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Cuma Mı, Pazar Tatili Mi? 
Avrı Ayrı Meslek Ve İş Sahipleri 

Fikirlerini Anlatıyorlar 
Bir itirazın Veya 
Bononun Müddeti 
Cumartesi Biters ••• 

Gazinocular Pazarı 
Kaybedeceklerine 
Hayıflanıyorlar 

Bor- mUbayaactların.tan 
Renk Tevfik : 

- Biz Pertembe akıamı AY· 
rupa telgraflarıoı ah yor' fakat 
Cuma gUnD boraa kapalı olduğu 
lotn bu telgraflar üzerine it ya· 
pamıyorduk, cumartesi gUnll de 
Avrupa borsalara öğleden ıonra 
kapalı olduğu için telgraf alamı· 
)'orduk. Pa:r:ar gUnU Anupa bor
ıalan tamamen kapalı idi. Bu 

Jl•ho.rrlrirnb, ••• R•fllı T••/llıl• ko11•ı•ı•r 

vaziyette blı cuma ıUatl aldıtamız ı•çtiii l~a yaptıtımız it lıa\,etll 
telırafla Pa:ıarlHl gUall Hat lkl olm .. yordu. Hulba biılm borsa• 
buçuta kadar it yapmak mecbu· nuz ancak paıarteıl, Salı, çar-
riyetinde kalıyor, bu telırafua ıamba ye perıembe gllnlerl it 
U:ıerindea de uzun blr zaman ( Dnamı 12 iHl yüzde ) 

Mevsimi Gelmeden incir 
Müstahsilinin Boğazına 

Kement Atıyorlar 

Yalnız 
Genç Kızlar 
için 

Birkaç gOadenberl g8ntU lıl•rl 

ıtıtununda, Almanyada "Mes'ut 
Yuva Kuma,, mektebhıden mezun 
iki renç kıa araatDda eere7an edea 
muhabere, bOtGn okuyuculımmıaı 

allkadar edecek bir 1&fbaya 
rlrmlttlr. 

/u,.fr cla.rı11tlo 9lç•lı 

lzmlr, 29 ( Huıuıt ) - incir 
llltlatahslllnln boğazına, daha lnoir 
llıevılml gelmeden kement ataa• 
!!r var. Ôdemiıtekl incir mllstalı
•ulerl ayaz ayaz batırıyor: 

- lzmlrdeki ihracat firmala• 
t'thdan bazıları Hamburı lıerlne 
~., buçuk kuruıtan iyi cln1 incir 
tf•rto ediyorlar. Bu aatıılar aley· 
lt•izdedir. Bizim malımııı Yaktl 

ltlıned•n ne hakla satıyorlar? 
Bu yolda bir fiklyet Ôde•I.

~- tarafındao telgrafla Batba· 
.:,:ıııta yapılmqbr. Bu bal.eri 

.,.,. l•clr •••ı•l•rl 

altr almH lımlrdeld belit baılı 
lnelr lbraıatçalarile tema1lar yap
tım. Ôfreadllderlml yaılyorum: 

- lımirde Ud ihracat flrma11 
Ha•b .. rı lıerlae ldloıu (5,5 • 6) 
kuruıtan incir lıerlne alivre ıa· 
tıııaa teıebbnı etmiılerdir. Bu 
t•ıebblıl yapanlar araaında (Ay· 
dm iaclr mOatahıllleri kooperatif 
blrllif ) ele vardır. Aydın incir 
möıtabdUerl kooperatifi tarafın
da• Hamburı piyasaıına yapdaa 
teklif b:mlrde baıka itir ihracat 

( Den•• 12 inci yl•de ) 

Beş Yerine Üç Atlet Geldi 

llula•rrlrl'f'• 6el•n Y•n•11lı •ll•tl•rl• ber•h•r 
[Yaııaı ~por NJfaau&daıla.r] 

Bu mekteptea birkaç 1ene evvil 
çıkarak memlekete dönen Bayan 
"Emel Rıu,, mektepte ıeçlrdlA'i 
bayatı ile, memlekete d8nd0kten 
ıonra reılrdlRI tecrObelerl not 
ettltl defterini A. A A. nııtuile 
ıazetemiH röndermittlr. Emel 
Rısa diyor klı 

"Fikirlerimden, tecrObelerimden , 
çok •arlp sergD&eftinıden yurdu-
mu• bütan kızlarının ibret alma-
11aı istedim. Bu notlarımın n•ıre• 
dllmulnl onun lçia lıtiyorum. Yal-
111• bir ricam Yar. Bu yuılarımı 
erkekler kat'lyn okuma1111lar. 
ÇOnkQ bu Ja&dıtı• 11otları 

Yalnız 
Genç Kızlar 
içindir.,, 

Bu meraklı notlan bu.Gaden 
ltlbaran 1S iacl aayfamı:ıda oku
yunuz. 

______ .. _. ... ._.. .......... __ _ 
iki inek 
Kudurdu 

Beykoıun Bozbane k6y8nde 
bir kuzu, bir merkep Ye iki i11ek 
kudurdutu için öldflrUlmDtlcrdi. 
Kaza baytarı Bay Nimet köyler
de tetkikat yapmıı ve dUn de 
Polonez köyünde lkf inetin ku· 
durduğunu tHbit etmiıtlr. inekler 
öldllrülmUşlerdir. Kuduz köpek 
tarafında ııarılan bir köylü de 
dön hastaneye gönderilmiıtir. 

Kedilerde De Kuduz 
GörUIUyor 

Sokak kedilerinde de kuduz 
Yak'aları görUlmife başlanıhnııtır. 
EvYelkl gün latan ı,ulda bir zatın 
bacaiıaı kedi ıııı-.11ııtar. Bu zat 
bir baytar dır ve ıaai '• hadlHal 

( ()eya .. ıs lacl '· "isde ) 

Atatürk 10000 
Lira Verdiler 

Ankara, 29 (A.A.) - AtatUrk, TUrk Hava Kurumuna on 
bin llra vererek hava tehllkealnl bllenlerln başına geçmiş· 
lerdlr ve de111lflerdlr kir 

u Bu ulus en zor zamanlarda memleket ödevlerine 
canla,başla kotmuttur. lstedlklorlnden daha fazlasını be· 
taracaklard1r. Tuttukları yol doGrudur. ,. 

L ~ 

Deve Yapılmak istenen Bir Apartıman 

Bina, EskiDördüncüOrdu 
Müşirinin Karısınındır 
Polll ve adliye ( 15,000) lira 

kıymetinde bir apartımanın kapa• 
talma11 hidiHılle meısıuldur. 
EYvelki &fin bu menua kısaca 
dokunduk, bugtın, bu ıayana 
hayret hAdiHnl11 yapılan iddia Ye 
ihbarlara göre, içyDıllnD aydın• 
latıyoruı: 

Eıki dördUncll ordu mlltlrl 
Zeki Patanan karı11 Bayan Emlaı 
Şayestenlo Maçkada, Maçkapala1 
karşısında bir apartımanı Yardır. 
Bu binanın geliri ile geçinir. Bir 
müddet eYvel Bay Rıza adla birine 
(15,000) liraya ipotek etmtı. Sonra 
aralarında lhtilAf çıkmıı. lı mah• 
kemeye kadar akaetmfı. Nihayet 
Bayan Şayeste, Bay Rııanın avu
katı Muıtafa Adilin vaııtaslle 
anlaşmıt ye ıulh olmuılar. 

Fakat bu aradfl ve ihtllAf 
devam ederken Bayan Şayestenln 
hizmetçisi vasıteılle Rahmi namın· 
da biri kadana yanaımıf. Iılerlnl 
halledeceğini vadederek umumi 
\•ekilliğlnl almıt v• Bay Rıza ile 
Bayan Şayeıtenln arasında ihtillf 
devam ederken 11Maılahat icabı,, 
diye baldızı Boyan MUzeyyene bu 
binayı {15,000) liraya gfıya ipotek 
yapmış. Bayan Şayeıteyi tatmin 
etmek için, baldızmdan bir muva· 

Etrafıntl• 6lJrllltlf iope11 
apo.rtıma11 ••ılru 

zaa Hnedi aldığını ilAve etmlfc 
Fakat ne vakit ki Bııva'l Şayest• 
Bay Rııa ile lhtUAfı 1-... J:etmlştfr, 
Rahmiyi çağırmıı, Lu dız& Bayan 
Mllzeyyenle yaptığ ıpotek mua .. 
meleıinl de iptal etmesini ı6ylo• 
miş, Rahmi, evveli bugtln yarın 

diye 11avaaklan111, aonra: 
( Davamı 12 inci yGade ) 

Fransadalskonto Yükseli
şi Tahvillerimize T esirEtti 

Bir hafta zarfında Fran1ada iıkonto haddi yüıde Oçtea dörde çıkarılmıt· 
tır. Bu fazlalık biJha11a deYlet tabvillbnda mOhimce bir miktar tenenllle 
1ebep olmuıtur. Bu meyanda Onl Tllrk denilen devlet borçları talaTlll de (9) 
frank kaybetmittJr. Bu aetlee bizim aleyhimizdedir. 

Bu vaziyetten bizim bor1a da mltu11ir olmuıtur. Burada da llni TOrl& 29 
lira 30 kuruıtaa 28 lira 20 kuruıa dGtmOıtilr. Üni TOrklla bu ıukutu boraada 
mukayyet ve berinde muamele cereyan ede11 blltlln Ttlrk .... am Ye tabYİ· 
litına tHir etmiıtlr. Bu arada Anadolu tahvillerinde de 70 kurq kadar bir 
dlltOt vardır. 

Genç Kızlar, 
Hangi Tipten 
Olduğunuzu 

Biliyor Musunuz? 
Alimler kaclıaı altı ıınıfa 

ayırırlar. 

Birlnel aınıfaı Seryi boylu, uıua 
bacak Ye krH aöYdell, k11a yuYar~ 
lak batla kadınları koyarlar. 

ikinci ıınıf: Ufak yapılı, yuvar· 
lak baıh, ince kemikli, uzun ıöv• 

deli kadınlar. 

Bu iki 11nıf aaçın ,.. cildin ren• 
gine sıöre tekrar ikiter kıama ayrı
lır. Bu ıuretle kadınlar l:lri uzun 
boylu açık len"i, ikinclıi uzun boylu 
esmer, OçüncüıU k11a boylu açık 
tenli dördilncüıll kısa ve esmer , 
olmak Uz.ere dört kuma ayrılırlar. 

Kırmızı ıaçh kadınlar ayrı bir 

1101f teıkil ederler. 

Alhncı ıınıfa rlrenler de kemikli, 
adaleli ve kalın yapılı kadınlardır. 

Si• buDlardasa hanriıiDe da· 

lıi!siniz't Mensup oldutunuz tip• 
göre husuıiyetleriniz nelerdir? 

•GönQI itleri,, ıütunu11da oku• 
yucu1arın dert ortatı teyze, ıize 

b"rkaç giin ııra ile bu tiplerin tah
lilini yapacaktır. 

Buv-On birinci yaaıyı "GBnQI 
l11eri., ıüıunuoda oku7u11uL "-__________________________________ J 



2 Sayfa • 

Vergilerin 
indirilmesi 

Diişii.ncelerl 
Vergilerin nziyeti hakkında Bıe· 
bakanın ıoo ıöylevi etrafında 
dUıünooleıı 

Emlnö Merkez H•n dl• ta-
bibi Bay V hH HUanll ı 

- Vorailerdo tnrb lıl aoo Hne
lerde olduk\lA ehem tyotll lril' ıilf a-
1a girmlftlr. BllbuH b itaya 
Yergllerfa artm ıı da ı~sttriyor iri, 

.iye teıkUttı v ltalk Gıreriade 

epeyce lılemek lbımdır. Bunun lçla 
de memur " eınafın btltçelerlnln 
tetkiki IUıu u verd~. Bence vuıta
ııı Yergilerden zl7ade va11tab verıl· 
lero ehem l1et nrm k daha fa7dalı 
olacaktır. Bunuu için yiyecek ve 
içecek Oaeri e aıı flat faalalıtı kat· 

ak, bun mukabil •ergileri bir 
ha1ll indirmek, i.tenen tuiri yapm11 
olııcakhr. Va11tah vergilerin tcuıirl 

muh ltkak ki nııtuuı: vergilerden 
1an7arıya aıdır. BugOakQ ya1a7111• 

azda Y rglaln az olmuıaı bittabi 
her u later L. 

* Ankar c dd 1 Yonl TUrklye 
m tbaası a hlbl Nub r; 

- V er~nln indiril Hl iti•• Bar 
bakanımız lıaret etti. Muhakkak ki, 
vergi azaldıkça lıt1bl4k isbeti artmıt 
oJacııktır. Bupn her çal11an erkek 
.-ıuayyen mlktardn veraiaini Yeriyor. 
Be im fikri e göre vergiler, halkı 
memnun edecek derecede lndlrlldik-
t•n sonra, çalııa , kazanan kadıalar• 
dan alınııcak nrgl bu bo ~utu dol• 
durmuı ol caktır. 

Made ki kadınla erkek her cihet
ten mOaantJ tah kkuk etti, bizim 
l'ibJ fı gare kadınları da ayni Yergiye 
tabi tutmak faydalı olacakhr. 

* Galat da Topçular c d si 
o. 186 de HUs yln Zeki: 

- VerglJerin fazlalığı bllhaasa 
eanafa tesir tmektedir. Bu meyanda 
k ıanç nrılıi baıta l'elir. Ben ka
zenç v rgiıl 76zOnden mlAkinln 
kir lnrını alamıyan birçok mal sahip· 
1 rl tanmm. Bunların emliiklnln icar
ları Maliye tarafından k1S1l •ıtır. 
Sonra kazanç vergflinl tarh d rken 
tahakkuk memurlarının da dOıOnceli 
bulunması n itiraz.Jarı tetkik etmeal 
la ımdır. Son 1e clerde esnafı• aat f 
Ye kaıançları aı:almııbr. Bu da 
verrilerln esnaf agu g lmtıldir. 
Vergiler in lrlldltl ıGn alıonriı 
ertac k YO o niıbette de k zanı 
fazhılaı caktar. 

Hangi Mektebe 
Girecek iniz ? 

Her una olduğu gibi bu 71) d 
SON POSTA'nın mektepçi i btitfin 
Ortamoktep, Lise Ye Yüksek mektep
lerin kayıt ve kabul ıartl nnı önU
nıüzdeki 

Cum rteal 
Ollnlinden itibaren sütunlarında 

neşre başlıyor. 

Geneler, gireoeginiz mektepler üze
rinde karşılaıacağıuız bütDn mil kül
leri, zorlukları bize bildiriniz. 

Ce p Ver cefilz r. 

Öz y··rkç 
Çah maları 

On OçUncU Liste 
1 - Menz r • l - Glirey (pay

aaıe) 2-G6r6ailm, g6rünıı (a1pect)(l) 
Ôrnelder: 1 • Çamlıca •ırtları, lıtan

bulua ea canh 18reylerindea 
biri dit. • 2 - Bu feblr alkının 
yoluulluk ıörOnt1 luııaa eoı 
ırcllyor. • S - Bu mHeleain aos· 
ral ~rGnl O Gıerinde durmak 
bterİ7.. 

1J - N z r t • GlJrO 
Ôrnekı Bu Hin denize olııa ı~Srth0n8, 
baıka htç bir yerde bulamauıoız. 
- T rsı ruyet - Görnı 

Örnek; Bu it la:erlode r.lSrUtlerfmlzl 
uzlaıhrmaA'a ben lmkin ıöremf
yorum. 

4 - Tlcer t • Tecim 
TOccar • Tecimer 
Tlc rt • Teclmcıl 
Ôrneklır; 1 • Dıı teelm ftlerlmlz 

7olundadır. • 2-TGrk tccimerlerl· 
nln kuvvetlınmulni ve artmn11aı 
arzu deriz. 
- lntlh p tm k • Seç elı 

lntlh p • Seçim 
MUn ahlb • Seç eu 

Untehab, gUzlde • Seçkin 
Örnekler; J • Bu iki tablodan laan• 

giıinl ıe~tlniz.? • 9 - Kunutay 
1eçiml dlSrt yıl ıonra olacaktır •• S 
B n latanbuhan lldacl ıeçmerıle• 
rlndenim. • 4 - Bay •• 1 TOrkiye
nln • çkln yaurlarındandır. 

Not r Gazetemize gönderil cek ya~
lrrda bu keli elerln Oımanhca1 rı· 
nın ku'lanıl am • nı rica ed rJz. 

[1] - Kıtnvuz komlıyonu ara ııra 
blr kelimeye lıliyle ilri karıılık ıekli 
koyar5k, biri üstel do karar kıl ata 
yuıırların zevkine bırakmıftır. L ________________ __, 

• 
ır 

Çarpım 
Bf r Kamyon Adam kıllı 

Parçal ndı 
DUn yi e iki kaza olmuı, btr 

k myon parç lonmıı, bir dam da 

yeralanar k hayatı tehliked 
olduğu halde hastaneye kaldırıl· 
mıfbr. 

Vatman Burhanın ldaresiadelrl 

B bek tramvayı Ort köyde 3819 

No. Jı kamyon ile ılddetJe çar
Plf ışlar, kamyon tamamen po,. 

çalanın mıı, tramv ym da ön 

tarafı hurdahaş olmuotur. Şoför 

ve tınan ıorguy ç kihniıtir. 

Şoför Ahmedln ld resindeki 

1781 No.lı otomobil de, Sirkecide 

Reşadiye caddealnden geçmekte 

iken birdenbire önllne çıkan 

hammal izzete çarpmış ve t hli· 

keli aurettc yaralamııtır. 

Yaralı C rrahpafa haatancıine 
aldınlmıı, oför de yakalan• 

mıştır. 

p z 
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SON POSTA 

aydarpaşa Yangı ı Tazelendi 
A 

me 
Tazm· 

en 
at 

O Bin Lira 
steni yor 

Mahkemenin Ver
diği İlk Karar 

Nakzedildi 
H ydarpap garı yangınından 

dolayı ıigorta ıtrketinden hfikfı. 
metin ( 2 ) milyon lira tazminat 
aldığı mslOmdur. Bu tazminattan 
dolayı ortaya yeni bir tazminat 
dav Si rıkmı tır. Davayı cçan 
avukat Kenan Ömerdir. 

K nan Ömer, daha demiryoJ.. 
ları hükfım t gcçmed n kum
pany namına bu tazmin t 1 1 U 
uğraımıı, hat devJeto geçince 
1 ten çekilmiştir. Devlet tazminatı 
alınca K nan Ömer, bu işe 
evvele kendisinin başladığını 
ileri aUrerck kumpanya aleyhine 
bir dava açmııtır. Fakat muka· 
Yeledo bu Iıten dolayı kumpan· 
yanın vermeai icap eden borçlan 
hükümet teahhüt etmiıtir. Ken n 
Ömerln kumpanya aleyhine açtığı 
40 bin liralık dava da bOkiimetio 
al yhlne oçılmı olmaktadır. 

IJk duruıma ıonunda Kenan 
Ömer mahkemeden 25 bi liralık 
bir tazminat için hükOm almıştır. 
Fakat Temyiz mahk mesl bu 
hükmU bozmuştur. Şimdi dav 
ikinci Ticaret mahkeme.sinde 
yeniden görillmektedlr. ÖnUmUz· 
deki pazar gUnO davaya d vam 
dilccektir. 

Bir Lağım 
Patladı 

Fak t Dört Aydanberi 
Açık Duruyor 

Kllçtlkpazarda Kantarcılar cad
de inde Tesviyeci ıokağında yol 
üzerinde patlayan bir bir lağımın 
dört aydanberl açık kaldığı v 
o civar balkının ııhbatinl tehlf· 
keye ıoktuğu hakkında Fatih 
kaymakamlığın Ye Bel diy ye 
ılkay tte bulunulmuıtur. 

O civar halkı, bu çirkin man· 
zar nın tinlloe geçilm sini iste
mektedir. 

Kumaf Kaçırırlarken 
Hayfadan dna limanımıza g len 

Kareıl vapuru yolcularmdon Da· 
idin hnrek lleri muhafaza te ki· 

IAb memurları tarafından fUpheli 
görUlmUı. Uzerinde yapılan ar ş
tırmada 55 kiloya yakın ipekli 
ve yünlü kumaş bulunarak mü a• 
dere edilmiştir. Davit ihtisas 
mahk meılne verllmi~tlr. 

r Ola •n B. Di or 

~~ 

"o' ... "· ~,s 
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................ _ .............. _ ......................... . 
ahkamların 

Sayısı 
Çok Arttı 

1 tanbulda Yeni Hapi ne 
Yapılmaıı Düşünülüyor 
lıtaobul haplıhanesindekl mah· 

kümlnrın ı yısı son z manlard 
(835) l bulmuştur. Koğuılar tıklım 
bldım doludur. Mnddeiumumtlik 
ve hapish ne doktorluğu bu lıdl· 
homın sıhhi mahzurlannı teıbft 
ettirmiştir. Mllddeiumumtlik dDn 
Adliye Bakanlığın vaziyeti bil· 
dirmiıtir. Bizim lSğr ndlğimize 
gör Bakanlık Y edlkule hericind 
bir hapi11haoo yaptırmak tas v· 
vurundadır. Bur da vaktlle ol• 
dukça a-eniş bir toprak ahnmıı
tır. in a malzemesi de hazırdır. 
Edirnedekl hapishane de baıka 
bir mUesaeseye t hıi11 dlldfA'J 
için Istanbulda yeni bir haplsha· 
nenin yapılması gerektir. Hatta 
bu sene iD§aat baılanmaıı bile 
beklenmektedir. 

Borsa Komiseri 
Borsa komiseri Ihsan Rıfat 

Osmanh Banka11 koogreıinde 
hazır bulunmak llıere Londraya 
aitmiıtfr. 

iki Korsan 
Yaka ndı 

Gece Yarı ı Denfıd 
Soygunculuk Y apmııl r 

Zabıta memurJan, iki azılı de
niz konanı ya alBmlfl rdır. 

Bunlar Veysel oğlu Nazım il 
uatııfa oğlu Mehmet ialmlerlnd 

iki kafadardır. 
Gece, s at U; dotru, B lat 

caddeal tlzerlnde devrf7e go:z: D 

polia memurlan, ı hlldon n81%1D 

uzaklavmıya ba lıyan bir andal
dan 9llphelenmlfl r Ye onlar da 
arkadan baıka bir sandala bine
rek takip etmftlerdlr. Neticede 
öteki 111andal çevrilerek ranmq, 
f çinde pah ca kıymetli ola yirmi 
parça kadar yedek v pur le aıımı 
bulunmuştur. Bunl nn bıraı:z:lama 

olduğu anlaıılnııı •• korı nlar 
yakalanmıitır. 

Haber erimiz burada bit
medi. 6 ncı •ayfamızd 

d v m ediyor. 

1: 

il o 
[J 

o 

Mn;·ıa 30 

ı~~~~ 
arihi · I 

Bir ki 
Satırla 

'lr eti Hayriye Prote toc.U 
lara Cevap Veriyor 
Anadoluhlaarı halkının Şirketi 

Hayriye vapurlarına binmeyip 
ıandah tercih etmek ıurotlle 
7apbklan fili prote11toye. Şirket 
direktörll bay Yu.suf Ziya şu 
ceYabı vermektedir: 

.. _ Sulhun ilk aenealnde yol0 ; 

cu adedi 10 milyon 740 bindi.' 
Bugün iki milyon kadar eksiJmfr 
tir. Şirketin, yolcu azaldıkç 
flatlan yUkaelttlği, pahalı kömDI 
alıp yakhğı iddiaları 7ersi:ıdlr., 
Şirket mllmkUo olan tenzilAfı 
yapmaktadır.,, 

>f- .. .. 

Perl Elçlmlz 
Parls, 29 - Dış Bakanı ~ 

La al, Türkiye BllyUk elçisi B. 
Suadı kabul etmlıtlr. 

.ıt .. .... 

TUrk - Bulgar 
TUrk - Bulgar anlaımıııı hasl• 

ranfn 1 t inden itibaren tntbl 
edllecektir. 

.... * .. 
Numerotaj 

Numara ve ıokak levhaları• 
nın yerlerine takılması 1 1 3 aydı 
bitirilecektir. 

* * .. it Sahlplerl için 
Belediyede iş sahiplerinin Fen 

mUdilrlUğllne yapacakları mür • 
caatlann çabuk başarılması lçlO 
J nl bir kalem kurulacaktır. 

* * * Çocuk Ealrg Kurumu 
latanbul çocuk esirgeme kuc 

rumu idare heyetin• Şemsettin, 

R ılt, Zaime, Kudsi, doktor lbt 
rahim Zati, Tevfik, Ihsan Sami, 
Muhip, Salim Ahmet, Hilsamettln, 
Raıit, Ayşe, Naile Tevfik, Hakly 
Emin ve General Şakir ıeçilmlr 

lerdir. .. .. .. 
Genel 

Memurların haziran ylıklal'I 
hiç g cikmiyecek, nyın ilk aUnOJl'I 
den itibaren verilecektir. ...... 

Emlak &atı,ı 
EmlAk ye Eytan Bank ıı, k n• 

dl tasarrufunda bulunan bina fi 

araaların ıabşına devam etmek• 
tıdir. 

* lf- lt
Afyon • Antaly 

Gelen haberlere giSr , Afyon .. 
Antalya hattbnda demiryolu 
d6ı nm f aallyeti ileri mektedir. 

« « • 
lhrac tımız 

Bu yıl ihraç maddelerimizin 
harice satışı pey bereketli ol• 

Neol Slldullah - Ayol Huan B., baknnaı 1 
Mehmet Aum Uı btni ıaıeteoi komisyonuna 
ıokmuyor. 

Hasan B. - Canım Aıım Us, Naci Sıdul· 
lah ıibi gen9 ve kıymetli bir IU'kadaıı içeri 
neden almıyoraun1 1 

Asım Uı - Hasan B. I.. Biz gizli lı:onuta-
cıığıı, berkoı içeri giremez, ya.aktır 1 

1 
Hasan B. - YOrü Naci Sadullah, gldeliı:c, 

7anlı§lıkla biı kadınlar bamamıua gelmltiı gQllbel 
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Hergün 
Operatör Kemalden 
Bir iki Sual 

• Gençlik 
• Cümhuriyet halk partiıinde 

cereyan eden konuımalardan 
k&kn memleket dlflnda bulunan 
t .. ekklllleria daiıtılacaiı htıkmü 
çılraralclı. Bu teıekküllw aruıada 
alda ilk relen maaonlak oltlu. 
• haber, maaonlar arumcla te
llf uyudardı. 

Oatacll izam operatlr Kemal 
ortaya çıktL Maıonlapa milli
retçl, ••tancı, lakıllpçs, hllrriyetf 
HYer bir te19kknl oldupnu Ye 
flmdiye kadar memlekete m•· 
metten baıka bir hareketi ılrftl. 
mediiinf Din ettL ,.. 
l Bir iki Sual 

Ostacla Azama bir Od aaal 
IOrmak laterim. C.•aplarw ver
mekte kendilerini ıerb•t b1ra
kıyorum: 

1 - lluonhak m1111 bir te
pkkll mlldDr, beyaelmllel bir 
teplddU mildir? 

2 - Maaonlujun ı•J•ll mlln 
midir, ko•mopolit midir? 

