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D RAB 
Cinayet Tarihe Karııtı 

Fakat Şimdi Başka Bir 
Safha Ortaya Çıktı 

Suçllli•a Dayak iki Soggancu 
Atanlar Hakkında T•vkif Edildi 
Takibat Yapıh1or 

Tamam a'kAR gln .evTel Sa· 
n,M'de Dkel9 SM'fınnia Erment 
z .,;·1 lıılalliam MMI El~an 
on wedi yerinden yarlıllanarak 
6lc!th1fhln. Catlller cinayet1erint 
_.. tröa bdar ,,tn.llfiye .nıu· 
... k oı.a.w.n 49 poüa ip, 
.iptida! W.. b1bokluktan .oara 
el koy.uf - fİllldif- kadw ya
pılan ar•ıtırmalar.dan da müabet 
l>ir .netice p'lımamııbr. Po1ia ev
Te'tl ArnaTdt Recepıe çimacı 
'E.-neri, ıonra da V~an"ıa Meh-
111.t adla bir 1ll'1nl rodu yabhdı. 
Balardlln ib .. ı.. 411a peüh 
dDaJ9'tl itiaıf .... fibl Yr nd· 
ret .almqllardı. F.abt llllcldeİtl
mumillk bu itirafta.. amiad 
ebsllajııma bm.ı ptirdiii ve 
ıtJraE,ıler • •1 ak pdikmni 
iddia uıw.n i~ bulan ..n.
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D&-t .ıfin ene1 kamla ineKd 
Ali iaminde Wrisinin "ki adam ta-
rafından ••YS-• ~ı n 
( 159) lirası uhndığı gibi tokatla 
kalak zannm da patlataldıjlDI yaz
DUfbk. Tahkikata el koyan Fatih 
jandarma bllük kumandanı Öz. 
demir dibi tahkikatını bitirmit Ya 

•uçla olarak da Remzi ile Ömer 
adla iki paci tltm m•ddeiumumi
liğe vermiftir. Saltanabmet a .. 
bir~DCi ceza biklmi din lkiaiai de 
t•kif etmiftir. 

Avukat Lütfi Fik
rinin Mirası 

Mahkemenin Kararından 
Sonra Tasfiye BaıJadı 

Pariıte ölen ve bıraktığı va· 
alyetnameler nzerıne miras iti 
kar:aııklıldara uğrayarak mahk .. 
meye do,.. avukat Lfatli FiilriDin 
ianaı S..,oilu 4 Uncll hllbk 
mahkemesinde aona ermit ve 
davayı lat•hml baroıu knan· 

.,ta. 
Maaka•smha Yerdiii bw karar 

Dzerine 81i71ikadada Lfıtfi Fikriye 
alt tikt :kötk f aro aa1111Da aa'-· 
hp çabrılmıthr. 

Bu ıwaele lıeklaada bir bllıi 
silinmek tbere bao ile teması 
.la,dlı1ı ..... ... .... li· 
rendik: 

- MaW.-..•en aldığımız ka· 
rar lizer:ne Lôtfl Fı.kriye ait kötk· 
ı.r .. bh_ia pkaral&. Kendisinin 
dan dii•r menka'- gaynmenkul 
mallar 4a 4caaım lnwım •tılacaktır. 
F.kıit hu maH•dan .. ıae edilecelc 
paranın hepsi Jbaro,Ya ait dejildir. 
Mh a11• pay eClilecek !birço'k yer
lwl -ve ımalifm: hiıse,eri v.ardır. 

Banya dlpce1c p11nmn ye1dinft 
WQ() lradtr. Bu c1a her moame1e 
yaptldıktan, ,pUrllzler dtızeltit&"ll· 
•n IODTA elimize t9'ehilecektir. 

Lntft 'Fikri .Bey ulıİyetname
alm:le kendi miraaınc!an Avrupme.ra 
talebe sönderilmeaini de dile,or. 
Bu ; tenaia edilebı1ecek midir ? 

- Şimdilik L9\fi fikrinin 
C1i1e1'leri ha'klo11da 'biqey dfitti
ntılamaz. a •. '!!aromm 'hls.u1a. 
c1nten para alınaı'ktan sonra bu 
meule_yl• qğraşan heyetin karar• 
lqtıracağı !lir iftlr • 

.... 
Bir Gece 

Baskını 
Bıçaklan Çekip 

Yürim .. ler 
Ağırcezada Cemal, Oaman, 

Ferruh, Ca..tt actıannda dart 
AÇlu sor,gaıp ,.1ru.; ... ,. s~ 
pce vakti Wr eft ~ Japmalı 
Ye bıpldarı çekip tehditler ıavu• 
r•ak para ve batllllrlik paı..ctlp 
Hntmaktır. 

Hadiae, EreaköyUD Kllç&lk
bakkal klybcle olauıtur. ldClia 
eclildiif•• pre 2 mart ı•cai bu 
d6rt arkadq Klçlkbakbl lr6-
J6ndea Melamet w Ka .... n 
•-.ine iiderek ap:k peoçeremn 
pip uykuda balanı•• •v aahi)lle
riai bird•bin bubnn.,a... ve 
ince lıleluaetle ıc-.... az..ıw .. e 
:Jorpnlar fırlatarak •np batla· 
mıılardır. Sonra mçaklan çekerek 
kadınların taerine yMmlfler: 

- Bepbirlilderf, paralan ~·· 
kana, diye aaldlrm.......... Hattı 
suçlular bu kadarla da kalaa
mıtlar, birkaç kadaaı raralamak
tan çekinmemitlerdir. 

En aon ellerini bclınlann her 
tarafına götüre.Mk para aramıtlar 
ve ellerine geçirdikleri bqibirllk, 
yarım altm, klğıt para.. ne 
buldularsa alıp savupmllflardll' • 

Dünkü ilk duruımada da1acı 
Mehmet •• Ka.a U. ,mevkuf 
la•luoaa dört •uçlu da hazar 
buluomuıtur. ilk tahldlAt evrakı. 
raporlar, ifadeler, ~abıtvarakalan 
okunarak sorgular aorulmuıtur. 

Dav.acaiar; gece Ye aaa&ZUı 
'baattnldıklaranaan auçlulan ,.1a
aen taoıyamıyacaldar:ını ı6ylemi,. 
1erclir. Suçlol• iH lıidiae,Ji laklr 
ıebnkledirlar. 

Takma 
Sak~lhl.r 

Hiç lüzumu Dlmadata hald, 
takma aakal ve bayak 'takarak 
Beyoğlunda bir ğaibıoda otur· 
dWdan .W.. aımda flpM lailne 
pol.çe yablanan Eml ve 1aalc 
zabıta tarafından adliyeye verll
mişleriir. Bu .-ıp ... ~Jlzl 
araıbnlıyor. 
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Şehir T<iyatrOıMI }'H temı 

rln• 10 emmuda aılayaca~ 
ilk temıll Deli Dolu opereti ı 
.caktır. . .. . 

NUfua Sayımı 
Genel alfa. ••)'11111 lhazı 

lan ilerlemelctecUr • 
Hazıl'laldan kaatrol edilen 

llyetler 20 yt bulmoftur. . .. .. 
Ad-• a.aaze 111111 
Adana 3 yeni sebze hal 

aphı lörent din yapılmıfbt'. 
"' .. « 

Karaıra Oturdu 
Bir Yunan p'ketine alt 

.llbmbuldan ,.uk alaa n Tüııki 

.aclı•elaki :yçur bair klrf 
•pında k•aya ehlrm111tıur. 

.. • il 
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Matbuat ıene'I dlrekt&rD 
dat 'Nedim Tör dlll bir te 
.. ,abatJ ,.ap..k .. ,. ....... 
c1ea Asr..-ya b...Ut .mı 
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Çocuk Eelrgeme iti• 
Çocuk ealrsem• kur.mu 

neler biri4if )'uİ idare heyeti 
to,»lauut •e Wrlifıla J•llİ Jıl 
.bpıa prolJ'am& .etrafında ı 
mGf tir. 
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lll•aflr GeUyor 

'Y.ana ıebrlmlu Çöollcn• 
,.c1aa '° talebe • .ı.ce'k, <i 
tuaray liaeaiacla tB1ınflr 
cekler6 • 
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4 Temmua 

( Hergün 
Avrupa Seyahati 

• Buğdayı Kim Buldu? 

• Ecnebi Sermayesi 
* -

Avrupaya ilk gittiğim zaman; 
- Ah, demiıtim, ıu on dört 

milyonluk Tnrkiyeyi bir defa 
kili halinde Avrupa seyahatin• 
Çlkaraak. Bir Auupa dolaıma11 
hepimizin hayahoı değiıtirmeye 

yeter. ÇllnkU loaanların naaıl yaıa· 
dığmı ıörüp öğrenmit olurduk. 

Şarbay Muhiddin de AHupa 
Hyahatlnden dönlltte aı•i• yu· 
karı bu fikre kapılmıı; 

- Aklım kHll ki, diyor, 
uzaktan inceleme Ye okuma elver
miyor. Batınm ıoıyal ekonomlıinl 
bilmiyoruz. Bu aeziden eonra ıunu 
öğrendim: irade ve azimle çah· 
ıan milletler en yUkHk millet· 
lerin üetUoe çıkabilir ... 

Ve eonra tarbay, birçok pro
jelerle döndllğllnft eöylüyor. 

Projeleri nedir bilmiyoruz. 
Fakat parasız yapılabllıcek bir
çok ıeyler öğrendiğine eminlı. 

Onun için iıtfyoruz ki, bütUn tllrk 
mllleti dejilıe bile, hiç olmana 
ıarbaylarımız muhakkak bir be
lediyeci göl.il ile bir defa Artt
payı dolapaolar Ye buan paruı:1 
yapılıtbilecek ne kadar çok nok· 
sanlanmız olduğunu aö111lnl11. ,.. 
Buğdayı Kim Buldu ? 

Bb butdaya •e akmeje flat 
biçmeye çalıtırken, lnıilterede 
bir heyet buğdayı ilk defa kim• 
lerJn keıfettiğlol bulmak llıere 
Aeyaya ıidiyor. 

Buidayın keıfl. hakikaten ha
eanlann tarihinde, buharla makine 
kadar, belki de ondan bl71lk bir 
ihtiW yapm1fhr. 

Çllnkll buğdayıa kııfJndın 
eYYel insanlar göçebe halinde 
yaıarlardı. Diyar diyar dolaıır, 
nerede yiyecek bulurlarsa orada 
kalırlardı. 

Bufdayın ketfinden ıonra la
sanlar bir yerde ziraat yapıp 
yerleımeği, •• yapıp ı•hlr kur
mayı 6irendiler. 

Buğdayı ilk keıfedeıaler A .. 
yada yaıayan Türklerdir. Inıllizler 
bunu fenni Yealkalarlle tt1blte 
aidiyorlar. 

Medeniyet kurmak butdayın 
keıfinden sonra mtımktln oldu. 
TUrkler bu b07lk kıılflırlle GY• 
neblllrler. .. 
Ecnebi S.rmag•alnl 

Tasfig• 
Aydln de•fryolu da bu laaf. 

tadan itibaren bBkümetln eline 
geçmiı -1.ulunuyor. K&1aba ha 
bndan eonra Aydın hatbnın deY• 
let demlryollarına katılmaeı 

' ecnebi Hrmayealnln Anadolu 
içinde ve bilhatsa demiryolu 
lılerlnde ta1fiyHi demektir. 
EYvelce bUtlln denıiryollarımıı 
ecnebilerin elinde idi. 

Bugün memleket içinde ecnebi 
Hrmayul ile işliyen tek hat, Şark 
Şlmendiferleridir. Yurdun kan 
damarlarını ecnebi elinde bırak· 
m nın yüz kızartıcı mahiyetini 
anlıy n cumhuriyet idarHi, bun· 
lnrı birer birer ecnebi 11ıermaye• 
sini~. elinden kurtarmııtır. 

Umit edelim ki Ali Çetin 
Kaya, amme işlerine çalııan diğer 
mGessese erdeki ecnebi aermaye
lerlne de bir aon 'Yerecek Ye 
bfttUn amme mfteıseaelerini ulu1a 
mal edecektir. 

