidip gel' 
meleri temin edllmlttir. Hamaor' 
lat civannda ıayet gllıel bir bOf• 
açılmıştır. 

Kızılcabamam·Ankara arasıır' 
da 'da muntazam otoblls eervialerl 

tertip edilmlıtir. 

Çanakkale Belediyesini Teftif 
Çanakkale (Hususi) - MUI1'i" 

ye müfettişi tarafından BelediY' 
dairesinde teftif yapılmaktadır· 

Tokatta Aşım Ve Kısırlaştırr111 
Tokat ( Husuııi ) - VilaY'

1 

hudutları içinde ıimdiye kad•~ 
hükfıme ait cina aygırlarla ~011 
aşım yapılmış, damulığa elverıt1 .. 
olmayan 1171 aygır kısırlattırl 
mıştır. 

Tirebolu rSorgu Egemeni 
H ) Ahı er' Tirebolu, ( ususi - f 

ıorgu egemeni Salahaddin ~:o 
olan kazamız sorgu egemenUgı ( 
getirilmiş, gelmİ§, ödevine bB 
lamıştır. 
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Acıklı 
Bir 
Kayıp 

Görüşümle 

' 1 

"ikdam,. aahibl Ahmet Cev• 
detin Ankarada ölme1i memleke
tin kllltllr alanında derin bir acı 
uyandırdı. ikdam memleketimizin 
en uzun ISmlirlll bir ıazeteal idi. 
latlpdat ,Onlerinln en amanıız 

prtları içinde f amlaaaz neıriyatta 
bulunmuf, bllh&1ıa mqrutiyetin 

lllnıada halkın çılsıncaaana ka· 
pıtbiı bir ıuete olmuıtur. Bllylk 
harp zamanında olıun, mltareke 
ıenelerinde olıun ikdam neırlya• 
tından bir sün geri kalmamııbr. 

Eıki ıazeteci arkadq.lanmız• 
dan Sallhattin Enlı, ikdamda 
ıenelerce muaahhlhllk, rece mu
harrirliği, ıekreterak yaptağı için 
Cevdeti yakından tanıyanlardan
dır. Dnn, arkadatımızı g6rdUk. 
Kendisi Cevdetin bu beklenmiyen 
ölümünden çok mUteessirdi. Onu 
çok iyi tanıdıiı için bu huıuıtaki 
batıralarmı bize ıöyle anlattı: 

., Ahmet Cevdet, insanlar 
araıanda en temiz kalplilerinden 
biriıi idi. Hile, entrika bilmezdi. 
Dostluğu açık ve kalbi ıafdı. 
Hakııı: olarak, meılektaılar ara• 
11nda hatln tablath tamn• 
mıı olmasına rağmen ıenelerce 

devam eden meaai ittirakl ara• 
aında ona knçllk bir ıekilde ren
cide olduğumu habrlamıyorum. 
Ben (ikdam) a glrdiiim vakit o, 
Avrupada ldL Bir ,an onun ıeı .. 
cejinl haber aldığam zaman, ta· 
btatının hUfUneti dilden dile dol ... 
bjı için çok lzlllmekte idim; fa· 
kat blllhare bu tiztıntOmla çok 
bot olduğun~ ı&rdOm. 

Ben o vakit çaya çok meraklı 
idim. Akıam olup matbaaya ıel
dlğim zaman bir taraftan çaydan
Lpm1 hazarlar, diğer taraftan da 
maumln bqına geçerdim. Biraz 
aonra Ahmet Cevdet, odama ıe
llr aandalyea'.ni alarak karııma 
otururdu. Ben o vakit te fimdiki 
fibl tfttnn içerdim. O da tOtDnlln 
okka ile ve açık olarak ıatıldıjı 
zaman!ardan bahsederek tabakam
dan ciıara aarar ve ıonra tatlı tatlı 
konuımiya dalardı. O, benim ça• 
1ıma da çok bayılırdı. Taze dem· 
lenmit ve rayihuı odayı dol· 
duran çaylarmızı karıtlıkh içer, 
&teden beriden konuıurduk. Hatti 
çok zaman aermürettlp Nail mer
hum gözlerini döndOre döndllre, 
odanın kapıımdan görllnUr: 

- Sizin yüzünüzden mürettip
hanede hoş oturuyorllz. Diye Ah· 
ınet Cevdete söylenirdi. Sizin, mu• 
ıahhihlerin boş dlirmamasuıa dik· 
kat etmeniz lazımgelirken, ken• 
diniz ( beni iıaret ederek ) onu 

SON POSTA 

Dln;ada Olap Bitenler · __ 

Amerika, Haydutlarla Mücadeleyi 
Neden Bu Kadar 

Bir zamanlarda Amerika cloa• 
yet ve haydutluklar memleketi 
olarak tanılırdı. ÇUnlctı ırtırWtlllD 
vak'alar hep orada olurdu. Sonra, 
llaydutların, muntazam teıkilAt 
halinde çalıştıkları yer, yine ora11 
idi. Fakat bu halin efkArıumumlye 
lzerinde yapbİJ fena teıir bir 
taraftan, haydutlar)a utraımanın 
devlet hazinesine ve blnnetice 
vergi mllkellefinfn keaeslne yap• 
biı zarar dijer taraftan tealr 
ıöıtermiye baıladılar. Bu ıuretle 
haydutlufa karıı ciddi bir cidal 
açıldı. 

MeHll: Bir haydudun' doıya· 
ıım açbğanız ıamau, bu adamın 

cemiyete maddeten naıd bir afır 
rtık teıkll ettiilnl derhal ıısrar
alhıtlz. 

Gtınde 1 • 10 dolu tara11ut 
murafı, 

Yine sinde 8-10 dolar takip 
mllfettitl•rlnin ma1rafı. 

istintak hlklmlnin ıtınlllk ma ... 
rafı. adliye, pollı, ceza mleıse· 

aelerlnin hiuelerlne dllten maı· 
rafluı ve ıalre, ve aalre delqetll 
bir yekta tutmaktadıl'. 

Mamafih Amerikada •• cok 
mHrafa mal olan cOrUm erbabı 
ıabıkablardır. 
Ç11nk0 bunlar, 
aalt mahkemele
ri afraıtırmakla 
kalma. Derece 
derece btıttın 
mahkemeleri ta• 
ciz ederler ve 
maaraf yekiinu, 
bu ıuretle pek 
dyade kabarır. 
Buglla h81ap ve 
kitabı yapılmıı 

olarak kat'iyetle 
denilebilir ki A
merikada, Afır 
ceza mahkeme-
ıinde bir daY•· 
nın netlcelenmoıl 

dolu bir kamyonu alıp ıitmekte
dirler. Bu mlldc:let zarfında Vllyam 
Knf kııkınak bağlanmııtır. 

Erteıı aabab bu it• el koyan 
zabıta nihayet uzun araıtırma
Jardan ıonra haydutlann izini 
bulmuıtur. ilk yakalanan 43 yaı· 
larında aakln bir adamdır. 29 uncu 
ıokakta mllteYq bir evde otur-

400 dollra bıkar. Niıan talimi yapan poliıler 
Bir vak'ayı ele alalam ı 1934 maktadır ltılzdiJ'. Zabıtanı• 11111 

yılının ıubab ve on yedinci ınnn. bir tahkiki bu adımın gayet 
Viiyam Knf biJ' zencidir Ye Nev- yllkltl bir mazlıi olduğunu meyda· 
yorkta Bronka mahallHinde bir na çıkarmııtır. Herifin birkaç adı 
ıarajda otomobil yıkamaktadır. vardar; Maks Praya, Makı Preya, 
Sabaha karıı, ltirdenbire beı Mala Bravn ve 11lre.. Ve kea• 
ailihb adam meydana çıkmakta, dlal " Aapirin çeteıi ,, nln en faal 
Vilyamı bağlamakta, ı•rajı ara· azaaındandır. 
makta Ye ele reçirdikleri eıya Bu adam ilk defa 1908 de 

llfa tutuyorsunuz. Iılermlzl yDz• 
lıtll bırakıyoraunuz. 

O zaman Ahmet Cevdet: 
- Sen merak etme.. Ben de 

Salihattine yardım eder, 11na 
çabucak tashih yetiıtlııiriz, derdi. 

Ve ISntıne bir ıillun yazı çe
ker, iki Oç ıahr t&1hih eder etmez 
kalemi bırakır yine llfa dalardı. 

Onun bu tatlı muhabbetlerinin 
aeyyiabnı ben çek~rdim. Çnnkil 
masamda iı:er birikir, iılerin bl
rikmeai iıe beni fuzuli olarak 
çok utraıbnrdı. 

Bazan endazesiz, perYaaız ya• 
zılar yazardı. Ben çok zamanlar, 
onun baımakalesinin dokunaklı 
yerlerinden matır satar yazalar çı· 
karırdım. Y aıııına çok titiz olma• 
aına raimen hlianliniyetle yapbğım 
bu budama ameliyeslııden dolayı 
bana kızdığını hatırlamiaklığım 
ıayle dunun, hatta birçok zaman· 
lar teıekktir etliğini bilirim. O 
yakite kadar ( lktam )da Ahmet 
Cevdetin makalesinden ıatır çıkar
mak değil, virglilDne, puYanına 

bile kimıe dokunamazdı. 
Hatta ilk budamıJI yaptıtım · 

ıece, Hr mOrettlp tay ettiğim ıa
tırları, elleri tltrlyerek ıutundaa 
çıkarmııtr. Mttteakip gllnl mat
baaya ılttiğim zaman kendlılae 
koridorda raat geldim. TecahDl
den gelerekbana: 

- Monıerl.. Dedi.. ( bu keli
me onun hiç dilinden dlımeıdi) .. 
bizim baımakalede ha7li atlamalar 
var. 

Kendisine: 
- Hayır!.. Diye cevap Ter

dim.. o aatırları ben mahzurlu 
ıördntnm için çıkardım.. 

Yukarda ıöylediğim ıibi ya• 
zısında çok titiz olma11na rağ· 
men hUınllniyellme emin bulun
duğu için bana elini uzattı ve 
tamamen kalpten relen bir ... ı. 

- T eşekk6r ederim monıerl. 
Dedi 

Bazan onun garip manileri 
tutardı: 

Sekreterliğim zamanında ldl 
Birgtln emir verdi: 

- Bugünden itibaren yaıa 
baılaklannda rık'a olsun nulh ol· 
ıun 36, 24 puntu istemem. 

Btitlln gazetelerde 36 puntu• 
( Devamı 9 uncu yüsde ) 

Şiddetlen-
. l dirdi? 

tiaydutlann takibiae mab1111 
motoıikletli poliıler 

J•Di 26 yqında iken yakalan• 
mııtar. Fakat iki defa ıerbe1t 
bırakılmıı, aonra (20) Hn• hapH 
mahkGm olmuı ve bu mllddet 
nihayet bir ıtıne indlrilmiflir. 
Aılen Almandır. 

Çocukluğu aakin geçmiıtlr. Bil' 
glln ıelip onun dehıetli bir hay• 
dut olabileceiJ kimse aklına ıe
tirmemlftir. Sonra ııraıile: 

1924 te, 1925 te, 1926, 1927 
11Dannda ıillhlı; ıilibmz, mevauf, 
sayrimeYauf hırsızlıklar yapmı1e 
cineyetler iflemiı, velhaml yap
madıj'I kalmamııbr. 

Menıup olduğu çetealn Aapl
rln çeteıl iımlnl almasına ıelince; 
1927 Hneainln 26 KAnun1aniainde 
bir kamyon aspirin aıırmıılarclı. 
Kıymeti 92 bin dolardı. Bu lfla 
tahkikatı çok ıüç ytirtldll. Bir 
ıey meydana pkmaclı. Bir •J 
aonra, matb .. at, fa fBYUı haJNt 
haberi •erdi. 

Alpirln hınızları, bunu elle
rinden çıkaramamıılar, eaki ıa
hlplerlne 7 5 bin dolara tekrar 
ıeri vermeyi teklif etmlıler. 

MeHle alovlendl Hıraızlu 
kabuklarının ıçıne çekildiler. 
Zabıta araıtırmalannı artırdı 
ve... Nihayet bir ıaraj baııl-
di •e Makı Prayı ele reçti. Ba 
adam, bir elblae komlıyoncu-
ıu olduğunu aöylllyoıdu. Halbuki 
yllzbinlerce tablet aıpirin sarajın 
zeminini doldurmuıtu. Makı bir 
aene7e mahkOm oldu. Sonra 7500 
dolar kefaletle aerbe1t bırakıldı 
ve en nihayet bu 20 Hne blr,Un 
bapıe indi. 