• SON POSTA 

Resimli Makale 

Hayat hir oepb.e harbine benzer. Muvaffak olmak hiru 
kuvvet, biraı ll11&p, biraı ela teıadlf itidir. Cephede düt
mammızua kuvntiui bilmeye meoburm. Ona göre kun .. 
tlmw tamamlaaak iıtiramıdayız. Fakat bütün bu tedbirlere 
rağmen t"udüfün de rolünil inklr edemeyiz. Hayat ta 

a Cephede il 

6yledlr. DilfmaalanDlllı bilmeye, ıi1Wanm11:1 ona göre 
bilemeye mecburuz. Teıadlf &e yardım eder1&, muvaffak 
olmamıza mani kalmu. Fakat hHapaız ff hazırlıbas cephe
ye kof&Dlar perit•n ve mahvolurlır. Hayat oepheabıe vıtar
bn diifmanmın biliııiL kunetleriniıi heup ederek balll'la
nınıs ve çıkacak ilk fırsattan iıtifadeve çalıştru7.. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

3 - Sizin nazannızda maıon y 
Jlanbfr BaJ,ar,blrlnrf.liz U. maND o I a I ı•stand olmıyan hır T.ıı ar .... da bir a 
fark yok muclar? Blriad1l ilda- Korku Veren 
elye terclla etm• .W.1&? 

4 - Maaonluk biri Pariate ş • ı 
~ =-= :tı:?ıt.-ı: · ayıa ar 
barla Ü T6rk maaonlutunua 

Çıktı 
~ matad•t c1atmc1a balan•• Metaksas, Venize- ___ A_ta_t_ü_r_k ___ M_ü_z·e-d-en_A_l-tı-nlan 

5 - Yllbek hlr ma•lddeai- lostan Para aı.. J>eyı.t aamıaa yaptınlacalr Yakında Ankaraya Git· Aşırmıılar 
~~dhlm ~ '' ••b· Mfa&rkacaat ede.. Alıyormuı meleri Muhtemel •-mı·rde Üç Kip· Tevkif 
..,. ea uın ecae 1 at •••0., Ankara, 29 - COmhur ReUI iZ 
:!e;..!..~":t:.:? tleill, V enizeloa Eski Kral he Atatarkna iki haziranda Ankara- Edildi 

6 - Mason kuJDIJI bir takke, Anlaımıı Ja ıelmell, birkaç gOn kalchktaa bmlr,29- bmlr mthealnde bir 
-..onlak bir tarikat deill midir? Atlu, 29 (HUUll) - Seçim •e yeni Rumen ve Macar ..erı.. bar11zhk meydana çıkarılmlf, 

Bu ali --•-- L- &---'- rlnl kabul ettikten aonra latao-• • c••-r-• .,. ..,...- mlcacWelwl mlDaMbetlle çok bala dlnm..S muhtemeldir. ambar ...... Fadıa bir buçuk 
klllln mahiyetini meyclua takar- ıarip pyialar tlauaektedlr. Ga- f MDecleab.t bua Vaedllr 
.. ,. ki& ıelir IUll'lL zeteler Metaku11D memlekette ' Kanunu •• Biuu albnlanm ......... 

-tl kanpldaklar pkal'lllUI için V.. Arraf Pece ile aarraf Leona 

Gençler 
Almanya aeyahatladea 1..t 

dinen bir arkadq anlabyorı 
- Alman1ada h ..... y ı•nçl .. 

ıla ellacle. Berllocle botla mat• 
buat •• propaıaada lflerrlnl idare 
eden adam 34 Y8flDda. H ... 
hartta ayni İfl 30 y&flllda bir 
ıeaç girnyor. Mllnihte matbuat 
leli 24 ya11nda, bu ı•çler ken• 
dilerine Yerilen ifleri plllmemif 
ltlr ıUr'atJe flrlyorlar. Birokrui 
rok. daktllonwa, dos7aaua, muha
laer9nın yeriai makiae .ı....., 
ralnız Glbela'in odumcla 24 auh
t.Uf makine ••r. Geaç amir 
•akineden makineye kOfUyor ve 
Alman1an1a h• tarafma talimat 
leriyor. 

lnslltwede Makdoaald çekil
dikten 10nre kabineye otla rlre-
- Bu clelikanh 34 J&fllldadu. 
La2iJb harici aiyuetiai idare 
tclea Edea henb otm bet Y8f•na 
t-lmemiftir. 

laıUb ıuetelerladea &iri ıe
'"8 ıtla. ıazetede çahpa talufr 

-.1'..:~--.. Jetlnde ota , ..... •armam•ı 
llllaçl..ı. ..... ,. t .. kD •ttlfhal 
razı1ordu. 

Çabak "' 19111 ... kat't ... 
- .. ~ ... ,.,.;:: ancak paçlik yapabilir. 

Lh krallJI ancak bl1le inliye• 
llllllrlL 

• 

ainlost.aa para almakta oldap. Kamutayın Gelecek Top-
au Juıyorlar. 1 d G.. öl k aatbjl ldcliuı lzerbıe tahkikata 

Y..ı çıba bir pıet• Veni- anbaın a orüı" ece girifilmiftir. Her &çtl de mçlannı 
zel01un eski imal Jorj U. anı.,. Ankara, 30 ( Humı) - it itiraf etmiflerdir. Albnlar meydan 
mak için ortaya birçok taYa1811" kaaunanun Kamutayın ikincl ter da yoktur. Esat teYkif edilmlftlr. 
cular koydajıa• yazıyor. rİll toplantıaında kon111ulacajl ismet lno"nu.. Şehrimı·ze 

Hlkfametl laeçl• zamanında Ye neUcelendirileceti anlaplmak• 
zorloi• koymak için papaalann tadır. Geliyi>r 
bqkaldumUllll da Metakıum T erkos Deposunda Baıbakan ı .... t inanı J•nn 
tebrik eltili llylenmektedir. ,.hrimize gelecektir. 

Ba hallere karp hllktimetla 8 v 1 K 
dlktatlrllk Ula edecetl teblp ogu an iZ Yeni Hatlar 
olunmuıtur. Daha iki Gln Evvel Ortodokslara Önümüzdeki Eyhilde 

Ni1&nlanmııh lıletmeye Açılacak 
Saylav lıtemat Zihninin Dd gla enel Fatih Belediye Ankara, 29 _ Devlet Demir-

e M b dalrealnde nlkllu laydu •• ir ektu u Karasalllrikte otura Bedia adla 1ollanndan 90 kilometrelik Eakl-
Ankara, 29 - 8at111111 E.- iman Ediraekapıdaki terkoa au puar • Somacık, 61 kilometrelik 

kl .. blr Saylan latemat Özdamar deposunda ll&all bulunmuıtur. yol Çab • Dicle, 100 ldlometnlik 
bUtlD ortodoblara " ortodokı Bedlamn depoya naııl dlftl- Dide• Erıui • Diıanbeldr, 32 
mlltevelH heyetlerine birer mek- il tahkik eclllmektedir. D•poda kllometnlik MalltJa • Kocakap-
tup ı&ıdererek ha.,. teldlkealal cuet çıkmca latanbula ra11lan r1, 80 kDometrellk &•a. ıc... 
Wlea lya olmalarma tavsiye bittin borular bpablllllft Ter- ki n ı.:Q kilo ., __ uk A'-
etmit. keadW de bw yıl .ıu lira kOll:an d•poya relen boralar pr.., ~ ••w... ru70D • 
yennetl teıblılt etmiftir. dotnıca ı.taabula ıiden borulara Antalya, 62 kilometrelik Çangm-

E k E • batlanarak •temin edflmlf, de- Somac:ık batlan Eyltldellflem•i• 
ıe tı podald au da boplblarak depo- açdacakbr. Ankara ile Çakın ara• 

fsmirde De Bir Kaçakçı nun temldenm•ine bqlanmıfbr. auıda da bir Huirandaa iilbana 
Şebekeai Tutuldu T enzilitlı Kazanç teaezdla katarlan lfletilecektir. 

Jsmirden JazalıJor: --,---• 
Burada et bçakplıfl yapan V ergı· Sİ yazıhane, muaye•hane •e ldar .. 

ltlr ,.bekeala eplderi keserek hanede birkaç kiti mllttwekea 
etlerlal halka kO)'D eti tiye aat- Aabn, 29 - Ka..., YersW çalııbldannı ispat ettikleri takclir-
tddan anlafılmq •• lnma yapan- bDuaa blklmlerlnl deilftlrea de her birinin kazanç verıtiıinden 
lar yakalanmıpar. bir maddelik kanana g6re bir yllzde 30 tenzUlt yapılacaktır. 

r 
iSTER iNAN /STER 1 NANMAI 

B"ır yazıcı arkadat yazıyon "Ba otel acaba nerededir, deninizf tlıtimal ki böyle 
"Size bir otel anlatacağımı !ervlal bozuk. Kıım bir ıey olacağına inanamıyacağıms için, mübaliğa etti· 

nlar akmaz, mmluklar buı tutar. Banyolar, ayakyollan fime hükmedeceksiniz. Hayır; ben, ıadece, verilen 
berbat. lçlnde elektrik tesisatı var amma, bozuk olduiu tahllltı aynın kaydettim. En hüora bir köye bile l&yik 
için, odalan petrol IAmbalarile, halt& mumla a1dmlat- göremiyeceğinis bu otel bizim en büyilk. en tirin ve 
mağa utra11rla~. . Otel b .. tan ~ pia mtul111nr. B\i cuibeli bir Wriat merkezi ol....t görmek iıtediğimlz 
aaydıklanm yetifmı;yoı gibi, daha bırçok nobaa .. ;yı.~ Bunada, IDudai tepuiııde 1 Otel de ıu ve7a btı tabla 
de var. . , t.it dıfil Til&Jetiia huul idarelİlıiu mala !» 

iSTER /NAN iSTER JNANllAI 

Sayfa a 

Sözün Kısası 

Ahmet 
Cevdet in 
Ölümü 

._ _____ Sernr Becll _ _. 

Ahmet Cevdetl ben on yedi 
aene evvel tanıdım. llk olarak 
onun Ikdam'ında muaabhihlikle 
ıazeteciliie batfamıfbm. Onda, 
ıaf bir köyltl ruhuna kolayhkla 
yerleımiı b:r Amıpa medeniyeti 
qlu buldum. Ba ruh Ye bu aık. 
ona, iki basit ve blylk fikri 
salametliace humettirtaifli. s.,.. 
b.lki on bini geç n makaleleria-
deki fikirleri fU .ki sö de kısalt
mak mllmktınd6r: T urkletellm ve 
A nupalılaıahm. 

Hayabnda istediğinden -Aliauu 
16rdilğll için bahtiyardır. 

Aokaraya gitmeden birkaç 
Kin •••el, meuup olduğum bir 
liafta mecmua8111cla bly8k tr... 
cleflml alrmeje gelmltff. Elilll 
iplik. Hlll bir suete çıkarmak 
latediğini al1llyorda. Bize buı 
6ğtltler ••reli. Henk reni çıkaa 
mecmualann hiçbirini 16rmedijl 
lçla: 

"Resim koyun~ relim 1 dedi, 
ruimsiz ıazete olmaz. " Ba, çok 
l»aait fikir; g&rgtllerle dolu bir 
hayatın aon Terimlerinden olma
ca ayn bir mana alaJWCla. 

Ôllm&nb Ankara Bum K• 
rulta11 ghlerine leladlf eta ... 
•clald m•!•k lte1eca•ll"P Jlk
Mk ve acı bir Japatadır. Soa 
aefealni ele aealepae Yeren ba 
btıJD)r TDrk ~tedli, kandlalle 
beraber batla bir razetecWk 
ekoluaa da meura f8tlren 1a11 
bocamadır ki Bum Karaıta,... 
rW•clill alaka, rulmntla ..... 
.. , o1c1a1a elem ..... ........_ 
ft tuelild• tlzll olclaia•• ıa.
termlftlr. Belki yatlı bir ylrek 
o pnç ruha laflm•dıiı için ıek
tl •• durdu. Bu da onma &16mtln
.._ li7ade canhhjuqn iapabdlr. 

Almanyada 
Askerlik I 

Bir Sınıf Daha Silib Albna 
Çairılı!ı 

S.rlia, 29 ( A. A. ) - Meekrl 
aıkerllk hizmetinin lhtiJat teıkUMa 
kara balumıadan IOIU'adu yapılacak• 
tar. Şimdilik befl ukerllk mıntaka• 
11, ibtl7at kuvYetleriala hqbeuıaa 
keadi mıatakalanadaa htlarlk ect .. 
celderdlr. Fakat clota Pru.,..ı ,u.t 
aanataadtn ayrılmıı •• kendi , • .,. 
paını kadlıinia JaP•Hı lbım ••lea 
•• nGfuıa as ol- ba -taka 1f1a 
barbi1e ~bahta mecbarl ukerlitl 
eW beı 7qaaa kadar t1karm11 •• 
llrlacl Wr ımufı 1'10 .. m.ı da •• 
albaa r.llrmalbr· OaıaW.ld .-.. 
lude • -ıtt5-Bler ile 1911 Blu, 191' 
hlarla 1912 iller ve 1917 lil.ı. de 
1913 iller apl .... ada .aalt albatla 
balaatlurtllacakbr. 

lzmirde Bir Mani-
tacı Vuruldu 

lzmir, 29 (Hu1Ull) - Cabr
çeı•• karakola bekpll \'...t. 
aabaha Dl'fl lokakta dlrt kit'• 
para paJlafbldarm f!:lt. 1z ... 
lviae Jllrllylaca ~ ... , .... 
Fakat bunlardan manitam Mehmet 
bekçiye kllfllr ettiil lçba bekçi 
Yuauf tabancaıUe at9f etm1f, 
raralallllfbr. Mehmet haataned .. 
cllr. Tahkikat 1apdıyor. 

r 
Güzel 
FotoOrat 
Yar1tımız 
Yu geldL Şimdi karda, d .. 
nizde, plijda birçok glzel 
manzaralara phit olacabıı· 
nıı. Elinizde fotoğraf maide 
neniz ••na. hemen bunlar
dan birini tnbit edim • 
çıkatdağıaı• foto;rafı bize 
16nderilliz 
Hw n......._ fototnf lçia 
tabibine 1 Ura ••ileeektlr • 
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,,.--------------------------------------------------· -a.-.-tM-eml-elu!t_Mı_anz-aras----r MEMLEKET HABERLER j ~ 
Biga Köylerinde 
Son Posla 
Demirci Çerkeslerinin Ga

rip adetleri vardır 
Biga (Huıuıi) - Demirci Bf· 

ganın 3 saat uzağında 60 evli bir 
köydOr, Burada oturan yurtdaş· 

)arın kark haneai Kafkaı ve yirmi 
hanesi de Rumeli göçmenidir. 
Köy kurulalı 40 sene kadar .ar
dır. Rumeli aöçmenleri ıonradan 
gelip buraya yerle~mfıler ve kom· 
ıularlle kon ufa konuşa Çerkesçe 
konuımayı belleml.ılerdir. 

Kafka1 ııöçmenleri aabah kah· 
valtılarında çaya çok devam eder• 
ler. Sofralarına koydukları ve 
( Çerkea peyniri ) adını verdikleri 
bir nev'i kuru peynirleri çok meı· 
bur ve lezetlldlr. Baca üstündeki 
raflarda kurutup kakit haline 
ııetlrdiklerl bu peynirin • biraz IH 
koktuğu için· kendine bas bir 
çeıniıi vardır. 

Bu peynir, çok katı oldutu 
için çayla yenileceği zaman k .. • 
kince bir keserle urulmadıkça 
parçalanmaz. Rumeli iÖçmenlerl 
de komıularından göre göre ayni 
adetleri alıp komşularlle kayna• 
mıılardır. 

Zevk aahlbl insanlar olduiu 
için evleri lklıer kat ve ıehir 
evi aibl ıUıllldür. Bahçelerinde 
her tUrlil çiçekler, tarhlar vardır. 
Köy sokakları geniı, dllzgUn ve 
kaldırımlıdır. 

Ormanları bol, odunları çok 
yakın olan bu köy balkı, evleri· 
nin bahçelerinde yiyecek kadar 
meyva dahi yetiştirmiıler, timdi 
de bağ yapmıya baılamıılardır. 
Yabani ahlatları atılamıılar, gU
zel armutluklar meydana getir· 
mlılerdir. Sulan bol, kuyuları 
tatlı olan bu köyün karııdan iÖ-
rlloUşU pek hoştur. 

Yazın kuruyan bir dere, kı· 
ıın k6yiln kenarından akar ve 
değirmenlerini çevirir. Bu derenin 
kenar.ndakl yıllanmıı çınarlar, 
k6ye başka bir gUzellik vermek
tedir. Kadınlarının, diğer göçmen 
köyleri gibi aba ve ıayak do
kumıya merakları yoktur. Tarla· 
larda çokçası erkekler çalııır. 

IC admlar bazen mııır ve nohut 
çapHına sıiderler. 

Kafka1 g6çmenlerJ musikiye 
çok meraklıdırlar. Kendilerine 
mabauı makamları, ezgileri, ı:ıl• 
nllerl, tlirklUerl ve oyun havalan 
vardır. (Çerkea çalgııı) dedikleri 
körilldli armonikleri pek güzel 
çalarlar, düğünlerinde Kafkas 
oyunları yaparak çok sıUzel ej'· 
!enirler. 

Eıkl görenete uyıun olarak 
gelinlik kızları erkekten kaçmaz
lar. Evlendikten sonra artık kaç· 
göç baılar. DllğUnlerlnde at koı
turmayı pek ıeverler. Kendileri 
umumiyetle hayvan meraklısı ve 
binicidir:er. 

Çok ltaath olan kadınları, ko
calarına kat'iyen kartılık vermez• 
ler, onlara bir mabut ıibi tapar
lar ve hllrmet göıterJrler. 

Döğünleri pek aade •• mas
rafsızdır. Evlendikten ıonra bir 
genç Hnelerce kainpederine gö
zükmez, onu görünce kaçar. Ka· 
dınları, • bir hürmeti mahıuaa o!· 
mak Uzere, erkeklerlle birlikte 
kahvaltıya oturamazlar. Onlar 
yemek yerken kadınlar ayakta 
durup hizmet eder!er. 

GUzel Türkçe konuşmayı bilir
lerse de kendi ara!armda hep 
Çerkesçe konuşu) orlar. Çarşıya 
pazara ielmeyen, halk ile mua• 

935 Arsıulusal iz mir Panayırı 
Hazırlanıyor 
Eşya Nakliyatında 

Yüzde 85 Ucuzluk 
Yapılacak 

lzmir, ( Hususi ) - 935 yılı 
arsıuluıal lzmir panayiri 22 Aiuı
tos tarihinde Başbakan lımot 
lnönil tarafından açılacak, 11 
Eylüle kadar devam edecektir. 

Baıbakan ismet İnönü pana• 
yırın birinci baıkanlığını, Ôko· 
aoml Bakanı Bay Celil Bayar da 
ikinci başkanlığı kabul etmişler• 
dir. Baıbakan ogün bir aöylev 
vererek panayırı açacaktır. 

Hnknmet, lımir panayırına 

bllyUk bir değer vererek baıı ö-
nemli kararlar vermiştir. Memleket 
dıtından lzmir panayırına iıtirak 
edecek firmalı.r için Bakanlar 
Heyt-ti kırarile tlnıdllik 200,000 
liralık aerbeıt döviz verildiği gibi 
sıUmriilc, kontenjan ve döviz 
itleri hakkında da çok faydalı ted
birler alınmııtır. Panayıra gelecek 
ekspozanlar bllyUk kolaylıklar 

görecektir. Şimdiye kadar Sovyet 
Ruıya, Y unaniıtan, lngiltere, 
ltnlya ve bu memleketlerden bir· 
çok firmalar da panayıra reımen 
iştirak edeceklerini panayır bat· 
kanlıiına bildirmişlerdir. 

Vapur kumpanyaları yolcu 
naklinde yüzde elli, etya naklinde 
ytızde 60 • 65 tenzilat yapmayı 
kabul etmltlerdir. 

Devlet Deıniryolları blltUn 
hatlara t•mil olmak üzere yüzde 
50 • 80 lenzllAth bir tarife tatbik 
edecek, bu ucuzluk 25 gUn de· 
vam edecektir. 

Ayrıca lzmlr panayırma ·ve 
lımirin kurtuluı bayramına itli· 
rak edecekler için TUrklyealo 
en uzak kötelerinden İzmire 
İiuauıi katarlar tahrik edilecektir. 

Bu ıekildo panayır glinlerinde 
lzmlre hariçten 300,000 kitinin 
gelmesi muhakkaktır. ltanbuldan 
da merkez f ıletme idaresi 21 
Ağuıtoı gUnU lzmlre huıual bir 
yapur tahrik edecektir. 

Panayır hazırlıkları, reklAm 
itleri 9ok genlıtir. Gelecek yıl 
panaym, 320,000 metre murab
bahk (KUltür park) ın ortasında 
el•cakbr. 

Ad. Bil 

melHi olmıyaa ihtiyar kadınlar• 
dan Ttırkç• bilmeyenlere de te-
1&dilf olunur. Bir delikanlı, lhtl
tlyar yollu adamlarla yanyana 
yllrUyemeı. Mutlaka bir adım 

ıeride lider. 
Ea fakirine en zenılni ayaja 

kalkar, hürmet eder, yer g6ıterir. 
Büyilk ıözll dinlerler ve yaıhları pek 
aayarlar. Bunlara benzer daha 
birçok görenerek idetleri vardır. 

Miaafire hürmetleri çok f aıla· 
dır. En fakirinin banHlnde aakız 
sıibi temiz ve beyaa bir mi1aflr 
yatatı vardır. Evlerinin lntlıamıaa 
diyecek yoktur. Her zaman ki· 
reçle ııvalı ve badanalı olduau 
için, evleri yeni yapılmıı gibidir. 

Şlmdtlik mokteplerl yok1& 
da bUtün ıençlerl yeni yaııyı 

bellemiılerdir. HerkHin ihtiya
cına kadar inek ve koyunu •ardır. 

KUndelik yiyecekleri, mııır 
unundan yapılmıı Çerkeı paata• 
ııdır. Buna, plılrilirken tuz katmaz• 
)ar. Onun için gözleri uzata çok 
iyi görür diye rivayet edilmekte
dir. Bununlaberaber çok aOzel 

İzmir panayırının kültür paYyoou 

Dursunbey de 
Palamut Satışı 

Dursunbey, (Huıuıi) - Y edl, 
ıekiz yıldanberi bir kilo bile 
palamut satılamıyan kazamızda 
bu senenin ilk dört ayı içinde 
1,216,000 kilo palamut 1atılmıı 

•• 8 bin lira alınmıtlır. Bunun 
1ebebl trenlerde ucuz tarife tat• 
bik edlliıl, navlundan elde edilen 
karın ahcı ile satıcı araaında 

pay olunmaaıd11. 

Palamuta urilen para köylO· 
nUn emeğini korumadığı için köy· 
lü palamut toplamamakta, mah· 

Tar susta Yeni Yıl 
Mahsulü Alındı 

T arıuı, ( Huıuıt ) - Yeni Jll 
mahıuln alınmııtır. Bu hafta pl
yaaaya çıkarılacaktır. Amele yev· 
mlyHI her hafta artmaktadır. 

Tarauı şimdi hariçten gelmiş Jıçl· 
lerle doludur. 

.......................................................... " 
ıul dalların Uzerlnde çUrUmekte 
idJ. Şimdi k6yl0 bu it• büyük 
bir önem vermekte •• palamut 
aatııana bel batlamaktadır. Bu 
yıl Durıunbeyde 3,5 milyon kilo 
palamut çıkarılacaktır. 

Kırşehirde Bayındırlık Çalışmaları 

Kırtablr (Huauıl) - Burada ıenlt bir bayındırlık çalqma1ı vat
dır. Çarıı Adeta yeni baıtan yapılmııbr. HergUn yeni bir dlkkinın 
yeni bir binanın temeli atılmaktadır. Halk bu çahımalardan ıok 
memnundur. Kırıeh1r aı r:aman ıoara 1Ul1en olacak, yeni yapılar, 
dll:zgUn ıokaklarla ıUılenecektir. 

mayalı ekmek yapmayı dahi 
bilirler. 

En fakiri bile yemejlnl mun· 
tazam bir masa tlzerinde çatal, 
kaıık ve bıçak kullanarak yem•i• 
abıkındır. Kahveye okadar dilt· 
kUnlUkleri yoktur. içine dövUlmUt 
ceyjz kattıkları ve: "ÇerkH tavu• 
tu ,, namı •erdikleri tavuk ye· 
mekleri çok neflıtir. Sofralarını 
ıörenler, kendilerinde ince bir 
zevkın bulundutunu derlaal an· 
larlar. 

Çok zeki •• çalııkan olan bu 
köyUn halkı, tatları yakın oldufu 
için yakında bir mektep yaptır
mayı ta1arlamaktadır. ihtiyar 
heyetinin verdijl kararları, köy 
kanununa sıöre verilen hUkBmleri 
ygmak için odalarının aylıkla bir 
lrttibJ vardır. 

Kıt gUnlerl evlerinde saç ıoba 
yakarlar ve hep ıehir tertibi ıl
derler. içkiye hiç alııkanlıkları 
yoktur. Köyde ihtiyaca kAfi Hnaf 
varsa da, kahvehane yoktur. 
Geceleri köy odaaın da toplanırlar, 
hUkfımetten sıelen emirleri bura· 
da birlik okurlar ve ıııete oku· 
yarak ahvali llemden haberdar 
olurlar. '· Aydüı 

Balıkesirde Kög 
Bayramı 

Balıkeair, (Huıuıt) - Halkevt
aln tertip ettiği köy bayramı 31 
mayııta bUtUn Bahkeılr köylü
lerinin iıtirakile tepecik köyUnde 
yapılacaktır. 

Bayrama tehir halkının da 
lttirald temin edilecektir. Şehir 
kulUbUoU muntazam Hrviıli o gön 
için övOnU 25 kuruta yemek 
hazırlamıtbr. Bayramın gllzel ve 
neı'ell ieçmeai için lizımgelen 
hazırlıklar yapılmııtır. 

Manisa Muallimleri Salihlide 
Salihli (Huıuat) - Manisa ve 

mülhakatı muallimlerinden 150 
klıllik bir kafile bura, a gelmiı, 
mesleki tetkikler yapmışlardır. 

OntUkler Komisyonu 
lzmlr (Husuai) - Bir öntuklt r 

komisyonu teşkil edilmiştir. Bu 
Komiıyon Izmlr ,aranda me\'cut 
öntlikleri ( harabeleri ) tesb.t 
ederek mu haf azasıııı temin t d ! · 

cektir. 
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Kliring işleri 
Ve Uluslar 
Kurumu 

Cenevreden yazılıyor - Ulua
lar kurumu 6konomlk işleri ko
misyonu tarafından tetkik edil· 
mekte olan Kliring ve takaı 
mukavelesi çalıtmaaı nett-.:elenmlı 
•e bu mesele hafta içinde top
lanan konseyin 36 ıncı celsesinde . 
ıörlltDlmUttllr. 

Uzun bir çalııma ve mukayese 
mahıulO olan rapora nazaran 
bugtln hemen bütün memleket• 
lerln ökonomlk gidişini idare eden 
bu mübadele ılıtemleri iyilikten 
ziyade fenalık doğurmakta •• 
doyanın bir an evvel tabii ve 
latlkrar kazanmıı bir ekonomik 
duruma dönmesine mani olmak• 
tadır. 