SON POSTA 

a Sihirbazlık g 

Afrik~da San - Bla kabiJe?eri aruıada l:ıir idet nr. ların ·y:leıtıti .anılır. 
Bedritam o'dutu akt m •tireli• aihlrbaz doktoru aletle 
muhakeme aıe arim:ni 1apar. Haatalar iç rGn çadırda 
ellerl ko"ları b tlı o'crak yatarlu. Sihirbaz bu mOddet 
sarfıada •lltemadiyen o•l•n• fena rublannı çıkıracak 
meraaiaı yapmakla me•rul olar, •• nillayet &firet efradı 
çadırlar etraf na atet yakar. Doktor, hutalarao buluadufu 
çadır etrafında elfnde ateı1e dolat•r. Bu auretle hMta-

lnaanlar Bu yan'ıt i•anıtlardan kurtu'u ,caya kadu 
b·nıerce aene g!tçmiıtir. Buıüo bile cahil b':llk araaıada 
bOyGcülere, aihirb~ zlara lnanan'ar vardır. Arhk fen Ye 
doktorluk bualıkların blrç oklarının aırrını bu)muttur. 
Fennin ly1 et'em:yecefi hratalık pek aıı:d1r. Kendin"zi, 
dat batınt!a ipt:dat hayat a-eçlrea •lret efradı a-ibl 
aihirbu·ara n bOytlclllere tealim etmeyiniz. 

• 
~'iONTELGRAF HABERLERi 

Ankara Memurları Kazandı 
Dokuz Yılda Ev Sahibi Olacaklar 

Ankara, 4 (Hasuıi) - Finanı 
bakanlığı, Ankarada memurlara 
mahıUI evler yaptanlmaea için bir 
kanun llyıhaaı bazırlamııtır. 

Llyibaya g6re, Bakanlık hG-
knmetten on yılda lSdenmek Uze· 
re 9 milyon lira borç alacak, bu 
para ile e'fler yaptırılarak me
murlara verilecektir. 

Buna mukabil memurlara 
Yerilen mHk•n bedelleri kHilecek 
Ye Bakanhtıa aldık& borç öden .. 
cektlr. M .. ken bedelleri ••nede 
bir milyoa Ura tutuyor. M .. 
murlar mHken bedellerinden ayrı 
olarak her ay az bir para 
virecekler, böylelikle evler 

dokuz yıl ıonra kendilerinin olacak• 
tır. Ffnana Bakanlığının bu teıeb-
bUıU Ankara memurlarım çok 
H'flndirmlıtlr. 

Finans Bakanın1n 
1500 Lirası 

Bakanlıkta Bir Odaaı 
T arafıadan Aıırılmıı 
Ankara, 3 - Finanı Bakan

lılı muh&1ebat genel dlrektörlUğll 
odacııı Aıır, huıuıt kalem direk· 
HSr8 ŞeYket Galibin maıHının 
a6ıllnde duru •e Bakana alt 
olaa 1500 lirayı aııtmıf, palteeu
nua aetarımn ara1111a dlkmiıtlr. 
Atır euçuau itiraf etmlıtir • 

lngllterenin Akdeniz Do• 
naamaıı Kumandanı 

Denize DOıtü 
Londra, 3 (Telsizle ) - lnill

terenln Akdenfı donanma kuman· 
d1tnı Slr Vilyam Flıer Porllmouthta 
bir Motörl• karaya çıkarken mo
U~r bir köprüye çarpmış ve amiral 
deniıe yuvarlanmııtır. Motör mO• 
rettebatı amin. kurtarmıılardır. 

Hafriyat 
Eski e1er araıbrmaları devam 

etmektedir. Kaba1akalda eıkl 
Blzanı Hrayının temelleri de 
aranıyor. 

Galatada Bir Cinayet Oldu 

Bir Adam, Bir Sabıka
lıyı Yedi Yerinden Vurdu .. .._. .................................................... .. 

Berlinde 
HHler- Bek 
G6rUtmelerl 

Sırlin, 4 ( Huıuıi ) - Lthiıtan 
Dııan lıleri Bakanı Bek buraya 
gelir ıelmH Alman Dışarı lılerl 
Bakanı Nöyrat ile görüttti. Sonra 
Hltltr tarafından kabul odildl. Bık 
ötleden sonra HiUer ile tekrar üç 
ıaat kadar görüıtil. 

[Bu huıuatakl ilk haberler betlnci 
aayfadadır.] 

- ·- ···----......... ._ .. -........ -.... ..... 
Baıbakan 
Mardin de 

Mardin, 3 - Baıbakan l.met 
lo&nll beraberinde Dıı lıler Ba• 
kanı ile dijer bazı ıeyat olduğu 
halde buraya ı•lmiı, coıkun gö .. 
terllerle kartılanmıtbr. Baıbakan 
yarın petrol 1ahaaına gidecektir. 

lf 
Baıbakan Konya haYallalodeld 

kuraklak derdinin mutlaka kaldı
nlacaj'ını ıöylemlı •• bu müjde 
konyalıları çok H'flndirmlıtlr. 

Hikmet, Müddei-
umumi Oldu 

Ankaradan &•len yeni bir ha· 
bere glSre lltnnbul muddeiumuml· 
Jiğln• Üçtlncll Ceza Relıl Hikmet 
tayin edilmiıtir. Hikmet evvelce 
mOddeiumumUlk baımuavinl idi. 

Dtın ıece Galatadı bir claa• 
7et lılenmlttir. Salim adında bir 
aabıkah uru Nbyormllf, Aml 
adında bafka bir .. btkala Sallml 
poHae haber •.,..,ftir. B-a ka
san Salim, ıuatala çakı Ue AYDlyl 
yed! yerinden bıçaldamqtır. A•nl 
ISlllm baliade hastahaneye kaldı· 
rılm\f, Salim de yakalanmııtır. 

Kellesi istendi 
V enizeloıun Baıını Getİ· 
rene Bir Milyon Drahmi 

Mükafat Verilecek 
Atlna, 4 (Huıuıt) - Mecllsm 

dtınkft toplanbıında, mtıfrlt ahali 
partisi aaylavlan tarafından veri· 
len bir takrirde, V enlzeloeua 
kanının belAl oldup ilin 
edilerek bquu getirmek au-

retile Atioa fevkallde diyanıharbinln 
hakkında Yerdiği lSlllm ceı:aıunı icra 
edene bir milyon drahmi mtıklfat 
Yerllmeal lstenmiıtlr. 

Türk Takımı 
Romanya Gaz•telerl Çok 

Beğeniyorlar 
BUkret. 4 (HuıuaJ) - BUtUn 

Romanya gazeteleri, Tlrk taka-
mmın galiblyetile neticelenen maç• 
tan bahsederek takımımızı çok 
beyenlyorlar. RomanyaWar ikinci 
maçı yapmaktan vaııeçtlkleri f çia 
Fener • Glln•t muhteliti Cumar
t11l gllnU lıtanbula dönecektir. 

Trakya MüfettiıHği 
Hasta bulunan Trakya Umumi 

Mftfettiıi İbrahim Talie vekilet 
edec•k olan Dahiliye MUıteprı 
Vehbi ıu gUnlerd• Ankaradaa 
Trakyaya aidecektlr. 

/STER iNAN iSTER 1 NANM:AI 
Eo makbul reçellik yerli viınenin kıloau Halde 10·14 

lruıuş, mauavlarda 20·25 kuruı arasındadır. Kayıl!lı 
flatları HAida 10·215, manavı rda 40·60 kuruştuı. 

Bursa ıeftaülilerl Haldı 10·20, piyuada 40 kuruıa 
ııatılır. Akça armudu Halde toptan 10-20, dııanda 40-50 

kuruştur. 
.Bu sene meyn boldur. O halde fiatlar neden bi5yle 

7öJı:11li1or Y Çunka kabaımallar Hll munasebetile mas-

raflarının fasla olduiunu ve bu parayı halktan cıkar
mak mecburiyetinde olduklarını aöyluyorlar. 

/STER iNAN /STER iNANMA! 

Sayt. 3 

r,-------------~ 
Sözün Kısası 

Neden 
Yürümesini 
Bilmiyoruz? 

Server Bedi -

Geçen gliu Son Postanm içeri 
sayfalarından birinin muharriri, 
yazısının batlığmda soruyordu: 

11 Yürümeaini bili} or musunuz?,, 
Arkasından da vezinli, ahenkli, 
sıhhatli bir yllrüyilflin kaidelerini 
anlatıyordu. Göğsü ileri çıkara· 
rak ve karnı içeri çekerek, vü• 
cudun ağırlığını kalçalara vererek 
yalnaz topuklarla değil, bütün 
ayakla yere basarak, yalpa vur
mıyarak ilah... Ylirllmek llum• 
mış. 

Bana öyle i'elir ki bu kaideler 
Anupabya aöredir ve aefalt yol· 
lar için do&-rudur. Bizim bo
zuk kaldırımlar ftıtftnde ylirlif. 
ken. bayır, yUrUrken değil, •e
kerken, atlarken, sıçrarken, sen• 
delerken, arada bir de yere ka· 
paklanuken ne vezin kalır, ne 
ahenkl Bu bozuk yollarda aldipn 
akordu da bozuk olur. 

Şüphesiz biz yUrtlmeainl bil
miyoruz; kimimiz çağanozvari, 
yanpiri yanpirl, kimimiz dikenler 
llstftnde çıplak ayakla danı eder 
fibl, kimimiz laer adım batında 
uyanan yeni bir korka Ye dikkat• 
le bpıf bpq Jlrllyoraz. Hepimiz, 
yolda giderken, biraz ıallanıra, 
suıahraz, çarpılırız, etrillriz. blii
rWUrDz, yamruluruL Daima yeıe 
yıkılmak üzere gibiyiz. Fa1'at ne 
yapalım 1 Biılmkiıl yllrtlmek d .. 
ğll, perende atmaktır. 

TOnelden BeyoA'luoa çıktmız. 
Sat tarafta bllyDk Fransız kUtüp
haneılne dotru glderk~n dasda· 
raak Ye gayet bozuk bir kaldı• 
rım Yardır. HergUn onun htla
d• yirmi otu bia kiti ıeçw. 
Kaı.balak uatlerde, balk orada 
ekıeriya kllltl•nir, &ıklflr, kılar. 
Sola doğru yanlıı bir hareket, 
kaldınmıo bir iki kant yakının• 
dan geçmek lzere olan tramva
JID tekerleklerin• bir bacatınıza 
kurban Yer .. k d•mektir. Ön ta
raf ahalile tıkanmııbr, Nj11u:1 tq 
binadır. Gelin d. orada vezinli, 
kafl1ell, manzum yUrUyllnUı: ba· 
kalım. iter, dOrter, diraekler, g.
çeralolz. Yokaa arkadan ve yan
dan bot b&trUnlzl kakı9brırlar. 

Bizim ytırthn.k öpmemia 
f6yle dur1un, bura1a gelH AY1'9" 
pahlar y tlrDm.ıerbü unutuyorlar 
ve bir aya kalmadan yollarda 
inmeli adımlar atarak bu kGtl
rtım yftrftytıılfl yolcu kafilelerine 
katılıyorlar. ---·------··--------··---
60 Bin Muhacir 

Geliyor 
Ankara, 3 - Bu yıl 40 bini 

Romanyadan olmak tlzore Tftrkl-
yeye 60 bin muhacir gelecektir. 
Romanya muhacirleri beraberle
rinde kereste getirecekler Y• buaa 
ıUmrUk verml1eceldercHr. Balpr 
Hükümetl muhacirlerin berabel'
lerinde hayvan getirmelerine mll-
1&ade etmiıtlr. 

Cuma gllnll ytıksek lskln 
Komiıyonu toplanacak muhacir-
lerin yerleıtlrilmen lfini konut .. 
caktır. 

36 Kilo! 
Taku yolsuzluğu tahkikahna 

alt olup sekizinci ihtlsaı mabk .. 
mesine veri en do } a 36 b çuk 
kilo a w ırlıgında b tık bir k tle 
teıkil c me ted·r. 