Maka Praya'ıa vak'am, yOzbia
lerce hldlae lçl•d•n ltlr almH .. 
cUr. O.un •illet ha..._..• mal 
olcluju para ajvhjını dlflnla. 

Methur Slog ... Sing haPiıaneılnin içi 
diğer vak'alar hakkında bir tah
min yapabllirsin"z. Bu aebepledir 
ki Amerika haydutlara kartı 
amanaız bir mllcadeie açmış ve 
bunların en ileri Oelenler:ni nu• 
mara altında halk dutmanı ilin 
etmiflir. 

Sa-y·a 9 

1 Çıtitik Ziraati 

1 

Cerıup Mıntaka-
mızı Zengin Eden 
Bir Ziraat 

Çeltik ekimJ, ıon yıllarda yur
dumuzun cenup mıntakasJDda 
hızlı adımlarla lnkiıaf etmiye 
baılamııbr. Cenuptaki çeltik is
tlhaal mıntakalarımız: Seyhan, 
Marq ve antalyadır. Toprak ve 
ddlm bakamından ~eltlk ( pirinç ) 
ekimine çok elverftli olan bu 
balıeler ( mıntakalar ) pirinç için 
ıuek olan bol adara maliktir. 

Seyhan vill7etl ipnde en fezla 
ıeltlk ekilen yer Kadirli, Kozan 
't'e Oımaniyedir. 

Bilbaasa, Kadirli kazaaı h.u• 
clutlanndan ı•çen bol suların 
kolaylıkla arazinin ıathına çıka• 
nlma• lmklnı bu kArh ekimi bir 
kat daha llerletmif Ye kolaylat
brmıtbr. Bu,nn yalnız Kadirli 
kuuı dahilinde yılda (5,6) mi!· 
yon kilo raddelerinde çeltik istilı
aal edilmektedir. Ôblir b6l1elerin 
mahıulll de kablana bu miktar 
birkaç milyon kiloya çıkar. 

Bu~n biri Maraıta, ikisi Cey• 
handa, biri Meraiade ve biri de 
Antalyada olmak tlzere bet çel· 
tik fabrlkaaı •ardır. Eu fabrika· 
lar pirinç tanelerini kabukların
dan ayırır, ye bısylece çeltiği pi· 
rlnç halin• koymaktadır. 

Çeltik ekimi bol &üya ihtiyaç 
göltermektedlr. Adeta dursun au 
sölleri ıekllni Yeren ( Tavalar) 
(Tava, ıuyun durdurulmam için 
d&rt etrafı ,Ukaeltilmiı havuz 
ıeklindekl arazidir) ılwiılnek llre· 
meılne meydan verip aıtmaya 

aebebiyıt Yermektedir. Fakat 
hllkumet, &konomi bakımından 
çok gelirli olan bu mahsuliln do
jurduj'u bu pbi güçlüklerle 
amalllD bir aurette mllcade'eye 
plımiıtir. Buglln bu bölıelerla 
( mıntakaların ) hepainde kuvvetli 
aıtma mllcadeleıl teıkilatı mev• 
cuttur. Bir de çeltik çiftliklerinin 
köy ve kaaabalardan muayyen bir 
meaafede v• mahdut yerlerde 
ekilmesini mecburi tutmuıtur. 

Bizde Mısır tohumu kullanılır,. 
Sulama ameliyab da çok iptidai 
bir ıeklldedir. Sulama amellyab, 
yabancı ellerde olduğu ıibl fenni 
bir tanda yapılmıf olıaydı, hiç 
flpheaiı, buıtınkl lltibul kabili· 
7etl birkaç mialine yllkHltilebilir. 

Hlkt\metin tetYikinden ve 
s&aterdiii kolayhklardan latifade 
.... ldiyllmllz, bir• ( 75. 100) 
ranchman Yerea çeltik elrlminl 
tlDdea ... e ptaltmalda ve 
bunun bll'akbli ldrlardan da aza-
mi derecede memnu• olmatadar. 

Anıaluaal bDylk bir mllbad .. 
le bareketl yaratan bu ehemmi• 
yetll llrtlmlln (mahıullln) ekimi 
memleketimizde ılln geçtikçe 
bıldıaf edeceği muhakkakbr. 

Köpek Isırdı 
Bir Madam Müşahede 

Albna Alındı 
Hemen herıll• bir köpek ı11r

ma •ak'aıı oluyor. Dün de böyle 
bir vak'a Ağahamamında oldu. 

Bu civarda oturan Madam 
Katlna, sabahleyin ev;nden çıkmı1t 
yolda ilerlemekte iken o civarda 
Y orgl isminde birinin dnkkin n• 
dan bir k&pek fırlamış ve Mada• 
mın bacaklarmd;ın ııırmışbr. 

Madam zabıtaya mOracaat 
etmiş, gerek Madam, gerek köpek, 
Şehremini kuduz ha11tanedne kal• 
dır1larak müıabede alboa alnı• 

mıı\arclır. 



ıo s.,,. 

fefrlka No: 38 

Fakat anlatılan CaretH btUlln 
vaziyeti açıkça glSrUımek iıtlyor
du. ÇünkU birdenbire: · 

- "Biz dışarıda iken 11n de 
taraçaya çıktın deifl mi?,, diye 
sordu. 

Perdita: 
-

11Ev•t,. dedi. Mlıter Cuanla
gbam acele Laurenc• Ue ınrur 
rne..k istiyordu.,, 

- '
1 Öyle İM niçin Laurece'I 

çağırıp söylemedin? ,, 
-

11 Sfı:i rahataız etmek lıt .. 
miyorum da onun için. ,, 

-
11 Hiç de rahatsız etmeıdia. 

Zaten ben, beni dUıündDreıa bir 
meseleyi halletmek makıadtle ta
raçaya çıkmııtım. O meHleyl bal
etmiı olsa idim derhal ulona 
dönecektim. ., 

- .. Ne meaeleal? " 
0 Laurence'nln Slr Geoffrey'l 

kandırmasını ve henllz ıelmftkea 
tekrar lngtltereye aydetimlz içia 
ortada makul bir eebep ol• 
madığına dair kocama bil' telıraf 
çektlrmeainl lıtiyordum •••• Ta• 
bii . • • . Bunun için de Laurence'I 
biraz okıamak llı:ımdı ... 

- u EYet... Gördttm... S6ı: 

verdi ml bari? ,, 
-

11 Söz •erecekti. Fakat tam 
o sırada mlıter Cunnlngha• 
çağırdı. " 

-
11 Hakikaten tehlike Yaraa, 

burada kılmakhtımız biç de doğnl 
değil. ,, 

- " Şaçmalama kuzum Per
dita l.... Sanki umurunda lmiı gi
bi!. ... Harp bile olaa bize ne? Zaten 
ortaltğı velveleye veren eıkl harp 
gören bir ıürU bunak herifler ..• 
Harpden baıka birt•Y dllf Uneml
yorlar ..• Ne iH... S.n hakikaten 
Laurenceyl hteyoraaa bilirain ld 
ben kat'iyen müdahale etmem •• 

- Hiç te istemiyorum?. 
- Budala olma Perditaf Onu 

istediğini sen de pek ili bili· 
yorıuo ya!.. 

FIBrt 
- uÔyle, olduiu gibi istemi· 

yorum .•. Yani evYell • benf çok. •• 
Amma bUtün kalbile her za· 
mankindan ziyade aeYmeli ••• ,, 

- .. Tecrübe etmedin ki..,, 
- " Tecrllbe edecetl mi de 

zanetmiyorum,, 
- "Böyle yapanlara da baıka• 

l1rmm bıraktıklan artıklar kahr .• ,, 
Perdita ffiphe diillıe bile 

lakaydı ifade eder bir Hıle: 
- .,Öyle mi?,, dedi. 

- '
1Ne kadar da aafaın Per-

ditacığım1 Biliyorsun ki benim 
maksadım flörtden ibaret. B6yle 
ıeylerde hiç bir zam•n ciddi de
iilim. Bunu Laurence bile pek 
llA blllyor. Onun için hiç te ~ön• 
IGnll Gzme.,, 

Careue •iildL Perdltayı ya• 
naklarından ~ptll •• oda11na av• 
det etti. Hattıhareketlnden, Perdita
ya kartı göıtermit olduğu ulunn
cenaptan dolayı kendi kendiılnden 
memnundu. V aı:ifealni yapmıı 
tibl vicdanen mnıterlhtL Şimdi 

arbk bir taraftan hatladığı fl6rtü 
lıtediğl derecelere kadar ileri 
ıötürebilir, diğer taraftan da 
Perdita ile Laurence'nin blrleıip 
aeviımelerlnl temin etmlye uğra· 

pbilirdi. 
Perdita bir mftddet uyumadı 

•• geceki vakayi ile hidia olan 

yeal Yaılyetl dUtUatmlyı bıılaiı. 
Laureace ile Uk defa olarak 

d&rt HD• ••vel ı&rllımllılerdL 
O zamandaaberi aralanadaJd ... 

ıafe ıayet azdı. Fakat ıtmcll hu 
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me11fe mllthlt •• ı•çllmeı: bir 
uçarum olmuıtu. 

Careue'e ı•llnce, onun yaph• 
fanı Perdita yapmıı olaa idi lSm
r:lalln •onuna kadar hicap duyar. 

( ArtHı var ) 

Hava Hücumuna Karşı 

F ransada Korunma Ma
nevraları Tekrar Ediliyor 

MHkell ltf •l1e ••ferleri Pariı aokaklarıada t•tuımakta olaa bir Hhlrll ıa: 
bombuıaı ı8ndGrlyorlar 

Birkaç il• ••••I Pariate, ha• 
Ya hllcumlan eın111nda na11l ha· 
reket edllece.tlnl g3aterlr ma• 
nenalar yapılmııdı. Manev
ralann hakikate yakın bir ıurette 
yapılmaıına çok dikkat edilmiıtlr. 

Hlkumu haber ~•ren canavar dn
dOklerl durmadan ötOyor, itfaiye 
otomobillcrI, haıta arabaları, ze-

hirli ı•• kıt'aları ıokaklarda kor
kunç bir ıllr' atle kotutuyorlarda. 
Manenaya iftirak eden ahaliden 

birçokları, Uk yndım mllfrezelerl· 
aln 7etiımeıini bekliyerek ıokak
lara Hrllmlı yaralı •• ölll rolD 
yapıyorlardı. 

Yakında yine böyle manevra· 
lar yapılacak ve bu defa da ha va 
hücumu karııımda halkın sığnak· 
lara nasıl ıidecekleri ve nasıl 

yerleıtirileceklerl 16ıterilecektir. 
Franıızlann bu manevraları sık 
sık tekrar edilme1er:ne sebep, ya· 
kın bir savat korkusudur. 

Ihsan İstemiyoruz Bari 
Gölge Etmeseler 

( Baıtarafı 1 lael yGzde ) 

" Bir llıe mezunusunuz. Tabal
llni:ıln ma1rafını ödeyecek kadar 
tahıl lktidannıs Yar. Bir aandık· 
çalık demek olan ambalijcılık 
tahsilinden YHgeçin. ,, 

Ayni ıenç Iıtanbul Ticaret 
odaaına baıvuruyor, oradan da 
aldıj-ı cevap yine •ıağı yukan 
ıudur: 

-
11 Niçin bu ite ıirmek •• 

bir liM meı.unu olduğunuz halde 
aandıkcıbk meıleiin• ablmak iıti· 
yoraunuz? 

- Ben bllroda y•pamam. S.r
bHt meaJek uhlbl olmak lıtl-

yorum. 

- Hayatta Serbeat meılek 
yoktur. Bir büroya ıirmeye mec• 
bur olacak11nız. Bu fikrinizden 
Yazgeçiniz 1 

Mlthat Erkal anbalijcı olmak 
hususundaki fikrinden vaıgeçmlı 
değildir. O, Zina-al tirketi umum 
mUdttrll Tevfik Alinin deliletüe, 
Tevfik Atinin tahsil ettiği Ren 
nehri tızerlnde Dllvlsburi ıehrlne 
ıtdecektir. 

~ 

Bu da ıDnltık ıazetelerdeaa: 

Hükum~t ambalaj işleri için 
Avrupadan yüksek para ile bir 

mlltahassıa getirtmii\lr. Bir de 

aerıi açalmıfbr. Harice göndere· 

ceğimb: mallar, hep bu ambalij 

ve ıandıklama esaa.na uydurulmuı 
olacakhr. 