Bu mahzurlar yalniı rı6zde 
kalmamaktadır. Bu it için 
tanılın olunan suallere muhtelif 
hUk(imetlerin •erdikleri cevapla• 
rın tasniften çıkan hakikate da• 
yala bulunmaktadır. Bllha11a Fran• 
ıa bUkümetl klerlng ve taka1 
ıiıtemlerinln mahzurlarını açıkça 
ortaya koyan fikirlerle cevapla• 
rını doldurmuıtur. 

Mamafih uluslar kurumu da 
bu itin birdenbire ortadan kalka• 
mayacağana kani bulunmaktadır. 
Cenevrede tebellür eden noktal• 
nazara göre (ikl taraflı anlaş· 
malar) yerine (birçok taraflı an• 
laımalar) meydana gelmelidir. 
Bu ıekll dllnyanın tabii yola 
dönmesi için kullanılacak en emin 
k8prU olacaktır. Hatta bu .. hu• 
ıuıta Cenevre Üniversitesi Oko• 
noml protealSrü M. Milhaud der-
hal amelt sahaya konulabilecek 
bir teklif ortaya ıokmaktadlr. Bu 
teklife göre her memlekette ulusal 
bir takaı komitesi ve bir de ar• 
ılulusal merkez bulunacaktır. Me
ıell Almanyadan 1000 marklık 
bir mal almak lıteyen bir Tllrk, 
Türkiye Merkez Bankasına bunun 
karşılığını yatıracak ve oradan 
bir " Ar1ıulu1al takas makbuzu ,, 
alacaktır. lıte bu makbuzu artık 
Türkiye li:ıerlne çekilmlt Aasıulu
ıal bir çektir. Bunun sahibi bu• 
nunla TUrklyeden okadar kıymet• 
te mal almak mecburiyetindedir. 
Bunu lıkonto ettirecek bankalar 
meydana çıkacağı için, nazari· 
yatta, bugünkü kllirolg ve takaa 
ıorlukları ortadan kalkmış ve 
tabii vaziyet• dönmek için ilk 
adım atılmlf olacaktır. 

Fakat bu birçok tarefh anlaş· 
maların fiat, mal alıml gibi ibra• 
cat mevsimi ıtbi aebepler yllzün• 
den ortaya koyabileceği birçok 
mahzurlar vardır ki Cenevrede 
onlara yer veren bulunmayor. 
Bu yüzden Uluılar ıoslyeteainde· 
ki çalıımalann gUzel bir ökonoml 
tetkiki olarak kalmaaı ihtimali 
de kuvvetlidir. ............................................................... 
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( Siga•et Alemi ) 

Gör ingin Segahaiı 
loid Corcun Bir 
}' azrsı 

Alman hava itleri ~e Pruıya Baı 
bakanı General Görlnıin Sofyayı 
llyareti oldukça dik.kat uyandıraa 
•iyual bir hadise oldu. Her nekadar 
General Göringin l.u seynhatini FrD
layn Emma ile yeni evlenmesi mOna
••betile bir balayı ge:ıintiai talakkl 
•denler oldu ise de Sofyada yapılan 
ternular, Alman ve Bulgar ıa:ıetele· 
tinin netrlyatı, bu ge:ılntinin mahiye• 
Uııin bu kadnr baslt ııddedilemiyece· 
linı isbat etti. Esasen bir yal içinde 
Sofyanın, ileri ıeltn Almaa dnlet 
•damlnrı tarafıadan :ılyaret edilmul 
lklnc:l defa vaki oluyor. Daha evnl, 
' zamanın Adliye Nazırı doktor Frank 
Sofyayı ziyaret etmiıtl. Bu defa sıra 
G•neral Göringe geldi. Göringin reiıl 
tQanhor Hitlerle olan yakınlığı, onun 
~\l temasına huıuli bir ehemmiyet 
•erilmesini icap ettirir. Mamafih 
l~ bakııta Almanyanın Bulgariatanı 
llllfuzu altına almaya çalııtıtı derhal 
t6:ıe çarpıyor, bu ı-ayretin aebıbinl 
ltlha ise lüzum yoktur. 

lf-
Hitlerin aon ıöylni lnillter• 

lllatbuatında ;umumiye yakın bir taa• 
~ibe mazhar· oldu. Bu mOnasebetle 
~•ki Ba9veklllerdea Lold Corcda bir 
111tyli methedici irazılar yazdıktan 
"• sözler ıöyledlkten ıonra Hltluin 
ttıtkuoun bir noktuı (i:ıerinde bll-
•ııa curuyor. 

Bu fıkra, Hltlerin, " Eter mlllet
ltrln batında bulunonlar olmaaa idi 
hr yOzOndeki inıanların hiçbirisi 
'-uharebe etmek sevduınn~dfttme:ı:!i,, 
tllrnlesini içine olan kısımdır. Lold 
Corc, tu elimle üzerinde nllkadarlara 
dllıUnmek tıınlyuinde bulunuyor. 

Süreyya 

lehistanda Yahudi
lerle Bir Boğuşma 

Varoova, 29 (A.A.) - Lodz tehir 
~lırulunda nasyonal sosyalist Ye 

\'ahu dl üyeler ııraaındn bir bo~utma 
~!~uıtur. Beti atar olmak Ozere 6 
'fı yaralanmııtır. 

Çek Kabinesi 
Prag, 29 - (A.A.) - Çekoslonk

hda saylav 11eçUmelerinden sonra 
'dıt olduğu Ozere Malypter kabinesi 
~lifn etmiıtlr. Reiaicumur kabloenia 
lırulmaııını tekrar B. Malyptere •er· 

ttılıtır. 

Edebt 
• Tefrlkamuı 

SON POSTA 

ARİCİ 

en Kabinesi Düşecek 
----· ·--#IHI ... ,__....._ 

Siyasi Buhran 
Başgösteriyor 

Bir Gazete Parla- 'Amerikada 
mentoya Ağır Hü- Karı~ık 

Fransada 
Tekrar 

cumlar Yapıyor Günler 
Paria, 29 ( A.A. ) - Hllkumetla 

Parlamentodan lıtedltl tam yeti'• 
(fevkalade salAhiyet) hakkındaki ka· 
nunun esbabı mucibe liylhaaıada 
frangın durumu il• ekoaoml ve büt· 
çe durum!arından paranın deterden 
dlltllrii:mesine kartı tedbirlerden H 

arsnı:uaal bir durluk (istikrar) ı6ıba· 
gıodan bahıolunmak.tadır. 

1 - Frank tehlikededir, taarruı 
karıısındn bu!unuyor. 

2 - Eko:ıomt alanında kalkınma 
Tardır. İtıizlik aHlıyor. 

3 - Fakat asıl tehlike btltçe •tı• 
tındadır. 

4 - Hüldimet franıın dCltllrOlm•· 
sine muarızd·r. ÇOnkG frani"n dOı
mesi ulusu fakirl•ttirir. 

Maliye Bakanı Jermen Marten 
Kamutayda, Franııadan boyuna altıa 
çıktığını, bu yüzden franl'ln dOıme 
tehlikesi kart ı• nda bulundutunu, 
gelir ile masrafın denklettirilmui 
gerek o'duğunu söylemittlr. Soıya• 
liıtlerin önderi, hnkGmete tam yetg• 
verilmeıine taraftar olmadığınl bll
dirmiıtir. 

Radikal sosyalistlerin toplantııın
da Heryo hllkumetin illeti lehinde 
knrar verilmesini, fakat teflerdea 
Daladye aleyhinde nslyet ~!m.maaı!'ı 
iatemittir. En sonunda hukumetıa 
bOtQn istekleri ötrenildlkten sonra 
bir karar nrilmui kabul edilmittlr. 

Kabine DIJ9ecek 
Parlı, 80 (HusU1t) - Parl&mentoda 

kabinenin itimat reyi alamı yacatı 
yolundnkl tahminler çok kunetlidlr. 
Bu ıuretl• yeal blr kabine buhranı . 
baulbterecektir. 

Parlimento Aptal Mı? 
Paria, 29 ( A. A. ) - Gazeteler, 

Sayla Tlar Kurulundaki dttnkll toplan• 
tının, heyecanlı, laatti ateıll oldu~unu 
kaydetmektedirler. 

Maten ııu:etHI, bar.ı ıiyaaal grup• 
larıa toplantıları hakkında tıhirlerdl 
bulunarak diyor ki ı 

"Parlamento kör mll oldu? Aptal· 
lığa mı tutuldu? Eter parlamento 

YGza11: 
N.o 

Mahmut Yesari 

Dolar Yükseliyor, Yeni 
Grevl•r Başlıyor 

Vatinıtoa, 29 - Ylkıek bakyerl, 
ulusal kalkınma idare.inin temel 
yasaya uymadı~ yolunda karar ver
mesi Gurlne Yaaiyet karııtı. Hükumet 

· adamlan buna kartı alınacak tedbir• 
leri ırlılic• ,.arütllyorlar. 

Artık meydanda itler• direktif 
nrecck bir abam kal•adıtından ye
niden far.la urun - istihsal· elde edil· 
mealaden korkulmaktadır. 

NeYyorkta ve diter ıerJarda ulu1&l 
kalkınma idaresinin nizamları yok 
oldutu fanedilerek maQ'azalar fiatlan 
indlrmitlerdlr. 

Enflaayona kartı bir haYa hu.ula 
gelmit oldutundan dolar yilkıelm:ıtir. 

Patronlar ulusal kalk•nma idaresi
nin tayin cttltl ırllndelikleri indirmek 
istediklerinden Asfaltlı kömilr maden
leri iıçilerl 17 haziranda ırenel bir 
greY yapacaklardır• 

Almanya Hebe,ıatan• Uçak 
Vermlyecek 

Berlin, 50 ( Hususi ~ - Almanya 
hGk.ümttl ltalyaya, Habetiıtana Al· 
manya tarafından uçak satılmndıQını 
ve aatılmıyacatını temin etmittir. 

frauıın diltmHinln öniln• geçmuH, 
kendisi dilıecektir. ,. 

Jurnal ıraıı:eteal tunları ya11ıyorı 
• Herıey, Bnıbııkan B. flıınden'ln 

parlamentoda bulunmuına ~a sıhhi 
durumuna hatlıdır. Partinin kaybol
duA'una inanmak dotru detildlr." 

Frank YUkseldl 
Londra, 29 (A. A., - Franeıı ka· 

binHinin ıalihiyet kanununu kabul 
etmHI borsada frank llzerinde iyi 
teeirlol hcmca göatermit v~ bir fngillı 
lirası 75,25 franıa çıkmıı ikon 74,87 ye 
diltmüttür. Frangı tutmak içla lnırlliı 
IJraaı sntmıya bııtlanmıttır. 

General Gömböı 

Avrupa 
iki Grupo 
Ayrıldı 

Budapttte, 29 (A.A.) - Oıt itleri 
bütçeainin konuıulmaaı sırasında yeni 
bir söyle• veren Ba1bakan •eneral 
Gömböı demlttir ldj 

"- Genel istek, AYrupada bakaıa 
bir durumu sürdOrmek detil, fakat 
yııpılmıt yanlıtlıkları dO:ıeltmek ise, 
Macar:.tan, Avrupa konferanılarına 

ve bilhassa Tuna konferansına ittirak 
etmeğe hnxırdır." 

Gömböe, Almnayanın all&blanma· 
ıını tenkit eden uluılar kurumu 
kararının tek taraflı oldutu fikrinde· 
dir. Macar hllkumet adamı, bugünkl 
ııyasal durumun, Franııa direktiflerini 
güden dnletlerin •iitUlklerl ıiateml 
sağlamlattırdığını ıöylemiıtir. Glim· 
böoe 1röre Avrupada iki kombineıon 
belirmete batlnmııtar; 

Biri doğudan batıra gider n 
Fransa llo Rusyayı bir araya toplar. 
Öteki, timaldıa cenuba gider vo 
Polonyayı, Macarlatanı, Avusturyayı, 

İtalyayı n belki de Almanyafı top• 
layan bir koruoma1 çi:ırbl koyar. 

Gömböı bu kombinezonda bir 
çatlak olduğunu söılerine eklemlttir. 

Bu da, Muı;olini ile Hltlerl kartı 

harı ya koyan Avuıturya ıorumudur. 
Fokat bu ıorum, dotu n batı A\•ru• 
pa11 ülkeleri ara.anda anlatmaılık 
çıkarı n mueleler kadar önemll 
detildlr. 

Çam Tırtılları 

- Geçmiı olsun, hanım ..• 
Hacer, karakol amirinin kar

şmnda olduğunu anlıyordu. On· 
başının giller yüzü, nazik tavrı, 
Hacerin yüreğini ferablatmııta: 

- Teşekkür od rim, çavuıl 
Hamit onbaşı, yllıUnU buruı· 

turmuştu: 

iskemlenin önünde, iiıtu kilğıt 
kaplı bir tahta maaa duruyordu. 
Odamn ortaıına konmuş llBÇ 

mangalm nstnnde, karavana için· 
de aut kayonyordu. Hacer, burun 
deliklerini açarak &UtUn kokusunu 
kokladı. Odanın sağ ve ıol du· 
var kenarlarında tahta ııralar 
vardı. 

' 
t beınek onu buraya getirenler, her 
'~i düşl\nmlişlerdi? Bavulunun da 
aetirilmiı olmasından, arhk an· 
11•sinin evine dönemiyeceğinl 
'nlayordu. 
~ Hacer, iskarpinlerini giydi, 
lakl'Yolaom ayak ucundaki tahta 

trnloye oturdu. 
tı Başının sersemliğini, kulakla· 
~ tıın uğuldamaıını umur etml· 

0tdu. Açtı, karm, bir teviye 
~tuldayordu. Şehirden çıkalıberl 
~~tlıek yememişti. Bir bardak ıüt, 
, t kase ıncnk çorba, en aevdiğl, 
f tı canının çektiği yiyeceklerden 
kllıla gözünde tütüyordu. Kendi 
'lldine gülüyordu: ' 

k - Ôlllmil atlattım... Canımın 
):tlulduğuna şükretmiyorum da, 

ltıek, içmek düşünüyorum ... 
~ Yalnız şemsiyesi, beresi, çan· 

81 Yoktu: 

ait':" Çantam nerede acaba ? 
eıgara içerdim ... 

lıte~apıyı açıp dışarı çıkmak 
ffşerı~ Duvarlara asılı tüfenkler, 
11.ın b ler, kasaturalnrdan karalco· 

li·oş olmodığı anlaşılıyordu. 
1tnıetçieini, uşağını çağmr 

glbl seılonemezdi. Fakat dııarı 
çıkınca, radgeleceğl jandarmaya 
ne diyecek, ne ıoracaktı ? 

Onu, burada saatlerce, gUn· 
lerce tek baıına bırakmıyacaldar, 
elbette gelip bakacaklardı. 

Hacer, sıkılH da, sıkılm&1a 
da, beklemekt6n baıka yol ol· 
madığmı görüyordu ; mantosuna 
aanldı 'H tahta iıkemlen{n ilze· 
rinde suçlu suçlu oturup bekledi. 

Neden sonra kapıya vurul· 
muıtu. Hacer, titreyerek doi· 
ruldu: 

- Giriniz 1 
Kapı açıldı Ye içeriye uzun 

boylu, kaytan bıyıklı, kara yağız 
bir genç jandarma girdi : 

- Merhaba Hanım r 
Hacer, utangaç utangaç ıll· 

lUmsedi : 
- Merhaba çavuş ... 
Jandarma da gtilUmsemittl: 
- Uyandın mı ? Diye bak· 

tımdı... Onbaşı, merak ediyordu 
da... Onbaşıya haber vereyim ... 

Dıınrı çıkh, blrz sonra Kara• 
kol kumandam Hamit onbaıa, 
odaya ıılrdl; ıenç kadını ııelim· 
ladı ı 

- Demir a~a, tam zamanında 
yetlşmiı olmasaydı, haliniz ~ok 
götü idi. 

Hacer, aazlerinl açarak ııçrar 
ıibi ayağa kalktı: 

- Demir ağa mı? 
Hamit onbaşı, batını aalladu 
- Evet. .. Demir ağa! 
Hacer, anlamamıı gibi keke· 

liyordu: 
- Beni, Demir ağa mı kur

tardı? 
Jandarma onbaım kaşlarını 

oynatarak bakıyorduı 

- Köyll ıular ba1h... Biz, 
ıağa ıola imdada koşuyorduk. 

Birden hatırlamıı gibi durdur 
- Burası soğuk, UwUuUnUz ••• 

Yan odada mangal yanıyor ..• 
Hacer, bune scvlnmiıti: 

- Çok teşekkür ederim, çavuşl 
Hamit onbaşı, kapıyı açarak 

Haccre yol gösterdi: 
- Vazifemiz... Buyurun .•. 
Hacer, ynndnkl odaya girince 

bütUn bUtUn k yifl ndi. Burası, 
karakolun kalem 0daı1 idi. iki 
pencere ara1ında blr bkemle ye 

Hamit onbaıı, masanan arka• 
•ındakl iıkemleyl ç•kti, mangalın 
yanına getirdi: 

- Buyurun, oturun ... 
Ve kapıya doğru baııoı çe• 

vlrmişti: 

- Nuri 1 
Diye bağırdı. 
içeri) e, gaytan bıyıkla, kara• 

yağız jandarma ilrmiştl. Hamit 
onbaşı, kolunu uzattı: 

- Bardak, ı•ker, ekmek 
ıetlr ... 

Jandarma Nuri aellm vererek 
çekiliyordu: 

- BaıUstilne, onbaşım! 
Hamit onbaıı, onun arkasın· 

dan seslendi: 
- Kaşık getirmeyi de unutma. 
Ve jandarma Nuri çıkınca, 

Hamit onbRşı, m&1aya yoldaştı, 
ön çekmeyi çekti ve bir çanta ile 
bere çıkarda: 

- Çantanızla baıhğımzı bu· 
rada sakladım. 

Hacer, &e\•inclnden gülüyordur 
- Herşeyi düıUnmUfıünüz .. 
Hamit onba§ı, cevap verme-

-==-
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lşleri ,.,. .. .., 
'-..StiRU 

.~· 

Genç Kızlar! 
Hangi Tipe 
Mensupsunuz ? 

Beyzi Ç•hrell 
811r191n Kadın 

Bu yazımızda uzun boylu, zayıf 
ve küçük baılı ıarııınlardan hah· 
ıedeceğiz. Bu tipdeld kadınlar, 
kimaenin yardımına ihtiyaç hisset• 
meden ve sırf Jt.endl r.:ekftl rı, ıi· 
nirJeri ve ıahılyetleri ıayeıinde, 
intisap ettikleri meıleldn en yUk· 
sek derecelerine çıkabUlrler. 

Fazla atkadaıtan, ey hayabn· 
dan ok . .!ar hoılanmazlar. Haya• 
yatın mütemadiyen detlfmeainden, 
yenlliklerden •e hareketten hot· 
lamrlar. 

Bunlar, bu tip kadınlabn umu
mt karakterltekle~ldlr. Şlmd! de 
bunların araaıodakl farkları gö
relim: 

Bir kimsenin karakterini anlaya• 
bilm k için, çehreyi Oç kı•ma tak· 
sim etmek ll11mdır, Oıl kııım: 
alın ile aözler insanın 
akli Ye ruhi huletlerioi; 
orta kııım; burun ve atız cin•i 
ve inıiyakl temayüllerini; aıağı 
kısım: Çene Ye çene kemikleri 
de ondaki azim, ıaye •• çah§ma 
kudretini göıterir. 

Ahnlar geniş ve yllkıek, göı· 
leriniz uzun ve blriblrloden uzakta 
lıe yapıcı bir ruha Ye ayni za• 
manda da ) nkıek dimagt kabili
yetin malikılniz, demektir. Par· 
lak bir hatip, bir konferansçı 
meşhur bir aktrfa, bir arti•t 
veya tanınmıı bir doktor olabl· 
lirsiniz. 

Velhasıl zeki •• muhakeme 
kudretlerine lnıum a~billen her 
meslek size açıktır. 

Eğer yUzUollzUn orta kısmı 
daha bariz IH • ki bu tfp kadın· 
lerda ekseriya böyledir • o vakit 
herşeyden ev•el CHaret fıteyen 
meslekleri tercih ediniz. Dikkat 
ederscob: tayyareci kadınların 
ekseriıl bu tiptedir. Çehreleri 
uzun ve beyzi, burunlan bOyUk ve 
bassaılır. 

( Denmı 6 ınoı Jfhıd• } 

mlşti. Jandarma Nuri, bir tenei:' 
tepsi içinde bardak ıeker, ekmek 
getirdi. 

Hacer, için için 1evlnmekle 
beraber, Demir Ağa11, gece olon· 
lara sormak iıtiyordu; fakat ylnt 
kendini tuttu. 

Hamit onbaıı, sUUlıı kabarma· 
sına bekledi ve bardağa doldurdu, 
Hacere uzatbı 

- Şekeri, fıtedlilnlK kadar 
koyarsanız .•. 

Hacer, sorduı 
- Siz, içmlyecek mlıtnlz? 
Onbaşı, glllüyorduı 
- Ben, içtim. Siz, keyfinize 

bakın .. Ekmek kııartayım mı? 
- Zahmet olmama.. Böyle 

daha iyi. .. 

Hacer, esmer köy ekmeğini 
ıüte batırarak, blıknvı ilbl 
lezzetle diıle di§leyordu. 

Hamit onbaıı, tahta ı.ralardan 
birini çekti, mangala yaklaıtırdı, 
oturdu, cebinden bir bakfon ta• 
baka cıgara çıkardı, içinden bir 
asker cıgaraaı aldır mangalde. 
yaktı: 

- Size, bOyUk ieçmiı olsun, 
hanım... Dlin gece, siz de, blitUo 
köy de, buyuk kaza savuoturduk. 
Hepimize geçmiı olsun.. Seneler .. 
denberi, köy, böyle felaket gör
memişti ... Yağmur, birden bastır· 
dı. Sular, öyle az:dı ki Deliçay 

· köprlislinü yıktı ... Köpril yıkılınca 
Deliçay, serbest akamadı, tıkundı, 

( Arka11 Yllr ) 



:ı l>ln,; '!~·~~'. t 
Amerikayı Keıfe
den &istoj [(o
lomb Değil Mi? 

Meşhur bulucu Ya gezici Ste-
AnMrik. feuon Amerika· 

:gı nın Penailvaald 
lt.,/.ui1 O al ""ıi h .m de 

••cllji bir konferansta lrlaadah
lann Amerikayı (Kırfstof Kolomb) 
daa 6 Hır enel keşfettiklerini 
Jdclfa etmft Ye Papalık makamm
da k iddia}'! ispat edecek .ed
kalann ltahmdupna ~yfemfftlr. 

Y almz lriçbir zaman aalaııfnnya· 
ca• olan ..,., n lrlaadahom 
adacltr. 

Sovyet Hllkimetl beldum •e
hirlerd• balık Oretmeye 

Gölcua dil- karar Yermiıtır. 
Bu makaatla tath 

ı•• 6tılıltlaı au bahldannı canlı 
olarak ~çrlara nmddakta11 ıonra 
ba fıçdan tayyal'81er •aııtuH• 
neltlrtere attırtmaktaclır. 

Snyet pzetelerl •u Jenl 
aml bahk ekimilldm bılaaeder
lene11: 

- Aalaplch, ilkten denize 
balılr atmak mtlmkln olmaktadır. 
F alrat acıba •JDİ ıekllde bahk 
avlanma11 da bir ıtlD mDmklln 
olacak mı? Dlyorl•. 

BABBBLBB 

Ga atada Güpegündüz Bir 
Yamağı Öldürüldü Şoför 

K • G•b 1 Yukarıda yı yandaı 
atil Bulut ı 1 ::~:.:".~":ı .: 

Sarhocrh11 tıl••k 1,1. 11kanı1or, 
~·· alttaı Makal h-...,. 

C• E el n. x.. ıötüıült101 
19aJett• YY U1f8••Bl 

iyice Bilemlt 
._ ....... Alll' .... 
T..,,US •il•• De Tlllllllla 

Don ıaat bire .totn Kara• 
k6yde pofaçacı fubmua lalade 
bir cinayet Jflendl. ~ ,..ada 
Şababettla ojlu Rlftll Hb bir 
ıof6r yamata, ı..n.lllia •tlae 
Hplanan ltir kaadurMı ••tatil• 
6ldtırlUdll. Bu elaa1et (1~ lnt
"lfluk bir alacak ,a.aad .. el
muıtur. 

Galatada Ziraat ltub ... a 
uka11adakl ıokakta Haıu adlı 
bir blancl ._... ... loa •mn
lanla dlkklnnu kapatmlf. Rlfttl
de (180) karuı alacafl Yarmıf. 
E1rarkeılerden •• ıabıkahlardan 
palabıyık hamal Ahmedl bubnut 
•• onu, RnıtUyl tazyıka teıvik 
etmlı, ona bir de ayakkab1a bıça· 

Hava T ehlikeaine Karp 

Tayyare Cemiyeti Çalı§: 
malarını Genişletiyor 

Ba ı•oe nöbetçf enaneltı ıu•
lardır: 

, tı ••mlttw. Ha.al Ahmet dlD 
Saraybama• gitmlt, orada eau 
çelnnif, 80llra da Huanın •erdifl 
ıarabı lçmiı ve Galatada nhtım 
caddealude RllftOye çatmıı, yum
ruk ıayurmuı, fakat ayırmlflar. 

.edlr. Bu -alın hubiri huabma 
Tayyare CemiyeUH Hnede 20 
lira verilecek. bu para .. naftan 
l&zımıeln kolayhk ıa.terilerek 
alınacaktır. 

Tayyar• Memurftlrı 
Tayyare Cemiyatl ile Tayyare 

CemiJ•ti tetkllltıada plapa 
batla memurlar ayhklarıadan 
yOzde lklıinl her ay T •JJU• 
Cemiyetine teberrl etmlye lrarar 

ı.t.nnı tanfn SMz•••• ... .ıa 
(tlDi.,.raite), .üa...pa (Zl,a Nuri), 
Edlrnekapı (Arif). ŞelıiremhıJ (.l. 
Hamdi), Samatjada (Rıdvan), KB
onkpazarda (Köçükpasar), EJiipte 
(Hlkmek), Lalelid. (Sı&kı), Fenerde 
(Emilyadl ), Anlara cadduinde 
(F.tnf Net'et), Bahçekapıda (Meb
.... Kbım), Büırköf9nde (Hilll). 
Be1otfa tarafr. K&1mbaracılarda 
('l'leariaa), Mie 10lrmioıda (Limon· 
ai)'u), Oalatada (Ani İUihalt, Kur
tuluıta (Kurtuluı), Kaıımpqada 
(Y enl Taru), Hukö1de (Yul 
Tilrkiye). 
Kadıköy tarafı: Kod.Ua {Faik ı. 
kender), Pasar yolunda (Nuıı.ık 
l.met), BUyükada (Halk). 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından (*) 

Uyuz 
Buıün muayenem• relen hb 
baıta; 

Ayaklannda, kollarmda, ellerin
de k .. 111......._,. ,.ce uykmuz
luğuııdan ~ ..._ 
m ,_ •H.r &nmMa ook ktçilıı 
aoktml laılinde ya bkbidııdea 
pek .. ful1a ile .o& üuinde 
oaian bir llmo•1• beaseyen nok
talar bir •JUZ böcejiııin açf ıiı ._.Na Unl oldafa •• ba k• 
flllblana poe uykularma mani 
olaoak clenoede Uerilemelİ1ıi •ır 
.,,.. JautUfı ohhltnu teıhiı 
..... ...... Wr hltabk ....... ..... ~ ...... 
T ... 911& .... el•._ arap1a•• 
ill 'TIRda IJloe Jlkadaktaa IODI& 

MMDelu4e hazırlanan [ Sülflı 
• ŞeMlııW 1 -h'tllnd.ea ba 
h r·- ..WıriDa llrmelinl ve 
~ ................. ..... 
-.;, ta•llflrlerw ... ya&ak çu-
~ b)'nar _... cecinn.W 
'" elbileleriai İJiee iitülıetm..W 
tawiye ettim. 