Orman Y'angını 
Muğla, 3 (A.A.) - Mnrmari· 

&in Gelabolu yerinde çıkan y n· 
gın dftn gece ıônd r muıtür. 
Hugün Muğta ın Yılanlı ormana• 
randa yangı ı çıkmıı, yanım 31erine 
ilbay da gibniıtir. 



4 Sayfa 

1 1 
Dilnga llclbat Bahsi 1 

Acunda 
Yumurt11 
Ticareti 

1 

Dünya yumurta pıya1a11nda 
ıon yıllar içinde önemli değiıik
likler olmuıtur. Bu arada bir 
yandan yumurta flatları duyulur 
derecede dllımUı, o bir yandan da 
yumurta üreten ve ihraceden 
memleketler araamda bu Urümün 
yetiştirme ve aatııı görUmllndeo 
bazı mühim Uerileyip gerilemeler 
kaydedilmiştir. Bu arada ıöz ge· 
llıni Poionyanm hem A~manya 

ve hem de öteki paıarlara yu
murta ithalata hayli azalmıştır. 

Hatta Almanya - Polonya ta• 
kas anlaşmasma va Almanyaya 
takas yolile yumurta ihracına im .. 
kan bulunmaıına rağmen Polon· 
yanın yumurta ihracab bugün bi
l• azalmakta bulunuyor. Polonya 
yumurta ihracatının gerHemeıine 
en mühim sebep olarak Polonya 
yumurtalarının yumurta üreten 
öteki Ulkeler mahsulleri ile kalite 
ııörllmUuden rekabet edememeıi 
ve bu auretle alıcı memleketlerin 
buglln yabancı yumurtalardan is· 
tedikleri ıartJarı yerine getireme
mesi gösterilmektedir. 

Avrupadaki Ulkelerden bir de 
Macariatamn yumurta ihracata 
haylıca dUımUştilr. Ancak şu fark· 
la ki bu Ulkeain yumurta ticare• 
tinin • azalması her şeyden evvel 
alıcı memleketlerce tatbik edilen 
ekonomi aiyaaaıından ileri golmlı· 
tir. Macaristan 1934 de en bUyUk 
bölüm itibarile başda Almanya 
Ye Avusturya ya iliracat yapmıı 
oldup halde buralara lbracab 
dahi önceki yıllara karıı aıatı 
bulunmuıtur. Almanya ya ihracatı 
% 15 aaalmııtar. Vaktlle Avrupa• 
da yumurta üretme ve ticaretin· 
de en baıda aelen Balkan mem· 
leketlerl dahi dUnya yumurta pi• 
yaaaıındaki 6oemlerlnden hayh 
ı•tirmlflerdlr. • 

Banuİı 1ebebl dahi Balkanlar
da ve hatta Tnrklye de yetlıtlrl· 
len yumurtaJarın Almanya, lngtl
tere gibi btıyOlıı alıcı Olkelerln 
aradıklan kalite ve amballj ıart• 
lanna baıabq karıı gelemem11f· 
dlr. Gerçekten TUrkire, Bulıari•· 
tan, Romanya ve Yugoılavya es• 
kiden çok daha bUyUk mikdarda 
ihracat yaparlardı. Halbuki btı 
ilkeler bir yandan da ıon yıllar· 
dakl ekonomi ılyasaları çerçeve· 
alnde • paza.rlarından bir çoğunu 
elden çıkarmııludır. 

Sö• w•Hml: Bulgarlstaıı · ·bu.irDn ! 

•D baıta olarak sırf ekonomi an• 
laım•H yardımile Almanyaya lh· 
racat yapmaktadır.Romanyanın da 
mevkii budur. Yugoıla•ya iae Al
manJa yumurta pazarını tamamen 
elden çıkarmıı gibidir. DOnya pa• 
zarmda belli batlı yumurta ibra· 
eatçı11 olarak bir de Irlanda, Çin, 
Avuıtralya ve Faı ııelmektedir. 
Bu ülkelerin iJk UçU lngiltere için 
mühim olup Faı lae Franaaya ih
racat yapmaktad11. Ruıyada eı· 
kiden bllyUk miky&1da yumurta 
lhrac ederken bugün arhk ibra• 
catına keamlı bulunmaktadır. 

Avrupa da en mühim Ye mu· 
•affaklyetll iıtlhsal .,.. ihracat 
memleketleri olarak artık yalnız 

Holanda ile Iskandlnayya •• Bal· 
tık memleketleri kalmııtır. Daha 
evvel adı geçen Ulkolerln Jyl f ıltr 
Japmamalarına karıı bu yonuncu .. 
ların hatta 1934 yılı içindeki lı· 
tihsal ve ihracatları dahi memnu .. 
aJyete değer ıayılmııtar. Gerçek· 

SON r ~ .JTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Maraşta Ök~nornik Durum Bozuldu 
Maraş-Kayseri Y o-J ·~ 
lunun Y eniBir Can

lanmaya Sebep 
Olacağı Sanı!ıyor 

Maraş, (Huausi) - Anadolu
nun cenubunda, Ahır dağı ete
ğinde güzel bir şehir olan Maraf, 
buglln iktisaden biraz sönüktür. 
Buna aebep yol bulunmamasıdır. 
Maraşm 25 kilomer& cenubundan 
geçen Fevzipafa • Malatya de· 
miryolu, Darende, Elbüatan, Gök· 
slin gibi kazaların rabıtasını Ma
raştan kumiştir. Fundan başka 
yaylalarma otlatmak iç:n, her 
sone, yilz binlerce koyun geldigi 
halde Halebio bizden ayrılması 
tizerlne yayfa!ar rağbetten düşmütı 

Maraşın güzel bir görünütG 

bu ve dığer birkaç sebeple 
iktısadt vaziyet o~dukça sarsılmıştır. 

Son seneler zarfanda Marat -
Kay&eri yolu açılmaya başlanıl· 
mış ve son aylar zarfmda bu it 
bitirilmiıtir. Arada nehirlerin keı· 
tiğJ bu yola köprülerde yapılısa 

mUkemel bir otomobil yolu ola· 
bilecektir. ikmal edildikten sonra 
bu yolun, Maraşm iktisadi vaziyeti 
kurtaracağı umulmaktadır. 

Sındırgı da 
ÜfürJ kçülük Y :ıpan Bir 

Hoca Yakalandı 
Sındırgı, (Huıusl) - .A:lacaatlı 

köyün elen Ham Ibrahim ismin de 
bir hoca üfürükcülük ve muska
cılık yaparken yakalanmışbr. Ya
pılan araıtırmada, hocanm bir 
müddet evvel bir kıza tutulduğu 
ve kızı almak uğrunada iki ço
cuklu karısını bofamak için mah· 
kemeye başvurduğu anlaıılmıvtır. 

Akşehirde Kızılay Haftası 

Akıehirde yapılan Kızılay alayı 

b.,~;··:~~.~~u::~> ı; :.~~~:, ı-·-Are-;r~~K~·;·~;;·~ .. -· 
Cumhuriyet alanında bir toplantl 
yapilmıf, konferanslar verilmiş, 
ıiirlor okunmuı ve Kızılay alayı 
yapılarak çarp Ye caddelerde 
dolaıı1mııtır. Gece minarelerde 
elektrikle Kızılay haftası cllmlesl 
yazılmış, kuruma yüzlerce erkek 

T• kadın Uye yazdmıthr. Kuru
mun yaptırdığı ,ocuk bahçHi 

açalmııtar. Burada pazar akıam· 
ları bando çalmaktadır. 

Akıehir Gençlerine 
Yardım 

Akıehfr. ( Huauai ) - Burada 
ıpor çalıımaları ilerlemektedir. 
Geçenlerde Akıehlri ziyaret eden 
Konya llhayı gençleri takdir etmit 
•• kendilerin• Ubayhğın 1000 ll· 
ralik bir yardımda bulunacajmı 

• a detmiıtir. -------
ton Hollanda yumurtaları kalite .. 
lerinin iyiliği Ye % 100 aailam• 
lıklan dolayıslle Almanyadakl 
mUıtenllklerce tutulmakda ve ıe
verek aranmaktadır. 

Finlandiya dahi ihracatını iyi 
bir surette Uerlıtmlıtir. Bu Ulke· 
nin yumurtalarının en bilyUk alı· 
cıları Almanya ve lngilteredir. la .. 
veç ile Norveç dttnya pazarı için 
pek ehemmiyetli aayılamazlaraa• 
da Almanyaya ihracatları herhal· 
de mUhim miktarlara varmakta· 
dar. Danlmarkanao dahi vazl71ti 

Belediyesine 
Halka Kilosu 15 Kuruştan 

Et Satıyor 
Karaman, ( Hususi ) - Beledi· 

ye ete 20, birinci ekmeğe 7,5, 
ikinci ekmeğe 6,5 kurut narh 
koymuştur. Ete narh koyuı ka
ıapların itine gelmemiı, 20 ka
Hptan on beıl kapamııtır, bele· 
dJye bu vaziyette halkın etıiz kal· 
mamaaı için hımen tedbir almıı 
ve ıehirde 15 kuruıtan et ıatmı· 
ya bqlamıştır. 

Adapazarında Koıa 
Satııları 

Adapazarı, (Hususi ) - Koza 
mahsulU aabşlan iyidir. Fiyatlar 
45 kuruıla 80 kuruı araınnda de· 
ğlımektedlr. 

hayla iyileımiıtir. Almanyada Da· 
nlmarka yumurtaları da çok iyi 
tutulmaktadır. 

Danimarka 1934 de hem .Al· 
manyaya hem de Inglltere ve Is· 
•lçreye ihracatını bir yıl önceafne 
karıı çotaltmağa muvaffak olmuı· 
tur. Danlmarkanan yumurta ihra• 
catı hatta fiyat görümünden bile 
memnuniyete değer olmuıtur. 

Öteki Baltık memleketlerin• 
den Eıtonyada yumurta ihracatı• 
nı mllhim niabette çoğaltmaja mu· 
vaffak olmuıtur. 

1 Daskmdaki 

1 

Şenlikler 
Aydın Hatb Devlete Geç

tikten Sonra fık Trenin 
Geliıi Kutlulandı 

Daskır1, ( Hususi ) - Aydın 
demiryolunun devlete geçljl dola• · 
yısile yapılan ıenlikler, ilk trenin 
geli~I tarzında bildirilmişti. Das· 
kırı istaayonrında yapılan ıenlikler 
Afyon • Antalya hattından ilk 
trenin gelitl değil, devlete geçtik· 
ten sonra Aydm hattından ilk 
trenin geliıini kutlulamııtır. 

Dask111 iatasyonu stlalenmiı, 
bir zafer takı kuru im uf, etraftaki 
bUtUn köylerin halkı ıenUklere 
lıtlrak etmlı, hat devlete geçtik
ten sonra gelen ilk tren çalgı ve 
ıenlik ile karşılanmıı, ilk yolcu 
treninin önünde bir dana keıllmlv, 
yolculara ve tren memurlarına 

ayran ikram edilmlıtır. 

Bünyan Hükumet 
Konağı 

Bünyan, ( Hu~usi ) - Yeniden 
yapılacak olan bUkiimet konağı· 
nm biri hakka( .,;~, belediye ile 
hükümet arasında bir ihtilaf çık· 
mıştı. Belediye reisi bunun şehrin 
merkezine uzakça olan bir yere 
yaptırılması gerekdi gene söylüyor 
ve halk ile hükumet de bunun 
AtatUrkUn de heykeli bulunan 
meydanda yapılmasını iıtlyorlardı. 
Kayseri ilbayının vaziyeti ele al· 
masile münakaşalar durdurulmuı 
va hükumet konağmın AtatUrklln 
heykelinin bulunduğu meydanlıta 
yapılmasına karar verJlmJıtir. 

İnegöl Köylerinde 
Elr Adam iki Delikanlıyı 

Öldürdü 
lnegöl, (Hususi) - Kolaca 

köyünde iki cinayet olmuı, birbiri 
ardı sıra iki köy delikanbsı Aziz 
isminde bir köylü tarafından 61· 
dürUlmUıtUr. ilk cinayet Bedr• 
köyü ile baviren köytl yolunda 
olmuı, Recep ile Aziz isminde iki 
köylU, Mehmet Ali iaminde bir de· 
likanlınan önüne çıkmıılar ve taşıdı· 
tı tabancayı almak istemişlerdir. 