"" Ne buyurulur? 

-------- • ••w•m<»•• ı ,.._ __ _ 

500 Liralık 
Müsabakamız 

Okuyucularımız ar .. ında açtıfl· 
•11 (600) liralık ml1ıabaka 

bitti Ye bu mOaabakaya alt 
( 30) uneu aon kuponu n•ı• 

rettik. fatanbulda Ye tlııarıda bu
lunan okuyucularımıaın (7) Ha
ziraaa kadar vakitleri vardır. 

O samana kadar bize n•fl'•t· 
titlmia ıartlar dahilinde cenp
larıaı göndermelidirler. Zarfların 
&zerine "mGaabaka memurlutuna. 
kaydı konacaktır. (7) Haairandaa 
aonra aelecek cenplar ı kale alıa

mayacak ve netice (12) Haziruda 
ilb edilecektir. 

Mayıı 29 

Bu Ne Perhiz, Bu, Ne 
Lahna Turşusu 

·-- ·--.. =·;lll .......... _ ı:==-

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 
olan bir takım lılerln yabancı 
lllkelerfn tebeaaı olonJara yasak 
edilmlıtir. Ancak insan bazı kere 
öyle vaziyetlere ıahlt oluyor ki: 
Bunların dediğimiz gayeleri isti· 
hdaf eden kanunlar ve nizamlar ile 
ne derece uygun olduğunu anla
mıyor. Şu aıağada yazacağımız 
vaziyet te bunlardan biridir: 

Öyle bir vapur ıirketi bili} O

ruz ki: Bandırası ecnebi: • Far· 
ıedelim ld • lniilizdir. Bu şir· 
ketin merkezi lstanbuldadır. Şir
ketin Uç dört vapuru vardır. Bu 
Yapurlar • kabotajın Türk sanca
ğına münhaıır olması dolayıille • 
tabii bizim limanlar arasında de· 
nlz ticareti yapamazlarsa da bir 
Türk limanından bir ecnebi lima· 
nma yahut bir yabancı limandan 
Türk limanına eşya ~e yolcu gc· 
tirebilirlor. Sefere gitmedikleri 
vakit Iıtanbul limanında yaterlDr 
ve şirket merkezinin Istanbulda 
bulunması dolayısile gemilerin 
merkezi de burası demektir. Hep-
ılnden fazla nazarı dikkate almn
cak bir ft te ıudur ki: 

Bu gemilerin bütün kaptanları, 
makinistleri \•e gemicileri aylakla· 
rını lstanbuldaki şirket merke
zinden, ve Türk parası olarak 
alırlar. 

Burada lSnilmlize çıkan hukuki 
ve kanuni mesele şudur: 

Acaba bu vaziyette olan bir 
yapur ıirketinln bu memlekete 
karı• vazife ve mesuliyet:eri ne· 
dir? •.• KDçUk aanatlar ve hizmet
lerin TUrkiyede Türklere mUn
baıır olması ve kambiyoya ait 
kanuni ahkAm karşıımda bu tir-

ket ile müstahdemlerinin vazlyett 
nasıl tesbit olunur ? .. 

1 - Bu lngiliz bandıralı ge
milerde ancak iki Uç Türk, bu da 
en ı:or ve maaıı az hizmetlerde, 
çalışırlar. 

Ötekiler, beyaz Ruılar, yahut 
Romanyalı, Italyan veya diğer 
tabiyettedirler. 

Merkez burada olduğu halde 
yirmi bet kişilik mOrettebatan 
ancak fiçO veya ikisi bu memı .. 
ketin çocuğudur; kaldı ki: gemi 
lstanbulda bağlandıiı vakit te 
TGrk müstahdemlere yol verile
rek öbUrkiler maaşlarmı almakta 
devam ederler. Bu vaılyeti baıka 
Ulkelerin limanlarmda görmek 
fllilmkün değildir. Yabancılaran 

görecekleri iıe ait mevcut olan 
kanun bakımından bu cihet dlltll· 
nülmek 18.zımgelir. ou,nnme için 
hareket noktaıı ise bandra lngiliz 
olmakla beraber, merkezin latan· 
bul olması ve maaşların bu mem• 
lekette tediye edilmeaidlr. 

2 - Bu gemilerin mürcttibatı 
Türk parası alır. Her ay tediye 
olunan miktar mühim bir yekfuı 
tutar. Gemi mUstahdemlerl bu 
parayı Romnnyada, Yunanidanda 
Italyadaki ailelerine götUrUrler 
ve yahut is:ödikleri yabancı mem• 
lcket~o ıarfederler. Kambiyo ka· 
nununun hizmet edeceği gaye, 
yüriiyeceği amaç ile bu vaziyet 
nasıl telif olunabilir? Bu vaziyette 
bulunan deniz tirk~tlerinln idari 
ve mali işleri iyi bir araştırmadan 
geçir,lerek tesbit edi!irse yurdumuz 
için çok faydalı neticeler elde 
edilebit:r. 

Uluslar Kurumunun 
Kulislerinde .. 

(Baıtarafı 1 inci yllr. •) 

dair fU tafsilitı veriyorlar: 
Geçen cumarteai günli öğle

den ıonra Utvinof'un rlya&eti 
altında toplanan Ulualar Kurumu 
Konseyi müzakeresinin ruzname
sinde Habeşistan meıeleıi yoktu, 
fakat herkes bunun hakkında 
hususl g8rUşmeler olacağını bili· 
yor ve bir türlü kurum binasından 
çıkmıyordu. Filhakika ltalya • 
Habeşistan me,eJeal Kulisler 
arasmda halledilmiollr. 

BUtün gün, tavassut eden dev· 
!etlerin murahhaıları bir taraftan 
ltalya murahhaaı Baron Aloiıi 
ile, diğer taraftan da Habeıistan 
delegesile görüşüyorlardı. 

Bilhuaa Lord Eden ile Bay 
Lavel bir harbin hatlamasma 
meydan vermemek için son gay
retlerini sarfediyorlardı. 

MUtahaıiıılar mütemadiyen 
çalıııyor, boyuna formüller tanzim 
ediyorlar ve bunlar birer birer 
Muso!iniye bildiriliyor Ye helecaula 
onun vereceği cevap bekleniyor· 
du. Halbuki Muıollnl bunların 
hiçbirini kabul etmiyor, arka ar
kaya bepılnl reddediyordu. 

Gece yarııı yaklaımıftı. Del .. 
geler, mlltahass11lar, herkee Dml
dlol keımlıtL Bir ltalyan • Habeı 
mubarebeılnln önlln• geçmek ka
bil olamıyacakb. 

Nihayet Lord Edenin kendlal 
bir formlll tanzim etti. Musolinlyl 
bizzat telefona çağırdı ve bunun 
lngllizlerin kabul edebllecetl ıon 
teklif olduğunu aöyledl. Ve der
hal ceYap Yermealni rica etti. 

Bir dakika aoara Muıollnl c .. 
yabını vermft bulunuyordu. Bu 
cevap " eyet ,, tL 
Bir Alay Dehe Dotuy• Yoll•ndı 

Napoll, 28 (A. A.) - 84 llncll 
piyade alayının 2 inci taburu, 
alay ba1raglle beraber, dlln Dotu 
Afrika11na dojru rola çıkmııhr. 

• 

.............. ·-·········-·-········-· ... ·····-···--
Acıklı 
Bir Kayıp 

( Baıtarafı 9 uncu yüı.de ) 

!arın bile küçllk telakki edilditf 
o sıralarda 24, 16 puntu ile bat
lık yapmak gazete için bir nevi 
intihar etmek demektir. Ben ve 
ve arkadaşlarım ondan bunu vaz• 
geçlrtene kadar akla karayı seç
tik amma, birkaç gUn de gazete 
öyle alellcayip bir şeklide çıktı. 

Anmet Cevdet makalelerine 
ekseriya patates, pirinç ziraati gi· 
bi 'uya aabuna dokunmaz mev• 
zular intihap ettiği gibi bazan da 
zehir gibi yazılar yazardı. Fakat 
herkea onun hllınDni~Uoe emin 
bulunduğu için Ahmet Cevdet 
baımakalelerinden dolayı hiçbir 
muahazaya uğramamııtı. 

Benim ikdama intisabım mil• 
tareke ııralarında idi. V • o vakit· 
ler Cevdet, Avrupada idi. Fakat 
bak .. ver bir adam ııfatile ıun11 
da ı&ylemek lıterim ki ikdama 
bol para kazanan ve tıkır tıkır 
ltliyen bir mlle11eH haline ıetl
ren, Cnmburiyetin ılmdlkl idare 
mndurn mahmuttur. Mahmut bol 
para vermekten çekinmez, iyi 
mubanlr, iyi iıçl kullanırdı. Nlt .. 
kim, CeYdetln Avrupadan avdeti, 
•• ıazetenln yazı ve idare lılerl
ne mndahaleıi ikdam için bir 
lnhilll baılangıcı olmuıtu. Ni
hayet bu baılan~ç bir çeyrek 
a11rdan uzun bir ömre malik olan 
bu gazetenin kapanmasına kadar 
ıitmlıtir. 

ikdam sutunlarında memleke
te aenelerce hocalık etmlt ve haJ. 
ka gazete okumayı sevdirmlı olan 
Ahmet Cevdetin ölDmU her ma• 
naalle hakiki blr kayıptır.,, 
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> Her hakkı mahfuzdur. • Yazan : ZI•• Şakir .-----------. i9/6/16 

Bir Amerikalı, Başmabeyincile, Ermeni 
Mezalimi Etrafında Görüşmüştü .. 
Padlıab bu ikinci fıraattan baabuılar beyhude ldL ltillf ~rdu j~ 

lıtifade edemediğine mDtee11lr kumandanları, tarafından göate- • \ 
iken tali bu mahrumiyeti baıka rllen tazyik Y• ılddet herglln ......_, ~ ;;·~ 

. k ı.. blraı daha artı· .ı -~..,.._,... 
bir ıuretle telifı etmlı, fa at •• "· "c; - - :-" .. • "'"' u •'' ~·~ ~t* 
hldi1t hnkümetln bayaiyet ve yor, memleketi 
~tlkbaline pek btlylk bir darbe çepeçevre kuıa· .,._- (4' • ;; ~. . • ,., , 
lndirmiıtl ••. HAdlHnin ne ıuretle tan çember git· · :,.1,.,(~ ~,., ~ ..... ,.. /.o. ,, • • , 

cereyan ettiiin• ıelince; Maarif tikçe daralıyordu. •ı ;....~.-~.; ... :;•, ~:.,;. ,~ O..•· 'ı ..-f: ;.9'ı,,.·~· . • 
Nazırı Rıza T evlik Bey, Hariciye SurJye Ye Irak • • t• ,..\.' w ·~ ~ 
Nezaretine aitmiı, eakl doatlarta· lnılllz ordulan _.;:,,~,.,.' ..,,_ h ~ • ·"- - • , • .. . ~~.-4:-•'-'il"'•-'-" .• 
dan, Yaktile Amerika lefaretl l>aı ku•andam r~·,u..~ı,._t41.,,.~·:.:,.;._,~~.:.·.;;~ . ~ 
Mlllteıarh"'ında bulunan Ye uzun (Ceneral Allenbl), ,;ı;_ >o_, \1 - _ .:.• ....ı... • ~· f · .. · · _ f .,._ t. • ' 

• ~ I' ~,.,,,.A..;. ._, . ~ ~. • . 
müddet latanbulda olurdutu lçia mUta re ke name ..:_ · · ~ -· ~" 'JI 
baliı bir Tlrk doıtu olan ( Mlıter ahkamına ilk b&- ...... ~~,J ı•~·;;;,~' ... ~ ,., .,.._..., ~~--~. -~- - - . . . 
Bravn) tamlnde bir satın ıatııa· Jlk darbeyi la· • - ..__.,#, _, __ Af·w~,-;.J;. ~ ":t:,J· . ı 
•ane ile ı&rlımek iıtedltlal ye dirmiıti. Bab.lll· ;:..,,.,., •• ~ ~ w-~·· ._.,.~; .. ;;;.,;,.~ 
!Mı mlllkabn Hıkt .. ti O.•aaiye Je, pek açık bir __.J_,. _ . . .-ı-.;/~1 ·(;,·, _,.~;.,_;,J.., • ~ı 
lehine pek bUyDk fay.ta te.ı. W&lf:"~.(.'_,;t...,,,,,.,.~,·~·~ • ·~: • . . ·. fl1 