ı·ı • ..... ..... ..ırı.,,. .. .Pı.t 
Wr alt.ime , •• ..un. MailcLSÖJOD ., ,... 

nıs. Salusb omsa11uada !tu -tlsr •tr 
.. 1ıtor rf'I l•d•mıaa yet ıeblllr. 

Hamal Ahmet llıaeuu a1am...., 
Rlftlyl klemif ••....,et Kua 
k&yde poj'açaeı fırınıma yanında
ki ıokak içinde yakalamıı Ye : 

- Dla .... .,. Mçatı ..... 
kamnı alntmalr ipn biledim. Ar
tılr kurtolamaz1m, dedikten ıonra 
geriye çekfl•lt •• hızma alarak 

batla k .... .uı. '-'•• RnetDaa. 
ılbl.e J•rl.pirı•if •• •d•• 
ıonra da l11çaj1 ch'ardakl bir ber
be. dAkk"'••• atarak kA1•1• 
b-.la1111şbr. 

Fakat poU. ODU elli metro 
ileride yakalam11tır. Kahved Ha
••n da onu arkadan takip edl7or
mut. o da çqme meyc:laaau kar 
mııtar. 

Y ualı lllfltl Kanlrly eaah .. 
nesine kaldınlmıt. fakat derhal 
61..apir. T ahldkata •lddeiama
ml maa.Wulllclen &., Muhr• el 
koymuş ve tabibi adil Ba1 E11-.er-
de cesedi ... , ... ederek rc;mnJ-
m_.• ..... et..ı,tlr. PoUı 
hadiaeden biraz ıonra teıvlll eden 
Ha•anı da yakalamııt... Hamal 
Ahmet ıuçunu itiraf •tallt .,., 

- Onu 61dllrmek için bıçajı 
Sarayl>urnuada biledim. f uglln de 
Hannda prap içtim, demiılir . 
Talıkikata devam edilmektedir. 

iki Tavcı 
Teneke Saati Altın Diye 

Satmışlar 
lvap SelJri ile Velabi aclHNla 

iki IDti Oı--. Zi1a. T ah·r ve 
Rafat adla dlrt kiliyl tavlmn .. 
•• acil W. -ti alba diye aatJmt
lardır. PoU. bunlan yalralarmı, 

lklli de npgn11 itiraf etmiıf;r. 
Yalnız Arap Sabri pcfidn e:-nıden 
kaçmıştır. Dün kat.ttan mllddei
umum11iğe 'erildi. Poli• Sabriyi 
aramakta cm . 

t.taıabul Tanare oemiJetiııde dilD 1• 
Jdu teplanada b.l&emlar 

Han tehae.W Mlen e,. ya
sıı.a,ı lrolayfettırmak ıp., Tar-
1ar• Cemlyetiaia çahfmalanna 
Yerilecek yHI cepheyi tayin ede
cek ola11 h'pla11h din yapdmııtır. 
Bo toplanbda Tayyare Cemiyeti· 
nln idare heyeti ile 1, 2, 3 No.h 
denelderi11 üyeleri de hazır bu· 
luamuşlardtr. 

Toplantıda eTvelce kaldrrıfao 
kaza tefkilltnnn ihya edllmeeine 
Ye nahiye teıkfflt111111 kazalara 
bağlanmaıına " bzaFarda birer 
mülrelef ve ma'•I memar bu· 
lundurulmaama karar ftl"llmlştir. 

Kaza tubeleri tatil gttnlerl 
haricinde herıiın açık bulunaca~ 
tır. Bu lrarmr 1 Hazirandan iböa
ren tatbik edilecek:lr. Bugün de 
cemiyetin kachnfar ıı archm lualu 
toplanacak ve çalrpaa proıram
lanm karuiaftaraıcalda.d.w. 

H.-1 sW•• lla.ektep 
ta· ~be:.ai brafe.tw Japlaa nat 
tevziatı da bnadm ..,_. O.n
nr ~iteJ im Ye enek talebe ta-

l!•n•f Bllrosa 
Mliıterek Eanaf Blirom dun 

toplanmıı, bütOn eaoafm hava 
tehlikuini b.len Aye yazılması 
için icap eden tc::c:Jbirieri a,mıya 

karar vermiş.ir. 
Büro, büroda kay-illa LDfün 

•• ıaf namı.ıa taa~hüde ıirmek· 

yermiılerdir. 

Bülbül Sesleri 
Arasında .. 

Beykozlular 24 Saat Sü.en 
Bir Ef lence Tertip Ettiler 

Cumhuriyet Halk Partiıl Bey· 
k• kaza lıeyetl, S.ykoa Nra• 
yı.- aplı ha..M se.pa Wr 
mllıamae tertibine karar •ermft
tir. Yirmi dört ıaat .Onak olan 
b. aeap propuala mlıa•ende 
davetlilere renk Y• koku arasında 
bilhaua boJbAI •-1 dinletmek lçia 
1arayın ıenlt bahçelerinde huıuai 
terhôat alınmıtbr. Mnaamerede 
Bay Şekip ve ep Ye Bay Adnan 
bir kenHr Yerecek, 8. Ali piyano 
ile refakat edecek, •JnC• •o ... 
loğlar MJyı...celdlr. MBla ... 
HniraMB 1ecllrıd glnll ..... 
cektir. 

Bir ~ııhk 
e., Nmifia oğlD Şilal amcam 

e., Abmedi• 1 wı' .... bank 
iki bqibiıyw.._.. vbzı Ye ~ 

içinde Ariıtidiye (96) ı;raya ..ı

mışhr. Po'.lı ŞükrO U. An.tMliyl 
dilt .nd.Mitz•umi ip ••rmittfr. 

Sarıyer Cinayeti 
Zonguldaktan Getirilenler 

lnkir Ediyorlar 
Sarıyer cinayetinin tahkikatına 

devam ediiiyor. Zoapldaktan 
getirilen mçla liri Mehmetler 
dh de ..,..g•ya Jekilmltı., lrn· 
dilerilli ihbar edenlerle ylzlefd
rilm~ler, fal:at inkar etmitferdlr. 
Dualar bu cirayettea hiç halter-
leri olmad.tı 11 ı6y!lt} or:ar. Fakat 
tahkikata mulıtelif cephelerdea 
devam edilecektir. 

Mafl• 30 

1 
1 GöniJl lıl•rl 
1 

Genç Kızlar! 
Hangi Tipe 
Mensupsunuz? 

Beyzi Çehrell 
&errtın Kadın 

{Baıtarafı 5 inci yilzde) 
Bqları beyzi şekilde olan k_. 

duaların çene •• çene kemikleri 
ekHıiya kOçOktilr. Fakat alt 
cı.datUe çenealnin araamdakl 
muafe ıayet uzun olan kadmlaı 
fala abJian ve faal olurlar dina• 
mlk bir karaktere 1ahiptlrler. 

Y ukanda tarif ettitlmiz ba 
tip aMııualarıa ... blynk pyeled 
allm ye lküdar ..Wbl olmak •• 
b- ..f ketıdl aly •• lmclretı. 
rUe t.dı..J et.ektir. 

Onun ~ lt6yw.rl aaak 
kencll bqtanna oldulduı zamd 
parlarlu. Kalabahk aruına ıP 
dlldul ıaman amtmiyetlerl lr ... 
mu. 

Banan abf olan tipte ydl 
,..arlalr baıh Ye uma bayla blf 
lrac:lua bir ziyafet emuıncı. 
ıfttlçe açıhr, parlar Ye herk..ı 
etleadlr. Fakat beyzi çehreli une 
•• bclm IH adeta kabuğunua 
lfla• celdlir •• ldmıe1• ıo1ml:nas. 

Blaaeaaleyb b6ylelerl etrafıa
daldl .. detll ancak baadll_.. 
sh•nehileceklerl bir me11ek in* 
lıap ebneDdlrler. Meaell iyi bil 
aabca kadm, mftkemmel b1r mo
del, tek bqına dua etmek ,.,. 
tile meşhur bir dam6z olabilirler. 

Uzun boylu •arlflD bdınıd 
11hhah mftkemmeldir. Buıılar eli 
sok, ainirlerinden ve teneffnı cıh .. 
zandaaı muztariptirler. Fakat ciğe~ 
lerlne, söğlalerine ye alnllerlne iyld 
dikkat ederlerN, clii• tiplorld 
hep.inden daha ıok yaprlar. 

BUttın ömllrleri mtıddetinc• 
..,tf kalarlu ... aaçlan da ..... 
oldutundan beyazlaştılda ul - J. .. f 
belli olmaz. 

SanflD kadtınn clldl, ...... 
kadmlann dldhtden deha nızilP 
tir ye daha bllyttk Mr lbtfma~ 
lıter. Böylelerinin dem •rkmalP 
tan ziyade çabuk baratm•J& 
mlateittlr • 

Onun için hergln clldl bellem• 
ıayet laaflf ma1aj yapmak ,. 
cildi yakan bel' tlrlll ıeylul kal
lanmaktan ihtiraz etmek lbımdd• 

Şi.cthle .. plıll•· 
Sarışan bir kadın pek iyi blf 

•••ce olamaz zaten antJD, bil 
J•rde dmmak fll-•J• ruh• 
t..la ıergln olan lilllrlwi od 
dalma *tltlklilder, yeal y-1 
maceralar ve tecrnbeı.r aramata 
aeYkeder. 

Onun için ıanım kachnllt 
••lendlklerf zaman kencllerindei' 
bqka bir tabiatta, bafka bir 
yapıhfda, fakat ayni ıe•lrtf 
bir adamla evlenmelidirler. 

Sen,ıa kac:hnlann cHtlm clıt 
onlann karakterini ghterlr. es 
ne kadar nuik, ne kadar had 
oluna, sablblllfn hialyab ela f 
b.._ ince olur. 

Et- tmf etdi•b tipte ._
Dls Ye O.ola aaarl,.._ .._. 
•• ,...... •lllarlla ıl ~ 
ki CtMl&tı, ,.-tak ..... ..,. 
lenle.W.pıibliliror~ 
yalMd tlart kite IMltl.ı.n..ki '
ıorD detll, a.U .-.U 111' 
Şempan:ıedir • 

TAKViM 
Ola PKRfEMBE 
il 30 MAYIS 9H 
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Yoğurtlu Ç•ll Sineklerin Eve Gir-

Fasulye memesi için 
Faıulyalar bac• iace ke.Wp pi- Hayat Bir Teker- Bir k · 

tlnceye kadar lıaflanacak. Burada İ açı pencerenın lSnliDe 
dikkat edilecek ıey tam plfecek rilrden baretmlş bir demet yonca Yeyahat 111r1an 
kadar ıu koymakbr. Zira eier uanamz, o pencereden içeriye 
fazla ıu koyarıaaız ıllzmek lbım alaelderba slrm•dlifnl ı&rGnllnb. 
Bu ıuretle de faaulyeain uıl kuY. * 
••ti fitmlt olur. Fasulyeler piıtik- 1 •nıınarların Sararmamasa 
ten aoara ateıt•• lamrlp .. ;uta- • için 
c:akııaız. Sofraya çıkacatı zamaa 
luria• nrımnldı yoiurt •• ıey• Enparlann pftlrillnce kap-
tiny•tı tlökllp kanfhracabınız... kara olmasını ldmıe fıtemez. 

Tuzlu Badem Kullandığınız limonların kıbukla-
Bademleri hqlayıp bir iki da· nnı aaklayınız. Ve eoılnan pitlr-

ldka aıcak auyua lçlade ltarakıaıL medea ••Yel bu kabaklarla iyice 
SUzUollz. Kahuklanaı çıkarınll. ownu. Piılace renkleri aapaan 
iyice kurulayuHL TaYaaıa içine olu. 
biraz zeytinyatı veyahut ıatle yat 
koyunuz. I} ice ku:dırıaıs. Badem
leri bu kızgın yata abnll. Peabe 
penbe oluncıya kadar mltemadl· 
Jen karııtırarak kızartnuz. Iıter
le-ıiz fırına koyunuz ve orada kı· 
zartmız. Cilisız hir kij'ıclıa lze
rlne dökünüz. Üzerjne tuz ıerpinlz. 

Jf. 

B~~y~ga Hazırl"d: 
Bu yaz baayoları içla çok 

beyenildiği söylenen bir mayo 
nıodell. 

Çaın Banyosu 
Gezintiye sıittiiiniz zaman 

Cam atacın1D1n yapraklan demek 
olan yeıil dikealerindea toplar
lını z. Sonra oalan evde kurutur 
bir tarafa saklaraınız Ye fazla 
Yorgun olduğu•m za•an Jemek· 
ten enel bunuala banyo Japar
llnız. Şu ıekllde hamlar•ınız: 
Beş litre kadar ıuyun lçeriıiae 
•peyce miktarda bu dike•lerden 
lcoyar ve ta kolruıunu Teri11ceye 
lcadar kay•abnınız. Soua ılzu 
dikenleri atar ve 1010 ba•yo ya• 
Pacağınıa auya kanftınr11aız baa
Jo yaparamız. Vlicudunuzua bötlln 
Jorguolupnua ıf ttiiinl ve lttllıa
lalıın avdet ettltlai aarecekılalz. 

Sandıkta, Hp•tt• blyllk an• 
nılerlnizden kalmıı elblıeler ipekli 
piakllller Yana laemea meydana 
çıkarınız. Zira belki bir daha 
kullaamak fıraabaı ele ıeçlremez• 
siniz. Şu iki elblaeye bakınız. 
Bunlana eıld zamaa elbiHlerlndea 
farkı ne •• 

Bir zamaalar elblaelerde o ka
dar çok tlll vardı ki dikit dlk-
••k. elbfHyl ricuda yatırmak 
bir ıan'atb. Halbuki bugUntln 

bol btlzgl vı kloflarını Japmalr 
biç te uzun bir emıle Yı 1BD

1ate 
mllteYekklf değil., Kollannda 
ipek plaklller ıarkaa elbiHyl. 
dikitten bira• anhyan ltlr kimH 
bile yapabilir. Yeter ki dlkmeji 
akbna koymuı olaun.. Pelerinli 

Ar•kk•pl•rınızın Burnu 
Sıkıyorsa 

Bir bez veyahut pamuk ısla!!J>r 
aemll nemli burunlarına 11ol&6'nuz 
ve ıece 6yl• bırakınız. Rutubet 
a••ltl•meıine yardım eder. 

* C•m Sur•hllerl rıkem•k içi• 

elblH keı:ı ... Yakuı açık. Atatı11 
floılu kolıuz bir elblıe.. Peleria 
etrafına krepıatea ı•çmlt ine• 
krep Yeya tllldea yapılmıt- Tıpln 
••ki çocuk pelerlalvl ıibL 

Ditu elblae ele pratik bir 
J•ka ile pyet ..... bir kol mo- ' 
deU ıkll•ekteclfr. S. emplrlme 
elblH kıaa ltlr ceketle etekt .. 
ibarettir. Bltla ıh koDanDJD ' 
kabanklıj'lada Ye hindeki be1a• ·ı 
çlçelderladedlr. 

Surahlden maada bardak falan 

GayetPratikikiŞapkaModeli 
1»'m<'>.ı,.,.....,.,.~~··.,.c____. Ba f8pkalar-

Çiç•kler Ve 
Güzellik 

Clldlnlz için Susam 

S..aamua IOfaDIDI ahp, ılHle 
H dakika katlar kaynatınız. 

Bir tllbuttea atlzllp lıer •a
),ala Jllı&alze dılak CUt iÇin 
buaclaa clalaa faydah henllz hiç 
biqey balmaa•a•ıftu'. .. 
Klrplklerlnlzl Uz•tm•k için 

Eıer k:rpiklerinizi uzatmak 
iıtiyorsanaz Hintyağını unutmayı• 
DiL Suyun içerİIİn• Hintyağı d6· 
kllp yumupk bir fırça ile her 
akp• ıllrllalz. Ertesi aftn kir· 
piklerinizia Hrtleıtiğ~ni ve bir 
m&ddet ıonrada uzadıtına g6re
cekeinir.. Ayni feyi ıaçlaranaza 
kuvvetlendirmek için yapabilir
siniz. Y almz bu defa fırça yerine 
bir parç• pamuk kullanınaz ve 
bapmzı nnnaz 

1 Jaa bir~ alyah 
bamdan Japd
mıı flot lal iallr 
yaalan kalkık 
ıayet aeYlmll 
bir ppkachr. 
karclelA• 6ala
d• batlanmı,. 
br. la .. pka 
ku•qtaa ela , .. 
pılabWr. Bir ta· 
rafı çok laik 
dli•r tarafa IH 
b.... yamam 
açıkta barakacak 
kadar açıkbr. -

811 tapka helal apor, hem de tayaJet olabilir. Oatladeld de•• tl,
lerinl kaldınnca ıpor elbiıealzle ıfyeniniz. DeYe tlylerial taldıaa • 
tuvalet ıapka olur, Eter ttlyden hotlanmauams tly yerine çif•k te 
kullaaabillraialz. 

Ev Böreği 
Bazan alqamdan az bir miktar 

et kalır. Sofraya çıkıa kimlieyl 
doyurmaz. O zaman bu bareti 
J•par11mz. Llzım olan .. yler ıun· 
larclın Od fiecan un, Bç çay ka· 
fiğlna yalan paudır (bakkallardap 
kutu ile alınır ) 3/4 çay kaıığı 
tuz, dört çorba kqığı yat, 3/4 
fiacan ıllt ve yahut yarı ıllt yarı 
au. 

Kuru ı•yler bir araya karııtı
nlacak. Yağ konulacak. Sütle su 
ile yumuıak bir hamur tutulacak. 
Bir ine• yufka açılacak biraz 
aalça ile karıttırdmıı et bu 
yufkanın lizer:ne yayılacak. Yufka
nın önünüzdeki ucund:m batlıya
rak öteki uca doğru yuvarlıyarak 
18rınaz. Kızıın bir fırında yirmi 
dakika kadar pi~iriniz. Sıcak 11cak 
ya bir salça ile ve yahut da et 
ıuyu albi bir ,.,ı, h.raber Jiyiaiz.. 

Yumurtalı Makarna 
Makarnaya bildiğiniz gibi 

pifirin yeyeceğ'lnfz ve makaraanın 
mikt.nna ıöre birkaç yumurtaya
dR kah pftlrin. Kabuklanm aoyu
nuz. Uzunlamasma aekize b6lll
nllz. Makarnayı bir tepeiye bofal
hnız. Aralarınada yumurtalan yer
leıt:rinlz. Yukan da tarif ettijimiz 
aibi aütlll bir salça hazırlayınız. 
Tabii bu defa içinde yumurta 
beyazlan yerine rendelenmİf 
kaıar peyniri koyunn:ı, iıteneniz 

birkaç yumurta kınp iyice karış
tırınız. 13ir mliddet daha pişirip 
tepside makarna ve ) umurtaların 
tızer;oe dökünüz, ve fırıua sokup 
Ostn kızarıncaya kadar b1rakmız. 
Sıcak •ıcak yeyiniz. 

Patatesler 
Bazen kesilen patate• ler fazla 

ıelir. Su içine konularak erte•i · 
,nne barakür. Fakat böyle ao)ul-

aibl bitin camdan yapılDUf ıer 
• lerl 111rganla ,.kananas bWür 
ıfbl parladıldanaı ı&r6rıllnllz. 

* Pant•lonun Ceplerlnln 
Yırtllm•m•al için 

Erkek elbiseleri. bilhaua erkek 
çocuklann, ekseriya cepleri iki 
k•arandan yırbbr. Bir ıt1n diker
abli& ertul ah bakaraımz yine 
)'lrbk. Eter bulan tamir ederkea 
bir daha yırtalmamuıoı iıtlyoraa
Dız eald eldinnden birer parça 
kealp iç tarafına koyunuz v• ba
aun Dzertndea dikiniz. Ayni 19yl 
JeDI paatalODda da yaparaımz 
cepleri hl, yartdmu. 

Yeni Doğan Bir Bebe· 
O• Ne Gibi Giyecekler 

Lazımdır? 
Kapah yakala dört tane ye

lek, dört tan• entari, dört 16m
lek, dört aecelik, dlSrt 6nlnk, 
iki omuz atkı11 ev için. Bir tane 
ıokak için, dört çift pot örıtl 
yeya kumaıtan dizlerin• kadrr uzaı 
d6rt matine, alb kOçllk mendil, 
ince bezden yapılmıı ve murabba 
şeklinde keailmit bir dtb;llne bez. 
bir dDzllne de kalan bezden yapd
mıı1 bunlar don yerine kullanıla
cakt&r. Ne kemer, ne bat, 
ne de kuşak kullanılmayacaktır. 

olarak ertesi ıDne bırakılan pa
tate~lerln rer gi karanr. Buna 
mani olmak için ertesi ,tbıll pi
ı:rir ken 1.uyun içine bir parça 
ekmek koyunuz.. 



8 Sayfa 

- Ben m:ufıri çok severim 
Bayan; geld;kleri zaman sevinme· 
ıem bile ıiderlerken aevlnl· 
rim 1 

lliç 
Geceleri hiç uyuyamıyo-

rum doktor! 
- Birkaç kadeh rakı içini 
- Rakı uyutur mu? 
- Uyutmaz amma uyuyama• 

dıjınz zamanlarda cammz daha 
az ııkıhrl 

- Atim saatte altmıı kilo
metre ıUr' atle mi koıtu dediniz 1 

- Evet ıellrken onu da trenı 
koymuıtum. 

J 
Boı Sizler 

1 
O Zaman 

Doıtum, yanımızdan r•çen 
ıarııın kıza ıelim Yerdi. Sordumı 

- Bu aarııını ne vakittenberl 
tanıraın 1 

- Üç aydanberH 
- Daha evYelden tanımaı 

mıydın? 

- Tanırdım amma o zaman 
aaraıın değil ıiyah aaçh ldL 

Akıl 

SON POSTA 

• 
A H 

Yüzde Yüz Kahkaha 

- Bu kokmufa benziyor. 1 - Koklayayım anlarım. - Kok, kok, kok ..... 

Mayıs 30 

- Yaşlı kadınları h.m ... ye C8" 

miyeti için bir oey vermiyecek 
mia"nlz 1 

- Kaynanamı vere3 im ! ---
Yakın Akraba 

Tamdığım bir bayan an'.a ttı. 
- Benim en yakm akraballl 

amcamın dayısının kızının görüm~ 
cesioln kocasmın teyzesidir. 

- Garip ıey •. 

K.ENKLER 
- Niye garip olıun, evleri 

'"' bizim evin yanındadır. 

Baçının reorl urı, 
Sapıarı Hrı ıarı .. 
Gardilm herkeaten ayrı; 
>.payrı ayrı ayrı •• 

Bak ıları ~ok kavi, 
Ku!<avl kaYİ kavi .. 

Teıı"nin reori lıeyas, 

Bembeyaz bey<>z beyaz; 
Onun ıibi riiıel az 

Dudafını• ah al, 
Alıal alı al aı. 

Bak bakıp bakıp :ınk aJ; 

>.ı al al al al al alL. 

Hem pek az pek az pel< az; 

L--~~---------------------

Gözüntlo renri mavi, 
Mumavi mavi mı.yi; IMSET 

------------------------~-------..J 

" 1 

- Bu bilet 
alınmıı. 

- No çıkar? BugUn aidatım 
bileti de yanlııbkla dUn kullanma· 
ıımdır. 

1 1 
o 

Fıkralar 

Ne Yapacağım 
Adam, adama kızdu 
- Şimdi ayağımdaki ayakka· 

bıyı çıkarıp baıma atanam ne 
yaparsan? 

- Ne yapacağım, öteki tekini 
de at ta ltf me yaraıın, derim! 

Dlyojenin Cevabı 
Diyojene ıordular. 
- Ne ar}yo11un? 
- Adam arıyoruma 
DedL Yine ıorduları 
- Adamı ne yapacakıın? 
- içinde yatıp kalkbiım fıçıyı 

temizletecealm 1 

- Bay, Bayan elindeki şlıe--
lerle birlikte merdinnden dUtD• 
verdi. 

- Zarar yok, zarar yok ıtıe
ler boştu .• 

lnaanlar ı:lalma hayatta 
para biriktirmelidirler. 

- Ent kendi yiyemediklerini 
baıkalarına yedirmek için 1 

---t--------------------_L-Obel l'ıkralar_-J. 

Ayıp 
Bay bahçeye bir korkululıJ 

yapmııh; Bayan görünce kızdı: 
- Ayıpl 
Dedi, Bay merak etti ı 
- Neye ayıp? 
- Ayıp olmaz olur mu 1 

Korkulutwa tlzerine modaaı geç'" 
mit bir entari glydirmiııin 1 

Pitirmek 
Havalar ısındıkça, 11ıcaktaD 

ıikAyet te çoğaldı, tikAyet etme• 
Tramvay ıidlyor o da arka•_ yen biri kalmııtı; 

ıından koıuyorduz l . - Ben, dedi, ne sıcaklal 
- Niye blnmeyoraun da; ar- • • • • ·, .. •• : •.: • • : • ıördllm bu bir t•Y değil; yumurJ 

kaaından koıuyorsun? • • • • • • • • • · ~· ... • tayı gUneıe koyardım bet dakiki 
Diye sordular, cenp Yerdi: • ~ ~t • • · .~ · : • ·... • •• : • ıonra pişlverlrdi. 
- Altı on para bilet para11 •• ~ .,. . • - ... " .. • . . • ; ~ Şikayet edenlerden bfrl: 

k 1 in -• _ -4._ • .. • • - Bu bir ıey mi, dedi, beO Yermeme ç •• ~- _ .. .. .·~ 

Soranlar dUıtlndOler: .. • ~-- - _ _ gölgeye koyuyorum yine bef 
- Biz tenin yerinde olsak, .-. • .cıı6b • • • dakikada pifiyor. 

- - • • • • 'i'-. •• - 1 ? ? ? ? ? ? ? 
~=:~~e:~ım:::mb~:y~~om:~~::ınd:: .,_ _ oıw-~ -:.~ ft •: .. ·: C-V ~~ ;:> - Bizim mutfaga hiç gUn•f 
kuıodan koıar, bir lira takıl girmez, gaz ocağıoı orada yakıp 
paraaı vermekten kurtuluruz! - Kulatım çınlı) or, yln~ b.riıi be ıi andı 1.. yemeği orada pltiriyorum. 
•••••••••eıııeıe••••••••••••••••e•••••••••••••ıeeeııeeeeeeeeeıııeıeeeııe eeıeeııeıeeıeııeı•••••••••eııııeeoeeııee .... eııeııeeeeeeeeıeıeeııee•••••••••••••••., 

Ne 
rapacaksın 

iri yarı adam 

aııka adamı da. 
ytlyordu. Sıaka 

amma iyi kalpll 

adam bu hali 

ıerdDı iri yarı 

adamın ylıOne: 

- Benim ya· 

aamda b87l• bir 

.. ,.. J•pılma· 

•• m8ıaade 
...... ı 

Dedi. iri rarı 
adam ıordul 

- Ne rapa· ...... 