Mehmet Ali tabancayı vermeyince 
Recep kollarını tutmuf, Aziz de 
bıçakla Mehmet Aliyi 6ldUrmUıtUr. 

Bundan ıonra Azizin cürüm 
ortağının ••inden eıyalarım çal· 
m11, kaçmıı, iki arkadaı Sığlı 
köyU yolunda karşılaşmca Aziz 
evvelce öldürdüğü Mehmet A u .. 
den aldığı tebancayı çekerek 
Recebi do öldUrmUıttır. 

Katil yakalanmış, tahkikata 
baılanmqtır. 

Temmuz 4 

• 

Mernlelcet Maruaruı 

Egenin i11cisi 
lzmirde 
Yaz Günleri 

lzmir, ( Husuai ) - Bu sene 
yaz lzmire çabuk geldi. Geçen 
sene haziran ortalarına kadar 
yağmurlu geçm'.ştf. Şimdi bir iki 
aydanberi yağmur düşmemekte
dir. lstanbula yıldırımlı sağnaklı 

ya~mur yatdığı bugünlerde lzrr lr· 
de hava biraz kapalı idi. Fırtına· 
lar oldu, fakat yağmur ancak 
usak bavallye yağdı. Bugün adeta 
Mııır aıcağı var. lzmir rüzgar 
esmediği zamanlar dayanılmaz 

bir hal ahyor. • 
Buranın sabah aktam tabU 

manzaraaı pek boştur. Hele kör
fezi ve f{ ordon ıahilleri dünyanı2 
en gllzel yerlerindendir. 

lzmir her taraftan yllkselen 
dağlar arasında genit ve mavi 
körfezi ile mutlak beyenllir. Bah 
zamana ıeyrine doyum olmaz gö
rUnil9ler yarabr. 

Sahillerde gazinolar çoğalmuı· 
tır. Serinlemek isteyenler kıyılar• 
da bu gazinolara geliyor, yara , 
geceye kadar kalıyorlar. En bil· , 
yük gazino Kordonda Şarbaybk 
gaıinomdur. Buna tek bir rakip, 
panayır için hazırlanan bUyUk 
Havuzlu gazino olabllir. Mehtaplı 
yaz gecelerinde buralarda çok lyl 
işioluyor. 

Karııyakalılar sıcaktan evlerind~ 
oturamaz bir haldedirler. BlltUn hali 
akıam üstü deniz kıyısına çıkmak 

ve akıam yemeğini sahil gazinola• 
randa yapmak ihtiyacını hlsaet• 
mektedir. Karşıyaka deniz ban· 
yolerı sabahtan akşama kadar 
lıleyor. Körfez Yapurları bu aene 
lnclraltı seferleri yapmıyorlar. 
Konak ile Karııyaka arasında 
lşleyorlar. Atla tramvaylar kalkalı 
iki llç aydan faıla oldu. Fakat 
Kordonda oturanlar rahmetlileri 
pek arayorlar. ÇUnktl yarı yolda 
binecekler için otobüslerde yer 
bulmak kabil olmadığı gibi yakıcı 
g{lneı altında da otobUa bekle .. 
mek mümkün değildir. Bu f ıte 
&lyan eden llselUerdlr. Atlı tram• 
vaylarda yaıan beı kuruıa bir 
gldlt heı liraya dejerdl .•. 

Yanık yerler: Yanık yerler 
atır ağır bayındırlaııyor. Baymuı .. 
tafa caddeai yeni yeni blnala.rla 
dolmaktadır. lzmlr Öğretmenler 
mahaUeıi de bu tarafta yapıla• 
caktır. Panayır alanı da bu sene 
ıenlşletllecektir. On aenedenberi 
burayı görmeyenler Izmlre gel• 
1eler çok detlşikliklerle karşlla· 
ıırlar. Hele Atatürk meydanında 
çok tık, modern yapılar yapıl
mııtır. Konak civarındaki parklar 
ıay11ız yeıllllkler içinde serinlik 
kaynaklar1 olmuıtur. --

Su lhtlyaçlarıı Yaz geldi mi, 
Şeşal auyu çok aarfedlllyor. Ka,. 
ııyakalıların Yamanlar suyu daha 
lıtlfade edilecek hale gelmedi. 
Orada henüz arteziyen suları 

yahut Koçe suyu kullanılıyor. iz· 
mir memba ıuları boldur: Ellhas• 
ıa Halkapınar ıayu memleketJ 
lhya eder. Bir senelik cereyan 
kuvvetJ yarım milyon metremik'a· 
bından fazladır. Halkapmar suyu 
membamda fenni surette tHfiye 
edilen biricik içilecek temiz su
dur. Bazı doktorlar sırf bu sudan 
içerler ve tavsiye ederler. 

Kızılca Hamam Postaları 
Kızılca Hamam ( Hususi) -

Kızılca Hamam ile Ankara ara• 
ımda ıimdiye kadar haftada iki 
dafa yapılan posta nakliyatı haf• 
teda dörde Çlkarılmışhr. Halk 
bundan çok memnundur. 



4 Temmuz 

abeı Mes•lesin
e lılenen Hata 
balyanın Habeı macerHına abbr· 

en bence Japtafı •• bl7lk yaahı 
bmla, o mıntakada allkadar olaa 
ranH ile İnl'ilt•reala taaaYYUtlana
aa t•l'afGl etNlt olmaaıdar. ltal1a. 
u bidirede, biç kimHnin noktal 
azarına ehemmiyet YHm•k iate•e· 
elde daYHıaa olan inancını bir defa 
aba Alem~ illa etmek iatedi. Fakat 
raaaaaıa taHYYurları, onun pllnlan• 
a aykırı 1rlder bir yolda olmadıfın· 
aa, biç olmazaa, o cihetten lnkiaarla 
arıılaımadı. Fakat fnl'iltere, oaua 
ltla bayallerlal ıimdilik auya dl• 
lrdl. MeelialhH Lordu Bay Edeaia 
u mtınaaebetle Romada yaptıp mi
kereler çok manalıdır. Bu mGsakereler 
iH ıGıterlyor iri lal'llt•r• bir laarp 
kmaaını iatemlyor, ltalyaJI da bh-
OtGn l'Clcendirmlı olmamak iıln ona, 
ası tnialer temia etmekten çekin
iyor. Biaaat kendi topraldarıadaa 

er Yererek ltalyaaın Eritre •• S.•aU 
latemlekeleri arHında. ODlan bir

•ttlrecek bir Hrette bir d•mir1olu 
•pmaaına i•kln vOcude ı•tirlyor, 
uaa mukabil Habetlıtana da btr 
eniz mahreci Yerllmeaiai miiaaalp 
6rllyor. 

ltalyanıa bir ttrltl kaltul •t••ditl 
demediti ıey de budur. Zira Habe
iataaa denia •ahreci Yermek demek, 
UbaHa •on Hnelerde ıöıl feaa hal
• açıla• bu dnletla haris)• kolay 
olay t•m.. etmeal de••ktlr. Hal
ukl burlnkl •aalyet de, Habql.taa, 
lbatl Adlı • Altaba•11 Fruaız ll•a-
ıaa bajlayaa tek batba H bu aok
dan Franaızlann arıulanaa batlı 

lr nılyette buluaa1or demektir. 
lflltereyl bu tanda harekete anke
•• aebep IH, Habeılataaı bqkuıaa 
ereceb yerele kendialnin bealmae
ekte o!mHıdır. Bndaa baıka Sudu 

e aıatı Mıaırul refahım te•ia edea 
ni Nil, aularıaa THna la•I YerUea 

ilden alır ki ba sll de Haheıiata .. 
adar. Biaaeaal•J.. lasilb lmperatOIW 
tunun latlkball ile alaka.tar ol .. 
nt 1olu Gaerladl n bu 1olua bek
itlnl ıBrea Sadu •e Mıama J•k••· 
ıada ltlr yaltaaeı hlkl•l1etlala 
nl•uım l•te•••elr. lafilten lfla 

itli bir dGtlalftlr. ltalra slM .. pa 
lltilaa ..Wbl .a.a W. ae.ıeketla 

u hHabı l'lsdea kaprma•ua ..,._ 
unur bati deflldlr. - Slnn-a 

Loaua, 8 ( A.A , - Tok1edaa 
oyter ajanaıaa bihlirilclltlne ıln, 

•nzamaru Japon aularında Mldorı.. 
aru iamindekl Yapurla ıarpııarak 

• tmııtır. Yolculardan 75, taJfaclan 
iti kaylsolmuıtur. 

SON POSTA 

BABİCI 
Almanya - Lehistan 

'( Göniil lıleri J 
,.,. --------~,, Birkaç 

Londrada 
Barıt 

Görüımelerl 

Genç Kızın 
Sualleri Bek -Hitler Görüımesin

den Neler Doğacak? Londra. 3 ( A.A. ) - Roman
ya Dıı İflerl Bakam TitWeako düa 
Dıt lılerl Bakanlığı Sekreteri Slı 
Robert Van SIUart ile birlikte 
öfle yem.-ğiai 71miıtir. Bundu 
•onra Sir Samuel Hovo n Mak· 

"Y •i•m 19. KimHıblm. Y edl ay• 
danberi bir sençle konutuyorum. Bea 
onu çok aevlyorum, faka• o bana kar· 
o•. IA~ayıt değilae bile oiddi duruyor. 
:;;ımdıye kadar ahından beni Hvdiği
ni bildiren bir kelime ifitmedlm. Fakat 
benden de aynlmıror. Bu adamın hak· 
kımdaki hiHi ne olabilir t ,, 

Doğu Andlaımaıı 
Yine Söz Geliıi 

Ediliyor 
V arıoYa, 3 ( A. A. ) - Dıt ftterl 

Bakaaı Bek'ln Berliae 1aptıl• ıezld•• 
bahHdea htıkGmet ıazeteal KvJ•r 
Peraaal, Peloara Dıı Bakaauu• 
Hitler ile dotu andlqmuı hakkında 
rBrOıeeetlnl yamaktadır. 

Bu ıaaete, iki hlk4met adama••• 
Daaçlı • Poloa1a anlaımadıfını la· 
celeyeoıklerlne ihtimal •••••ekte
dir. Çinici, Poloayuıa tezine sar• 
Almaaya. D~aıls ile Poloara araaıa
daki meHlelerle Utlb detlldlr. 

Berlin, 3 ( A. A. ) - Gazeteler, 
Bek•in 1'4retlal uzua uzaclı1a lacele
mektedlrler. 

V4Jlklıer Beobabter, Al•aa7a dı 
Poloa1a arHıadaki elblrllflala buadaı 
•iri• daha içtea olacatıaı aanı1or. 

Berlla, 3 ( Huaad ) - Bek bura1a 
ıeldl, merHimle karıılaaclı. Hltler - ı 
Bek (lrlımelerl batladı. 

Loit Corc 
Yine Sahnede 

Fakat Bu Sefer İngiliz Hü
kumetini De Kuıkulandırdı 

Lonclra, 1 - Eakl Batbakan Lolt 
Core Ue aerbHt klllaeleriıa lna1ak 
olmaaı ile banı YI kalkınma eemi1etl 
düa 2000 kitUlk Wr topl .. tı 1apmıt• 
tır. Lolt Corı b• 1enl partlala pro..
ramaaı kabul edecek olularaa hlkt• 
met• aykıra (muhalif) cla•raama•anm 
a •• •tlrm&t. fakat kabul edilmemlıtir. 
Bunuala beraber dOakl toplanbda 
•ıtla birÇ9k ldmHl.ta b•lunmaaı. 
Lolt Coreun lal'lltere41e hail kuYYetle 
ald ı•ı•r oldufUllu ••1dana ko)'
•Ufbar· Lolt Corc ltlr alrl•• nnnlr. 
..... •• lf91.Ulde •••dele lfla 
tekrar .. ,a.al laayata dhcllflal 
.a,lemft Ye alkıı!umııtır. 