IUletle ••ir Y9fıo • .. • l p ı .. ,., """'l•J.ittl# •"'-;~ 
ecleeetml Harlelye Nama Reılt , •. , .~ • _:-; : · .1 • ' ' 

•elde ldL Pu ~--~~-·,Al.,...!.!_._.. c.;.:,..,.·-· '14 • 
Paıaya ıöylemlttl. R .. lt Pata da "" - • l ~ · · · . ~ 'i'-t:L • ' • 

h ajır ı•raltl ihtf. ....-:..ır'-;_,; •;h · .L.W ~ · , t • ~ bu me1eleyi aynen Padlıa a , . ' ,.,~,.,_.'-.,, ... .,.,'4_#1ı1 ...... .,-ıı, 
va eden ilk ta- c_J • 

arzetmiıtl. Bu kabtl maruzata ..,-(~ ,:...·~':-'~jJJJ'J_~ ~· ~ ~ • ._ ·..., C:"" 
..1 k f d Jıpnameal, ıu , · ~ 
aerhal ceYap Yermeyere ay a ~'r ( u',, _ ~ ·~ ~-.,,,.,, .... ~"*-~: ~ ~J:. ·~ .. ~. ~. 
•• mazarratlanaı iaceden inceye m•ddclerden mU• ~ r_e.: 
tahlil etmek Adeti olan Padlıa1ı, rekkeptf: ~· .:~ .i:.11*" 
bu mlllAkata da birdenbire cevap J - Alttncı ordu kumandanı (dlğtnde, ahalinin eliade buluaan 
Yermemiı;(Miıter Bravn) hakkında Ali lh1an paıanın memurJyetine llllhlar toplablacaktır. 
tahkikata ıiriımlıti. LAldn bu hitam verilecektir. -4 - Benim matakam dahf. 
tahkikat henüz hitam bulmadan 2 - Altıncı ordu, klmllen it.de ihtiyacım ol .. yan Türk jan· 
bu garip Amerikalı, doA"ruca ılllhlarmı teslim edecek, top, mit• darmaaı, alllhJanm tealim edecek 
aaraya ıelmlı; Baımabeylncl ral1öz Yenir ılllblarım muayyen Y• emrim mucibince tvbb edile· 
Liitfi Beyle görilımek iıtemlt ve bir noktada tarafıma Yerecektir. kt ce ir. 
makaadını 16ylece izah eyle•lttiı a - Tarafımda• emir Yerli.. ( Arkuı ftl') 

-&me~rnual~~dud~a~ ---~=~~~-----=~------~~~-~
Amerikada efkArıumumlye ıon 

('.'µece aleyhlniıdedir. Siz, yapılın 
mezalimi, bim, ldtt•• •tane 
atmakla bu iti kapatmak lltlyor
aunuz. Fakat, bu, mlmkla ola· 
maz. Evveli yapılan mezalimi, 
lıaliaane bir 111rette itiraf etmek, 
aoııra da, aaUmlerin ceııuanı Y .. 
rerek ıerek anupa •• ıerek 
Amerika efkhıumumlyealal tu
kin etmek llıım. Zabplıane, bu 
amuml nefretin lSnlall almak lıter· 
Jern, evYell bitaraf deYlet Ye 
milletlerden bir heyet ıetlrterek 
M Ermeal m ... lulal oaJara 
tahkik n tetkik ettirmeli.. 
Sonra da, bizim cl•lau• rei.t 
( Miater Vilıon ) a bir •ek· 
tup yazarak Tlrldyede bir daha 
hGyle sirkin bir hAdiauln te
kerrDr etmlyecetine teminat Yer· 
meli.. Ve, hUkümetin idare uıul
lerlnl tanmm Ye mlab için kendi· 
tinden mltelaanıllar utemelidir. 
Ben, birkaç glae kadar aYdet 
edeceğimden, aabıalaannln b&yle 
Mr mektubanu Miatn Vlltona 
•tzzat takdimi deruhte ederim. 

Demiftl. 
L6tfl a.,, lllater .... m bu 

lklvial, derlaal Padltda anet· 
mitti- Fakat Mı.ter Bra .... , •• 
llllamals eti.ek LUtfl Bere ml
racaat etm..a •• bu ıklerl 11,.. 
....... v udettiala lalç de laoıuaa 
lltme ... tl. Maamafl1a, derhal ken
tlillal topla-.: 

- Peklll.. 11.m delAletlalale 
••ura ı.ı.ta. Siz terd ... hk ......... 

DIJ• mukabele ebalftl. Fakat 
8011ra ba fllaladea caymıf, hlkü· 
•etla lltildAl Ye laayalyellal ulu 
-.tebıll•• laclincek derecHe 
prlp " ltfalklr .. teklifte 
l.ahmaa (•ter BraYUB) ı, Rııa 
teftik Beyin delAletUe lauzuruna 
kabule karar vermı,ti. 

lf. 
Fak at; bOtlla ba r1,. ve ta-

MUfH• Trikotajcı Flllp Nlkolayldleln 81ra Cetvell 
l.No. Alacaldılaı lıtediti K. oluaaıa K. oluada .. Rit oluau Mllüaut 

iMiN para -._ para 
l AYUkat Daayel 1184 il 1502 11 ' m 71 Kı-•• 

Be har 

2 C.mal llO 00 
J Cenap Denlf 41 18 
4 ArmaD RaboaOYIÇ 47 00 
1 YunD 17 50 
O llaaaa Alamet il Ol 
7 Mot Ba11ut malı• 614 Ol 

dumları V. AYu
kat Papo 

1 H. we Ştol H Şu. 786 20 
v. Anut Da11-
,.1 ..... 

9 AYra• Kınacı otlu 70 00 
10 Y orıl Kanela '10 00 
11 Hortmaa V. A,,.. 519 10 

kat t ••• u Hakka 

111 Haaan Fa~ 660 00 

15 Aaaa Nikolayldiı 7000 00 

JSO 00 
41 18 
41 00 
57 50 
as oo 

1514 QI 

783 10 

7t 00 
70 00 

427 00 

• • • • 8 

' 
• 
8 

' 

1 

o 

para 
farka Ye Jna•
MeadJflad• 

llalfaf ı " pro
tllıto 

112,.02 aradaki 
fark para farkı 
elup fazla l•tea
miıtir. 

660 00 lbru edilen ..,._ 
aaik iıtenUea 

paranın halen 'Ye
rltmeai IAumıel
diti l'Mtermedf. 
tiaden davada 
•Dmtaa ol•ak 
lzere reddine. 

7000 00 Kararıadaki taf
ıll&ta ,a,. red

K. K. dine 
14 Feıit Re•am 259i8 8S 20SO F. F'. tw- 6 

tan 170 ıs 
23878 85 Ciro muYafık 
F. F. olmadıfıadaD 

Tlrk llra•ı 
letenbul ikinci lftla Me111urlutuıulan ı 

ıMdlae 

Mlf liı Y •tlldlrekte Tl'ikotajcı Flllp Nlkolayldlala borsluıaa ait bakılma 
iti bltmit ..,. Japıla• .. ,. defteri yakanda ı&rllcllftl lzere daireye bıl'a
W.ıtbr. Mlflt.la lldael toplaa•aıı lpa alacaklan kabul oluaaD aJacakl ... 
lana 20 HuU- "6 p.,,..a.. sbl aaat 15 de daiHde Uzu. buJ•amaları 
Ye alacajı ret oluDulanD dahi tarilal lliadaD blllltlbu bet stı• aarfıada 
lfll• kararını HrlD malıkemede dan açabUe .. lderl bW.mek Gzen illa 
ohm ur. (11887, 

28 Mayıs ÇARŞAMBA 
aaat il de 

Tabim'de a..la-.ıl,ret -.ydU11Dda 
llıktrik Şirketi 8aqiainde, Elektrik 
tlnnınm tatbikatı ı&aterileoek •e bu 
.. yada, plaler .,_.da ku'a 

~·Jr, bir 
ELEKTRiK ALETi 

Hediye Edilecektir. 
a. tlera IMlranı.,. 111ahauatur. 

'Berk• pnbilir) 

latanbul Be .... cl icra lle-
111urıuıundaın: llahcu "'' paraya 
oemım..ı muk:anu Kuımpapda 

BahrİJt oaddeainde BaJıri7e kıraatlaa
nHinde, NDdaliyı, ...,. •ua ıulnı 
.. yaaı 8-6-9'5 tarUaiM •llaaclU Pa
ıarteıi sbfi ıut 4 tea ltibarq l&tala

oatındu taliplerin yı'Yllll mezkilrda 
m•beJlfede ~wanwk memura mtlra-
oaatlın illa olaam. [11885] 

Basın 
Sona 

( Baıtarafı 1 inci yillde ) 
itin bu tarafına ıiriımeden 

eyveJ de, yazımı okuyacaklardan 
haklı iki diletim Yarı 

EvvelA, Matbuat kongreli, 
fikir hürriyetine geniılik... Daha 
doğruıu geniı bir lıtikamet Yer .. 
mek ıayeaile toplandı. Fikir hfir.. 
rlyetlni genlıletmek maksadile 
toplanan bir kongrenin dedikodu· 
IUnu yaparken, kalemin htlrriyetinl 
kaamamak gerektir. Bu itibarla 
7azacaj'ım ıabrJarm kıamen pka 
gözlllğile okunmasım, ye nlha .. 
yet kısmen de yanlıt tefsirlere 
uğratılmamasını isterim. 

Diğer dileğim de; yazıma 
girecek lAtifelerden ıoj'uklarının 
mazur ıörUlmeaidir. 

Zira, Aakaranın aıcatı 6yle 
baalon ki, Jnun nOktenha bile 
11e>pl'uau, Hrinlni anyor Y• 
bula yor ••• 

* 
Saat o- geliyor. Kurultayın 

IOn toplanb11nı yapacajı ıaloaan 
8n&ndekl koridor, bir aıatı, bir 
yukan kol kola veya 7alnuca 
ıeziaen mlmeulllerle dolu. Top
lanan puplarda hararetli mtlna• 
kqaJar oluyor. Fakat mllnakata 
mevzularlle bu toplaatı aruında 
benim fikirlerimle, meaelA Meh· 
met Aum Uaun dllfllnceleri ara· 
aındakl kadar bile mDoaaebet 
yok. Anlqılan murahhaalar, ce
lallanmıı kafalarını yormamak 
için hayadan ıudan konuımayı 
tercih ediyorlar ... 

Nihayet, Şnkrn Kayanın ba.
kanlıtı albnda toplanb baılıya
blldl. 

EYvell; • galiba it• baılar 
baılamaı zilğllrtlediji için olacak
kongrenin .. kı be1aplannı karır 
tırdılar. 

Bu iki gUnlllk heaabın kUçUk 
yekfınunu çıkarmak bittabi uıun 
ıllrmedl. 

Bir aralık kalkan birkaç elden, 
ba yek6nwa mu•afık bal•ndu~ 
DU uladım. 

Oadan 11e>nra ayaj'a kalkan 
Refik Ahmet, it birliif komlayo
aunun bir ,Onluk çalıfmaaındaa 
dolan neticeyi mtljdeledL 

Komlıyon, Kurulacak olan 
JHİ bir matbuat teıekktllDntın 
latlfade edebilecetl ban faydalı 
noktalan teıblt eylemlf. 

Şimdi, bu 1eni karulacak t .. 
ıekklll, bu tublt olanmut nokta
lan da ııuarı itibara alarak bir 
kanun llylhuı bazırlıyacak. Bu 
layiha gelecek yıl halara p.t .. 
rlldlkten aonra Millet Meclt.ıne 
Yerilecek, oradan da pçirildlkten 
aonra tatbikine ba9laaacak. 

Ve, onun tatbikinden aonra
dır ki, matbuat menauplan, ia
teklerinden baz.ılanna kawıacak· 
lar Ye dertlerinden bazılanadaa 
kurtula bilecekler. 

insana gayriihtiyari Naaratttn 
Hocanın alacaklııına verdlil ce-
Yabı hatırlatan bu a8zlerl dlnllyen 
bir doatum: 

- Bizim bildiğimiz, dedi, iyi 
it alta ayda çıkardı. Bu, onu da 
ı•çtil 

GlldUml 
- Demek ki bu ''fevkalade 

iyi!,, •. 
O da ıllldn: 
- Aman birader, Yazıeç. .. 