1 :I l il Hakkın veı 
~tkreler _ Baba oğlun• 
: nulhat veriyor 

Kartıhkh 
Çirkin erkek atb:el kadına 

ıöyledi: 
- Siz küçllkkcn bUyUdUğUnOı 

zaman bu kadar güzel olacağınızı 
kim umardı? KUçükJüğUnUz oka· 
dar güzel değildL 

GUzel kadm çirkin erk'.eğe 
karşılık verdi: 

- Sizin kUçUklliğünUz de çok 
elizeldi, kim umardı ki bUyUdU· 
ğlinUz uman ... 

Merak 
Kondüktör çocuklu bayanın 

ISntlnde durdu: 
- Çocuğunuz kaç )'&tında 

bayan! 
Bayan l;oı bulundu: 
- On iki J 

du: 

ma 

insan dal
vazifeılnl 

yapmalı sonund 

hiç dUıUnmemt" 

ildir. 

- Hakkın va• 

baba ben de ır 

nin flkrJndeyiıııl 
Evvelki ıUn mıı

allim bir vazif• 

yerdi; yaptuıı1 
Vazifemi yapnı•f 
oldum. Sıfır ve~ 

- Yanınııda 

Wunmamak için 

biraz uzaga ırI

dece 1i ml 

- Eıkl mUdUr ıiıe Uç ay iıln verip kitlpıiz - Öyle ise aftı yaıında diye 
alye yarım bilet aldımz? 

- Evleneceğim diye lıin istiyorsunuz; ıeçen 

Hne izin iıterken de evleneceğim demiıtiniz. 

di, aldmı otPle' 

dlm. Bununla d• 
IODUDU d0t00' 

memiı • tdurD· 

mi kalırdı? 
- Hayır Bay MUdOr, o da benimle beraber 

izin alırdı. 

- Ben dem•Jdim, kondiıl de· 
miş olacak, <'ı da herkea ılbl 
p~nc P,Xrl'rt""'·~ mrr:.1""'.t.,d!r ""·· 

- Bu arzuyu o ıaman da blsaetmlştim pat· 
ronl 
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Eş Y aratılanSinema Y ıldızlarıl 

Grcta Garboya Hayret Verdirecek Derecede Benziyen Lehli San'atkir 
Rita Lorma Pariıte Hayret Uyandırdı -

Bir Boks Salonunda Gazeteciyi Bile Şaşırtan Tesadüf 
Sayfanın alt tarafma koyd•iu

muz kllçük reımı bakınııl iter 
ılnemayı çok HYlyoraanız. de
•a mla bir takipciıi iae•iz, ıinema 
11ldızlarını birer birer tanıyor
ıanız hemen: 

- Greta Garbonua yeal bir 
reımil Diyeceiinlzl tahmin edi
yoruz. Bu taktirde yanılmıt ola
cakıınıı, zira bu, ıimdl Parlıte 
bulunan, Rita Lorma adıada ıenç 
bir Leh aaa 'atkArıaıa rumlcllr, 
tlmdl de aayfaaın J•D tarafaaa 
koydutumuz blylk r••• balu
nız, bu ela Greta Garbonu iri., 
çllk bir fotoirafıdır. 11 Aldabm 
manzaraya örten perde,, lamlnde
ki filmden ahnmııbr. 

Bu iki reıim aruıada clela
ıetli bir benıeyiı bulmaz mı 11mı? 
Bu benzeyft o kadar fazladır ld, 
Pariate, alnıma muhltlerladı bile 
hayret uyandırmqtır. Bakımı lllr 
Frauız mealıktaıımız bu Yak'ayı 
naaal anlatıyor: 

- Spor aarayıada bob ml
ıabakalannaa IOn akpmlanntlaa 
birl1di. Genlt •• rahat koltukla
ra s6m0lmtıı, zarif bir halk klt
lul Yardı, blrclen: 

- O dur! Greta Garbo Pa• 
rİH s•lmiıl Diyen bir ... ltltllclL 
Ben de herk11in baktıtı tarafa 
d6ndllm. Gerçekten Greta Garbo 
in ıırada oturmuıtu. Saçlarım, 
lrirpllderinl, s6zlerinl, apaaı, çe
Dllini, perde berinde tire slrı 
bılledlilm yıldız aramazda lclL 
Fakat, bea de yanıl17ordum. 
Sonra lirendim, bu Greta Gar
bo detllcli, Greta Gar-

lto1a hayret Yerecek C.. 
recede beDHJ• Alta ı...a 
adaatla Lelali Wr -·atklrch. 
Pui1e J•nl ıelmlftl. O da sok 
1teaaet11t1 ba,ık ,.ı-. t1bı bir 
&im ı•Yirecektl. 

Keadiılnl tamyaa bir doıt 
•-tulle keadJılne takdim edll
dlilm umu laa1ntllll slsl•Je
••clim; ıueteclllk mellejlDln 
llefhar çeldamımulljDe ıor... , 

- Greta Oarbo U. laayrıt 
•eııa benzeylflnbl Adece tabiat• 
•I borçluaanuz, yoku ba11 IUD 'I 
ledblrlerle tablaUa Ytrclijl ••Jll 
artbn1or muıanuz? 
L_. Ba ı•nç im ba1ık ltlr apk 
... plillkle: 

- Artbn1oram, cıYaltınl Yerdi. 
Takdir edır1lab. Sln••aya yeni 
llrl1oru•. S. bea:1•1lt itim• 

Jarayablllr. So11raıım Deride dl
fla•lm I 

- Çok ıtzeır Lelalataau Wı 
film J•pma.lınıa m? 

- Bir kere, blylk bir filmde 
rol aldım. Fakat bıai• me.ı .. 
ketimde Adecıe komik filmlere 
ılaemml1et YerlJorlar. Halbuki 
bea komlk clıtwm 1 

- Bilbaua stıııl YI tlrlllalalıl 
Konut••••• tam bu yerlade 

•leueHDla Ahlbi teldi. Blylk 
bir blrmetle ı•nç kwa lahde 
•tılcll ı 

- Eter Matmazel Greta 
Gubo alba delterlmbe bir ı ... 
atmak lltfanda bulanurlana lre .. 
tlllerlae çok mluettar oluna. 

Matmuel Rlta Lorma ıa11rdı. 
- Fakat, dl11 1611 baıladı. 

Gerçetl anlatacaktı. Amma ben 
mldalaal• ettimı 

- Ben Matmazel Greta Gar
lloaun menıjerlylm. Siz kındlainl 
laer kadua ıibl mi 1&nıyo11uauz 1 
Matmaıel Greta Garbo yazı 
yumayı bllmez Y• buau clehaıına 
muhalif bulur 1 

Bir "Sinopsi,, nin Ger
çek Hikiyesi 

le• llaema1a b171hnml 
81r ala bir rejialr bıal buldu: 
- Cami imzala bir ilim çeYlr-

•ek lltlyorum. Habrınıza blrpy 
.. llyor mu? 

- Bla taD• ııliyorl 
- Mtık••••ll O laalde boa 

ltlr taae Sbaopal JUUUSI 
- Nı yauyım? Aalamadaml 
- Slnopal, bilmiyor ma1UDaz? 

Slaema cllllade yeal çıkmıt bir 
llıdllr, .. hullaa,, maauma ıelir. 

* Erteli ıl• 11 Senaryo ,, mun 
11 lbaopal ,,ılal yazap s«Stlrdtlm, 
topa topu malda• De yazılmıı 
dar uyfaydL Rıjiılr okudu: 

- BrıYol yeni bir fikir bul
muııuaaıl Şimdi bana iki aylak 
biıı .. lıakkıhlyar ,, mektubu ya• 
sama, ılz• derltal ktıçllk bir 
a•au Yıreyl•I 

- Olur, bea de hemen S.nar
yoyu yumıya koyulurum. 

- Zalam•t ıtmeylnia, Şimdilik 
linopıl yetltlr, hiç deiilH ara• 
mıya koyulmak için .. 

- Neyi aramıya? 
- Filmi çevirmek itin lblm-

ı•leo puayıl 

1 

Yasan: Cami 
iki a1 ıonra rejiaara 16rd8m, 

Hrmayıyl bulamamıfh. Bir ay 
daha mllhlet lıtıdl, Yerdim, amma 
yine iateditlnl bulamadı •• niha• 
yet Slnopaiyl iade etti, ben de 
aldığım avanıı alıkoydum! . 

* Birkaç ailn aonra bana baıka 
ltlr rejlılr ıeldi, onuula da ara• 
mızda aym konuıma ıeçtl: 

- Bir Cami lmzah film ç .. 
Yirmek lıtiyoruml MeYnunuz 
Yar 1nı? 

- Varl 
- Bir Slnopıl 7.ıınızf 
- O da ha11rl 
- BraYol O halde bana iki 

aylık bir .. dUnme müddet ,, Ye
riniz, llı.e bir &Yanı ••reyimi 

- Olur! 
Fakat bu da, aradığı ıerma• 

yeyl bulamadı Ye ura llçllncl bir 
rejiaörDn mllracaatlne ıeldl. 

* Sizi aıkmadan hulAıatan aay-
llyeyim. Bu ktıçOk Senaryo bulA .. ıı 
bana .. dllfünmı hakkı ., olarak 
bir yılda 4300 lira para ıetlrdl 
ye ldmblllr, belki daha da ge-
tlrecektlr. 

Dedim ya, Jinemaya baJllınml 

Tehlike ile Do:u Bir T eşebbüıün Net;celeri 
" Üç Mızraklı Süvari ,, Filmi 

Nasıl Çevrildi? 
Avrupalılar 

Paramount'un hl .. 
bqı Jeata· BroYD 
tarafından °e. .. 
salın iç mauak
lı ailvariıi,, adı 
albnda yazılaa 

romanı filme 
çekmekle tehli
keli bir if• si· 
rftllmiı oldujıı 
kaaaatlal beall
yorlar. Bu romu 
laeyecaa ••rld 
bir uucllr •• 
mDkımmel bir 
dil ile JaDlmı .. 
br. Fakat lçiadı 
bir filme eıaı 
olabilecek hiç 
bir dram, hiçbir 
Yazlyet, hiçbir 
Humour yoktur. 
O haldeı 

- Bu romu neden .. tın ahn
cla? Sorıuıunua habra selme
mealne ihtimal YU mıdır ? 

Anlablan taflilittan atrenl-
1oruz ki, Paramount b• kitabın 
fllmı çekilmeli haldnnı •lnhaaı
ran ,ok tlhrıt kazaadıtı, çok 
1&bldıla için okumadan NbD 
abmf. Okumadan ilin ıtmiftlr. 
Fakat ••zaman ki mlldllrlerlndın 
biri bu kitabı sizden ıeçirmeyl 
akıl etmlf, o ıaman ; 

- Vay canına 1 diye batır
makta• kendini alamamıftar. He
••• arlradqlaruu bulmut: 

- Y abu bu kitabın lçhade lalt 
blr yak'• yokmat. demiftlr. 

Herkeate bir hayret, nihayet 
içlerinden birinden bir teklif : 

- Yeni bir Hnaryo yazanL 

" Bir diğerinden bir aorıu: 
- Yahu ıu Blnıal denilen yer 

Hindiıtanda değil midir ? 
- EYet 1 
- E orada fil yardır, kaplan 

yardır, yılan vardır, mihrace var-

=Haftanın 
Amerikada: Le voile du illu- ı 

ıionı adı altında bir film çevrildi, 
aenaryoıu Amerika muharr;r:erio
dın Somerıet Maugham'ı 11tehllkell 
ııçit,. iamindekl romanından alın· 
mııtır. 0)'nayan bqlıca aan'atklrı 
Greta Garbodur. Bu yıldaı bazılan 
taraf•ndan, istihfaf edilir. Fakat 
birçok aıUnekkitlerce beyaz per
denin en bliyDk aan'atklrlarından 
biri olarak telakki edildiii mu
bakkakbr. Bir defa gtızelliğl bll
tlln analizlere kartı koymuıtur. 
Kudreti de karıııına çıkan rejl
ıöre bağlı olarak, az çok, fakat 
daima kendisini göıtermiıtir. 

Greta Garbo bu filmde "o
caıına hiyanet ıtmiı bir kadın 
rolllndedir. Bu hlyanetinln ceza· 
ıını bir baatabakıcı halinde, bir 
kolera aalgmı ııaaıında Çine p 
derek ödeyecektir. Orada bu 
hiyanet ettiii erkeğin yanında 
çahıacaktır. Nihayet onu Hve
cıktlr. 

Filmin Franaızça dublajı da 
yapalmqtır. Ve fence muvaffak 
olmuıtur. Fakat Franıız ıazet .. 
ellerine bakılana muhavereleri 
uzun •• ııkıcıdır. 

Almanyada: .. S.rıllzeıt ,, 
adı altında yapılan yeni filmin 
baılıca oyuncuıa btUtın kadıa
laran zevkle 16rdlklul llr 

dır, bllttln bu elemanlar toplanıp 
meydana bir1e1 setlrilemez ml ? 

Bu muhavereden sonra Para• 
mount kumpanya11 Hind s ana hlr 
fotofrafçı 1ollamıf, o da altı ay 
orada kalarak ıarlp görllnen 
birçok yerli ha1ab filme çekmfr 
tir. Fakat ablliie bakınız ba 
filmlerin Amerlkada devolope 
edildikleri zaman bozulmuı ol
dukları görlllmnıttır. Bundan ıon
radır ki, lnglllz zabltl 1&n'etile 
uzun müddet Hlndiıtanda bulun
duktan aoara ıtlldyonun hizmetine 
pm1f iki muharrir bazırlaumlf 
•• onlara yeal bir tenaryo yaz
dınlmıtbr. 

Şimdi blraı talih aayeainde 
f;lmln muvaffak olduğu ıöylen
mektedir, bakalım ıerçekten 
6yle mi? 

Yukarıda bu film çevrilirken 
biraz dinlenme eınaaında alınmıı 
bir fotoğrafı ıörUyorsuz. Biri 
Gary Cooper'dir, öteki de Para• 
mounta yeni geçen Ernest lubi
tach'tir. 

Filmleri -
lenen meıhur GtııtaY Froelich'dir. 
Bu filmde bir A•uıturya zabiti• 
dir. Muharebeden bir yıl evYel 
( Petresburı )a ıitmif, orada gll
ıel bir Ruı kızı ile tanışmııtır. 
Muharebe içinde lıe Ruılar1n iıgali 
altında bulunan bir ıatoya girerek 
casusluk yapmak yazifeaini üzerine 
almııtar. Fakat bu ıatoda o Ruı 
kızı ile karıalaımaz mı? Meydana 
çıkar, tutulur, kurşuna dizilecek• 
t :r. Bereket versin ıat oyu ~ akmak 
s retl!e kurtulur, zaten Avuıturya 
ordusu da yaklaımııtır. Mesele 
kalmaz. Tabii muharebeden sonra 
tekrar o Ruı k111 ile bu!utmuıdur, 
evienmiıtir. Filmde kadın rollerini 
Olga Tıbekova ile Maria Auder-
gaat yapmıtlardır. 

GörOldliitl fibl Senaryo, ak· 
bn kolaylıkla gerçek 9eklinde 
kabul edebilıcetl blrıey değil dir, 
fakat eğlendirmektedir. 

Fran•adaı (Ne garip çocuk) 
adı altında bir film çevrildi. s .. 
naryoıu IYH Mlrande'indlr. Ma• 
blyetl tam bir vodvild:r. Gilldfir· 
meal itibarile muHffak olduğunu 
ıöylllyorler. 

Yukarıda garc' Oğünüz reaim• 
lerden birinciıi bu Franı·z kale
mlndesn almmıı bir aahned.r, ikin
ciıi de Le Tollı des illuaionı 

dan dar. 
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Büyük Atletizm Hareketi 

-
Yarınki Müsabakalarda Mehmet Ali 

Semih Yine Bulunamıyacaklar · 
Alabileceğimiz 

Dereceler Neler 
Olabilir? 

Yarın T akaim ıtadyemuada 
menimin m hllyllk atletizm laa
reketl olan latanbul blriıacllikleri 
Yunanlı atletlerin iıtiraklle yapı
lacaktır. 

G eçen HDe ayni tarihte Ka· 
dıköy stadında }'•palan bu mUaa
bakalara Galatasaraylı atletlerin 
komite ile ara\armda çıkan tek
n ik bir hldfse dolayııile bu mil· 
aabakalarda yer almamaları, mli• 
sabaknlarıo ehemmiyetini azalt• 
mışb. 

Ne yazıktır k1 yine bazı se· 
bepler dolayııile ıUr'at koşuları· 

nın en çabuk adamları Semih 
Uo Mehmet Ali yine bu müaaba· 
kalarda bulunmıyacaklar. Onla· 
rın bıraktıkları botluk lae doldu· 
rulamıyacak. 

Yunanla Frangudiı Balkaalarda 
yüz ve iki yüz metreyi herkestea 
çabuk koşmuı bir atlettir. 

Semih Ye Mehmet AH Balkan 
oyunlarında bu atletle çok defa 
ııöğlls göise yar11Jer yapmışlar 
ise de hepsinde Yunanlı atlet 
ıantim farkile de olaa firdiğl 
milsabakalardan ralip çıkmııtır. 

800 ve 1500 metre meaafele 
rin Balkan birinciıi Y orıakoploı 
Iıtanbulda geçen sene oldup 
gibi formda İM bu mesafeleri 
rahatlıkla kazanabilir. Ta 1928 
denberi topraklarımızda 800 met .. 
reyi iki dakika Bç aanlyeden 
evvel koıan tek bir atlet çıkma· 
mııtır. Yunanhmn lıer airdiiı . 
müsabakada elde ettiti derece 
bu zamandan daima yftksektir. 

Yumkl müaabakalarda bb:e 
ilk zaferini yUksek atlayıcıJu •e
rebilir. Yunanlı Patarak.iı ne kadar 
kuvvetli bir ıahıiyet oluraa olıua 
bizimkilerden fazla ytıkıelmiı bir 
atlet değildir. ( 1,80) irtifaı na her 
zaman aıan Haydar, Sedat, Ci· 
hat'tan biri yllksek atlamama 
mutlaka birincisi olacakbr. 

Uzun atlRmayı Yunalllı Pata· 
raklıin kazanma11 tımidi çok 
kuYvetlidir, Bu meıafede ea iyi 
atlayan Tevfijin bu mevafm ara• 
mızda bulunmama11 onun hu it 
için ciddt bir bazarhk yapabilm ... 
sine mani olmuttur. HenOz. lzmlr
den gelen T evflk ıayet idmanlı 
lae Yunanlı ile çeklıebllfr. Oı 
adam atlamada 
Pulyoa ıeçea 
Hoeki formunu 
henüz bulamadı. 

Günün ea. z• 
kll müaabakala· 
nndan biri de 
Veysi, Naili 'fa 
ruoanh SUu ara 
ıında yapılacak 
olan diık mtl11 
takası olacaktır. 

, .. 

Memlekette Olup Biten 
Spor Hareketleri 

Çanakkale ( Huaut ) - Tlrk Gllcl talamUe, ortamektep t.kımı 
araaında yapılan maçta Tllrk Gllcl 11Juek !bir oyuadan ıoma 
lki sıfır galip gelmltUr. 

Tirebolu (Huıuı1) - Y eal açılan Altınıu •e Atetıpor kulnpleri 
her Cuma karıılıklı oyunlar yapmaktadırlar. 

Tirebolu ı•nçlerl idmanları daha muntaram Itır tekle ıoktuktan 
ıonra görel gençlerlle husuıl maçlar yapacaklardır. 

atletlerin biç olmazaa yeni bir 
Ttırkiye rekoru çıkanvermeleri 

bekle11eblllr. Ciridi yalnız baıma 
atacak olaa Karakq ta bu büyllk 
rftnd• bir hafta enelld rekorunu 
kırmaia çalışacaktır. 

11 O metre mania yarı11nda 
Yunanlı Mandikasın rekabetıizce 

yapacaiı yarıı heyecan doğur• 
maktan uzak olmakla bera bar 
bu atleti• ytikHk kıymetini gö .. 
terecek mahiyettedir Huliıa ya
rınki atletik mftaabakalar mem• 
lek6tia nadir aHrdUğll bUyOk bir 
harekettir. 

• 
Cuma tlnll yapılacak olan 

lıtaaltul •tletizm bayramı•• itli· 

rak edecek Yunanlı atletlerden 

Mandiku, Y orgakoplu Ue Silaa 
dün ıehrimize ge1miılerdir. Fraa-

gudiı ile Pataraldain formlan Jyl 
olmadıkları için Yunan federaa .. 

)'ODU bu aeyahate mllsaade etme .. 
mittir. 

Yunanlı atletler dua Takıim 

atadyomunda hafif .bir idman 

yapmıflardır. 

Yunanll Atletlerin 

Bazı Dereceleri 
Yamı mftıabaka yapacak olan 

Yunan atletleri bir hafta •••el 

Atinada bu dereceleri -elde et• 
mitlerdin 

Yorıakoploa 800 - 2. O. 8/10 
" ı 500 - 4. 13. 2/10 

Mandlkaa 11 O mania - 15 
Silaa - Disk - 48.47 
Pat:arakiı - uzun atlama - 6, 72 

Dünya Yarı Orta Şampİ· 
yonu Yenildi 

Diski 48 met 
reden uzaklara 
ıavuran Sllaıın 
yanında blıim Kula kotııoua Jıılanclalda 

NeYJork, 29 (A.A.) - Barney 
Roıı, 'flmdlye kadar dDnya 
yarı orta boka aampiyonlujımu 
muhafaza etmlt olan Jimmi Mak 
Larolyl UJl huabile yeıımiftir. 

Balkan Oyunları Hakkında ... 
·--

Disk · Atıcılarımızda n 
Naili Diyor Ki ... 

Atletizm Makineleşmek Değildir .Mane
Vi Tarafı Vardır Ki Bizde Eksik Bııdİır 

En iyi Dlık abcılanmıı:dan 
Naili Balkan oyuolan baklandaki 
dlflacelerhal anlatıyor: 

" Ônllmftzdekl Balkan oyun
lannda Tlrk takımının Atletizm· 
.le alacajı neticeleri, flmdiden 
bilmek kab~l değildir. Bfttlln ıpor 
iflerimlzde ıiıtem, teıkilit, prcg· 
ram lizımdır. lı At1elir.m Fede
rasyonundan baılar. Balkan bi-
rlncllikleri b:zde olacakmıf. Bu
.Un buton Yunanistan bilir fa· 
kat bizde nüfusua on binde biri 
bllmbz. Bugün oyunlara dair bU· 
ton Uluıa broşUrler daj'ıblmlf 
bulunmabydı. Numaralı yerlerin bi
letleri ılmdlden ıatı'!ığa çıkarıla• 

caktı. Temıill afiıler yapılıp li
zımgelen yerlere yapıftmlmalıydL 
Dıtu sefaretler Tuılasile propa· 
l'anda çoktan baılamıı olmaliydl 

Spor bir killtllrdllr. Onu aha
Uye a11lamak lizım ki ahalidea 
çorcu yetipin. Şu halde ilk ev· 
Yell halkın iıtlrakl ve konfora 
temin edilmeli. AtleUzm fede-
raayonu bu huıuda şimdiye ka• 
dar tertibat almıf bulunacaktı. 

ikinci mUhim mHele hazır bu
lunacak ıeyircilere iyi mt\aabaka 
temin etmektir. Çeki~me çetin 
olmadığı yerde alaka öltır. Bu 
ön\ine geçtlemiyen psiko~ojik bir 
hadisedir. Şu halde Ulusal At· 
Jetleri iyi bir h1'1e getirmek 11-
zımdır. Federasyon ifki 11ntrenör
le mUme1ail takımı çah9tirmak
tadır. Yalnız 'BpOrda eıaa saha 
idmanı değildir. AtletJer Te Fe
derasyon arannda teırikl meaai 
lazımdır. Toplantılar ıarttır. Atlet· 
ler elbirliğile ça111makla bUyllk 
bir ıit bqarabilece'klerİll• kanaat 
ıetirmelidirler. Yokaa kanı idman 
yapmakla ancak bazı adetler, bir 
nevi makinelepaif •llcut elde 
edilir ki, bu bence ıporun eaaı 

ıayelerinden pek uzak dtııer. 
Son Kolej aeçmeleri.de At-

Ankaraya Giden 
Bir Boksör 

&bör F&iareWıı 
Amattir bokaörlerimkden FaJı.. 

rettin Haziran bqında Aakarada 
birkaç mtlıabaka :rapacakhr. Bok· 
86rimnı birkaç stm• kadar An· 
karaya aldecektlr. 

Dısk atıcılarımızdan Naili .Moran 

let1erf mizde meı1eklertne karfl 
ıevk göremedim. Allkadar yok 
ki allka gasteninler. iki detiJ, 
yirmi antrenör getirtilae işin (or
ganizaıyonu, administr&1yonu) .
saasız oldUktan 80llra yine neti
ce bu olacaktır. Rusyada her 
atadın lberinde ( Dfinya rekor
lanna yetişmek Te ~mel<) ib ... 
re9inln blyllk harflerle yazdı ol
duğunu göt'düm. Btitön gaye bl1-
ıiyata bağ:ıdır. 

B:ze lazım olan işte alevdir. 
Ve o ale'ri vermek Federasyonun 
Uluaal sayesi. amacı olmalı dar. 

K•ndime p:illce, baltada , .. 
dl gll• idmaa ppanm. 

Çalıf1Da prosra... OD d&1 
kısma a7nlmqbr. Sabah
layın aloda, akpmlaym Beyot
lu Halkerinia jimautlk Nloaa-

da çahpn-. v. '- prosr•• 
bana çok iyi Jaramüt.dsr. Ko&.j 
seçmelerinde diskte aldajma 38. 
15 metrelik Delice bum iclD 
noraaa1dir. lılenim ...... .t2 ,S 
balabilecejiml talı-i- ediJOI-. 

F~ bt'iJetl. ... 
giril-- ...... •ı ...... 
rRdlil ıe1'Dde ça!qacak olma 
çok ....- ki ... ıeMld 
Balku .,.....n ... Tin atletllft 
~19 alat:.IWnler.,. 

NaUl .,,.,,,,. 

Blalklet Peder....--- ... 
Tellllll 

31·1-1935 tarilltade T .... 
lmllp tarafmda hU.,. • lJ.. 
drffkoya araımcla w.tklet _._. 
bakalan tertip edlldlil tılSrlt .. 11.
tedlr. F ederaıyon ye heyetlmtı:clen 
izin almmadan yapılmakta olan 
bu yanılara ittifakımıza dahil ku
lftp iyeleri Kirdiif takdirde ken
dileri nizamname mucibince ceza
landırılacaktır. 

Keyfiyet ileride heyelhais ta
rafuadaa trip olunacak )'U'lllarda 
mağdur olmamalan içla ~ 
lwlap n1.ı.rı.. bildirilir. 



30 Mayıa 

Marifetli 
Bir Oyun 

Su Ve Kibrit Cöpü 

Eğu resimden anlayamadı· 
mı.. ben aöyHyeyim.. Kibrit 
~6p0nftn altına bir topJuiğne 
babrır•DIL iğnenin alırlığı kibrit 
,1p1no Uç numaralı rnimde ıftr
dDğanz gibi suyun içinde dimdik 
tutar.. Bu hileli oyunu arkadq· 
laruaız gelince zapmız. 