Loit Corcun Hçlmdea lace yap•lf 
oldutu bu hareket çok lnemll ıGrl
Hlyor. Hatta Batbakaa Balcl•la Ue 
Flauı Bakam da Lolt Coreua IHa 
hareketladea ••ç•nd• kuıka n. 
bahaetmlılerdL 

Bir Kadın Dllrt Çocuk 
Dol urdu 

Varıoıra. 3 (A. A.) - YJrml bıı 
yaıında reaı bir kadıa dlrt çocuk 
doturmuttur. Annenin aıbhatl iyidir. 

'4oaald'ı gönle ( ıirarete) ritmittir. 
TitülHko, bant meHle1iııiıı 

bölUnmHıizliğiııi n 8 ıubat karan· 
ma her noktuı için toplu hareke
tin ltlıumlu oldutunu önemle •ÖJ· 

latanbul E. B. 

lemiıtir. 

Bazı lnaaalar duyplarım ha· 
rice verirler, buılan içlerinde 
saklarlar. Fakat gizler içimizin 
ayna11dır. Doiruya onlar 16ylerler. 

_J 
Sevdiğiniz gncin ılzlerine ba• 

~------------ kanız. Onlar abe aecliyor? 

Ölüm Cezaları ~ 19 yaıınclayım Tllrkçe ve Fran-
Almanyada lkı,· Çinde De aazca ilk tahllllm var. iki aeneden· 

beri bir genç benimle alakadar 
Beı Kiti Yok Edildi oluyor. Arkamı bırakmıyor. Niha

yet tesadllf bizi bala111p glrOf
tUrdll. Şiaull latemlyerek konu• 
ıuyoruz. Fakat ben a.•~era va· 
ıamak iıtemiyorum. Oıt~tı mak
aadım naili anlayayım? 

Berlia, 3 ( A. A. ) - Slel h•11 .. 
lıktaD auçlu olaa Brüno Un4enan ile 
Eıou Bre•t bu aabah 1otatılaıflartlır 
( idam edilmiılerdir ). 

Pekin, S (A. A.) - Ge~eakl u11a 
~ karıtm•ı olmakla •uçla bulunan bet 

'l:litlerle &6rilten .C..hiatan dıt itleri lrltl bu aabab lflzllce lda• edll-
bakam Bek mitlerdir. - ·--------------..;_,------------

Alman - Fransız Do•tluğu 

Eski Muharipler Barışı 
Kurtarmak lstigorlar 

Paria (A.A.) - BlyOk harpte ltat• 
latık oa bir Glkeaia deleıeferile, • 
alb mil1on üyeai bulunan Al••• eakl 
muharipler ee•iyetlade orant.nmıı 
(temail eclilmit) bulundufu, ••ki mu• 
haripler araıuluaal konferaaaı, toplu
lukla ... tadaki kararları Y•rmlttlr ı 

1 - Bltla llke•la ••ki ••..,.ip. 
I_. barıp . INatldakl-.ıaı Hrklterl• 
«•~· ..... , 

2 - BINa ul...., aramada ... 
...Uk yaratm .. : lçia ar•a!uaal allı 
•tlarıaa dokuamamak lbımdar. 

1 - De.amb Wr har.fi• bııhu 
ıarb olmak lıere, .Ulblan buelaa
dırmak (tahdit etmek) ıerektir. 

4 - Araıuluıal aalaımaılıklana, 
JUJ'tçlara ıloderllmeai lizımdır. 

5 - Yukardald fikirlerin 1eritil
mHI (tatbiki) YI karııhklı iyi anlat-
ma için !Azım 0

1aa .hn~yı J•ratmak 
erıHile eakl mubarıplerın kıadi ara• 
larında deYamh aurette temaacla l:u· 

1 

lunmalan s•rektlr. 
A'man del•fHJODU tefi Oberls.

clober Hana ajanaıaa ....... ..,. 
i lemiıtir: 

" Dla dlımaadılr. Buıtl• arkaM
fDt yana doat o!acatu. .. 

3500 Kişilik 
Bir Grev. 

Londra, 3 (A.A.) - Londra et .. 
bl lerialn 3500 ıofar ve blletflll, 
arkad•tlarındaa ikiaine yapılan haU.. 
bir muamele yQılnden ırey yap
mıılar, 47 otoblı batb ba ytıd• 
durmuıtur. 

Gece yarıaı toplanan ıoflrler 
aabaha kartı rr•n denm ttmem•I• 
kar r •ermiıler ve bu aabah te luar 
itlerine bat'amak Ozere datılmıtlardır. 

Bu kara koca da vardL 

latanbul c. z. 
Bu ı•nçle konuımamza llerilet

meyinlz. Kencllli alze 11v1indea 
filin baluedene, aUenln mDra
caat ederek koautm•llDI taYılye 
ederainiz. 

* "19 1aomdayım. Ut Uau bilirim. 
Tllrklyeaia )"ÜanOlll~ 1kl a7dq. 
beri bir ı•nol• tan•ımıt balaaayorum. 
Bu geno 18 Y&f11lda•11'. Kendlabıe 
ümit •umemell: ioba elimden geleai 
l'aptun. V erdfti randeY111an citmedila. 
Fakat fin• arkamı bırabladı. Bana 
dalma huual hayatman bahHdiJOI'. 
Fakat mabaduu anlıJUUJorwn. ., 

latanb.ı E.S. 
Bu ı•ç llllale flDrt 

rapıyor. Raadenya ıttmemlf 
olmanız oaua lçla blrt•)' ifade 
etmez. Onunla konupaum, ran
devu Yermenlz klflcllr. MalrNdau 
o zaman iyice ular, ona ılr• dawı
rallll'llnız.. .. 

Diyanbekirde B. B. K. S. 
Baıka kaılar ••clljlnJz km 

k11kaadıklan için tabii ona 
karıı gelirler. 5111 ba ılzlen 
ehemmiyet YermeJlnlz. Hatta 
onlarla konutmayımz, çlakl bu 
defa HYgllials kızacak Ye sizi 
bırakıp kaçacaktır. 

TEYZE 

AN ASIN iN 
BiZi 

1 
yavaı kadroyu daraltmak mecbu
riyetinde kaldım. Bir tllrlll ıaana· 
madığlm ba kibar Alemi, zenıln
ler Alemi herglln bir yanından 
patlak Yeren çllrllk bir ttllbent 
albl lu•na emniyet Yernıiyordu. 

Erkekler au ıibl rakı içtiler. 
Bazı kadınlar da onlarla Adeta 
yanı ediyorlardL 

Bana piyanoda bir PJI• 
çalmam için 11rar ettiler. Ba 
ıarhotlar Alemine ae çalmablllr? 
Bir iki bayat ...-ki çal-. • 
uahk pek 9ok içen bir lwu• 
yamma seldi. kala .......... 
Adeta yalvanr ıibl ı 

1 
O daha bqlarkn lteld far-

lamııb. 
Şimdi erkekler çewe olmuflar 

pumaldannı takfabp, ellerimi 
çarparak bu laYll'a laYll'A, çal
kana calkana. ..... ıldle 
oynaya ı••ç kacluu Myrecll1or
larda. 

No; 11 

Ben kııkuç bir koca• ol•• 
aanı llterdim. Beni koru1Un, ba• 
Da gelecek telallkelere · llper 
lıun diye dejlL Buaa llatl1ıı 
ok. Fakat ben bir kaclama nwı
ek ihtiyacım yabm her arzmua• 

Jerlne ıetirmekt.. ibaret tellkld 
etmem.. Kaclan h• aanl7• n.11· 
diiinl anlamabcbr. Bana aalatacak 
ne tuYalet, ne para •• dul bir 
••ktir. KaclaD .. ria .. la.bat 
oca ılzlerinlnln lhtlraaaı tlalma 

aörmftdir. la hınh 'aleY oaaa 
kalbindeki harareti eldap ıtW 

ldar. 
Emin Toıua beai ••••n fakat 

evmeailli bilmeyen bir koca. 
lolarda, toplaaıtlarda beal 1Ut-

•rce yalnı• IHrakıp ya poker .. 
a çeneye dahyor. Çok defa 
nu maıadan ben kalclınyorua 

Onu bu Adetiaden vazıeçlr
aıeye çalıtıyorum. O, zannediyor 

i tuvalet, ıezmek, parJanta 
er t•Y beni doyuruyor. Bitin 
unlar belki benim ıibi dllıtinm .. 
en hir kadını meı'ut edebilir. 
dada tamıtığım ahbaplardan 
ir hanımla bir ıBn bu meaele 
zerine konuıuyordak. 

41 7 I 85 

Balla dedi ki: 
- Erkeklerimiz bl&e claı Jarlf 

kurdlan muamele.ı 1apayorlar. 
Ea modern alurlarcla belliyor, 
ea lllb kotumlan ahyor " 
imimi• iftihar ediyorlar. Bu yan
bt clltOncelerinl dellftlrmeJ• 
llm• yok, onlara lnancbklaruaclan 
wu,.çlrmek badalahkbr. Yapa
cajlmaz py ODlann bizi• lçla 
dtltladllklerinclea b8fka bir .,... 
mm ohlna k•di..ı. temla et
•eldlrl 

Geaç kadını• ita lllardı11 be.a 
btkalanclarcla. Birkaç ,an 10nra 
bir tuadBfle Qrndlm ki zup 
bir adamın kan11 olu bu kadın 
hilmem hanı' bankada çahpa 
bir ınce çaldıraııya lfıkmlf. 

Demek kocaaının dllfllnemecllll 
analardan birine keadl em•il Ue 
kanıma• 

Bu mllnaaebetler beai ipe .. 
diriyor. 

Doıtlarımız ıittikçe asalıyor. 
Dk zamanlar eYimizln kapdan 
ardına kadar açıkta. Emin Toıun 
Beyin bir ordu kuracak ka· 
dar kalabahk ahbaplara, kadınh, 
erkekli ıelip ıidiyorlardı. Y aYAf 

Ellerini 11kbjım lnıanlann ne 
ma1ada bir mablak olduğuna 
bllmediiılm için J•nİ tanııtatım 
ahbaplara karp Adeta tetikte 
duruyora•. Ha bup •a yarın 
bir falıoıunu yakalamak korkma 
beni lrl• titiz yapb ki arbk en 
ula d01tlardaa bile kufkulanı-
1ordum. 

Emin T09ua JleJ, bilmem ne
dm bl,le mllDuebetaldllden aJ. 
chnuyor. 

Bu z•tl• llemlade kadını-. 
~ini. kacluun erkejinl kalkan
muı ldeta aJlp ıayahyor. 

JC..kamlaa .. , otomobil, pır

lanta, aparbman, slz•l .. yL. 
Bir mlteahhlclln kanalle t .. 

Dlfbm. 
Gazel bir kadm. Ealddn Ak.. ,.1 lara&nda badi lıallnde bir 

e•İn km lk• bir ıabit •YDIİf, 
nlpnlanmıt. 10nra ıtnabı htlln
de kaı.u.. ı6zde ublt bana al
clatmıt. •Jnlmıtlar, aynlclıktan 
bir iki yal ıonra bir teaadlfle bu 
mlteahhltl• taDlfmlf. Bir zaman 
beraber yqamıflar, ıonra da eyı. 
leamifler. 

Bir •c• KutellhılD kltklal 
tataa bir ahbaba dantll lelik. 

- Kuzum kani ...... bir Pft .. 
telli yahut zeybek plar .... ? 
DedL 

Genç kaduua bu anm • 
larmaclam. ÇiftetelHyl pek çaı.. 

mayorchm, fakat 1e1bek te•pe
dan ibaret olduja için. •• 

Arkam onlara dlnlk çaı.-. 
birdenbire bir alluttar kopta. 
Baııau çevirdim. Bend.. •eybejl 
llteyen ı••ç kadıa oyna1D1yor rm? 
Tabureye yanm bir tm Yererels 
hem çalı)·or, hem da Hyr•dlJ .. 
ram. Glbel oynuJOI'. 