Bence, çabuk gelecek fenalık 
bile, geç gel.cek iyBikt• • ba
yırhdırl 

Zira timdi: 
.. Geç olaan da tlç olma· 

ııal. deiil, "GUç olaua da geç 
kalma11nl,, O.vrlndeylzl 

Bu te9ekkOIOn kurulutuna k .. 
rar Yerlldlktea 90nra, Hakkı Ta· 
nk Ua, bir ıabe haline pecek 
olan lataabut Matbuat Cemiyeti
nin kaaaıındald paralan ae Ja 
pacaimı aordu: 

S6z alan Necip Ali: 
- Oda mı meıelel dedi. Mat· 

buat cemiyeti o paralan Uter 
merkeze deweder, laterae azalan 
aramada tak•elm eder. Yahut iller 

Sayfa 11 

Kurultayı 
Ererken 

1 
bina yapar, iıtemezae ... 

Yanımdaki dost fıııldadı: 
- Deve yapar! 
Necip Ali aöıUne deYBm ettb 
- Jıtemezse bir baıka hayır 

yolunda ıarfederf 
Bu bahsin de kapanma11ndaa 

sonra ortaya çıkan Ziya Gevher, 
Gazeteciliğin yUkseltllmeainden 
bahaetti: 

- Birçok kimaelerde, dedi, 
çok haksız bir kanaat köldeımit
tir: Gazetecilerin cahil oldaldanm 
aanırlar. Ben kendi hesabıma za
man zaman kulağıma ıelen ba 
ittihamı üzerime alınmadım. Fakat 
maale11ef, bilhasaa ıenç mealek-
taılar arasında, bu lttlhamlara 
mllatahak sayılabilecek taliıizler 
yok değildir. Fakat ben, buna 
rağmen mllttehimlerl bakh bula• 
mlyorum. 

Muell darUlfllnuadan diploma 
aldıktan 11e>nra, yirmi yıl, yirmi 
aatır kitap okumamıt kimaeler 
Yardır ye onları cehaletle lttlbam 
etmek kimaenln akhndan bile 
geçmez. 

Buna mukabil, tam yirmi yal, 
her gtln cilt cilt Her okuyan, 
hldlsabn içinde yuvarlanan, dD
ıtınen dtııündtlren, yazan, çizen 
arkadaılanmız, aade bir diplo
maya aabip olmachkları için, cahil 
yaftaaından kurtulamaılar. 

Bu itibarla, mademki keramet 
diplomada görDlüyor, bizle de birer 
allAme ve1ikaaı ediniverellml 

Ziya Gevherin bu imalı, ve 
nükteli aözleri, ne9eli alkııtarla 
karıılandı. 

Bir aralık, ihtiyarlayan yazıçı-
ların, ahır 6mllrlerinl rahl't 
geçirmeleri için bir yer; 
daha tllrkçHi bir darlllaceze 
açılmasından bahsolunuyordo. 
Arkamdaki mümessillerden birial 
1anındakine fıııldadu 

- Deaene birader, rahat yüıtl 
aörmek Jç.ia ihtiyarlamaktan baı· 
ka çare kalmada! Yanımda otu
ran blrlıl, bu kararı kabul lçia 
kaldardıit elini hlll lndlrmemif ti. 

- Ne o, dedim, bir itirazın 
m Yar? 

- Ne mGnasebet ? 
- Bir .. Y mi teklif edecekalo? 
- Ne mllnaıebet? 
Merakla ıordum: 
- O halde ney• indirmiyor· 

aan elini? 
O, plfldn bir ıGll1ıl• cevap 

Yer diz 
- Belld yeni bir karar veri

lirken dalgınhğama gelir de el 
kaldırmayı unuturum. Onun için 
kaldırmııken, Ueride verilecek 
kararlara mabıuben fazla tutu
yorum! Ne olur, ne olmaz! 

Nihayet verllmit kararlann aona 
vifinden sonra. ŞllkrO Kaya, 6dl 
nutkunu söyledJ; kendi aallhlyetl 
içJndekl meHlelerde azami yar
dum YAdettikten aonra: 

- Ve, dedi, bunun haricinde 
de dileklerinize candan bir avukat 
kalmayı 'fidederim! 

Şllkrtı Kaya'nın ktırıüden lnitln
den Ye mftmeulllerin dajıh11ndan 
epey aonra kongre aaloauna ut
radığun zaman 16zlerfm hayretle 
açıldı. 

Zira, kllrsOde, kongre .,. 
aa11oda aöz aöylemiye fıraat bu
lamamıı hatiplerden blrfal varda. 
Ben eYvelA onun bot 1andalyelere 
bitap ettiğini 1andım. Fakat biraz 
dikkat edince yanıldıjımı anladım; 
Mllmeaıillerden blriai aalonu hlll 
terketmemifti ve, merakh hatlbia 
alylevlni allkayla dinliyor, battl 
arada bir, • itiyatla olacak • Biw 
kararı taadlk eder ılbl elini kal
dırıyordu. 

Zira, biçarenJn a6aleri aa• 
katb. (*) Ye o, etrafını göremediji 

için, aeain devamından, kongrenin 
hAll devam ettiğini aanıyordu. 

Naci Sadullah 

C*).Ki&apçı Naci 
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Muharriri: A. R. Tefrika t\o.: 112 

Korkunç Bir Feryat! .• 
Nedimin Rengi Birdenbire Bembeyaz Kesil~iı, Sedi

rin Üstüne SJrtüıtü Düıüvermişti. 

ların sineler;ne yaı~anan o fbık 
ve ficır da cezasını çekmeli. 

D;ye, kudurmuı bir canavar 
feryadı gibi yükselm:ştl. 

SON POSTA 

( BANKA KOMERÇiYALE ' j 

1 Serm~y!i A ~ir! A ~!o.ooo 
İhtiyat akçesi ,, 580,000,000 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 

1 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
lngllter~, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Çtıkoslovakya, Yugosl~vya, 
Lehistan, Homanya, Bıılgarıstaıı, 
Mısır Amerika Cemahiri .Müttehidesi, 
Brezilva Sili Uruguay, Arjantin, 

.J ' • ' ı b' d Peru, Ekvatör Te Ko um ıya a 

Bu ıon havadis, Nedim Efen• 
dinin yüzünü güldürmliftü. Sevgili 
velinimetinin bu ıuretle kurtul
masından derin bir memnuniyet 
hJ1&etmİf, ellerini 1emaya kaldı· 
rarak: 

A filyasyonlar 
ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy 
Palas ( T •lef. 2641 lt/J/415) 

fehlr dahlllndekl acentelerı 
l staobulda: Alalemcıyan hanında 

Telef. 2821. lleyoğlunda: latiklil 
cadde111 T elef. 1046.Knmpiyo daireıi 

O anda, Nedim Efendinin ren- Borsada Telef. 1718. 

- Ey rahim Allah.. Sen ki, 
lbrahim paıa kulunu zorbalar 
elinden halli eyledin. Şu, Deli 
Veli deni' en mert w• temiz 
Jürekli yiğiti de cOmle kaza 
Ye belldan muhafaza eyleyerek 
bize tezce ihıan eyle yarabbi! •• 

gi bembeyaz kesilmiş, sedirin iZMiRDE ŞUBE ~ 
üstüne sırtüstü düşiivermişti. Eı- , _____ _._ı•---•1• 

Diye dua eylemiıti. 

• 
Fakat, Nedim Efendinin bu 

tluaaı, pek beyhudeydi. Padiıah 
lçUncO Ahmet, bayat •• oltana• 
tını kurtarmak için kıymetli Veziri 
Ye ıeYıili damadı lbrahim paıayı 
pek nAmertçeıine feda etmitti. 

Deli Veliye gelince; kaba ve 
hqin zannedilen ruhunda aıkın 
en illhi inceliklerini hiueden Ye 
bu aık yüzünden, aklın Ye haya· 
lln alamıyacaj'ı fedakirlıklara 
tahammlU aöıteren bu mert "e 
ylglt adam da • Patrona HaliJia 
Yerdiği emir Ur.erine • Sirkeci 
Jıkeleti meydanında çökerti.miı, 
enli bir pala ile boynu uçurulu· 
Yer mitti. 

Jf. 

Ba feci akibetten haberdar 
olmıyan Nedim Efendi ile Esmer 
Gol, daha hAll pencere önünde 
Deli Veliyi beklemektelerdi. Es· 
aıer GOi, derin derin içini çeki· 
Jor, nemli gözlerini ikide birde 
lemaya kaldırarak: 

- Hey kadir Allah.. Şu bf· 
~are Deliyi.. Sen, namurat 
&ldOrme 1 Diye söyleniyordu. 

Ôğle vaktine doaru, uzaktan 
Lir ıOrUltu duyulmuıtu ve sonra .. 
htrdenbire ıokaklarda bir koıuı· 
illa blııl olmuıtu. Eımer Gül 
korkarak: 

- Acep•• var? 
Diye ıormuıtu. Nedim Efendi, 

hu ıuale ceHp vermiye vakıt 
bulamadan, köıehaımda birtakım 
ıorbalar belirmiş, bunların önün
de bulunan periıan luyafetli bir 
•ofta, parmaiınm ucu ile Nedim 
Efendinin evını ıöıtermiş Ye 

intikam ile titreyen bir ıes: 

- lıte, Nedimin hanesi! ..• 

mer Gül iae, çıldıracak hale 
ıelmişti. 

Sokakta, blrlblrine 
boğuk ses'.er yükseliyor' 

Bire, koman. 
- B&1m. 
- Kmn kapıları. 

karııaa 

- Ver edin camlara taıı. 
- Kam, heder.. Mala yatma. 
- Yağmaaaa ••• 
Sözleri, mllthiı bir fırtananın 

uğultuıu gibi korkunç akiılre 
huıule ıetirlyordu. 

Eımer Gül, bir an ıOren ltuh· 
randan sonra çarçabuk kendini 
toplamıf.. Yerinden fırlamıf.. 
Höcredeki ıu deatiılnl kaparak 
Nedimin 7Uzllne avuç aYuç ıu 
ıerpmeye baılamııtı. 

Soğuk ıu, derhal teılrinl icra 
etmiı, Nedim, birkaç saniye zar
fında kendine ıelmiıti. 

Bu sırada taıJanan camlar, 
bUyOk bir ıangırh ile kmlıyor, 
kapılara aaf dırılan balta ve tekme 
darbeleri, arbk anlaşılmaz hale 
aelerı ıealero •• küfürlere karışı· 
yordu. 

Botun hayatı, her tOrlO Yel•ele 
-.e gUrllltUlerden azade bir halde 
geçen .. Ha11as Ye ince ruhu, saz ve 
kadm aeslerile ünsiyet ettiği için, 
timdi bu korkunç vekeleden bil· 
yük bir UrkUntü hl11eden o ilahi 
ıair; artık bütnn iradesini kaybet· 
mif, adeta, şuunuz bir hale geJ. 
mitti. 

Eımer Gol, btıt8n Yllcudu kuru 
bir yaprak gibi titreyen ıalri 
omuzlarından yakalamıı, ayağa 
kaldırmıı, Hdlrln örtllallnll çekee 
rek, Nedimin vücuduna bir çar
ıaf ıibi ıarmıı, ıonra, dama çıkı· 
lan dolabın tinllne kadar g6tU
rerek: 

- Ef endlJ. Burada• kaç, kur· 
tul... Sen, birkaç dam aııncıya 
kadar, ben onları burada oya· 
)arım. 

( Arkaıı war) 

------.. , - IOD Poıq 
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Catalotlu: Mıbmudly! ca::ldui 
Çatalçefme ıok•tı No S 

Herıiin ~tieden ıon ra has1:a ;ı:ı ıı 
"•bul eder. 

Ulema destannı, ıUfeba mecli .. 
lerinde yerlere atan.. Haram olan 
taraba helildır deyo, tiirler ya• 
tan... Milletin malmı yağma eden 
••zir ve padiıahtan etekler de
luıu altm ve cevahirden caizeler 
•lan.. Bizler; medrese kötelerinde 
•ç ve biilaç yatıp bai'rımıza taı 
baıarke.1 o burada huri ve gıl· 
lban gibi mahbube ve mahbup• 

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

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeal 

Merkezi: Berllıı 

Türkigedeki ıuheleri: 

Galat• • lstanbul • lzmlr 
Deposu: lst. l't.itün Gümrügii 
~ ller türlü 6anlca iıl • 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
b:n!erce kiti:ıin yüzünü güldürdü. 

2. ci keşide 11 Haziran 935 dedir. 