Cevaplar! .• 

Köpekten Kurtul
dum Derken .• 
VaktUe Ahmet lamiade bir 

adam <tarmıı. Bu adamın evi 
HOıeyinle, Avninin ••lerinia or
taıında imİf. A••inia bir klpefi 
•armıf. Gece gtlndilz banar, da
rur etnfındaldlue rahat nrmez· 
mlf. BOttıa mahalle bele Ahmet 
ba klpekten btkmıı uaanmıf. 
Blrıll• kalkıp komıuıu Ahmedha 
evbıe ıldlyor. 

- "Yahu, aen ıu k6pejin bir 
prealal bul kuzum. Onun yllzOn· 
den ne gece uykumuz kaldı, Ne 
,endfiz rahatımız.,, 

Awl, iyi bir adammıt- Kom
pmnaa tlklyetini duyunca: 

- Peki aen hiç merak etme. 
Ben birteY 1apanmJ diyor. 

Oıttmden birkaç •••an ıeçi
Jor. Bir aabah Ahmet kalkıp yhle 
A..W. eme flcliyor. .. Bakayım 
IU k&pek hlklyeıl •• olcla?,, diyor. 

AYDI, Abmedl prlnce hemen 
.njdellyer. 

Mojcle., Y alna.. S.tbm kapetl. 
Kime billyor w?. Suill kom
.- Hlaeylae. 

• il ..................... - .................. __ __ 

KUçUk 
Okuyu~ulanmıza 

Sial ı.. za ... dlföaea.,.. birsek 
,..a YMilelerle ıe.t.dir•ete t•llfU 
SQeteDlz bu laaftad- itibaren u•• 
taa ettitl hecli7elerl ı•tltleadudi. 

Salaifemb ~de Mldujuouz si· 
••I •• •tleaceU Jazıl!'rdan bafluı, 
••YkU bllmecelerimlzi ç5zm•fe , ......... 

Bu emeliniz ltop ~k•ayaealıı, 
Jlı eku1•nmuz uueacla aia de 
s.. Poetaom s•titli Ye ..... laedi
Y•lerini kazanmıt olacaluaaıal. 

1 

SON POSTA 

ilhanla Turan'ın Tatili 
Yazıyı okur .. n1:11 bu tlltllln 

naaıl geçUiljll aalar•ınız 

Tatil olmuıtu. Bay F eni, 
çocuklan ilhanla Turanı Erenk&y• 
de teyzelerinin yanına ıönder· 
mitti .• 

- .. Hem ıfz eflenirıiniz. 
Hem de anneals bira• dinlenir ,, 
dedi. 

Fakat Wr laafta enel Nba· 
lan oalara bir köpek almıfh. 
Ondan aaıd aynlacaldarm. Bera· 
ber ı&tlneler belki teyseleri ı.te
mezdi. Babaları bir mektup yuıp 
aorun dedi. Birkaç ıta ıoara 
ce•ap ıeldl. .. Madamld •• 
köpejidfr. Hay bay •• " çocuklu 
köpeklerini, bavullaruu ahp Yapma 
oraclaa ela treae bladiler. T eyse
lerl lataıyoada brplade. Glle 
oynaya iyi slttiler. 

BirıUn iki gtln bayi• ıeçtl. 
Fakat UçOncil ıDnO k&peil• falıo
ları meydana çıkmaya bqladı. 
T eyıeleri ördiljO blUW:O kanepe
nin oatu.. buakmııtı. Kl5pek ODU 

oradan indirir. SOrlikleye, aürlk· 
leye, oda kapumdaa, bahçe kapı• 
aındaa dıtarı haydi a•luya •• avlu• 
da oradan oraya tqır •.• 

T eyzelerl knch, c~uldar 
DzUld8.. O aftnden ıonra çocuk· 
lann rahatı kaçb. Btltttn itleri 
bir Earar yapmaıın diye köpetln 
arkaaından koımak oldu. Nihayet 

Bilmece 

bir ... te,.ı.rt bir top ptlrdl. 
K6petia ö• .. • atblar.. k6peila 
sizi artık toptaa bafka bir 181 
f&'m ... ye baflada. il.mama.. 
cocuklar memnun.. hlll •emnua.. 
derkea llathd. lld rb ıeçmedl. 
Balaçede hir ılrlltlclk kophl. 
Bu ıllrDIUlye birde kadın çığlıfı 
kantta. lıhaala Turan birlblrlerine 
bakiftL'Teyselerl yerinden fırbda. 
Hep bahçeye kottular. Ba defada 
•• yapa beğeninlniz. Komıunun 
tavuklanaa bOcum... Komıu " fU 
cam çakuı k6peğhıl:d batlaaanıı 
ne olur " diye kavgaya başla• 
ma&ın mı?. İlhanla Turan bftıbO
tln Dzlldüler. 

Artık ıabidea köp•~ batla· 
•aktan baıka çare kalmamııtı. 
Herkes tikAyet ediyordu. Bir gUn 
bbanla Turban teyzelerile bera• 
her çarfıya gidip hem taama hem 
de &teberi almaya karar ~erdiler. 
,. Hem de tlSyle bahçede. bir 

' Kedinin Kavanozları Bulmasına 
Yardım Ediniz 

Zavalh kedi fena halde acık· 
mııtı. Karşıda iki tane ajzıaa 
kadar ıOt dolu ka•aaos ftrclı 
amma bir tftrlft yola bulup ta 
ıidemiyordu. Ônlhıde birçolı yol
lar yar, fekat ha ,.u.r .. yalna 
bir taneei ka•aa ... ara ~ılnyor. 
Kara çizıilerin latikacl.a PÇ•ek 
yok.. Yalnız beyaz yollardan ti-

dip ıu kediye kava:ıozlann yolu
nu psteriraenk eYialzdeki bilttıa 
fareleri yakalayacakmıf.. Bize 
1azdıtı mektupta iyi• diyor: ••Ba
aa doiru yola Klater• çocupn 
e•lndeld blltDn fareleri 1akalıya• 
c:atım., • Eiu hediyelerinizi çabuk 
almak lıti7orımm acele edin •• 
Hemea balledilmlıini bbe yollaJllL 

Yezı•ız Hlklye 

ırız. Güller acmıı ,, dediler. 
K&pek onlardan ev•el fırladı. 
Ortadan kayboldu. Fakat fUllerla 
,..... seliace •• ı&nlbller?. 
Klpek teyzelerim. • çok bete~ 
dtji bir stJla clblnl lammamıı 
mı?. Teyze ,. ubk fU k6pelf 
defetmekten bqka pre yok ,, 
derken ilhan ajızında parlak bir 
P1 16rdlL Koıup aldı. T eyz..ıne 
f18terdL T eyzeal aemadadea çıl
dıracakb. Geçe• .... kaybolu 
parlanta lpeaİlll bll lalç ••• .. 
.... klpek halm ...... 

o...-..,. klpek .... 
........... olcla. 

Bilmeceli 
Bir Masal 

KUçükPrens 
Size eald amma c:ok eald sa• 

mana ait biz maal ı6yliyecepn. 
O •akitler 
lurallardaa, kı· 
ra liçe le r d en 
prenıl erden, 
prenseslerden 
baıka kfmıe 
okumak yaz· 
•ak bilmezdi. 
ftt• bu preu-

lerdea biri de Petro idi. Fakat 
Petronun ne kardetf ne de arka
daıı vardı. Koca urayın içinde 
yapayaluız oturmaktan bıkmııtı. 

" Varayım gideyim kendime 
bir arkadaı bulayım,. diye dDtD~ 
dil._ Fakat ba elbi1elerlmle 
rlderHm prens oldujuma anlar
lar, herkea benimle arkadq olmak 
hter. Eski bfl' takım elblae giye
yim ldmH prens oldutumu anla· 
maaın. Ben de beni ıahlden ıeven 
bir arkadaş bulayım!. DedL 

Yola çıkbiı ıGo bltUn ıabab 
yürlidU. Derken yolu bataldıkh 
bir ormana dllttl. Yollar Gyle 
Urlflk öyle karqık idi ki prens 
korktu. 

" Galiba yolnm• Mlap llJ 

batakhk yerden lıurtulamıyaca• 

iJm,, dedJ. 

Fakat blru daha y&rlldOlden 

80nra bir direjin Oatlınde "1araya 
rider,, diye yazıla bir levha g6rdD 

Preaı dojru • yola aapb. 
Suaya ıeldi. Sarayda kendiel 
kadar kaçak bir preaıu aGrdl: 

" Buim arkad••m olar, be
nimle oynar mısın? Dl7e ıordu. 

Klçftk prenua: 

- Elbette klçlk preu cB1e 
c:e•ap •erdi. 

• 
Bilmece eu: Acau ... ,.... o 

coc•t- ,..... olcLJt-a .. reci• 
anladı? •• 

Hendese 
Dersinde 

S.yfa 11 

Muallim - lıtedltln kıd11 
uzattığın halde hiç birle9mly• 
hatlara ne derler? 

Talebe - Şimendifer raylan 
Muallim - Hiç de blSyle ıeı 

duymadım. Ojlum ben aan• 
bilmece dej'il den aoruyorume 
Murabba neye derler? 

- Talebe - D6rt kBtell bit 
çizgiye. 

Muallim - MtıHlleı aıyı 
derler? 

Talebe - Oç kitell bit 
daireye. 

MuaDla - Bir de MNp claa 
80rahm bakalım., Bir kUo et lar' 
L.. kurut olurN bir buçuk kil 
De kadar tutar? 

Talebe - Biımlyonm1 efenltım. 
lateraeniz fidlp kaaaba IOl'ayıml 

Bu GözlUslü Siz De 
Yapınız 

~© 
@ 

Kahve fincanının dibi ile y .. 
but ta perger ile mukavvaDlll 
Dı:erine Oç tane daire çiziniz. • 
dairelerin içini oyunuz. Bir t .... 
afne gözlllğiln k&prDafhıll yapa
cakımız. Onu realmde gördntte 
aüz gibi burnunuza uyacak gibi 
keııin. Diğer ikisini de makasla 
7ann.. Bu yaraldan k6prl olacak 
parçaya geçirip tutturan. iste~ 

tiniz renge boyaymız. lfte mı 
oyuncaktan mOkemmel bir aözlllr.' 

Geçen Bilmece
ınizi Doğru 
Halledenler 

16 Alayuı günlemeçli bllmecemlzdt 

1 Koaaol ı ~irinci _ -•ti _ ıknımı-
7emiz olan bir kon
MI ... tım i.tanbul 
Boğuiçi li...ı ta
lebeleriDden 195 
Şehim kazanmıfhr. 

Talili okuyucumuz. 
la lataobulda bu
lunan diJter kaza
nanların hediyeJe
ıi•i Pazarteei Per
,.mbe süoleri öğ
leden 1oma bizzat 
idarehanernizden al
maları lazımdır. 
Tqra okuyucnla
rımııın hediyeleri 
polta ile gönde
rilir. 

\~""' ...... 
~ ~-
. "4i~. 
~ 
;,~ 

""·· ..• ·.'.: ... .. ~ ... -.. ·· -·· · .. 

' ._., .. _.. ~ -.-. ,;., 

'~ .: 
·h . . . . . -._., 
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27/S/935 larWI 
ayımızın bilme. 
ceaini halleder .. 
bir yazı takımı 
kazanan lataae 
bul kız liıeliae 
den 1326 ŞükUf• 
Karul 

latanbul kıs IUl'at mektebi 370 

1 Atbllm 1 Nu.riye Evren, Ankua 
'------ Dnrim okulumda A • 1 
den !19 Mihrinniıa, İltanbul 44 ünall 
lllnpektep 578 Semiha, AdapıAd 
Alibey mektebi 2 dea lM Faruk, ı.. 
tanbul kız u.ai 49' Barika Özerene 
ıiD, Koaya erkek tatbikat mektebi 
' tbıcü 11nıf 88 Hamdi, lttuabul 2iaei 
mettep 688 A. lrfan, Ankara lımet 
Lıeni mektebi D-4 den 703 Neriman 
Beyin Bayan •• Baylar. 

Kftç&pazar Topaç ıobk No. 8 .. 

ı-:e.::pfl 1 r:.:..!•mallata:C 

18 iaei mektep 2 inel llDlf Nemk1e, 
AW- Çankaya O.eni met lallıl 
kuı Özdeniz, Jse1otl11 10 acu ..... 
tep uaf 5 den 566 Y •ldıl. Seray malte 
kem..t salm WW Mehmet Çel ... 
.... Jıl. Çeleblolha •1 .... , ..... 

1Arku1anal 



J2 Sayfa 

f efrlka No: 39 

Kendi kendlndeniğrenirdl ... takat 
Caresse herkese benzemiyın, 

bambaşka bir kadmdı. Maamaflh 
gelip Perditaya vaziyeti açıkça 
izah etmesi de yine bir ulunU• 
cenab eseri ldi. 

Perdita arkadaşlle kavıa edip 
bozu9amazdı. Zaten Caresae'e da• 
rılmak imklnı yoktu ki 1.. Ona 
olduğu gibi kabul etmek fikrine 
tıtirak etmediği zamanlarda da 
ona hiç bir ıey söylememek il• 
zamdı. Mamafih bUtUn kusurlarına 
rağmen Caressenio doıtluğundaa 

:ıerre kadar tilphe etmek de, her 
na.sılsa, kabil olamıyordu. 

Pcrdlta bunları •• lçlnde bu• 
lundukları siyaal entrikaları dG• 
ıUnerek uykuya daldı. 

- 31 -
1938 sıneal Şubatmın d5rdO. 

Cuma. Ta Oral dağlarından ln
gilterenin garp ıahllluin• kadar 
hava gayet güzel. Soğuk, fakat 
temiz, rilzgisız birglln. Sanki ta· 
biat insanların vahtl ve alçak 
ihtiraslarının, kendi fırtınaların· 
dan daha ziyade tahrip ettiği 

diloyayı birgün olsun aakln blr 
halde iÖrmek istiyor. 

Fakat ıakin görllnen bu dUn· 
yayı meçhul, uçurumlara sürUkll· 
yccek olan cehennemi kuvvetler 
tahrik edilmişti bile! 

Buna rağmen titrek teraılde 
akibetlerl ölçUlUp tayin edilmek· 
te olan milyonlarca insan, battı 
bunları ldar..e edenlerin eraıında 
bile o gece yarııı dünya Uıerlae 
ç8ken felAketi iatiyen ve yahut 
tahmin eden bir tek kimse yoktu. 

HattA o gUn öğleden sonra 
Berlinde içtima edip ıu'lkaetçl· 
lerin teb'idl için Çekoılovakyaya 

verilecek öltimatomu hazırhyan 
naurlar heyeti araaında da 
Bu ültimatomun nasıl karııla· 
nacağını tahmin edebilen bir tek 
kimse yoktu. Hatta bu ültimato
mun nıllsveddesinl yazan Her 
Seifort bile bunda kullanılacak 
liıan ne kadar tiddıtli oluna, 
Çekoslovakyanın, Alman talepl .. 
rlnl de okadar sür'at •• kat'I· 
yelle yerine getireceğine samimi 
bir surette kani bulunmakta idi. 

Eaklden Almanyada halk, hll· 
kumetln kararlarına bir gün ev· 
velden vakıf olur VI bir ıDrD 
dedikodular yapılırdı. Fakat ılm· 

;dl arhk bu kararları, bir ıtlD 
sonra öğrenmlye ve bunlara bo
yun eğmiye alıımışlardı. 

F ranıada, Fransız ordularının 
Cezairde vı Suriyedeki lğtfıat" 
ları bastırmakla meıgul bulundu· 
ğu bir ıırada, Avrupa sulhUnQn 
muhafazaıı anusu okadar kuvvet• 
Udi ki, bu arzu Adeta bir ka· 
rar, bir ahit şekllnl almıştı. 

lngllterenln Noktalnazarı 
Fransa, Çekoılovakyah doıt• 

larma, ıu ıırada olsun vaziyeti 
bir harp buhranına mani olacak 
surette idare etmelerini tavıiye 
ıtmiş ve bunu yaptıktan ıonra da 
Pragda idare başında bulunanla· 
rm bu tavsiyeyi dinlemeyecek 
kadar budalaca bir harekete ce
ıaret edemeyecekleri zehabına 
kapılmıılardı. 

Berlindekl ı,timadan birkaç 
ıaat sonra lnglliz kabineıfnia 
içtima etmesi, lngilterede hiçbir 

alaka uyandırmamııb, HattA alel&· 
'de kabine lçtimalan gftnlerindı 
nazırları aeyre ıelen baza m•· 
rakhlar bile mutattan fazla 
değildi ve bunları en ziya· 
de alAkadar eden UçQncll dı· 
rece köy yollarının tevsii mı• 
selesinde ziraat nazm ile mUna· 
kalat nazırı arasında hadise olan 
ihtilafta. 

SflAhlı ye dalma uyanık bulu• 
nan ltalya, buhranın ıiddetinl 
daha iyi takdir edecek bir vazi· 
yette idi. Fakat ltalyada da, Al· 
manyada olduğu a-ibf, halkın te· 
laşla dedJkodularına ve vaziyeti 
alenen münakaşa ıtmelırina mü· 
aaade edilmemekte idi. 

Buna raj'men ATuıturyanıa 
Almanyaya ilhakındanberl ltalya, 
Alplardaki hudutlarını her lhtl· 
mal• kartı takYiye estmlı, bütUn 
ıulh arzularına rağmen tepeden 
tırnaia kadar ıilAhlanmıııt. Şim· 
di hiç ıealnl çıkarmadan hl· 
dlsata intizar ediyordu. 

&UrgUIU Kapalar 
Nazi teşkilAbmn Relıl Herr 

MOller, Pragda, Wllson iıtaıyo• 
nunun etrafındaki btıyUk ve kibar 
otellerinden birinde mUkellıf bir 
aparhmanda oturuyordu. 

Zahiren zengin ve lıl gUcU 
olmıyan bir Almandı. Çekoslo
vakyada vaal araziye ve çiftlik· 

SON POSTA 
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Buraya gelirken yolda tepelerın &ra
unda öyle garip bir mahalle raıtgel
dim ki behemehal onun ne olduğunu 

anlamalıyım. 

lerı malik olduğundan, Praida 
ikamet etmesi kimsenin nazarı• 
dikkatini celbedemezdl. 

Pollı Nazırının kendiıinln 
Pragdakl Nazi tııkilAhmn reisi 
olduğuna kanaat getirebilirdi. 
Fakat elinde bunu iıpat edebi· 
lıcek hiçbir delil yoktu. 

Diğer taraftan, Nazi teıkill· 
tına mensup bazı kimaelerln ara
ııra otele aelip Herr Mtillerle 
baıbaıa •• uzun uzadıya ıö
rUımelerf de bir cUrUm yeya bir 
cinayet tııkU edemezdi. 

( Ark&Sı var) 
-------· - · ---·-· ·~· I DLıs::.--1 ... !1111---.-.~ 

500 Liralık 
Müsabakamız 

Okuyuculanmız arHında açtıfı· 
•11 (500) liralık mDsabaka 
bitti Ye bu mOaabakaya ait 
( 30) uncu aon kuponu net• 
rettik. latanbulda Ye dıtarıda bu. 
lunan okuyucularımızın (7) Ha
zirana kadar nkitleri vardır. 
O umana kadar bize neıret
lltlmia tartlar dahlllnde eenp
larını ~8ndermelldirler. Zarfllrın 
Dzerlne "mG1abaka rnemurlu~una., 
kaydı konacaktır. (7) Haıirandan 
aonra gelecek cevaplar kale alın
mayacak vı netice (12) Haıiranda 
illa edilecektir. 

Mayıı 30 

Cuma Mı, 
Tatili 

Pazar 
M.? 

ı . 
( Baıtarafı 1 lnot yilıdt ) gllnU addedilmeıi IA.zımdır. 

yapıyor, ıair gUnler kapalı kalı· lthalAtçı Hacı Recep limltet 
yordu. Şimdi bu Uç gUolUk ka- şirketi sahlplerlnden Mahmul 
panma müddeti bir buçuk güne demlttlr ki: 
lnmiı ve çalııma şartları blltllo - Hafta tatili kanunu en çok 
dUnya borsalarına uymuıtur. ihracat tüccarlarını alakadar eder. 

ihracat piyasaaı da harici Mamafih tatil günUnlln değişmeal 
borsalara tabi olduğundan aynen bizi de faydalandıracektır. Çünkfl 
bizim gibi haftanın 3 gUnUnU pazar günleri bankalar öğleden 
kaybediyordu. Bu kayıp bilhassa ıonra esasen muamele yapmıyor• 
ticaret için çok mühimdi. Y ınl lardı vı bu yllzdın biz de it ya• 
hafta tatili kanunt ihracat ticare- pamıyorduk, fakat it yapmadığı· 
timlı: lçln de çok faydalı ola- mız halde açık kah~orduk, şimdi 
caktır. ticaret hayatında bir ilin kazan• 

Avukat Oaman Nuri ı mış oluyoruz ki bizim için çok 
- Tatil gününün cumadan mühim bir kaıanç ıayılabllir. 

pazara tahvili umumi bayatta 36 ıncı llkmektep mualllm· 
mUhfm bir değJıiklik yapmaz, lerlnden bay Hasan; 
ticaret hayatında dünya piyasa· - Cuma tatilinin pazara tah .. 
ıına uyulacağı için faydalıdır. vili mektepçillk bakımından mO-
yalnız hukuki bakımdan baıı him bir deiitikUk detfldlr, Per-
lhtlyaç mHelelerl doğacak ılbi şembe programı Cumartesi, Pazar 
ıelir banL programı da Cuma gflalerl tatb .. 

Eskiden herhangi bir lıte mu· edilecektir. Ancak bu kanunua 
ayyen olan müddetin sonu cumaya yine mektekçlltk bakımından bD• 
raıtgellrse müddet kendlJlğfnden yük bir faydaaı vardırı 
cumarteal akıamına kadar uıardı, Ecnebi •• akalliyet mekteple-
tlmdl bu kaide paıara tatbik rinde okuyanlar haftada iki glln 
edilecek, yani müddet pazar gUnU tadil yapıyorlar ve bu suretle 
bitene kendlllilnden pazarteıl çocuklar her hafta dera aaatleriıa-
akıamma kadar uzayacaktır. den 4 • 5 saati kaybedlyorlarda. 

Ancak müddet cumartHİ günl Şimdi bu olmıyacakbr. Bu b1&kım· 
iUnü blttij'i takdJrde ne olacak· dan ecnebi ve akalllyet me~t•pe 
tır. Cumartesi gUnll öğleden sonra lerinde okuyan çocuklar içi• 
daireler tatll olduğuna göre acaba bUyUk bir kazanç vardır. 
müddet pazartHI gUnU öğleye ZUmrUt elle bahçeal aahlbl 
kadar kendiliğinden uzayacak mı· Mustafa demı,ur kla 
dır? Bu ciheti ancak temyiz icti· - Tatil ıDoleri bilha&1a blıl 
badı halledebilcektir. alakadar etmektedir. ÇllnkO bb 