Kıyamet koptu. 
V • bir kaç erkek Hli 1lkHlclL 
- Çiftetelli de lıteris. 
O, can abyorda. Fakat ne 

yazık ki ben piyanoda çiltetelBJI 
pek kıYaramıyacaktım. lll'ar etlil., 
beceremlyeceğiml blldlrcllm. Nila.
yet yine bir ıenç kaclaa ıeidl, 
kalktajım tabureye otardU Ye 
elıtkın karmaklarlle Ballri1e cif. 
htelllal dedikleri bir baYaJI 
plmap batlacb. 

EIWll T- a.,1 ..... ._ 
arada. 

Kalabalalr ara•acla o lla k_. 
dinden ıeçmlt Ni .U.la lldad 
parmatına IOI avucaaa pklatarak 
tempo tutuyordu. 

Y aYatça 10kaldma. 
Erkeklerla bir .., ıtnak 

halleri yolda. 
Kaclmlar bOe M bip " 

ılbek ziyafetinde• seYk almtlar 
ıibi hayran •• dzılbl HyrecllJor
lardı. 

Emin T OIUD e.,ı. kulafına 
yapafall parmaklama olanca ka,.. 
weti ile aılaltb. 

Oaa 8lr defa halruet dola bir 
ılzle b•ktum 

- Yllrll 

Ser1em olmufta. itaat ettL 
Piyanonun ıtlmblrtlall içinde 

oau önllme kattım. 
Kapıya birikip ahtkın ve yılar 

kan bak11larla bu aahneyi aeyre
den likayt Ye lillbali hizmetçilerin 
araıından ı•ç•r•k dıpn çıktık. 

O, ıuıu1ordu. 
(Arka• ... ) 



En Kalabalık 
Arnavut Şehri 
Amerikadadır I 

Anupa psetelerladen blrlnla 

•tlıtl•llld• a91rettlji latatl .. 
tlil ılre iu· 

rMllM h· ,aakl Araa•ıt-
/ılluıM•, ı.tua Jlıde (70) i 

mtıılDmaa, il l katollk (11) il 
ortedobtar. Biti• memlekette 
,..aya• Yaftdilerla ıay111 lıe 

topu topu (16) dar. Memleluıtla 

alfua bir allyonclan u fulıdar. 
Bu balliıa • kalabalık olarak 
oturduja b .. hu plaiır (Tin•) dır. 
Fakat Tlraacla oturan AraaYUt· 
lann sayı• Ne91orlda yerı.tmlt 
olanlannklu 16,. dalia azdır. 
Banan lçladlı ki bir Hflr ı 

- Ha kalabahk AIDaYal ıebrl 
(NM1ork) tur, d .. ı ... 

* rran .... çok b.JlllU ., tiri• 
r de.tet adamı M6ıy& Herrlo-

•..an ol ya 1.-.ıılOe.n'al.• 
Öı.t91'd OmYW11· 

lı••"'1 el teal doktor un••· 
,..,. d•l•rl DIDI ftrdl Ye ita 

mlaaHb• • birik t6ren yapb. 

M617I Herrlo lna tor•nler 
tle bwlunduktan aoara me .. 
lıketllae dGadliB ı .. aa laıl
lk •• Fraa•z tloatlupndu 
bahHtmlf Ye bir ıa•anlar daha 
ilki mllnaHbetler bealeamiı o~ 
dutun hatırlatarak demlftlı ld: 

- Bir pc•, aabaha kartı 
Ud.ie Mfıtu Clla•berlaia çok 
acele bir it içi• beni prmeye 
ıeldl, meHleyl aalatb, bu •eıe
lede lki de•let de alikadardı, 
dJnlecllm Ye kııaea: 

FranıaD.111 menfaatlerini kon
mayı da tize bırakayım, dedim. 
l(ab•l ecll7orum ceYabmı Yererek 
slttl Ye aoara WdlM fhtercll kit 
11..&edlilm itimat tamamen 
1•lnde idi. Omlt edelim ld o 

... il ' .. 

Bir Yılda 30 Bin Fidan IBıı Ne Düğii:Jatleki 
israflar 

Villyetin Kur uğu Ens~- /şiir 7 iktisadi çarv.-ıar 
............. , ..... dil.lan ..................... ~. 
fM 1- t.bma dalnl.t Ylne 
~ ·~ ......... 
-JCMini• ID6W ppmiyer.& 

tiden Bu Kadar D ğ IAlanuır DiifllHl11-
ları Yali.al1ıntlı 

Yakında Burada 
Fidaneıhll Derai O. 'VB!lece 

\!lll;.tta iki' .......... Bitik· 
derede •Fla meJYali •PVu 
eaıtlteıl b11 11ae lıalka Gi')) hm 
&flh fidan datıtaııtar. Ôn8mlh· 
delil ıeae de bu miktar ltlr mlıll 
da• uttanlauktnr. YtJAıet b•a· 
da. 11.ınlz Tlrldyede bir eıl daha 
... ••• ,.... .. lleyı -~ ,.,. 
bramp.. Bu..ı. eli lıilrilt. •Del 
birer ıAMi amell: d•a alrecelıtlr. 
Bae1erdaa ( 14 ) 1 bdam oı..M 
._,.._ ., • ...,..., ... -.lı' 
lecektfr. Talet.llkr Pli 18 lw JO 
....a olacaktir. Talebe lcl• 
.. k'tep idarem mulf)'•• tiı. ~ 
delik Yerecek •e bu ptWlkMa 
.tmr paralar da mektebin kaıa• 

aında aaW.meaktiı. Jilebe ç~ 
ken bu para kendime Hl'••J• 
olarak Yerllecefl ıf bl toprafı ol•· 
l• da aynca ft b.aft fldaa 
da!*lacaktır. Mektep tamamen 
bltmlt •• haarlaDJDlfbr. A•a 
ıam ... " ıllalvd., kararı..tm
lacaktır. 

Villyel, eaatltldan çok ı,ı ne
tiaoleı •ldıtı lc4a cllrektll'O ibra• 
hlm ile fen ı•fl ı•caatl deni. ar 
Mnçacl. te.ıdb: _..._eye 
karar vermlt " Yeldlhtr beyetlll
den u ( 1800 ' liralık bit d6vJı 
mOıaadt1l al~r. Direktör lbr .. 
lalm ayım ..ldzimle halJfllt'• ,ıd .. 
uktlr. Sunada iç •J. luılcbktan ı 
~ da Frwadlf. tetıkika19a 
.._. ecılecektlt. ltirahlm d&n· 
dlllten ı•ra daıŞeuat Avrap&Ja 
tldecek d6rt ay kalacalmr. j 

Vil111tiıı ~Mrt ldabii"di~ rl1 
hriıabJm ----------- -

' Ban B'aDg Fenerüıde 
Biıtyllomidd1 Aimıbam ~· t. JCll'lllL lilır.U. fiadlt.. k 

rulıfp~ aditdl OD bini liılllan Jd..,.. y..ı. pma.lllJia hht.-
1efttmf1 ıhlamur ajacl •ardır. 4al0alw ela,oK Saf ba 
Emllk vr Eyt.. tıuli:ııı her ... te .. m, ~lllltlUl dlfllidl )'B 
... bı. at.Klann t1'8ilerial atar ••li lçJo •ler rehin• lan 

Elde edilen. garalsJa.. il 
ft' b~ ...... ~., J'RPJlllfttr. .,_llblr;. 1DmUt: faralıı.r~ al'ID 
Fakat. afagma çjç,Jderial ala. dBt.W..., yoıpnlM\ plln 
iM ICeadilerilll topl-• ı.._.t ammı içib, ~.aUarl ı-6 
•• muraftncbm:: lautlll'lllak IÇi11 yine rfl..U.: tiuıln llhmyor. 
elliılu b)mr lialta.ı alm1tl-.. v. clialar 1&11PalL eatarilerlle aoKı ... 
~ pllP lilS• cb.Uama. S.. l•a diıprler.. Çmgjler 
daıaaya: .,..,a•flardır. F aJA.I çpeultlar Ji4ıwı; pualar 
Tillyeti ziraat mlflltrına.a - ıblM l..afm: bini bir pra .... il 

...,. lwr .-nclr. dsbullaliır lflb'OI 
..._. katllamım laber atim~ •• r.n.- pliırkea; cltrpı 
derhal 8htlile ıeçmlıtlr. J\ütlan w,kelller tiltlihtia Fv• r 
W.ı..ı.: ı.w..-r liaaaal öJd- fçlllr, 1'a•ıalar edilir • 
tiata bqt--nw .• , .... IJelM IMlyj lmı ·•·• •• nılf .u,.u-. mu.uldaib•ID.-.(180) ..... tOIO indin Hmr. ba 
afi• (3) Ura1't' •tmlff l:lar.tatıl Drr n ulimbliırla' thlfa 
ataçlarıa da ilıatftama Uli'aJftailDI Ullİı, dflrey: artilD nJUflae Ç.I 

cllls1e.t • tiGyjlk. bir b 
tahmin edm: S.,kos maat memu- ,..... de llltiMlnda buliJ 
ru Harrl bu parllJI k•ncltai •e- • mMnffarpulejiUmidlr?D 
rereir ateılar) kffllıMktea kur- masafl•ı nnnlYJft tiit mtlit 
tarmıp' brbdlt edilimez m1'. 
~ il y• ~ Fea•ladi oka~ulanamdul r.ran• ıcaıwt Tayıareye Y•dlm için 
Dunımomuz Bi lilllll 

lliı:acatımıza Niaheııe ltb- ..:'::r•:ı- :::;r;,,"':r 
litnmr lıd Mislidir .,_ W: 

FranaıalHla ara11111da buluDAlll - B'8 tllyyU'.BJ.e' ~dl.-
ticaret modtil ıoaa erdJ. Paldat mek lllerdiaD~ Felıiat' llazmıııClll 
Parlate buıj1Dlerde tiaılar11cali. .... it d'iiL h yarc:lımn 
k.o1111 ... lumı neMcelin lalllM ~ Wq., d1i11indl"4 Şjmdl. ı 

b1rar ...... ..... aldİğl• ben 
yin• tatbik etlllaleıl- I~ bwrdan ıoma 13'1,5 ımn. v 
uzatıldı. Ekonomi mülefffı F~ li1lrrl~ ~ auratle.. lıK .,f6t 
Kurdoğlu il~ dlpr ımırablauli~ tlıe baıına vereceği yllı. para 
1111% Sair akp1111 hareket eden :rardam temin etmez ıal1. e 
eldapr•'- Puii.ı YJ>lumia.ı ikea-: ıof6r arkadaılarım ne derler? 
Framı ııw olu tRaret Tuılyeti'- Ankara ıof3rl ................... a.ıı&Jdtlf't 

1..:.. -IGI t .Jrıl. Ahmet Çllaın mlzl 1nıaca ı«Sz ı_.... e mua, ~·bmatpap. •llW*N .... ı ct.ıAll 
fa,,Wı dl'dlltı Bir lilibenin Dilli~ 

_:·~~~-~,-·~:-~-·~-~·-eceld_. ~.:.. .. . Merkep Yarıtı ! 
Ôbümüadeld Pazar Günl 

Adada Y apıhrealr 

Son bet .,, ltlidi Fransaya Biz;. ba xrl Razlam yeldll . 
yaptıfimu.. U.rantıa lıiiıJ111etl nadiır munf~olt=aıhk. ŞJm 
. nan• lıtatiatildiarllaa _... kadar liselerde HmlBlr! yGIUISl.-:I 

12.396.008 fraaktir • bu para ıaruuıa dojfıidan dôpuya lralilPl'I 

bilim: ö~illtile- bir .Uyoa lir._ olmadığı gibi, eylt!!de p Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

9artel»• 

(*) 

Safra Ta,ları 
Geo•• ıen• ltlr belan buta mu
ayene etmiıtim. Kanıın1n lal 
tarümda öaclen arb)'a Mtru 
aruıra ıiddetll •inlann geldiita· 
elen ~ayet ecliyor, Ubıahk çek• 
tiilal .. ktır-aklaruıda pek oek 
ıu tuyild oldutwau fazla •ncı• 
lardan u7kalaruu pek az uyuy .. 
bildijlai IÖ7UlJoNL 
BarHklardellİ ı...ı.r hum 
.-.ıliil• plen pdum tuiıiza. 
den ileri ı•liyortlu. s.tıa k....ı 
laiıUaau ltirkaç tat olmuı ilıti
malial ille dltlacll• 1e>ntpa 
maar•aa .. i 7.,tardım. Ba nokta 
me)'dua pktı, kttü iki ... .U. 
n 7olunda 1öri.nl7orclu. 
C ][ulabat , toıulMlaa rüa4e lo 
tatlı btifa Mbah .. ba4.U .,. 
poe yatalha .ı.uam li7l..._ 
Bllesi ( Bilejl, h ....... 
pcle 19 la• 1•••kl•nl•n ıoj. 
ra ••rdl•. 
Tulda lçmelerladt Wı Wta it•• 
IDMOD .. ,. itm•.W .. Yallı 
tulu ye•.W.N ,.ıarlı etmemi 
ıöyltdim, ita .... baıla 7la• 
QJU lautuı ıel4l Tuladan llti
faclt •tmit iW .. fl da cllılrmtif 
n iyUe,.itti. 