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

( 20.000) liralık bir mOkifat vardır,, • 

Güzellerin 
1933 Yılının En 

Genç Artistin 

Sayfa 13 

Akıbeti 
Beğenilen 180 
Akıbetleri 

B.a kıalardaa lııirb91 bir ama 

Bu l"zlardaa birkaçı bir ua• 1 kada bir manaıbra kapanarak 
da ıinema Hver merakb bir tirlki dtlnya olmuı, (3) tı meyha· 
Amerikalı, 1933 aene1inln en ta- nttlerde oyunculuta mecbur kal· 
tulmuı bir filiminde rol alan 180 mıf, (1) l haıtalanmıı, (20) ıl de 
ıüzel artlıt kızın •kıbetlerinl &I- ıinema yıldızlarıma hlzmetçlllğine 
r~nmok merakana düımllf. l,te firmiılerdfr. Sinema 1ever me
Yardıaı netice: 

Bu ( 180) güzel kızdan (40) ı 
(1934) te çevrilen b;r filimde rol 
almışlar, (32) ıl evlenmiş, bu ev· 
lilerden 12 ainin çocukları olmuı, 
24 artiıt ölmüı, (18) i ıinema •r· 
fü.t iiini terk etmiş, (9) u fena 
yofü r a sürüklenmiş, ( 16) aı tiyatro 
akkı:iği ıe baılamıı, (1) 1 Mekll-

'· 

raklı ıerlye kalanlann ne olduk• 
)arını bir tOrlO bulamamııtır. 

Dr. BAFIZ CIMAL 1 
Dahiliye Müt•hassısı 

Telefoo '118, Divanyolu 
22398 Cumadan maada her 
21044 giln öğleden ıonra 

/.DARA 
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Ankara Yolunda Görülenler •• 
Bir Kompartıman Hikiyesi-Eskişehirin 
Ölen San'atı-Koparılan Parçalarla Ya
pılmış Bir Mahalle : ~araoğlan 

-2-
Bir kompartımanda, ıotuk

flanlı bir lngllizle, aulu bir Fran
sız kartı karşaya aeyahat e.Uyor
larmıt- lnıilizin Yalizleri, Franaazın 
başı nıtftn• gelen rafta duruyor
muş. 

l•giliz, kalın dudaklarile pipo
sunu emiyor; Y• ıerilere ko ... 
ovalan karlan, dallan, •....ıer1 
aeyrediyormu• Bir arahk, laıW
zin yalizlerinden, Fraau.zaa ba
ıma, mahiyeti meçhul l»lr mayi 
damlamıya. •• 

Ve F ranaız b .. ı•ı kaldırarak, 
bu damlalara ajzını uydurup yut• 
kuumaya baılallllfo 

Az sonra, lnıtllzla doaak slz
lerile, F ranıızın Jilitkua balatlan 
karıılatmıf. 

Fransız aıntmaı Ye: 
- V alizinizdeld •lıkl fiteılnin 

kapağı açalmıı olacakL de•İf. 
lngiliz, lıtiffni kıl kadar boz

madan ceYap Yermif: 
- Hayır... V allzlmdeld, bir 

yf ıki ıiıeıi deifl, ltlr IJuldoı kl
peğidir. 

Bu hot hlkiyenla ea sl\zel 
tarafı bitmHlnden soara bqlach. 

Hikiyeyl anlatan arkadaı, 
yerjnden, bir yerine ip• batırıl• 
mışçasana fırladı: 

Zira, zavallının çırçıplak bqı· 
na da meçhul l:tir mayi akmıya 
başlamıfbl 

O, göğıllnden tellfla çektiji 
ipekli mendille kafaaımn ya11m 
ıiderirken, bapnın 8ıt8ndekl 
eıyaların aahibine baktı. qyaların 
ıaltibl Jllreğl Haymana 0Ya11 
kadar ıentı bir adam.. 

O, btifini, hiklyedeld lnıillz 
kadar olsun bozmadı : 

- Mürekkep tiıeıi Yardı dL. 
Açılmıı olacak 1 ... 

Beriki, kıpkırmızı kHilen 
mendilini cebiae yerleıtirlrken, 
müjde almıı kadar rahat bir 
ıöğüı geçirdi: 

- Razıyım.. Tek Buldoı 
olmaaın dal 

* Eakiıehlrdea reçarken, derhal 
ıöıe çarpan ıeylerden biri81, 
metbur Eakfıehlr if çUijiıria cu 
çekitişl. 

Sahlepçl OçOncl glj1lm&n0, 
ıimitçl beıinci depethd, pzozca 
bilmem kaçıncı kaıaaım bopltb. 
Ve teabihçiler, ıerdanhkçalar, 
ağızlıkcılar bu ba1ırla •• klrla 
ticareti, aa bir ııpta U. ..,...ttt
ler: Zira koca trende, ••tleriae 
uğrayan tek meraklı çalmada. 

Eaklıehirden sonra, tlrellİD ya
tak bulamayan Ye alamaya• yolcu
lan uykularile adeta botUfmıya 
baıla dalar. 

Ve hepıi, daracık 1erlerinde 
ıancılı haıtalar ,ıw kanaaa kıv
rana, keatirebilmeye •• •laait 
biçimi aramıya ko711ldalar. 

Rlly ala bir dalgınlaktaa koya 
bir uykuya dalabilme•• bir ıo· 
luk kalmııta ki dOrtDlerek ııçra• 
dım. Kurumdan Ye uykuı•zJuk• 
tan yan yana açılan ıözlerlm 

kimi g&rse beyenininlz? Hani ıu, 
bizim ikramcı kumparbman ar
kadapnı, ağzındaki koca ltir lek· 
ma)·ı yutarken; elim• bakab bir 

1 

E•kiıehir 

.. , tatuflurcluı 

- Kurabiye efncHm... Sizıiz 
botazımdan ıeçmedlde... Bizim 
refikaaıa marifetidir... Ve haliı 
tereyajiledir. 

O bu •aziyette; bir elimde 
kuru tahtaya d6nm8f kurabiye 
ile... •• dilimin ucuna ıelen aeyap 
olmuı 116zleri çıkarmamak için 
yutkunarak oaa bakqami a&zleri
nizin lnUae ıetirebibaniz. bir 
araba alkte dlnlemiı kadar ıllle
hilininiz 1 .. 

En bol feragat ft ıabw btt. 
Jen mesleklerden birlıl de, biç 
ıüphe yok ki iıtuyon memurluğu. 
Allahıa bol ve lnnnan kıt ovala• 
nnın ortasında iıta1yoa binaları, 
Sibiryada kaybolmuı karakol ku· 
lübelerl gibi kalıyor. 

Onların içinde, "tecridi mut· 
lak,. cezaaına çarpılmıı gibi yaşı· 
yan memurların yalnızlığım dütO
nDnce laıan lıtanbulda yaıamaDJn 
blltlln dertlerim unutabiliyor 1 

)#. 

Ankara; kuYYetll makyaj ya• 
pan bir 1an' atkir ylzll aibl mO-

Karaoğlan çarfllt 

temadiyen dejiıiyor. Bundan 
eYYelld Hferlerde oldutu tlbi 
ltu Hfer de Ankara,. bir yeni 
biç:me girmif buldum. 

Ankara da yerleıen!erden biria ·: 
- Ankarayı ikiye ayırmak 

ilzam 1 Diyor. Blriıl muayyen bir 
plln dahilinde ıenlfleyen, diğeri 
muayyaa bir plia dıpnda geniş· 
leJ•D Ankara. .. 

Ankaranıa ıDzelllğinl bozan 
ela, ıehrin bu lklacl laamıdır. 

Halbuki ıelip ıldenler bura• 
mıı. dlllerinia dladlltl kadar 

iataayonu 
[Trenin hareketinden sonra bombot] 

16klere çıkanyorlar. Bence, blr
ıeyla tamamlle kuaunuzlupna 
iddia etmek, ve ıade gllıel taraf· 
lannı görmek, blrıeyln 1ade fena 
taraflanm prmekten daha az 
dotru bir ıamimlyetaizllktir. 

Ben, ayni 1amlmiyetalzliil 1ıs1-
termiyecetlm. Ve Ankaranıa dıı 
ıörlinilfll, bir objektif aadakatile 
•• birkaç satırla teralme çalap· 
catım: 

Ankarada, zevkle, Ye genlı 
maddi fedaklrlıklarla kurulmuı 
lbuazzam binaların aayıaı, HYlnç 
Yerebl'.ecek kadar doltundur: Bu 
muhakkak. 

Fakat bu tath muhakkakın 
Janında, aca bir muhakkak da 
Yan O da, lnf&ahn tam bir inti
zam içine tamam•n aokulmaııdır. 

MeaelA latanbulun, Beyojlun
dan, Şifliıinden, Karaköyünden Ye 
Sirkeciainden birer parça kopa• 
nn, Y• kopardığınız parçaları; 

bir mahalle halinde birleftirin: 
Karaoilaa Ç&rfııı meydana çıkarl 

Zira yDz karıı yerin içinde 
barla banka yauyana dütmDı, 
matba11yla meyhane koyun koyu· 
na girmlı 1 

Şimdi, bu kahtı aykmlıklann 
6alne ıeçmek )'Olunda, göze bu 
aykırılıklardan fazla batan bir 
faaliyet var. 

Bu faaliyete bakınca iman, 
blrkaı 1ene aonra Ankarada bir 
kuaar bulmanın, lataabulda 
it bulmak kadar rGçletecejine 
derhal inamyor 1 

Ankarama en b&ylk clertlerln
d• blriıl tle toz. 

- lnıilterede ameliyat olmuı 
bir bankerin dferlnde dd parmak 
pipo zifiri bulunmuı. 

Falih Rafku 
- Ba ameliyat bir Ankaralaya 

yapılana, çlfvlnde d6rt parmak 
toz çakacaktır! demif. 

Ankarablardan blrlal deı 
Otelcµeria, hariçten gelealere 

yaphldan auamelenin uyandırdıi' 
fena telirlerdea mltıtekl : 

- Bunların 8ntlne geçmek 
lçla bir • Ankarayı seYdirme 
cemiyeti,. lmralmahdırl diyor! 

Bence; eyyell, Ankarayı b6yle 
bir cemiyete yazılacak azaların 

yUılerinl biç karartmıyacak mll
kemmellyete kavuıturmak ıerek· 
tir. 

Ve bu mükemmeliyete kawnıa· 
cağı aUn de, böyle cemiyetlere 
llb:um bırakmayacak kadar yakın• 
dır. 

/tJ11el Sadallala 

Biz Zannediyoruz 
Dünya Bizi 

Ki Bütün 
Tanıyor 

( 8aftarafı 1 iacl ylbde ) 1 
propaıandalann henllz arka• 
alınmıı delildir. Amerikalılar da 
bu propaıandalara bUyllk bir 
nflyetle inanıyorlar. 

Amerikadaki Ermeniler tara
fından son zamanlarda bir kitap 
çıkarıldı. Bu . kitabın mahiyeti, 
fİgal senelerinden önce TDrklyede 
Ermenilere güya mezalim yapıl
chjıml propasancla ederek Am .. 
rlkalılan Tlrklye aleyblae dllflln-
me7e HYkeder bir ıeldldedir. 

Metro GoldYen sinema tirketl 
bu kitabı 1atın almıı Ye bir film 
c•Ylrm•y• bqlalDlfbr. Filmde 
baı roll Klark Gabi• kabul et-
mlftir. 

Amerikahlar bizi h•ntiı tanı• 
madıklan için bu fena propaıa .. 
dalara alet oluyorlar. Kadınlara 
•1a1al hakların verildlii Kin 
Amerika ıazeteleri Tarklye ve 
T&rk kadmlan baklanda en ufak 
bir malumat Ye realm elde 
etmek için çok blylk paralar ıar-
fetmlılerdir. Bu vaziyet ı&aterlyorkl 
Amerlkalalar bu itte bOanDDiyetle 
hareket etmek lıtlyorlar. Fakat 
bizi tanıyacak malzemeleri ye 
Yeailelerl elde edemiyorlar. 

* 
Amerikada "ıazete,. manannı 

tamamen deiittirmlt Y• yem bir 
7ola ıirmiıtir. Amerika balkı 
son zamanlarda kitap okumaya 
raib•t glSıtermlyorlar. Sebebi 
çok aydındır : Çlnkll kitap oku
yacak Yakıtları yoktur. Dlnya 
bavadiılerinl 1 S, 20 dakika için
de radyolardan temin ediyorlar. 
Karolinada radyoım ev bulmak 
bnklnıızdır. KulDplerde, içer, 
d6rder radyo Yardır. Halk, lıaY .. 
dia ihilyaçlarını radyodaa temin 
etmektedir. 