Yeni talikler yapılıncaya kadar en çok tatil ıUnlerlnda it yapa,.., 
pazara muallak olan davalar ya dık. Haftanın en kazançlı gUnD 
tarafeynin mahkemeye müracaatı Cuma idi. Pazar gDnleri de tatil 
veyahut mahkemenin yınlden celp olmaama rajmen bira• para 
kesmesi ıuretile ııra ile ilk ıele• kazanırdık. Yeni kanun tatbik 
cık cuma günlerine alınabilir. Bu ıdilinco Cuma ıünllnUn kazancını 
bakımdan kanunun adliye tatbl· Pazar gUnll elde edeceğimb 
kinde ıüçlllk çekilmez, gllçlük 1Upheılzdir. Fakat Pazar a-Unünll 
ıadece yukarıda bah11ettiğim kaybedeceğiz ıfbl ıellr bana. 
cumartesi meaelealndedir. Bono Bilmem ki eskiden Pazar günleri 
ltlırinde de meseleyi böyle gör- olduğu gibi Cuma gtınlerl de 
mek lazımdır vı kanaatimce bo- haftanın diğer ıUnlerlnden farkla 
noların mUddetl cumartesi bittiği olacak mı 1 Bunu blıe zaman 
takdirde cumartHI gününün tatll gösterecektir. I 

~~~----------... -----------~~~ 
Deve Yapılmak istenen 

Bir Apartıman 
( Baıtarafı 1 inci yiizde ) 

_ Nı muvazaası, apartıman 

benimdir; diye binaya ıahip 
olmuştur. 

1 
d:ğım, eıkl amirlerinin bunu 
bildiklerini ıöylemiıtir. 

_J Bayan Şayeste bu suretle or· ...______________ tada kalmış; Ankaradaki akraba-

=M=e=V=S=im=i==G=e=Jm=e=d=e=D=~ı=D=C=i=r=M=U= .. =S=İ=a=h=s=i=Jı~.. ~= pnma ihk~ ~~~ 

Bunun üzerine oikAyıtçlnlD 
talebi ve ileride tazyikle lfade 
alındığı lddia11 ortaya çıkmamak 
için Polis MüdUrlUğUne bir Noter 
davet olunmuı ve onun huzurilı 
de bu ifadeler tevsik edllmlıtir. 

BUtlln bu itler bittikten ıonra 
Bay Rahmi polise çağmlınca, 
iddiasında ısrar etmlı ve ı 

B K A ı Fakat bu arada, vaziyeti iyi DİD Oğazına emenf tıyor 8f bilen Avukat Muıtafa Adile mU· 

( Baıtarafı 1 fnol yllıde ) 
firması tarafından haber ahnmıt 
Ye küçük bir oyunla bu incirler 
Iı:mlrdekf firma taraf mdan ıatan 
alınmııtır. Meniml gılince Aydın 
lnclr mUstahıilleri ıatıı birliği bu 
incirleri aldkala lzmir firmasına 
Berlinde teslim edecektir. TOrk
ofisin lzmir şubesi bu hadi11 ile 
alAkadar olarak Aydan koopıratl· 
finden malümat lıtemlı ve keyfi· 
yeti derhal telgrafla ekonomi ba· 
kanlığın" bildirmlıtir. 

Aydın kooperatifinin iddiası• 
na göre beı buçuk kuruı 
Oıerlnden satıı yapılan incir mah· 
ıulil, ı:annedlldlğl gibi iyi neviden 
değlldir. Bu. nevi, kooperatifin 
husuıt bir kalitesidir ve orta 
maldır. 

Orta mal bile olsa, mıvaim 
başlamadan TUrki mUıtahılllnln bah· 

çesindeki inciri ucuz ffatle satmak 
zararlıdır deniliyor. Ödemi§ ve 
Aydındaki incirciler bUyUk elem 
içindedirler. Hidlae ehımmlyetU• 
dir. Memleket bUyUklerlnin bu iti• 

yakından iliilenıceklerl muhak· 
kaktır. 

Jf. 
Pık yakın ıUnlerde ( Son 

Posta )da ya:zdığım blr yazıda 
tUccarlarm hazırlıklarından ve in· 
cir alivreainln zararından bahset
mlıtim. Üzerinden bir hafta gıç· 
meden korkularımıı tahakkuk 
etmiı oluyor. 

Adnan Bilgd ........................................................... _ 
~--. BugUn Pangaltı ---•• 

T A N SINEMASINDA 

ÇILGIN KAN 
ANNABELLA • CHARLES BOYER 
OnUmilzdekl Pazartesi glinil programı 

Boğaziçi Şarkısı 
GUSTAY F"ROEHJ..lOH 

Her iki filmde dünya haberleri 
Puarteai, Perıembe günleri matine-J 

lerde fkl filen g8sterilmektedir. 
Telefon : 4337 4 ._ 

--............. ... • • . ...... ....... 1 • ·~ ~=-- •••• ~ 

Hallde ve Arkedaı9ları 
80 May11 Perıembe f,ilaO akıamı 

8,45 dı Betiktaı alb parkında 

Onlar Ermlt 

racaat etmiı. Hakikati o bildiği 
için onun hukuki yardımını 

lıtımif. 

Mustafa Adil de Rahmlden 
habersiz bir gUn gerek Rahminin 
baldızı Müzeyyeni, gerek koca· 
smı Müddeiumumiliğe ıiklyet 

etmlı, tahkikat poliH havale edil· 
mit ve Rahminin haberi olmadan 
bunlar ikinci tubeye davet 
edllmitler. Orada şube muavini 
ile Merkez memuru Tevfik, iki 
Serkomlaer •• bir dı Jandarma 
YUıbaşısınıD hu:zurilı Bayan MU· 
zeyyen sorguya çekilmiı, kadının 

ifadesi ıudur : 
- Ben, Bayan Şayeıtenln 

apartamanı için para vermedim. 
Esasen o kadım tanımam da. 
Eniştemin Tapuda bir iti varmıı. 
Beni götilrdU, Orada bana bazı 
kAğıtlar imzalattı. 

Bayan Müzeyyenin kocaıı • ki 
polislikten çıkmadır ve F evzl 
adındadır • da beı paraaı olma• 

- Onlar, demlı, doğru ıör 
lemiyorlar. Hatırlarından çıkmıı 
olacak. 

Kendisine •erllen cevap ıa 
olmuştur: 

- Bu, on bet lira değildir 
ki nihayet unutulabilıln. 15 bin 
liradır. Naııl unutulablllr? 

Bundan ıonra MUHyyenlı 
kocası Fevzi 11rb11t bırakılmıı, 
Rahmi nezaret altına abnmııttr. 
Bir müddet ıonra da kefalete 
bağlanmıştır. 

Bay Rahmi aerb11t kahr kal
maz Adliye Bakanlığma, Pollı 

Müdllrlüğüne ve Baro Relıliğine 
tel yazısile baı•urmuı veı 

Polis, noter, avukat beni teh• 
dit ettiler. Zorla itiraflar yaptır
dılar. Avukat ise iki hasım tara• 
fm birden vekaletini almııtır. 
Mtidahalo odinlı; 

Diye şikiyette bulunmuştur. 
Adil tahkikat bitmlıtlr. Müd

deiumumilik suçlolarm mevkufıa 

muhakemelerini istemektedir. 



SON POSTA 

OSMANLI SALTANATIGÖCERKEN 
( Mltarelle devrinin tarllll) No. 39 •> Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Zlga Şakir .----------~ 50/5/35 --

Fransız Ve lngilizler, C~nları istedik-
leri Yere Girip işgal Ediyorlardı 

idarem altındaki mıntaka· 
lar dahilinde bulunan Tllrk jan· 
darmaıı terh:ı oluncaya kadar 
emrime tabi tutulacaktır. 

8 - Konyamn f&rkında bula
nan bUtUn tlmendifer hatlan 
tarafımdan kontrol olunacaktır. 

10 - Lağvolunacak altınca 
ordunun efradı, haftada dokuz 
yoz kiti olmak llıere memleket• 
)erine ıönderileceklerdlr. 

11 - Oımanh memurlan, 
bizim Hint ordumuz dahil oldup 
halde bilcOm!e firarileri telli• 
ey le1ecektir. 

12 - lsteditim •••akil lfıal 
etmek aalAhiyetinl haiz oldupm, 
•are1tel lzahtır. 

Pek mağrur •• mtltehakklm 
bir lisan ile yazılmıı olan ıu 
talepname, Osmanlı hOkftmetine 
bir emir mahiyeti göıtermekte ve 
bllhaaa (12) inci madde, mütare
kename ahkAmını tamamen ihlil 
eylemekte idi. T Hflk Paıa kabi
nesi lae, bu tahakküm ve mOda· 
balelere, karıı koyacak kudrette 
dejildl. Hükômetin buton nllfua 
•• kudreti, tamamen lfllı etmlıti. 
ltilli orduıu kumandanları, mem
leketin ( amlrimutlakı ) keallmlr 
lerdl. 

MUtarekenln ilk g&nlerlnde, 
Çanakkale boğazı iıtihklmlarında 
•• lıtanbul boğazı tabyalarında 
(nazikAne refakat) ıekli göıteren 
lfgal kuvvetleri, vaziyetlerini teb
dil etmişl er, derhal ( mUıtevl1 ) 
hareketine geçmişler.. Hattı mll
tarekename mucibince lfgale hak· 
ları olan mevkilerden baıka birçok 
mıntakaları da i&tlll eylemiılerdi. 

Uzunköprü gerilerinde içtima eden 
itilif orduıu kuvvetleri her,On 
tren tren lstanbula akmıya bar 
lamıı; UzunköprUyO, Franıızlar 
Alpulluyu lngilisler.. Muratb, 
Çorlu, Hadımköy, Çatalcay• Yu
nanlılar ltgal altına almııtı. 

Franıızlar, Adanaya glrmlt Ye 
1erleımlfletdl lngillıler ele Cerab
hu haYıliıinl lıtill eylemiılerdL 
( Irak ) dan madut olmıyan Y• 
harben lfgal olunmıyan Muıul 
Yill1etlnin timal havaliıl ile An
takya ve lıkenderuna lngilizler 
Y•leıtlkleri gibi mUıterek Fran-
11z Ye lngiliı orduları, Pozantıya 

kadar buton Ad11na Yiliyetlni •• 
T oroı t&nellerini iııal etmiılerdi. 
Telılz telıraf Ye kablolar da ele 
ıeçlrilmiı, hUkümetin ı•rek bu 
YUıtalarla •e ıerek telU telıraf. 
la tifre ile muhabereıi mene
dllmlftL 

GOn geçtikçe, fecaatin hududu 
ıenlflemekte idi. lngiliz!erin tet-
9ikl ile ( Snleymanlye ) de k&ç&k 
bir kart hUkftmeti teıekkUJ edi· 
9ermiıtLBu hUkftmet taılafı yavaı 
ravq nllha ve kudretini artıracak 

ilbtlerle meıkôn olan mahalleri ilha· 
ka baılıyacaktı. Bu makaatla 
( Cerabluı) ve ( Nezip ) nahlyele
rile ( Urfa ) ve ( Antep ) havali
llndeld kllrtler araı nda tahrikAta 
liritllmiı, hatti bir isyana baı· 
lanaıç olmak Ozere • o aralık 
terhiı edilen - bir Türk asker ka· 
filesine t aarruz edilmişti. 

Adanayı iıgal eden • Franıız 
•rduaunda müstahdem· ermeni 
16nUllUlerl, Türk efrat ve za bita
-.aa tecavüz etmiıler, bir yüzba-

1 

1 

Arabiıtanın iıtılıliliııi illa etmuiııe ratmen, daha hala Oımanlı 
meclisinde mevldleıinl muhafua eden Arap mebuılu 

meLuıan 

fi ile tlç neferi ıehlt eylemiılerdi. 
Adanada bırakılan irtibat zabiti, 
Erkinıharp blnbaf18ı Terilk Bey, 
Frao11z kumandam tarafından 
ajır bir muameleye hedef olmuı 
•• hattı birılbı tevkif •• haplı 
olunmuıtu. 

Kafkaı hudutlarından ıelen 
haberler, bu facialardan daha 
beterdi. Batuma çıkan 27 inci 
logillz fırkaaı tarafmdan, btıtün 
o havalideki Ttırk efrat ve zabi
tanına reva görlilen acı muame
leler, her türlU sabır ve taham
millUn hududunu geçmekte idL 
Bu hal!erden ermeni komiteci:e
ri de ıımarmıtlar, o civarda islim• 
lara kartı tiddetle taarruza baı· 
lamııiardı. Bir çırpıdİı, 1204 er
kek katledilmiı, 40 kadın ve çocuk 
ateılerde y11kılmıftı. Türkler kBy· 
lerini bırakarak Erzurum tarafla· 
rına doğru kaçmak iıtemiıler; 
fakat fiddetle takip eden ermeni 
komitecilerinin bıçakları altında 
can vermitlerdi. 

Ayni zamanda Karadeniz aa· 

hlllerlle ıerllerdeki daibk arazi
de meskün Rum kOylOlerinln • Is· 
tanbuldan direktif alan • komite
cileri de harekete ıeçmiı erdi. 
Muhtelif çeteler toplanmıı ; bütün 
ıeçit •• yollar bağlanmıştı. Artık 
ne lıtanbulda ve ne de Anado
luda rahat ve huzur namına biç· 
bir ıey kalmamııtı. 

• Hükômet, ne bu felAketleria 
6nilne ıeçebillyor Ye De de ıeç
mek iıtidadı gösteriyordu. Sadece 
botun bu hldiıah ıaklamakla 
iktifa ediyor, hnkômet mahfelle
rlnde: 

- Galip, dilediğini yapar. 
Sözleri, zelil bir nakarat gibi 

dilden dile gez· yordu. 
Bu elim vazi) et karıııında en 

bOyUk hissizliği, ıaray göıteri• 
yordu. Padişahın bütün korkuları, 
• bir tUrlU lıim ve ıah&i} etleri 
8ğrenilemiyen • hakiki Yatanper
verlerle meb'uıan mecllıi Uzorin
de toplanıyordu. 

( Arkaıı var ) 

iki inek Kudurdu 
( Baıtarafı t inci yGsde ) 

evinden içeri ılrerken olmuttur. 
Baytar bu 11ırmayı farkında olma• 
dan kedinin ayaiJna baımıı 
olmaıı ihtimaline atfederek ehem· 
miyet vermemittir. Fakat erteıl 

ınno evinden çıkarken kapı önlla
de kediyi Glmlı ıörOnce fOphe
lenmlı. kedinin cuedlnl kudus 

T.C. 
Resmi Gazete 

Sevkly•t Efradı Yevm~elerl 
SeYki1at erat • efrat• Ye erbaıı• 

larına Yerilecek J•Ymiyeler haldua-
dald 630 No. la kanunun birinci mad
dHi d•tittirllmittir. 

RHml Gauteı 25-S- 1931, No IOU, kaau• 
•umaraaı 2717 

* B•rut Ye Meveddı lntll•kly• 
Barut Ye meYaddı lnflliklye, fltenla 

ye a• ma'semeıi lahlonaaa 1951 
bet yıllık bilbıoıu n 1952 blllnıoıu 
laakkındaki Dinaı Muhaıebat Enci
meni maabata11 kabul edilmittir. 

RH•I Claıet• .. 1-1915, N .. itil, karu 
•umaraaı 885 

* 
Maden kllmUrU ve krom 
M- den k3mürl Ye bo• lllracab 

için yeniclen hazırlanan e1aalar kabul 
edilmit H metin aeıredilmlttlr. 

Reamt Gaaeteı 27-'·935, Ne IOIS, karar 
aumaraaı 2/2S4S 

haataneaine götllrerek muayene 
ettirmiı, bu muayenede kedinin 
kuduz olduj'u anla11lmıt ve bay· 
tara kuduz tedav:si tatbikine 

baılanılmııtır. Kedilere dikkat 
etmek, kedi tarafından 11ınhnca 

hemen kuduz haıtanetlne ,ıtmek 
IAzımdır. 

l"v APURCULUK 
TORK ANONiM ŞIRKITI 
ISTANBUL ACENTAU~I 
Umu Hu, Telefom B8S8 

iZMiR SÜRAT YOLU 
SAKARYA yapuru her 

hafta PERŞEMBE ,nnlerl ıaat 
16 da lıtanbuldan IZMIRE Y• 
PAZAR ,anlerl ele IZMIR' den 
lıtanbula kalkar. 

TRABZON YOLU 
GONEYSU •apuru 30 llay1a 

PERŞEMBE ,anı . Nat 20 ele 
Hopaya kadar. 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR •apuru a 1 

Mayıı C U M A ıaat 11 de 
MERSiNE kadar. 

SUADiYE PLAJI 
Marmara denizinin ıüael manıaraıı, temiı konfor, bol hava, ıümrtlt park 
· · d u·· r.ik varvete ve pek mükemmel 1tıll ıinema, ııhht kum n deıalı ıçıo e caz, m , , 

1 
ri · d ·· L 

banyoeu, nefis yemek n güzel otel. Bütün bu etlonce e bu ara a gormea 
usu ederaenis Su•dlye pllJında bulacak11oıı. 

Sayfa 13 

lnhiaarlar U. Müdürlüğünden: 
Bazı kimıelerin bandrollu içki ıişelerinl boıaltarak iç?erine 

ıu doldurduktan •onra tekrar piyasaya ılirdDklerl zaman, zaman 
ıörOlmektedir. lı.hiaarlar ldarelİ bu hilenin önüne geçecek bOUlo 
idari ve teknik tedbirleri almıı olmakla beraber mllıtehliklerin de 
tatbik edilen uıul •e ıeldlleri bilerek uyanık bulunmalarını temiıı 
için bu yolda menu takyidat qağıda izah olunmuıtur. Şlıelerde 
bu eıkAle aykırı vaılyetler 16rBldDğll takdirde keyfiyetin en yakın 
lnhlıar Idareıine bildirilmeıl rica olunur. 

1 - içki ılşelerinio karnında matbu etiket, şiıenln yukarı kısmın
daki boğazına boiazlık, yapııtmlmakta ve tiıenin ağıma 
mum ve bandrol konularak damja basılmaktadır. 

2 - Etiketlere içkinin ne•'I, miktar, derece fiab ve hangi fabrika 
mamulAb oldutu yazılmaktadır. 

S - MO•kirat fabrikalannda içki ıiıelerinln ağızları mantarlandık
tan ıonra renkli milhDr mumuna batırılıp herine bandrol 
geçirilerek fabrikama mtihilrlle damğalanmakta ve bandrol
ların iki ucu ıişeye yapıfhnlmakla beraber boğazbk bantlan 
da ucların Ust kıımına llıak edilmektedir. 

4 - Bandrollar için, ıayet ince •• su ile temaaa gayri mllıait 
vasıfdald kiğıtlar kullamlmakta olup nz~rinde lnhiıar idare
ıinin monoıramı, içkinin lıml ve matbu ıeri harflerile mDte
ıel.U aamaralar varclar. Etikette JUlh içkinin miktan •• 
ıiıeye yapııtırıldığı tarih de ayrıca llatik damı• ile bandrol-
larda gGıterilmektedir. (2768) 

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

lstanbul Tapu Müdürlüğünden: 
Balatta eaki Karabaı yeni Tahta minare mahalleıinln eıkl 

Karabat yeni Köprübaıı Bereket ıokağında 30,32 •• 32 mBkerrer 
Ye 34 ve yeni 46 ve 48 ve 50 ve 52 sayılı mOlklerln önUne teaa• 
düf ~den 318,25 metre denizden . dolma mahallin hazine &zerine 
teaci'.i için Hazinece mOracaat edllmlt bu yerin tapu kaydı bulu• 
namadığmdan aenetıiz taıarrufata kıyaHn mahallen tahkikat yap .. 
lacaktır. Bu yer hakkında 1&blplik iddiaıında bulunan 
•mr ite on bet gOne kadar lıtanbul tapu baımemurluğuna 
••yahut 13/6/935 Pertembe ıtlnll aaat dokuzdan on dörde kadar 
mahallinde Tapu memuruna mlracaatlan ilin olanur. (2950) 
--~~~__:_~~~~~~~~~~~~~~~' 

lstanbul lnhisarlar 
Baş Müdürlüğünden: 

Bat Mldlriyetimlz ambarıada bulunan muhtelif ciaı la•antalar 
açık arttwma uıulile aatıbfa çıkanlmııtır. Ahcılann muhammen 
bedelin yüzde yedi buçuiu olan 342 lira inanca paraaile 13/6/935 
Perıembe gUnll saat 10 da Kabataşta Baı Mlldllrlyet binasında 
toplanacak olan komisyonda aaat 10 da bulunmaları. "2789,, 

FRiGELUX 
11. 

SAOLIK - KONFOR - OKONOMi 

Ayda 5,50 Ur~ 
HAVAGAZI ile itler 
iZAHA T • 101 lıtildll caddHi 

Vereıııe ıatıı 

lnhi•arlar lstanbul Baş111üdür
lüğünden: 

Kaıımpaıa Ye Sirked tus ambanna ıelecek tazlann Yapurdaa 
çıkarılması •e ambardan •apara y&kletllmetl 28-S-935 de . ihale 
edilmek Uzere açık artbnn•J• konulmuıtur. 

bteklUerln çıkmamaamdan lt&rll lbale 8-6-935 Camart•Iİ sini 
uat ona bırakılmııtar. btekWerin sıöıterilen sıtln n ıaatten evvel 
inanca paralanm yabrmalan •• apı ,On Natte Kabataıda Baımll
dUriyet binaaında toplanacak olan komilyona ıelmelerl. u297 4,, 

Riyaziye. Lisan. Fizik ve ikmal dersleri 
Türkçe • Almanca • Franıızca - lnıilizce - ltalyancL Qemberlltqın ~arp

Hnaalri liıan tedriaane1inde her liıanla çok eıuh öğretili1or. Müdürü ZıyL 
..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---

f'lA~l(A 
Mü.talmu.l. 

HUBllBATllNIA/a 

SıHHAT ,,. 
Kuwn 
Menbaıdac 

Yu me•ıdmlnde 

NOVOTNi 
Beyoğlunun en ,Ozel çalı•lı 

babçealdir. 
TAZR BiRA 

BUyDk 20 kuruştur. 
Kadeh 

1 Hazirandan itibaren -
Sinir ve akıl hıı tıılıklım mut. 

Dr. ETEM VASSAF 
Cıi•'ojlu O rhan B. aparhmanı Tel.2:lOS3 
l:.v. 1Cmdık6J B.ıhır 1• !.er i aok ıl& Tel.dJHJ , _______ ., 
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1 letanbul Beledlyesl lllnları J 

GAZI KÖPRÜSÜ 
inşaatı Eksiltmesi. 

İstanbulda mevcut Unkapanı köp
rüsü yerine "Gazi Köprüsü,, adı ile ye
niden yapılacak dubalı demir köprü
nün yapılması eksiltmeye çıkarılmıştır. 

A - Eksiltmeye konulan iş: Proje 
ve şartnamelerine göre yapılacak du
ba üzerinde demir köprü ve teferruatı 
olup keşif bedeli "l,690,847 ,, Bir Mil
yon Alh Yüz Doksan Bin Sekiz Yüz 
Kırk Yedi Türk Lirasıdır. 

B - Proje, şartname, izahname, mu
kavele projesi ve eksiltme şartnamesi 
bir dosya halinde olarak 50 lira mu
kabilinde lstanbul Belediyesi Levazım 
Müdüriyetinden tedarik olunabile
cektir .f 

C - Eksiltme, ıartnamesine uygun 
olmak şartile 17 /10/935 Perşembe gü
n Ü saat 15 de İstanbul Belediyesi Da
imi Encümeninde yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

E - Muvakkat teminat miktarı 
''64,750,, Altmış dört bin yedi yilz 
elli Türk lirasıdır. 

F - Eksiltmeye girecekler eksilt
me şartnamesinin 4 ncü maddesinin 
"F ,, fıkrasında gösterildiği üzere eh
liyeti fenniye vesikası almak için 
Belediyede teşkil edilen komisyona 
17 /8/935 günü akşamı saat 17 ye ka
dar müracaat edeceklerdir. 

G - Eksiltmeye girecekler teklif 
mektuplarını ihale günü. nihayet 
saat 14 de kadar Belediye Daimi En
cümeni Reisliğine makbuz mukabi- 't 

linde vermiş olacaklardır. • 
H - Daha fazla malômat almak 

isteyenler Belediye Fen işleri 
Müdürlüğüne müracaat edebilir
ler. ''B,, ''2366,, 

Bllyllkadada Altınordu ıokağında 389 metro 
murabbaı arıa 936 mayıı aonuna kadar 
Yeni mahallede deniz hamamı yeri 935, 936 
937 seneleri yıkanma mevıiml 
Uluköy· EmirgAo deniz hamamı yeri 935, 936 
937 seneleri 
Rumelikavağmda Altınkum plAjı 935, 936, 
937 seneleri 
Be}oğlunda SarJ Llltfiye mahallHlnde Meırutf. 
yet Cad. 
Beyoğlu kaymakamlığı zemin katındaki lokanta 
936 Mayıs ıonuna kadar 
Salıpazarı Süleyman B. mab. Topçular Cad. 
de:ıi% hamamı yeri 935,936,937 seneleri yı-

Senelik 
Mubammq 
Kıymeti 

120 

20 

ıs 

80 

72 

120 

Muvakkat 
Tıminab 

9,00 

4,50 

a,as 

8,00 

5,40 

rr.oo 
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&ramoloa llatına 

TAKSiTLE 
bir 

PHİLİPS RADYOSU 
BUtUn Avrupa istasyonlarını mükemmel alır. 

Fiatı 7 5 T. Lirası 
lstaobul için aabf yeri : 

HELiOS M0ESSESATI 
Galata. Hezaran cadde•i No. l 4 

1 EmlAk ve Eytam Bankası ilanları 

E1aı No. 11 

284 

25411 

Kiralık Emlik 
Me•kil 't'e NeY'l 

Fındıklıda Molla bayuında eakf 11, 11 mU
kerrer 7enl 8 No. lı ahırla araa. 
Galatada Ömer Ahit Hanı bltıılğlnde Ma• 
nokyan Hanının zemin kah. 

254/30,34 Manokyan Hanının beılncl katında 1 ve S 

1 

Depozito 

21 Ura 

210 u 

No. h iki oda. 27 ,. 
Yukarıda yazılı yerler bir yahut Oç ıene m.Uddetle kiralanmak 

Dıere eçık arttırmağa konulmuıtur. ihale 4 Haziran 1935 Sah ıllDD 
••at onda Şubemizde yapılacakbr. 

isteklilerin o gUn gelmeleri 

Bir saat satın almadan e't'vel 
BUtlln dünyada meıhuı 

B E V U E Saatlerinin 
yeni kolekıiyonunu •8ıtermulnt 

aaatclniz:den iıteylais. 
Umumi dtpoıuı İstanbul, Bahoekapı Tat Han 19 

............................................................... ··--· .... ·-·····-·-·· .. ·--·····-.. ·---···---
kanma mevsimi 
T rabyada deniz hamamı yeri 935, 936, 937 40 . 9,00 
ıenelerl yıkanma mevsimi 
-~ybelladada Çam.limanı mah. 80 metro mu• l 00 22,00 
rabbaı araa 937 Mayıı sonuna kadar 
Hallç Fenerinde yapur lıkelesi cad. Meydan 36(} 81,00 
yeri 938 Mnesl May11 ıonuoa kadar 

Yukarda semti, muvakkat teminata HDellk muhammen kirası 
Ye kira mUddetleri yazılı mahaller kiraya verilmek Ozere ayrı 
ayn açık arttırmaya konolmUJlur. istekli olanlar ıeraiU anlamak 
Uz.re Levazım MtıdllrlfiğOne mllracaat etmelL Arttırmaya airmek 
lçba de hizalarında gösterilen mu•akkat teminat makbuz veya mektu
biyle beraber ihale günü olan 13/6/935 perşembe anno ıaat 15 de 
Daimi Encllmende bulunmalıdır. 0 B,, "2918 ,, 

• * 
Senelik Muvakkat 

Muhammen Kiruı 
8eflktafda :Slnanpaıa medre H&inln 1 No. oda11 30 
Çartıkapıda Hllıeyiaağa M. Yeniçeriler C. 47 420 
yeni No. 16 odalı Çorlulu UIA Alipqa medreaeai 
Fatihte Efta1zade M. Nişancı S. S2 No h. ıs 
yarı kAgir Ka:ı:a1ker Haaanefendl medreseıl 
Beıikta,ta SinRnp•t• medresesinin 6 No. h odau 30 
Çartıkapıda Hüseylnağa M. YenlçerUer C. yeni 36() 
40 No.1 l odalı Çorlulu Sani Alipaıa medresesi. 