(9) •• ....... kMlp .ulapan, pllat 
lıllr alblm• Japlfhrıp kellekaı1 .. pPI• 
.... Salnah •aaanıaıscla IJu aetlu .. lr 
d•kter ıtW ı.a•••• J•tlt•blllr. 

Adalan ıtlz•l~ma. lr.unamu 
lıı•rladıit ya& ıenlik , pra.,•ıım 
&Jll•D tatbik etmektedlı. 

z...at ....... h.. .... ~ 
"" ...,, .... d .. •ma ua, &• 
.r•Mkl 7 • ı.maıua pw _. 
.. 17,iO da:lillylU•dMa ,..., 
cak olan gay.t eti....& m 'ı ı p 
,..... •• i .... 

y_.,.aı .. al.ak (K~ 
tur ) teıblt edllmlıtlr. Bay "' b.
; ı ' 'ı • .Orekk iF iM' l'UP ,.._ ... , ........... .. 
P !er Nl•e• c..ttIJı -Maien ,.,ha W ' laldp •• .,.., .... 
~ ........ , ... ...... 

....... ıılt;hızbı .... .. 

.._ " w.&dl•••• iıle• •r 
rr' '- il..,. .tilHntir. 

Süvarilt1rlmlz 
G•ligorlar 

Amapacla ......a.aı aU. •1-
..... kalua pu.ls laıııaL 80-

•ıa.r lllaa Tlrlı ••mi eldW ... 
....,...,. Wmhdeld panr .... 
aat 18,20 ile koaY..ıyoael trnJ 
ile ana yurtla clheeekler~. 

Blalcll..-ı. parlak ~ir 11r..ı. 
karıılanacakbr. 

1'.ürkofi.ıa lataöw tubealain ı••I m.Jti. 

dllrti Mahmu Cel&I 

Tiirk 
Ofiste 

işler 
'llılmmlulnt ls«s l•ul ........ 

udroau kıBJDeD yenflettiaildi ,,.. 
~ Mnbıur- Ulil ge
tirilcl. o... ş,._ aerm-• llllıaut 
mevıimiu pm.kta oldu;ıimua 
için. bararetli 6ir çab.pa davre
ım. Iİ"!'IİI cfemelltii'. Drıw ta. 
rafblr El4Ml!al Maltı, 'f~ 
il.fi. llllılı••- .,.. .... HıHI 
sençlerle takviyesini d05' llj; 
.. .- Wnla•• 1ıp,• 'rak 
..... ı ...... d •ı• -............ o..ı.. 120. 250 lira 
., • ...ı. aylıdi; wuilec:ektl.. ı.t• 
IU.rla yakı.da imtilaanlan yapll' 
Iacaktır. Fakat lmtı'Dana alrebfl. 
mık lçia 1lk•k Ekonömi tahlili 
yapmlf olmak prthr. 

lagUizlar Gittiler 
Şehrimizde bulunmakta ola• 

ı.ıHiı pzetecilerl clGn Nbah oto
mobftlı Londraya d6amltferdir. 

1 
tuhlr. lllaıtıl lintOianlaruaı <t.b..-a 

Buna mw'·WI Frauadaa J•P- talebe aynı sınıfa devam eıtııat,_ 
b tiun ikl! Fakrü zaruret içeriıinde WP• 

tiiJmz ithalat unua: alleleılmWn içtimaı vaziytıtled 
•isli, y.-ni 26,161,0QQ fınmlmrrW bir 11ne daha aynı ımıfta oh 
iki mMyon ~ lirHI d .. ı.ttr. maya mliıa~ değildir. Biz 

Franaa ile olan clıı ti•ret .,uıtdm )'8111l&ui billtlnl•natJO 
bJIAnçpauzd.ıkl hu vulyetln mem· lmıaı.ıaaı lirehilmemim mba 
leke! ale..yhlne olduğmıda. lllph• Wll'ila'ıesiDlt yahut: hiç '011111lZBa 
~oktur. Ve Puistul konUlfllala ...-: için dlrvara mecbmiy · 
nati~ade Franaazlsın blıduı ialilırılm.Mlm 1'lllt1ir Jraaali 

blacaWaruu elan dileriz. mal alinak. yohuıu S+lt ... tna.t" T9pnıllı _.. ıt. ı d• 

bekll,,or~ ÇllnJd1. baı lldlp ~----------~ 
F.r.anaa • TlkJdra. ticar.t. •aaiw-M ı:::~----------ı 
azalmakta& bllJllla ltlı nelica. ~ 
-.ıec.ektin. Yloe Er.aaaa. fetati• 
tüaer; .. fl&e: 1934 y,ık. ilk. tiıtıa 
llSIDda ı bizi• Emauaya JAgbilma 
ihracat 16 milyon, orada• Jt11br 
pmrı. ltıbaJ6ti İU 36 mJlrGIL cıılıarak 
aaaıkm.&decliı. Bir Jll ...... 
ıu,..ı. ... .ı.ı. .... - du 
~t F••"IMm bizde. iMi 
ahtlanaı pk aut..ı.n •• buma 
tabil oluak bizim alaPanmua 
J•vtıiı .Utla dOpıalltad.. 

Sarıytunnr açrfdınnlla lir 
Çarpma 

Enelki gece uat 23 de O. 
klidar.laa k6prtıp yolca ıetir
mekte olaa .. Çaakaıa ., moton 
Sanybuma &ıE*'•ıllda bir ... 
maadaraya ~arparak aedeleamlf, 
yolculan dip blr motora nak· 
ledllerek lltanbala ıeUrtlmiftlr. 

Nö/Je~t;,i 
Ecztmd• 

B• pa• aibıV •wa.W 
fllJlkrııin 

Ltanbal fani& Ş.lızade._.. 
da ( üniveııit. ), Akaarayda tl!>' 
r.e- Pw• ~ ..... , •te tsa&), 
T laplıim (~). S_a\_.,. ,S:...), lJ., h (Y ... 
KJ!1P t Hih'd lıı. K-W.:pad• 
( ıwm). B.ı.Ma ( Toliclia ). Çer 
beı)ltqta ( Sını Bulm l. Bah•kr 
plCla ( Mehmet Kbım ), Babrk9-
JlııM ( latan Teniyaıı ), BeyoilO 
.... fn Iu•b..aat_.. ( '.neariııl J, 
l&lokatıoa C Limuncipa ), GaI..._ 'A.n lüiW ), KurWv..-. 
(Kut .. ), Kw•ıı-tMte ( M~ 
ık•'), Ba•öyu ( Halk ). Kadıko1 
tanıfı: Modada ~ AlWdiD ), Padl 
Joluoda ( RiW Mtuataz ), Büyük.
dada ( Şinaal Saa ). 
-. 
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4 Temuz 

1 t ı Malıkeme/•rd• ~ 

Kendiliğinden 
1'eslim Olan 
Bir Suçlu 

Ali Fuat yeniz, yurt.uz takı· 
mındandır. Yatacak yeri bulun· 
madığı gibi para1ı ve karnını 
doyuracak bir fıl de yoktur. Ali 
Fuad:n bir de hemşeriıl Yardır: 
Muıtafa. 

Mustafa bir akiam AH F!ıadi 
yanına alarak yedirir, içirir .,.. 
kendi yattığı odada da ona bir 
yatak serer. iki arkadaı yatarak 
uykuya dalarlar. Fakat Ali Fuat 
gece yar111 uyanır ve Mu11tafanın 
yeleğini, içindeki para ve saatle 
bir:ikte koltuğu altma aıkııtara· 
rak odadan aıvııır. 

Mustafa, Ali Fuadio bu yol· 
auz hareketini affeder ve araf'" 
tırmaz. Fakat Ali Fuadin içini 
gizli bir acı sazlatmaya hatlar ve 
üç glln sonra Eminönü polis mer· 
kezine giderek: 

- Ben memleketlim Muıtafa• 
nm yeleğini, parasını, aaatini çal• 
dım. Beni mahkemeye yollayınız 

ve cezamı verdiriniz; der •. 
Polisler de bu ifadeyi zapta 

alarak Müddeiumumiliğe gönde· 
rirler. Birinci Sulh Cezada bakı· 
lan bu davada Ali Fuat ıuçunu 
inkar etmemit Te tıpkı karakol· 
da dediği gibi: 

- EYet, bu iti ben yaphm. 
cezamı Teriniz, demlttir. 

Ali Fuadin ıahit olarak din
lenen bir arkadqı da; 

- Ali Fuat kimaeıiıdir. Ne 
yatacak yeri, ne paraıı vardır. 
iş de bulamtyor. itte bu yüzden 
hapishane hayatını serbeıt bayat• 
tan daha emniyetli buluyor. Hiç. 
olmana orada gUnde bir tayanla, 
yatacak yer kayğuıu olmayacak• 
tır. ,, Y oUu phltlikte bulunmut• 
tur. Bunun üzerine duruıma. bit• 
mit ve hakim, ıuçluya yedi ay 
haplı cezası keımittir. 

Dediği Doğru lae ... 
ikinci sulh cezaya Şeref ad•ada 

bir genç getirllmittir. Şeref bir 
adamın cft:zdanaoı aıırıp kaçarken 
yakalanmqtır. Fakat lddlaaı baı· 
ka ttlrll\dOr: 

- Bir adam "eyvah cazda· 
nım yok,, deye ııdanmıya baf" 
ladı. Baktım. Bir çocuk Yar kuY· 
Yetile kaçıyor. Hepimiz arkasına 
dllttilk. Çocuk yakalaaacağım 
anlayınca clizdanı yere fırlattı n 
kayboldu. Ben de cüzdanı yerdea 
alarak ıahiblne verdim. Fakat bu 
aefer suçlu ben oldum. Ne bil~· 
yim ben, 0 1 yllikten maraz ha11I 
olur,, derlerdi de inanmazdım. 
Doğruymuı meğer •. ., 

Fakat Şerefin yine hıraızlıktan 
ıabıkaaı bulunduğundan bu mU· 
dafaa bikime kanaat verememi , 
suçlu Şeref tevkif edilmlıtir. -

Çocuklarını Dilenciliğe 
Alııtırıyormuş 

Hatice adında bir kadın ikinci 
sulh cezada soriuya çekilmiştir. 
Suçu, çocuklarını dilencilije alıı· 
brmaktır. iddia edildiiine göre 
Hatice çocuğu 8 yaşındaki Alı· 
dülkerimle, 6 yaıındak~ Mustafayı 
muhtelif semtlere dilenciliğe aön
dererek toplattığı paralarla geçi· 
niyormuş. 

Hatice: 
- Bet çocuk sahibiyim, ko

cam yok. Fakat dilenmiyorum. 
Çocuklarımı da dilendirmiyorum, 
iddiasında bu:unmuştur. 

Haticenin yanında bulunan 
çocuğu Mustafa da sorguya çe· 
kilmiş: 

- Vallah, billAhi dilenmiyorum 

~QN P9fTA 

Dlarada Olup Bitenler 

Kavga Doğuran Adalar 
Basra Körfezindeki Bahreyn Adaları 
Bakalım Kimin Eline Geçecek? 