Üç, bet yıl içinde balkın d .. 
jl .. n bu lıAletiruhiyelİ ı•zeteleri 
Ye ıazete patronlarım dOfbmel• 
ıeYketmlftir. Bulunaa çare budun 

- Halkı yormayacak, fazla 
Yaktini almıyacak ıekllde menaJ 
etmek.. Gazetelerde uıua 1uılara 
yer verilmiyor. Yazılar çok laıa
dır. Ancak yuı bqlıldarı blyllk 
puntulu barflerledir. Halk oa da• 
klka içinde yazılan baıhldanm 
okumak auretile kavnyor. 

Esa1en kitapların temin ede
eejl her malômah gazetelerde 
bulmak mllmkUndOr. Halk bir ki
tabı okuyaca;ına, ıazetelerde 
kitap hakkında çıkan tetkik 
ya:ıalannı okuyarak kitabın mub
teYiyabm anbyor. Mecmuacılık 
da ayni ıeklldo tamamen değir 
mittir. Hldi•eler yazı llaanile de· 
ifl, fotojrafla aıılablayor. Halk 
a1nl .. yleri 16rmekten •e oku• 
maktan uaandıia için yeal m••· 
sular arıyor. 

Son samanlarda Balkanlar Ye 
Balkan memleketleri, prk mem-
leketleri hakkında Amerika ıa· 
1etelerlnde ve mecmualannda 
azun uzadıya mal6mat ve foto-

KortA l(.,.•11••4• tala•lllal ,.,,.. 
Nllaal F•rll 

lraflar ~yor. Ancak aed ... 
ı• bunlar arumda TUrkiye-
1• Ye TOrkiye havadlslerfne pR 
ender raıtlanıyor. Bu nokıan 
propaıanda v&11talanmız ekıiJdl. 
ılndea ileri ı•liyor. .. 

Kadınlara aayaaal haklar y .. 
rlldijl ıamaa Karolina Onlvenl
tealnde bir TDrk talebe buluada
pnu haber alaa ıazetecller et
rafımı aardılar. Beni dentea ad .. 
ta ıorla ~karddar. 

Amerllrada ıazetecl, hlkeimet 
kunetlerladen tbttla Y• daha nl
fuzla bir mllU1eaenin mllm .. lill 
aayıhyor. Bitin fertler, ıauteci
ala iıtellnl kolaylaıbrmak •• yar
dım etmek için adeta mlaabakaya 
ıirlflyorlar. Buna hayret ettim. 

Onl•er1lteaia aabetçt dokton 
der1 aırauada bir nazın bUe Ont
••nltey• kabul etmezken beni 
bizzat naıftaa çajırmata ıeJcl 
n ıazetecilere tamtb. 

For HUia ıazeteıUe Tbe Ka· 
rollne FinJon mecmaalanaa Ta.
kiye •• Tlrk bdmlan h•kla•da 
icap eden malOmab yerdJm. 

Amerlkahlarla ne kadar mer 
bal oldatamun For HUia .... 
teıfaln reportajca muanfrl ıuaJ. 
lerile bua aalatmıı olcla. e. 
aaba ilk ıorp111 fa lcU ı 

- Haremleri aalabr mı•nıa 1 
Tllrklyede •Harem,, dl1• bir

,., olmadıtuu 13yledltlm zaman 
bira• mahcup oldu. 

- BabaDJDD kaç kan11 YU? 
Ba auntl• anladım ki dlnya11111 

d6rt k61e1iaden baYadla yetlftl
ren b• ıazetecUer Tlrld7e bak· 
kında yalnıı haritadaki Tlrldye 
l1111lnl bW7orlar. Halbuki biz de 
bir llkmektep talebealneı 

- Rn•elt kimdir? 
De1enlz, alze qafı yukan bir 

mal6mat •erebilecektir. Epr 
m&mldba oluraa Amerikada TDrk 
ıefarethaaealne batlı bir "Tlr
kfyeyl tamtma yarda,, tesla et
mek çok faydalı olar, umnm. 
Akal takdirde aradaa uarlar bile 
ı•ça• yul dibaya bbl tanama-
1acaktır. 

Nihat Ferit 

Nafıa Bakanlığından: 
Fenlp8f8 • Diyarbeklr hatbDID 435+600 • 507 +000 aruındald 

kıunın feqlyab bpah zarf uaulile •• qağıdakl tartlarla ekalltme7• 
konulmaıtur. 

1 - Bu iti• muhammen bedeli 126,000 liradır. 
2 - MuYakkat temlnab 7,SSO liradır. 
3 - Ekailtmesl; 6-6-935 Pe11embe ıOnll ıaat onbeıte Bakanhk 

blnaıında demiryollar inıaat dairesinde, inıaat arttırma •e ek.Utme 
ye ihale komiayonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye pmek lıtiyenler, teklif mektuplannı v• 
ekılltme tartnameıinde yazılı diğer evrak ve Yeıikaları ekıiltme 
uatlndea bir ıaat ••Yeline kadar numarah makbuz mukabiHade 
mezk6r daireye Yermit olmaladırlar. 

5 - e. it• pmek btlyenlerln mtınakaıa fftnlnden en az bir 
laafta eyvel iıtlda ile bakanlığa mUracaat ederek alacakları fenni 
ehliyet Yealkaaını teklif mektuplanna koymaları lizımdır. 

6 - Talipler bu ferılyat iti için hazırlanan eblltme tartnam .. 
aile mukaYele projeli ve teferruabadan mlrekkep bir takim mDna
lrau evrakını 630 kuruı mukabilinde demiryollan i111aat dalreılnden 
tedarik edebilirler. "2725., 
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Fakat Bu itte Çok Dikkatli Hareket 
Lazım Geldiği Söyleniyor 

lzmlr il aaında mallar 

lımir (Huıuat) - K mut yda 
dıı tecimimlzl ( tlcareUmlzi) ilgi· 
lendircın mllhim yaa 1 nn konu· 
ul cağı ıu günlerde lzmir lhra· 

cat tUccarlarUe satıcı tUcc rlar 
arasında saklanmayan bir heye
can Yar. lhr cat tucc rlarmın ve 
1ahcı tUccarların kayıtlandarılma• 

sı, satış kooperatifi ri teıklli, ll· 
rUnlerln Standardl:ıe edilmesi, 
(Milli damga ) kabili ve lhdam 
meselesi tliccarlnrı ciddi bir du· 
rumda dUıündürUyor. 

Kuokumuz yok ki bUtUn bu 
yasaların biricik manası ve he· 
defi programımız, teıkilat ıı. bir 
şekilde aksayan dıı teclmlmizi 
tanzim etmek ve ihracatımı:ıı ted· 
ricen arhrmaktır. lstibsalat arttığı 
için ihracat ta nrtacaktır. 

lzmlr ihrncat birliğine mensup 
yüksek sermayeli bir tUccarln 
görUıtUm. Ve bu yas ların çevre
sinde düşündüklerini öğrenmek 
istedim. Adını yazmamaklığım 
9artile dinlediklerimin huldsası: 

- ihracat tacirlerinin kaylt
lendlrilmesi, kredi kooperatifleri
nin bağlanacağı satış kooperatjf. 
Jerl teşkili foydah olnbl!ir. Mah· 
ıuln ıtandardiıe derken çok 
düıUnmek lazımdır. Faraza b n 
büyük itler yapıyor, UıUm e 
incir mahsulil Uzerin btiyUk 
alivre ıatışlar yapıyorum. 

Alivre sataş, kumar kablinden 
tehlikeli bir iştir. Bir tacir aliv· 
reye bağlandığı hald teahhUdlinü 
gUnUnde yerine getirmez ve ma
hna yllklemezse kendiıi mnhvo• 
lacağı gibi, memleket Jbracah do 
ıektey uğrar. Hesap diniz ki 
UzUm rekoltesi gittikçe artıyor. 

Orta rekolte 50,000 ton far,ze· 
dilirse bunun bir mev imde ko
layca tükenmeıi içini muhakkak 
11urette alivre &atışa lüzum vardır. 
Bu rekoltenin faraza Uçte biri 
alivre edilirse kalan kısım mah· 
&ullln kendiliğinden kıymetlene
ceil de muhakkaktır. 

Bu- yal mahsul ıtandardize edi· 
lirse ben alivre taahhlldllne girlr 
miyeceğim. ÇünkU ıtandardi:ıaa· 
yon itleri benim gününde taah· 
hUtleriml yerme getirmeme 
menidir. Faraza 23 temmuzda 
50.000 kiloluk bir alivre taahhU· 
dline girer, ogün piyasada &tan
dardlze edilmiş bu miktar mal 
bulamazsam felaket olur. ilkin 
itibarımı kaybederim. Bu itibarla· 
dır ki ıtandardizasyon l§inde çok 
dOoOnmek, herşeyden önce bunu 
gelecek yıla tehir etmek laı.ımdır, 

gemiler• yGklealrk o 

kanaatindeyim. Akıl takdirde 
ihracat ticaretimiz sekteye uğn• 
yabillr ki, bu bize olduğu kadar 
yetiıtiricl köylüye de, memlekete 
de zarar verir • 

MiJU markaya taraftonm. Şu 
artla ki mlllt marka ile mal ihraç 

eden mUeıs senin markaıı da be· 
raberce vurulmahdır. Bu yapılmaz• 
18 ben müşterilerimi kayb derim. 

)f 

Cumayı Manisamn bağ bHI• 
gelerinde (mmtakalarmd ) geçir
dim. Kamutaydan çıkacak ynsa• 
ların Manisada çok baıka tUrlU 
karşılandığını gördUm. Bağcı!ar 
bu yasaların her eyden önce 
satıcaları ortadan k Idıracağım ve 
UrUnmenlerin (mUstnbsllln) mana• 
sız masraflardan kurtulacağını 
düşünerek seviniyorlar. Manisada 
her yıl 4000 ton üzüm yetiştiren 
çalışkan bir UrUnmen dedi ki : 

- Satıı kooperatifleri benim 
mahmı bağımdan alır, değer 
fiatile antaraa benim kooperatif 
bağlanmamaklağıma hiç bir sebep 
yoktur. Biz satıı kooperatiflorl 
yaaaımı dört gözle bekliyoruz. 

* Dikkat edilir e ihracatçı tile· 
carla müstahsil k6yll1 ra ındokl 
farklar çok ayrıdır o men• 
fnatler çarpışmaktadır. Çarpı an 
menfaatlerin Türk de ] tinin 
devletçilik vasfı bakımından fazla 
bir ehemmiyeti olmamaıı gerektir. 
Yeni yasalar bir kısım küçüle v 
sermayesi noksan tüccarları orta
dan kaldıracağı gibi, kalan lhr • 
cat tüccarları daha salim bir ~ 
kilde iş yapmak ve piyas d 
nazım roller oynamak iıtldadını 
kazanacaklardır. Şu şartla ki tnce] 
carlar hareketlerinde serbest k • 
lacaklar; satış kooperatiflerini 
gizli hareketler önUnd dalma 
karşılarında bulacaklardır • 

Ad. Bil 
- ~~t~n-bu'ı. İkl;cl I~~-;. -;.;;..;;;;-
luQundan: :Mahcuz olup parııya çev• 
rilıneeine karar verilen Uo bin dört 
yüz liralık gayri mubadil bonosu 3-6-
935 Pazartesi günü saat 10 da latan• 
bul E ham ve tahvilat boreneında ikin• 
ci açık arttırma euretile ıatılacağıodan 

talip olanların meı.kfır gün ve ıaattt 
mahallinde haı.ır buluuacak nı muruna 
muracaatları ilan olunur. [11898J 

Kadıköy 2 inci Sulh Hukuk 
Hakimll§inden: Ölü Sahureye ait 
zikıymet eşya 6-6-935 tıır;bine rastla• 
yan Perşembe günU enat 14 de Sandal 
bedesteninde satılacağından iıteklilerio 
mezkur gün ve saatte Bedeıten mezat 
yerinde hazır bulunmalan ilan olu• 
nur. [852] 
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SON POSTA 

MOJ 
Zabıta memurlarına 

mahsuı 200 metroluk 
mesafeyi gösterir 

kuvvette 

Cep Fenerleri 

ıelmiştir. Her yerde 

1526 numara tahtında 
ara~ ıoız ve taklitle· 

rinden aakınıDıı. 