Kapalıçarşıda Dlvrik S. 77 No. kAsıfr dOkkin 
Kapalı çarşıda Yağlıkçılar C. eski 48 yeni 16 No 
kAgir dükkan 

18 
72 

Teminab 
2,25 

31,5 

1,35 

2,25 
27 

1,35 
5,40 

Yukarıda semti, senelik muhammen klraaı ve muvakkat temi· 
nalı ya:ulı olan mahaller 936 aeneal Mayıa sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere ayrı ayrı açık artbrma gününde talibi çıkmadığın· 
dan ihale mnddeti 6/6/935 tarihin• bırakılmııtır. lıtekll olanlar 
tera iti anlamak üzere Leva:ı:ım mDdUrlDğOne mUracaat etmelidir. 
Arttırmaya iİrmek için de hizalarında iaaterllen mu't'akkat teminat 
makbuz Yeya mektubUe beraber ihale g(lnll olan 6·6-935 Perşem• 
be aUnll 1&at 15 de daimi encümende bulunmalıdır. l .. 3008,. 

Mayu 30 

Ademi iktidar 
ve belgev,ekUGlnl, alnlr 

dflvetlnl giderir. 

, 
VVETI 

ORMOBiN 
....._ __ KUTUSUNDAN CIKAA 

Her eczanede bulunur. 
Kutusu 150 kur.uftur. 

Adrea ı Galata poıta kutuıu 1255 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

A. .. ateleri ı KaraldS7 IUSprlbaıı 
Tel. 42!62 - Sirkeci Mahardarıı:ade 

Haa Tel 22740 

IMROZ YOLU 
KOCAEU •apuru 30 Mayıs 

PERŞEMBE gilnll aaat 16 da 
lmroıa kadar. 112958,, 

Kocaeli icra dalreslndenı 
Bir borotan dolayı ıatılmuı kararlavtı· 
nlaa n etki ıahibi Patrikö11 ait olup 
mallyeoe satılan Deiirmen loiııdeld 
8119 lira kıymet takdir edileıı 74 parça 
makine n teferruatı açık arttırma ıu· 
retile t-6-93S pasar ıtınll ıaat 1' dı 
fabrikanın bulundofu mahaldı 11tıla• 
oaktır, nrilen bedel, takdir edllen 
kıymetin Y. 75 ılnl bulmadılı takdirde 
••bt bir hafta temdit edilerek 9-6-955 
pasar ıtlııtl saat 14 de ın çok talipli.si
n• verilıcektf r. Tallplerhı Y. 1 buçuk 
p•J akoeılyle blrliktı gelmeleri n 
daha çok bilgi edinmek iıteyınleria 
Kocaeli icra dafreıfndı 1934 I 1809 
Ayılı doıyaya mfiraoaatlan illn olanu. 

latanbul birinci Hila memur
ıuıundanı M.ilfllı Ag01tini oirketlne 
alt 7anmıı dosya yenileneceğinden 
alacakhlann ellerindeki veıika evrak 
ilı nldl olanların vekAlıhıamelerile 
birlikte 6 Haziran 915 pereembe gtlntt 
1aat 18 de memuriyetimile müracaat
ları n •ttfiiı tirket ualarlnm da o 
gün gıllp huurumuıda iıpatı vliout 
etme71 mıcbuı olduklan ilb olu-
nur. (11985) 

Kat'iyyen ıarar vermeden teri kuer 
kokuyu tamamen izale eder. Elbi•• 
ye çornplarınııı uzun mOddet yeni 
olarak .aklar. lıtanbul 22~ numaralı 
poıta kutusu S. T. rumuıile 6 kuruıluk 
poıta pulu ırBndererek bedava sıumu• 
nı iıteyiniz. 

Dr. A. KUTiEL 
Karnkoy Topoulaı caddeıi No. 33 

&on Poata Matbs a •• 

Sahibi ı R. KakçG 

Heır. MüdGrQ: Tahi.t 



30 Mayıs 

Tafrlka N o ı 1 Hebra Sahibi: Emel Rıza 80 - 5 - 985 

9 Haziran 1981 
Eeeubah - Mektebi 

Bugftn, hayabmın en mea'ut 
atınUnft yaıadnn. 

Yorgunluktan bitkin bir dere
eeye geldiğim halde, o 1Udetln 
•erdiği neıe •• ku•vetle ıu 1a

brları yazıyorum ı Hayatımın tam 
bir d6nUm noktasını teıkll eden 
bu mU•tesna günOmD tesblte ça
lıııyorum. 

Sabahm onundan gecenin tam 
yirmi llç buçuğuna kadar heye
canlarla geçen bu emsalsiz annn 
anlatabilmek için, mektebin ter• 
tip ettiği reıml programı takip 
ederaem, hAdiaah daha kolaylıkla 
nakletmiş olacağım. 

Sabah.. Saat tam on... Mek
tebin bUyilk çanı ağır a~1r çalı
nıyor. Hep bir biçimde düz 
beyaz elbiıeler giymiş olan 
talebeler, bUyllk •alonda top• 
lanıyor. Bu lçtimaa, musiki 
ve jmnastik hocamız, ( Marta 
( Frölayn ) nezaret ediyor. Aske· 
rlnln terbiye ve intizamından 
emin bir komandan iİbi, kın 
kıta emirler veriyor. Boy ıırasile 
dört dizi teıkll eden 68 talebe, 
bembeyaz bir cephe vtıcude geti• 
riyor. Bu beyaz cephenin UıtUn
de; renk renk ıaçlardan, neş'e 
dolu ıimalardan mllrekkep hatlar 
Jllksoliyor. 

Marta, karpmııda dimdik 
duruyor. GözUnO, bileğindeki 
aaattan ayırmıyor. Saat tam 10 u, 
10 geçiyor. Sert bir kumanda: 

- Dikkati .• 
Bir anda f111lblar •e kıpırtılar 

kesiliyor. fArkaıından daha sert 
bir aesle bir kumanda daha 
)'Ukıellyor: 

- Hazırolf .•• 
68 talebe, zemberekle mlUe

lıarrik bir makine gibi heplai 
birden ıilkiniyor. Herkea, mağrur 
bir heykel kesiliyor. 

O anda, cephemize tesadUf 
•den büyUk kapının iki kanadı 
birden açıhyor. Müdiremiz (Fra• 
ltlyan) görUnUyor. Simsiyah el
blıealnin içinde adeta narinleşen 
bu iri vücutlu kadın, Mareıal 
Hlndenburgu andıran ağır ve va-
1'ur bir yllrUyUıle bize doğru 
llerileyor. Mektebin muallim he
Yeti, müdireyi takip ediyor: 

Aramızda, alta adım kadar bir 
bıeaafe kalınca müdire duruyor. 
Sert Ye nafiz gözlerini Uzerlmizde 
ıezdlriyor. Tatlı bir ıu çaiılbıını 
•nduao ahenglle: 

L - Ey mes'ut yuvaların, ıen 
uOlbUllerl 1 .•• 

Diye ıöze baılıyor. Her aene, 
•Ynl kellmeler ve ayni cümlelerle 
~ylenen bu nutuk, tam saat on 
uçuğa kadar devam ediyor v• : 

- Cesur olun, yavrularım! .• 
~•yat, ıizln için daima bir aaadet 
•)'nağı olacaktır. 

ıözlerile bitiyor. 
le Saat 10,40 • mOdlrenin nut· 
f Unu mOtealdp bOtün talebe tara
ı:lldan mektebin marfl ıöylenir· 

•n, biı • bu ıenenin mezuau 
0 1-n ıeklz luz - jimaastik muallf
::: (Marta Fröla) n) mn bir işare
I e ayrılıyoruz. Muntazam adım-
atla yürüyoruz. Yandaki aalona 

leçi}·oruz. 

(liu Şi~di, merasim programının 
t4lth~usı ve mahrem) iki maddeıl 

ık edilecek. Evveli, bu iki 

iÇiN ı · 
maddeden blrlnclıl olaa (aaadet 
ıömleği giydirilme meraaimi) .•. 

Bu kOçDk salonun bnttln per
deleri indirilmiştir. Salon, earar
•na'iz bir mabet haline geUrilmlr 
tir. Derinden gelen erganun 
ıedaıına, dört aeılı ıöylenın ba
ıin bir lllhı refakat ediyor. Sa
lonun ortasında bir maaa, masa• 
nm Ustnnde, büyücek l'llmütO 
bir muhafaza. 

Biz; 1eldz kız, bu masa-
nın karıııındaki duvann kenarına 
dizillyoruı. Ve, bekliyoruz. Kar
ıımızdakl kapı, ağır ağır açılıyor. 
içeriye Müdire ile, mektebin en 
genç, en cici, en ae1rimll mual· 
limi olan (FrUlayn Anna) giriyor. 

Annanın elinde, kUçUk bir 
gümUt tepıi. Bu tepsinin üatUnde 
de beyaz kurdele ile bağlan11111 
altın yaldızh bir anahtar. 

Biz, derin bir reveranılı mil· 
direyi selamlarken o, ya•aş yaTaş 
masanın yanına geliyor. F. Anna
nın elindeki tepıiden anahtarı 

alıyor. Masamn öıtftndeki gUmllt 
mahfazayı açıyor. içinden beyaz 
ipekli bir kumaş üzerine, yine 
beyaz ipekle lılenmit bir bohça 
çıkarıyor. Bu bohçayı iki elinin 
Uzerinde tutup yukarı kaldırarak 
bize doğru uzatıyor : 

- Yavrularım 1.. Şu bohçanın 
içinde ne olduğunu biJmezsinlz, 
değil ml ?.. PekAIA.. Şimdi onu 
ılze ben göstereyim. 

Diyor. Ve ıonra bohçayı ma• 
ıanın Uıtüne koyuyor. itina ile 
açıyor. Rengi bfr) az .ararmıı, 
beyaz ipekli kumaştan bir göm· 
Jek çıkıyor. Müdüre, bu i'Ömle-
gin omuzlarından tutuyor kaldı· 
rıyoi'. Bize göıterlyor. 

- Gl5r0yorsunuz ya, yanu
larım? .• Bir gömlek.. Fakat bunu, 
alelAde bir gömlek zannetmeyiniz. 
BUtlin bir tarihi Yardır. Öyle bir 
tarih ki kadınlık tarihine altın 1 
kalemle yezılmalıdır. Meıhur 1 

(Kiyom TeJ)I hatırlaraınıı, değil 
mi?.. Bu, bayok kahrım, haya· 
tında birçok mu•aff akiyetler ka
ıandığl lıalde; aile ıaadetiadea 
mahrum kalmııtı. Zevcesile ara
ımda daima bir geçimsizlik Yardı. 
Arada clddi hiçbir aebep ol
madığı halde, i'•ce ıUndü:ı blr
blrlerile kavga ediyorlardı. Bir 
gece, yine gUrllltnln blr kavga· 
dan sonra kadıncağız ağlayarak 
odaaına çekildi. Yatağının UltOne 
kapandı. Bu ıshraph hayata arbk 
nasıl hitam •ereceğini dUıOncey• 
b&Jlrdı. Fakat bunu dlltUnllrken, 
uyuya kaldı.. Uykuaunda, (Mer-
yem Anamız, ona glSründU Ye 
kulağına ıu ıözleri fıııldadı: 

- Yarın.. lıviçre alplannın 
en kuytu bir k&teıiade bulanan 
(EgU) ıatoıu•a bir adam flader. 
O 9atonun ıahibesl, ( Baronea 
lrma) da bir ıömlek Yardır. 
Bu gömlejl kim giyene, mutlaka 
meı'ut olur. On-. HD de ıly •• 
mea'ut oL 

Betbaht kadın, erteai ,onu, 
derhal Egli ıatosuna adamlar 
gönderdi. Bu ıömleif ıetirtti. 
giydi. Birde.bire hayab dejittl. 
Dllayanın en mea'ut kadıllları 
ııraaına geçti. Cenabıhakka, bin
lerce defa teıekkUr edelim ki, 
bu gömlek, birçok ellerde ıez• 
dikten ıonra, nihayet biz:... Şu, 
mea'ut yuva kurma mektebimiz• 
lnUkal etti. 

fArlran Yar) 

' 

( 

f 
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Bir çizgi çizene 1 BUyUk tarihi roman SO- 6 - 935 

30Kitab 
veriyoruz I 

AıaAıda ao rakamının yan
larındaki noktaları blrlblrloe 
Oyle bir çizsıi ile bağlamalt
ıımz ki belirecek ıekil bir 
ln1an b8fJ olıun. 

• • • •• · ''. . .,, 
• .. 

·•·"""';\• ,, . . 
il• •\& 

.rt·.ı" 

.... 

4 
• 

.) 

Don •• Yarın T ercllme Knl
llyatı 'nı edinip okuyan lıte 
böyle yetişkin bir insan ka· 
lasma ıabip olur. 

Bu külliyatın oimdiye kadar otaz 
kitabı çıkta. Bu kadar zen
gin bir kütüphanenin aboneei bir 
miktarı peoin olmak n her ay 
bir lira ödemek tbtre 16 lira 80 
kuruıtur. 

• === 
Yukandaki rakkamlar araaınt bir 
çizgi ile bJrfüirlerlne baflı1arak 
dediğimiz yetitkln lnHn kafuını 
çize bilenler. bu çizdiklerini adrea
Jerf1l• blrllkte ISTANBUL AN. 
KARA CADDEsl, VAKiT YUR
DU adrHine yollarlaru, ır•len 
doj'ru haller araaında çekilecek 
KUR' Ada k axanaa; 

Birinciye kUJJiyabn otu:s kitaplık 
bir takımı. ikinciye külli}atın 20 
kitaplık bir takımı, tlçUncOye kül
liyatın 10 kitaplık bir takımı 
hediye edilecektir. 

13 Haziran 1935 •aat 12 de 
k\Jr'anın çekllifinde herkes 
bulunabilir. 

•• 
ESMER O L 

Muharrıri : A. R. 'l'e!rikn No.: 11a 

Kadın Cesareti ! .. 
-· · · •• tıtt~I l tll lttl lltH 

Eamer Gü~ Deli Veliyi Öldürenlere inkisar Ederken 
Elindeki Kılıç Düşmüş, Olduğu Yere Yığılıp Kalmııtı 

Diye bağırmııtı. 
Duracak Te dftşftnecek zaman 

detfldi. Kırılan kapılardan a lt ka· 
ta dolan zorbaların kudurmuı 
ıealerl, merdiven baılarmda ak
aetmekte idi. Nedim; blhiı ve 
btıuur bir halde, Esmer Galan 
emrine itaat ederek, dama çıbo 
lan dolaba girmişti. 

O zaman Eımer Gül, lbrahim 
paıamn Nedime hediye ettiği na· 
rin bir kılıcı - mahza ıUı olmak 
için - asılı olduğu yerden indir-
miş, altın itlemeli kınından çek· 
mlş, Bu dolabm kapım önüne ge
rilmlıtf. 

Bütan bina, yıkılacak gibi ıar-
ıılmıo; gözleri gayiz Te biddetJe 
parlıyan bir ıürU halk, ellerinde 
palalar, yataganlar, ıopalar oldu
ğu halde biriblrlni deYirerek 
merdivenden çıkmıılar, ııenit ao
faya dakılmıılardı. Oda kapıları 
tekmelerle açılıyor, bOtlln eıyalar 
kırılıp parçalanıyor: 

- Nerede.. O fHılı vı faclr 
herif nerede? .• 

Feryatları, taYan •• duvarları 
Hn•ıyordu. 

Kudurmut hiılerlnl, kızıl kan
larla teakin etmek bteyenJerden 
birkaç ldtl eamer atılll 1örm01-
ler: 

- Nerede o herif.. ıöylel .• 
Diye Ostftne hUcum etmlılerdf. 

Eımer ıUI.. Hayatını; moyhane
lerdı ve bozahanelerde, blnblr 
ıarboı ıorbanın yumrukları, ya• 
taganları ve palaları albnda g .. 
çire eeçlre kamk1&1Dlf olan bu 
penaaız. kadın; acı · bir kahkaha 
atmıf: 

- Bire aıı)aıı meretleri. DUn
yada adam komadınıı. da bir bu 

Yaz Geldi 

BAYANLAR 
Beklediğiniz tık, 
ucuz ve ağır lpekll 
kumatlar da geldi 

En son moda 
renklerde 
yüzde yüz 

tabii ipek 

KUMAŞLAR 

giymek iıterıeniz 

SOMER BANK 

melek gibi zararsız adam mı kal
dı? Beni şuracıkta, pare pare 
etmedikçe onun kılına bile doku
namı yacakaınıL 

Dfye bağumıı. elindeki kılıa 
havada savurarak bUtUn kuvvetile 
ıırtını duvara dayamıfh. 

Zorbalar,~birdenbire ıaıalal'1,,\'f'° 
)ardı.Fakat bu ıaşkınlık çok uzun 
sUrmemiı, hiddetli bir homurtu 
işitilmifti: 

- Anlaşılan, herif orada 
1aklı. Söyletmen ıu kahpeyi .• 
çalın yere.. çıkarın fU herifi, 

Birkaç kol, Eımer G ülün 
Dzerine 1ıald ırmışb. Faka o anda 
Eımer Gülün ellddekl narin kılıç 
havada parlamış, birkaç boğuk 
feryat, biribirine karışmııb. 

Birden bire, bir adam ileri 
atılmış, Esmer Gilllln yUzllna 
dikkatle baktıktan ıonra geri 
dönerek: 

- Yoldaılar!.. Tanıdım bu 
kahpeyi.. Buna, Esmer GUI de,.. 
Jer. Hani ıu, dOn sabah Sirkeci 
lıkeleıinde kafasını kHtlğimfz 
Deli Veli yok mu, onun dostu .• 

Diye bağumııtı. 
Acıklı bir feryat yükıeldi. Ve, 

orada bulunanların gözleri, Esmer 
GUle çevrildi... Esmer Gultln 
•Ocudu evvela bir tarafa eğrildi. 
Elindeki kılıç, dllşüverdf. Ve 
ıonra, gilçlUkle ltitilebllen bir 
ıeıle: 

- Dilerim Bari Htldadan .•• 
Ona kıyanlar, ondan beter ölUml~ 
can ver1in. 

Diyebildi. Ve o anda, bitkJn 
bir halde yere aerUdi, 

SON 
24 Mayıs 1985 A. R. 
Çemberlitaş 

·Yerli Mallar Pazarları 
ipeklileri bu arzunuzu yerine getirir. 

Zafi7eU •muml1e, iftalımlık •• kunet•izlik hali tında bDytlk f aide ve te~lri görlllen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
kullanınız. Har acz•neda .. bhr. 
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Tıbb üstahzarat 
Hetan kuvvet furubu klçlik 60 

" ,, ., orta 100 
,, ., ,, bOyllk 150 
~' • ,, n en büyök 250 
,, ÖkıllrUlr Pai llleri 30 
1 asan Lev ntalan 

Huan L.vantası 100 

oıOQ, Ltı~.r-
1

.~',lt-Yo 400
ar 

UO dereu "balla Hmon çlçeıkleri kelon• 
f•ılle )' .. emin, leyllk, menekıe çiçekleri. 

KQçllk cıp ıtıeal 1124 litre 25 
Cep titHi 1/16 ., 40 
Küçük l /8 ,, 70 
Orta 114 ,, 130 
Db bDytlk ılıelerd• l /3 litre 130 
Bn1nk 112 ,, 2SO 

" ı ,, 500 
LGks krlıtal tlfelerde koçak 300 

" ,. tt \,Gynk 400 
Kllo ile 500 

IJ 
> o 

J ! 
Cam kapaklı tfıeler 118 litre 130 

.. " " 114 " 200 

.. " " 112 " 300 
Nesrin kokulu kolonyaıı 1/24 " 12,5 

" " " 1116 " 20 
,, .. .. 1/8 .. 35 
~ 1 .. u 1 /4 " 60 
~ ,, " 112 " 100 
., " " 1 " 200 
,, ,, ,, A~k litre ile 2SO 
,. ,, Cam kapakla ılteler 1/8Utre80 
., " " " .. 11.f " 130 
ti " " " " 112 " 200 

okulu Sabunlar 
Ha1an luYalet sabunları knço.11 

,, ,. ., orta 
,, ,, ,, bUyUk 
,, ,, .. Lükı ldltok 
" " " " bllytık 

Hasan gllaerln sabunu 

" " " ,, 
" " .. " ,, 

Haun Tıbbi Sabunları 

orta 
btıyllk 
IBka 

" 
AIAminum sabunluk kutuıu 

Pudra ve Sürmeler 

10 
15 
25 
24 
35 
10 
15 
20 
30 
20 
15 

SON POSTA Mayıı 30 

Kr m v Blryantinler j 
Hasan Kremi tüp içinde 20 
Haaan Kremi Vazo yağsız 50 
Haaau Biryantinl 25 

" ., Ukld 40 
" ,, Goma Ara-enHna 30 
,. ,, ,, " orta 50 
u " ,, ,, bUyilk 75 
,, ,, ,, Hktd kttçllk 50 
" T" " bUyUk 75 

ıra evazımatı 
Huan Tıraı Sabunu kutusuz 20 

25 
30 
25 
45 

,, ,. ,, kutulu 
" ,, ,, Kremi kutulu 
" " ,, ., kutusuz 

He1an T1raı bıçakları 10 adet 
Haaan Tıraı bıçaklara 1 adet 

4- Çiçek, gül uyu ve 

5 

ağlar 
-· -
Hasan Çiçek ıuyu 114 Jltre 40 

" " " 1/2 .. 50 
1 " 75 
1/4 " 40 

" " " Hatan Gülsuyu 

" 1/2 " 50 
" " ı " 75 

Ha.an Gülyalı ve Neroll 1 Gramhk 50 

" ti 2 " 90 

" " " 5 ,, 200 

" " ,, ıo .. 375 

" --Diş MiiS ~İızclrah00 

Diılerl inci gibi yapan H dit etlerine 
ebedi hayat veren ve kanamaamı mene· 
deıı ve dit ağrısmı dakikasında durduran, 
dltlerln çUrUmeaine mini olan : 
Hasan Dit Macunu Dantoı 20 

,, ,, Suyu 30 
,, ,, ,, Orta 60 
,, ., ,, Büyllk 100 

Haaan dit fırçaları gayet sert ve 11hhJ IO 
" " .. ,, " " 17,5 
U U U H ft U : 26 
" " " " .. " et f 35 
" " " " " " .! ,:; 42,5 
" " " " " " ~ :g_ 60 
" " " " " .. ~ :E 70 
" " " " " " L)t 95 

Saç Suyu ve Sabunları 

- Beyoğlu 
Nefi Yağlar / 

Kuvvet, Sıhhat, Nefaaet •• Lezzet 
ifade eder. 
Hasan tereyağı 125 ar. 20 

" " 250 " 40 
Hasan Tereyağı kilosu 160 
Hasan Zeytinyağı 1 /4 Kır. 40 

" " 112 " 50 
" " 1 " 15 
" " 2 " 125 
., ,, 6 " TenekHile 400 

" " 17 " " 900 
Hasan Fıstık özU ya§'ı 100 

,, ,, ,, ,, bUyllk 200 
Haıan Parafin yağı küçük Mlialıil ve Müleyyin 50 

,, ,, ., bUyUk 75 
Haaao Hintyağı haliı 25 Gr. 2{) 

.. ,. ,, tiO ,, 25 
Hasan Bademyaiı ılşe 30 

,, ,, ., orta 50 
" " .. bllyttk 250 il'· 80 
., ,, ,, acı kUçUk 40 
" ,, ,, ,, bOyllk 60 

Hasan Gliserin ufak ılıe 5 
" " ,, " 1 o 

Hasan Balıkyağı 114 Kg. 40 
" •• 1/2 .. 60 
" " 1 " 100 
" ,, 2 " 175 

Glüten Mamulah 

Özlü Hububat Unları 
Çocuklara ebedi bir hayat veren neffa 

mahallebi, tatl~, çorba ve püreleri :rapılaoı 
Haıan Pirinç Özü unu 250 gr. 25 

,, Buğday özn unu ,. 25 
,, irmik öıü unu ., 25 
,, Patatea özU unu ,. (Ararot) 25 
,, Arpa ,, ,, ,, 25 
,, TUrlll ,, " ,, 25 
,, Mercimek,, ,, ,, 25 
,, Beıelye , , ,, ,, 25 
,, B. Mısır ,, ,, ,,(Kornfla'fur)25 
,, Çavdar ., ,, ,, 25 
,, Badem ödil unu 35 
,, Yulaf öılO unu 35 
.,Badem ve Yulaf özltı unları 500 p.60 

Haaan özlO unlara bUyUk 500 gr. 40 

u telif Müstahzarat 
Hasan Granto Prezervatif 1 adet 10 

n ,, ,. 6 ,, kutusuSO 
,, ,. ., 1 ,, lpeldl 15 
" " " 6 " " 15 
,, Malmukattar o diatHe 1 Ka-.ılııalle20 
" " ,, 2 " " 35 

Hasan Gazoz Tozları l/ 4 Limonlu Ye 60 

Mey•alı 
,, ,, .. 112 ıoo 

Şeker hastahğına ve zayıflamağa mah· " " " 1/1 175 
ıuı çok dakik ve ayarlıdır. Taze vo ,, Karbonat paket 5 
lezzetlidir. Haean Karbonatı 100 gram 10 
Haaan GlUten ekmeği 35 ,, ,, 250 ,, 20 

, , ,, Gevreğl 60 ,, ,, 500 ,. 35 
,, Bademli GlUten ekmeği 60 ı K 60 

" " g. 
,, Glüten Makarnc;aı 1/2 Kg. 60 Haaan Kinin Komprimeleri 0,25 15 
,, ,, Unu 1/2 ,, 60 100 125 
,, ., Şebriyeıi 1 /2 ,, 60 " " " 

4
00 400 

Hasan Diyabetik Çikolatası 25 " " " 
Kg 450 ,, ,, Tozu S Gr. 40 " " ,, . 

,, ,, Şekeri 50 Gr. 40 ,. ., ,, 2 ,. 20 
" " " 100 " 70 " " ,, 10 .. 70 

Hasan Tuzsuz Ekmeği 40 ,, ,, ,, 15 '° 80 
,, Çavdar Ekmeği 20 ,, ,, ,, 20 ., 100 
,, Borekfafat 112 Kg. 125 Haaan Naftalin 250 gr. 7 1/2 
" ,, kiloıu 225 ,, ,, 500 ,, 15 
,, ,, kutu 30 ,, ,, ı Kg. 30 

Saçları uzatır, k•peklerl ve mikropları izale 1 
eder H yumutak tutar. Dökillmuiıal kat'iyyen Haşaratı ve Fareleri Bom opodoldok romatizma için 00 
meneder. ., Nane Ruhu 50 
Haaan toz şampuanı 10 Öld ••ren ,, Melisa ,, 50 

Huan Pudruı kadmlar ı,i• k8çf1k kut• 30 ,, Llkid ,, kllçUlc 30 U Sel dö Karlsbod 35 
,, ,. " ,, orta kutu 50 ,, ,, ,, bUyUk 50 60 
,, ,. ,, ,, büyük ., 75 Ha1811 ıaç 18bunu kUçUk 25 Fayda Hasan 1/4 Litre 30 " " lOO 

Hauo Tarao Pudruı trkekler i9io kü9llk lı:u.ta 15 ,, ., ,, bliyUk 3 misli 50 ,. ,, 1/2 " 50 Se,tliç " 30 
,, ,, ,, ,, " orta ,, 25 Hasan Tribofil ıaç ıuyu 125 u " 1 " 80 K 

30 bll k O H lb. br 6 350 Mange1le alaine 
11 ,, ,, ,, ,, yü ,, 4 &HD l&f •e • IH çaları çok mükemmel 90 " " " 50 

Haıan Talk çocuk pudraıı paket 10 ,. ,, ,, ,, ,. ,, 125 ,, "Pompa 100 " " 
40 k k il 60 Ha1an demirhladt özll ,. ,, ,, ,, tene e otu 20 ,, ,, ,. " ,, 140 ,, ,, ,, 

,. ., pudraıı 500 ıram kutu 40 ,, " ,. ,, ,. , 150 Far Ha1an Fare Zehir Macunu 25 ,, ,. ,, Orta 60 
" SUrme1i ıUrmedenllkle 25 ,, ,, ,, ,, ., f' 175 ,, ,, ,, ,, Buğday 25 ,, ,. ,, BtıyOk 100 
" SUrme lUks ıllrmedonlilde btlyllk 40 ,, ,, ,, ,, ,. ,, 225 Hasan fare zehirleri ikisi bir arada 40 Hasan haata dereceli gayet ha11u 100 

•••••e•••··················••e•••••e•••e .... e•••••e••••••••e••••••••••••ee••••••e•e•e•e••••••e•••e•••••••eeeeee•eee•e•e•e•••eeeeee•••••••e••················ .. 

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

Alevsiz, dumansız ve kokusuz • Hiçbir tehlikesi yoktur - otomatik ayarlt 
peflD 88 lira • Bir Hne vade ile vereaiye 72 lira 4 aene vade ile v esiyo 82 112 lira • Kira ayda 78 kW'Uf. 

SATIŞ YERLERİ 
SALIPAZAR MACAZASI Salıpaz~ Necati Bey oaddeei No. 428 • 480 Tel 4496S 
METRO HAN Tünel Meydanı, Beyotlu Telefona 44800 
ELEKTRiK EYi Beyazıt, Mürekkepoiler oaddeıl. Telefon : 24378 
KADIKÖY Muvakkithane oadde1i. Telefon: 60790 
B0Y0KADA 28 Niaan caddesi. Telefon: 56, 1~8 
08KÜDAR Şirketl Ha7riye iakele1i. Telefon: 60312 

Ba Aletler; sa)'llJede de banyo lbtlyacıaızı çok acaz olarak temin eder. 

A AKÖY 
ECZANESi 

Dr. lhaan Sami ..... 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUVARI 

Umumt kan tabHlitı: frengi n,pktai 
nasanndo.n ( Wa11erman ~e Kaha 
teamülleri) kan kü.reyntı sayılmaıı, 
tifo vı ııtma haatahkları teıhlıi, 
idrar, baliam cerahat, ka~'!J.r&t n 111 

GUzelliği ve yakınlığı itibarile şehrimizin yegane bahçui 

Kıymetli 
Bayan 

açılmıştır. 

HAMiYET 'le diğer maruf 
ve sevimli artist HÜSEYİN HÜSNÜ 

Galata, Keraköy caddesi No. 5 

tablilltı, ÜllN mikroaJı:o~I, huıuıt &fi· 

lar iıtihzarı, kanda üre, ıeker, klorttr, 
Jı:ollHterin mildarlar.nm tariDL Dl· 

--vauyolu N o. ıe~ Tel. 20981 
ve ıan'atkArları dinllyeceksiniz. Telef on : 41066 