S t ı i ANKARA ı Sofu zade Mehmet Emin, IZMIR ı Hö1eyio HUann 
8 iŞ yer er S MERSlN : Hakkak oilu Silifkeli Rahmi, SAMSUN ı Tursun Eıref '-.., _______________________________________________ ,, 

Mazon Meyva Tuzu! SAÇ BOYALARI 
Sabahları aç karnına bir kahve 

kaşığı abndıkta 

Kabızlllı Det'eder 
f emeklerden bir 1&at IOorB alındıkta 

HAZIMSIZLlftl, MiDE EKŞlLIK 
ve yanmalarını giderir. Ağızdaki 

lflı~~IJ tataızhk ve kokuyu izale eder. 
~u, •• 

111
,,, 'Alıını~~ Faıla bir yemek ve içme· 

MAZON 
lıim ve m1rka11na 

dfklrat ---------

den ıonra hieıedilen yor· 
gunluk ve şiıkinliği hafifle· 
tir. MAZON iıim ve marka· 

ıına 9ok dikkat,MAZON tuıu· 
nun t .. irinden memnun kal· 
mıyanlar ııişeıi açık da olsa 
Haboekaaida !ı Bankaıı ar· 
kaıında 12 No.lu MAZON 

BOTTON ecıa depoııuna iade 
ederek bedelini gori alabilirler 

1 Emllk ve Eytam Bankası llinları 1 
'---------ı. 

Satılık Dükkan 
ARSA 

ve 

Esu No.ıı MoYkii Te Ney'J Depozito 
644 Mercanda Uzunçarıı ıokatında Hki 299 yeni t 10 

No. lı dUkkin. 100 Lira 
647 Tetylkiyede Karakol ıokağında 11kl 18 yeni 

154/1 No. h 332.50 metre murabbaı araa. 470 ,, 
648 T •ıvlkiyede Karakol aokağ'ında eakf 18 reni 

15412 No. h 305. 50 metre murabbaı araa. 306 ,. 
649 Teıvikiyede Karakol ıhlamur sokağında Hkl 18 

yenl 154/3 No. lı 376.50 m•tre murabbaı arsa. 302 ,. 
650 T eşviklyede Çınar caddHinde HkJ 18 yeal 

3712 No. lı 308 metre murabbaı araa. 340 ,. 
651 Teı•lklyede Çıaar caddHlnde eıkl 18 yeni 

37 /I No. la 3M.t10 metre murabbaı araa. 470 ,, 
Yukarıda yazılı dnkklala araalar peıln para ile Hblmak Uzer• 

a~uk arttırmaya konulmuıtur. ihale 5 HHlraa 19J5 PaıartHI rllal 
Hat onda yapılacaktır. lıteklllerln Şubemize ıelmelerl. [118) 

1 let•nbul Beledlyeel lllnl•re 1 
EmrHı ZUhrnlye haıtaaeıi için lbımolan 71 X 30 Ye 40 X 70 

boyunda iki taae kriıtal ayna pazarlıkla alınacaktır. lıtekliler şart• 
nameyi Levaıım MadnrUltUnde rlSrebllirler. PHarlıia alrmek için 
de 1 liralık muvakkat teminat makbuz ·nya mektublle beraber ihale 
gUnU olan 30/5/935 Pertembe sini Hat on bqte Daimt Encümen· 
de bulunmalıdır. (8.) (ı923) 

( Baıtarafı IS inci yüzde ) 
Tarh Nu. Sokağı Kapı Nu. San'ata lami 
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JUVANTiN 
Kanzuk Eczanesi ?ılüıtahzarltırından 

Saçların sabit ve tabii renklerini iade 
eder. Kumral ve ıiyah renkler de 
tertip edilmi9tir. Ter ve yıkanmakla 
dahi çıkmaz. Daima 1abit kalır. Ye
gane zararsız ve ııhhi 1aç boyıılarıdır. 
Eczanelerle ıtriyat mnğazalarında 
bulunur. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aı .. teleri ı KaraklSy Köprllbat' 
Tel. 42361 • Sirkeci MGhGrdarude 

Hu Tel. 22740 .. __ _. ~ ...... ,. 
iMROZ YOLU 

KOCAELi "Vapuru 30 Mayıs 
PERŞEMBE gUnU saat 16 da 
lmroıa kadar. "''958 .. " 

MÜDERRiS K. KOMORCOYAN 
Mektep, banka, tirket n kOtGpa· 

aaleH mahıuı Hrt kitaplar: 
Y Hl harflerleı - Tenzilll bedeli 
AmeU n tatbiki kamb1yo 
Yen\ mubaHbe uıulll 
Ticari mahiraat Ye baokHalılr 
fkt11&t ilmi 
lhtlHı muhasebeleri 
(Şirket, 1&na7I, ziraat n ban• 

Kr. 
35 

1!2.5 
ıos 

87,S 
17S 

ka ) tlaarl n malt hcHp 70 
LOl'aritma cetnUeri ( yeni ra• 
kamlarla ). 56 
Bıılıca Ht•ı yeri: f&cbal kltOphaaHl 

Seneıl Lira Ku. 

972 Aynalıçeım• 18 Mana• Ahmet Ramazaa U31 82 50 
1025 Şebek 2 Aktar Paraıkeri " 66 00 
1042/l Fealiyan 24 Bakkal Paodall " GI. 5 11 
1111 Avrupa Sil Piliıecl M. Elenl " 248 40 
1134 " 8/3 Kunduracı Mııırd19 .. 6 75 
1139/1 " 

8/2 KahYeci Arif .. 45 
1172 Cmpıo 5/3 Kunduracı Abilya Todorl .. 00 00 
1175/1 .. fJ/1 ,, Dimitrl Y orgi .. 3 14 
1195/1 

" 
6/1 Ten:i Ramiı " 

18 00 
1212/l ,, 20 Çiçekçl Diyoolat " 

41 25 
1147/l Avrupa 16/1 Reaimcl Ye T abelaca Muammer " 12 15 

503 Çakma1' a8 Berber Faik 932 93 15 
616/l 

" 10 Kömürcll Hüseyin 931 66 00 
1232/1 

" 38 Berber Cemal " 60 75 
1278 Karnavula 74 " 

Istelyo Klgağoılu " 
21 ()() 

1278/1 " 
74 " .. " " 

21 00 
892/1 " 110 Sobacı Manol Dlmltri " 54 20 

1314 Hammalbaıı 64/1 Kahveci Yahya " 4 95 
1316 Kalyoncu 4511 ManaY Mihran Kigork " 4 94 
1317 Kurdalya 10 Sobacı lspiro ,, 72 00 

257/J Tiyatro 34/3 Tavukçu Antlranik " 99 00 
150 Kalyoncu 86 Lokantacı Dimitri Miço Donilaoı ,, 207 35 

Yukarda isim; San'at ve adresi yazıla mUkelleflerln ıerek ikamet ve 1ı•nk ticaret adre&lerl teabit 
edilemediğinden kazanç vergisine ait ihbarnameleri teblit olunamamaıtır. Hukuk UıulU muhakemeleri 

kanununa tevfikan tebliğ makamına kaim olmak liHH illa olunur. "29M 
" 

Mayıa 29 

ŞiŞMAN YANKO 
MAGAZASI : lstanbul, Yenipostane caddesi No. 39 

Mevsimlik son moda 

Mantoluk ve Robluk Yünlülerimiz ve 
ipekli Paris Emprimelerimiz 

GELMiŞTiR 
Her nevi ıon moda 

ipekli Pamuklu Keten Beyaz ve Renkli Kumaflar 
Tayyarecilere Hususi Gömleklik 

Tuhafiye dairemizde en zeDgin çeşit, hazır ve öl9ü ttzerlne 

Gömlek, Pijama, Robdö9ambr 
Yazlık ihtiyaçlarını temin için mu~terom mütterllerlmlıin 

teıriflerlni haaaaten rica ederiz. 

CiHAZ TAKIMLARI 
NEFASET - METANET - UCUZLUK 

Zevcinin Aşkını Muhafaza için 
Mücadele Edivor! 

Meşhur bir ılnema yaldıı.ı; '' hiçbir 
erkeği muhafaza için müoadeleye gf
rijmek zahmet• değmez,. diyor. Halbu· 
ki, birçok kadınlar bu fakirde değildir· 

\ 
ler. Onlar, zevolerinln ba,ka kadınlar 

üzerindeki dikka• nazarlarını kemali 

haşyetle takip ederler. Fakat bunlar 
aynaya bakarak biıaz da kendi kaba· 
hııtlan olduğunu biliyorlar mı? 

Bir erke&-in, bey&& n yumuşak 

.... 

bir cildi, tan ve l'•no bir teni takdir 
naıaılarile Hyretmeei yek tabiidir. 
Btr kadın, yGıünün buruıtufunu, git• 
ıelliğinin ıolduğunu görünoe evvel& 
ıncinla nazarı dikkatini celbedeoeı. 
bir genç kız tazeliğini ikti1ap etmek 
çaresine teveulil etmelidir ki, bu, ha· 
li hazırda her kadın ioin kolay ve 
müaıkUndilr. Her akıam yatm11dan 
evvel ye.lnıı pembe renılndeki Toka· 
lon kremini kullanınız. 

tiderir ve cildi itDOl•,tirir. Sabıı1.lıle) tı .. 
yüzünüJ1dt husule gelen ıayanı hayret 
tebeddtilü nazarı takdirle uyrediniz. 
GiiodOz için beyaz rengindeki (yağ11z) 
Tokalon krttmini kullanınız. 

Siı uyurken eneacıoız Uıerinde 

icrayl tesir ederek yliıOn zayıf düımüt 
adal@lerini k•ıvntlenriirlr, buruwukları 

Bu krem münbeılt meııamatı eıklao· 
tırır ve bUtlln ıiyah benleri kaybettirir. 
Bu gençleşme tednl ianı eayeainde 
sevcinin aşkını yeniden kuannıağa 
muvaffak olmuştur. 

lstanbul Evk•f mUdUrlyetl lllnları 1 
Deterl Pey Paraaı 
Ura K. L. K. 
184 20 13 10 Mahmutpaıada Bezciler ıokafıada Hld 4-47 J•al 

5 • 7 aayıh altı dUkkAn •e ar1aoıa 208/1920 
payı. "5729,, 

167 64 12 57 Boğaıiçlnde Emlrgin rUıtiye mektebi ıokatantla 
koru caddeainde baıka11nın elinde bulunan dllkkl• 
nın havaıı olan 6'2 ıayılı yalanın 1/6 payı. u5749,. 

83 64 1 27 Boğaziçinde Emirginda rUtdiye mektebi ıoka
tında koru caddeainde 64 1ayab dlkklnıa 116 
payı. "5751,, 

167 64 12 57 Boğaziçinde Emlrg&nda rUtdlye mektebi aok .. 
ğında koru caddeainde 6 sayılı fevki.at dlkkAnın 
1 /6 payı. "57 48,, 

11 61 ()() 88 Çenberlitaı TaYukpazarıada HOıeyia ata mahıl
leaind• Çilingir ıokağında 45 • 41 1ayıb dllkkla 
arıaa\nın 1/3 payı. ..5049,, 

1078 12 80 86 Çemberlitaı Atlkalipafa mahallHlnde Ta•ukpa• 
zarı caddesinde eski 3 yeni 3-5 aayıh altında 

bodrum olan dükkanın 192/69 payı 0 4994,, 
276 38 20 77 Boğaziçinde iıtinyede Mahmutça•uı maballeılnde 

iskele caddesinde eaki 8 (aayıh ve tamamı 422 
metre murabbaında olan ar1anın 3/8 payı. "554,, 

200 00 U 00 RUıtempaıa mahallesinde Balkapanı hanı llıt 
katta 58 • 59 1ayıh bir oda Ye kamaranın 2/5payı 

11 109,. 
Yukarda yazılı özelıelere iıtekli çıkmadıj'mdaa pazarlıkla aa• 

blmalarına karar verllmiı olduğundan Uıtermesl 22/6/935Cumrırteal 
rtıaU aaat oa beıde komisyonda yapılacaktır. lıteklilerin % 7,5 
pey paralarlle mahlfılat kalemine gelmelerL "2946,, 

.. lf. 

Galata Rıhtımında Mumhane caddesinde eıkl Arapyan hanı 
namlyl• tamnmıt olan 20 No. altıncı vakaf han teslimi tarihinden 
itibaren 938 senesi Mayıs bitimine denlU pazarlıkla kiraya verile
cetfnden lıteklllerin 3 Haziran 935 pazarteai iUnU aaat on beşe 
denli Evkaf Mndtırlyetlode varidat kalemine aelmeleri. "2945, 