Bundan blr mtlddet evnl lra• 
nm uluılar kurumuna bat •urup 
halledilmHini lıteyeceği ıöylenen 
bir dava vardı. Bir mUddet bun· 
dan bahsolundu, durdu. Sonra 
unutuldu. Bu dava, Iranın Baara 
körfezindeki Bahreyn · adalan 
Uzerlnde iddia ettlji hlklm.et· 
ten doğuyordu. 

Bahreyn adaları cidden gllzel 
yerlerdir. lldlml de iyidir. Nisan 
ve Mayıı aylarında havaıı o ka
dar mutedildirkl cennetten niıan 

verir. 

Adaların bugünkü bükllmdan 
Şeyh Ahmet bin Isa el halifedir. 
Bu adamın iki de kardeıi vardır. 
On aekizincl aaırda bu Şeyh 
Ahmedin allesl Arabiıtan içer- · 
!erinden kalkarak Bahreyn ada· 
larına gelmieler, oldukça deYam 
eden bir mücadeleden ıonra bu· 
ralarmı ele geçirmişlerdir. O za· 
man, Babreyn de hUkum ıUren 

ıeyhler iranın hakimiyetini kabul 
etmiı bulunuyorlardı. Bahreynio 
ye:ni aahiplerl Iranla daimi bir 
cidal halinde kaldalar •• 150 sene 
mUıtakll yaıadıJar. Zamanla in· 
gilizlerin tesiri altına girdiler. 
Zahirde müstakil olan Bahreyn, 
hakikatte lngllterenin bir müa· 
temlekesi vaziyetindedir. ÇUnkO 
Şeyh Ahmedln baıvekill, vaktile 
Sudan da memurluk etmiı Bel
garde isminde bir lngilizdir. Bah· 
reynln mali idareal de Sastern 
Bank isminde bir bankanın elin• 
de !>nlunmaktadtr. 

Fakan zamanla Arablstanın 
Kıral Suut eline ieçme1i, ulusal 
Arap davaauıın aoo derece gee 
niılemesi Bahreyn adalara:ıın o ci
hetten pek rahat edemlye.cekJ ... 
rloia açık bir lıaretidir. Bir mUd· 
det evTel bu adalarda petrol bu· 
lunduj'u pylalan meydana çık· 
b. Uzun umaa klJDH bu ıayia· 
lara inanmadı. Bir takım blylk 
kumpanyalar buraya daTet edil .. 
rek meydana çakan petrol kuya
lanmn JıletilmHi tekllf edildi. 

Fakat bunlardan lalç biri bu 
davetler• kulak aımadılar. Bun· 
dan bet sene ev.el nihayet 
Callforoian oll Company lutfedip 
Babreyne kadar geldL Petrol 
kaynaklarını İfletmeye razı oldu. 
Burada iki tane kuyu vardır ki 
derlnJlklerl 600 metredir. Bir .............................................................. 
diye ayak diremİflir. Mahkeme 
Haticeye hapla Ye para cezaıı 

keamittir. 

Mürebbiyenin Sorgusu 
Profesör t-llmit Nafizin bavul 

ve eıyalarını qırmakla ıuçlu 
mürebbiye Viyanalı Matmazel 
Berta dlln de Jlne birinci aulh 
cezada sorguya çekilmittir. Atı• 
rıldığt iddia olunan etyalardan 
bir kıamı mahkeme huzuruna ııe· 
tirilerek i'Özden geçirilmiştir. 
Matmazel Berta mendillerdeki 
markaları göıtererek "Bunlar bana 
bir dostumun yadigarıdır.,, De· 
miştlr Diğer •§yaların da kendi· 
sine ait olduğunu ve bunu birçok 
tanıdıklarile iıpat edeceğini öne 
alirmüıtUr. Duruşma başka ııUne 
bırakılmıştır. 

Bahreyn adalarından gCbel bir görQnUı 
DçUncüsUnlln derinliği de 700 
metredir. Bu UçUncU kuyu henüz 
petrol vermemi~'° de bugünlerde 
beslenen ümitleri boşa çıkarmt· 
yacağa benziyor. 

Bununla beraber mevcut petrol 
rekabeti yUzUnden Bahreynde 
çıkan bu petrolu dünya piyasasına 
sUrmek mUmkUn olmamıştır. Bu 
sırada mUıterl aıfatile ortaya 
çıkan Japonya, Bahreynl bUyUk 
bir zorluktan kurtarmıthr. 

Bahreynde vaziyet ı.e olursa 
olsun; Iran, bu adalar üzerinde 
beslediği em.e:Ierden feragat 
etmit değildir. Bundan dolayıdır 
ki az miktarda olmakla b~raber 
muntazam bir surette buralara 
lranh muhacir akını vuku bulmak· 
tadır. Bu da Bahreynin lngiltoreye 
müteveccih olan ı;yaıaaını Iranla 
gerg'in bir haJe getiriyor. 

Bundan baıkıı Bahreyn halkt 
ıUnnı mUılUmandır. Iraniler ı:i

dlrler. Aradaki geçimsizliğin se• 

beplerlnden biri de budur. 
Şunu da hatırlatalım kl Bahreyn 

llıerinde yalnız Iranın göıU var 
sRyılamaı. Umumi harpten aonra 
teıekklll eden Irak dahi Babreyne 
karşı göz sllzmekten vazgeçmiyor. 
Amma, yukarda da kaydettiğimiz 
gibi buralarda mutlak bir haki· 
miyct tesis eden lngılizler, her• 
hangi bir sızıltının çıkmasına 
müsaade etmemektedirler. 

Bahreynin karıı sahillerinde 
ve şimall Arabiıtao mıntakası 
addedilen Kuveyt de lngllizlerin 
hakimiyetleri altındadır. Bir za· 
manlar, baılangıcı Haydarpafa, 
bltlş noktası da Kuveyt olmak 
Uzere tesbit edilen Bağdat bat· 
tmın bir tUrlU nihayete ermediği 
bu mıntaka, derin bir buhran 
geçiriyor. Bunun sebebi, bir 
zamanlar, buralara bUyUk zen• 
ginlikJer temin eden inci ticare
tl.1in artık para etmez bir hale 
gelmiş olmasıdır. 

20000 Apandisit Ameliyatı 
--·--·---...... ·-· . . ... ....... -........ . 

ilk Apandisit Ameliyatını 
Yapan Doktor Nev

yorkta Öldü 
Soa zaman• 

)arda ııkıık ya• 
pılın apandl· 
ali amellya • 
tını ilk defa 
1883 HDHI Ma• 
ylaında Japan 
doktor GroYa 
birkaç illn eYYel 

87 yaıında Pin_. 
mani ha1talıiı& 
dan ölmUttllr. 

Burnn tebli· 
kem amellyatlaı 
ııraıında bulunaıa 

apandisit ame· Apandiıit ameliye1i yapılırken 
liyatı bundan 52 aene evvel dok· Kendiıl tarafından yapılmıt 
tor Grovı tarafından pek ipti· Aletlerle ameliyata baıladı. Bu 
dal bir şekilde yapılmııtı. bir uatura, bir küçük çakı, bir de 

Doktor 1883 de kendiıine baı 
vuran bir b11tanın mUthiş aancı· 

lar içinde kıvranmakta olduğunu 
ölmek llzere olduğunu görmüş~ 

tnr. Sıkı bir muayeneden sonra 
hnıtahğm apandisit olduğunu 

anlayan doktor kör bağırsak çı· 

karılmadan baıtanın kurtulmaaına 

lmkln olmadığını söyledi ve he· 
men işe baıladı. 

ltneden ibaret bul·:~nıyordu. Hiasi 
iptal için de klorof \,rmdım baıka 
bir t•Y yoktu. 

Doktor, Aletrerini ateıte iyice 
dezenfekte ettikten sonra ameli· 
tını muvaffakıyetle baıarmıt ve 
hastayı kurtarmııhr. 

Tıp Alemine bu suretle bHyük 
bir hizmet eden doktor Gravı 

52 sene içinde 20,000 den faz:a 
apandisit ameliyatı yapmıştır. 

Sayfa 1 

1 
Hangi Mektebe 

Girecek siniz ? 
---ıı 

Istanbul 
Konservaluarı 

Konservatvar neharldir ve 
talebeden ayda 150 kuruş alınır. 
11 yaşından kllçük talebe kabul 
edilmez. Şan için yaı mevzubahı 
değildir. Diğer aazlar için viyolon• 
ael, keman, piyano ve viyola dera· 
lerf için müptediler iç.in 15 yaı 
azamidir. Bu kıama 9 yqında da 
talebe ahnabllir. 

Her hı niJ 1ayli sazlardan bi
rine veya piyanoya dahil olacak 
talebeler için ayrıca yardımcı 

dersler vardır •• mecburidir. Mee 
seli aolfej ve mUterekkl talebe 
için muıikl tarihi, armoni, birlikte 
çalma ve uı bilğial deralerl bu 
meyandadır. 

Talebe konHnatuara bafta
nm muayyen ıünlerinde muayyen 
Hallerde devam eder, haftada 
iki defa saz, iki defa da naıart 

dersler alınır. Müterakki olarak 
konservatuara girecek talebe, 
bidayetinde f mtihanla 11çilir ve 
alt olduğu sınaflara ayrılır. Bu 
ıınıflarda da ayrıca armoni, mu· 
ıtki tarihi, saz bilglıl Te birlikte 
çalma dersleri g5rllr. 

Konservatuara devam mec• 
buridir ve tedriaat muhtelittir. 
Derslere devam dmlyen talebe 
imtihana kabul olunmaz. Büllln 
yaylı ıazlar Te piyano için kon· 
aervahar tabılli 9 aenedir. Beıl 
ba§langıç. dördn takemmUl dev· 
residir. Derslere birinci Teşrinde 
başlanır. Kayıt ve kabul için ilk· 
mektep tabadetnamHi, aıı klğı· 
dı, ııbhat raporu, nllfuı kAğıdı 

götllrlllür. Nefes sazları ıınıfları 

Ocretılzdlr. Bu kııım 6 senedir. 
Şimdi konaervatuar Beyoğlunda 
Perapalaa yakınında bulunmak• 
tadtr. 

Ebe 
Mektebi 

Ebe mektebine Ortamektep 
mezunları kayıt olunur. Bunlarla 
kadro ikmal edilmedifıi takdirde 
llkmektep mezuolarından Orta• 
mektep dereceainde yapılacak 
mlisabaka imtihanında muvaffak 
olanlarla kadro blltOnlqtiriUr. 
lateklllerln Tıp Faklllteal Dekan
hiına hitaben yaıulmıt iıtldala· 
rına mektep diplomaaı, nllfuı 
tezkerea~ sağlık ve aşı raporu, 
iyi hal ve oturduğu evi ılSsterlr 
kağıt, altı fotoğraf llive edip 
gUtUrmelerl lbımdır. 

isteklilerin yaıları 20 den aıağı 
35 den yukarı olmaması şartbr. 

Taıradan vukubulan müracaat· 
lara ceYap verilmek için adroa· 
leri 1azıh pullu zarf ıönder
melerl IAzımdır. Kayıtlar birinci 
teıriniıı oununa kadardır. 

Okuyucularıma 

Cevaplarım 

Samınnda Paıar mahalleıinde Ten· 
Tiri Efk&r ıokağmda No. 73 de Muıtafa 
kızı ŞUlı::riyeye; 

Çoçuklarmız çok kUçUktnr. 
lstanbul yatı mektepleri, aldığımız 
bir habere göre iki lienedenberi 
talebe almıyor. Sizin yapacağınız 
ıey ıudur: Birinci oğlunuzu lstan· 
bula tanıdıklarınızdan biri varsa 
ona gönderiniz veyahut siz geti· 
riniz. Burada Darüştefaknya yaz· 
dırmıya çalışınız. ikinci oğlunuzu 
da bir aene aonra aynı mektebe 
yazdınrsınız. Darüşşnfaka hakkın
daki daha fazla:malümatı 1 haı.lran • 
tarihli gazetemizde bulacakamız. 
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1 Tavukçuluk t 
1 --~~~~.-

Çok Yumurta 
Nasıl Elde 
Edilir? 

. 

Di,l ye erkek, tavuklarda yu· 
murtlama kablliyetlerlnl yavrula· 
rına aıılamakta mUıterek hir 
rollire nrdır. Fakat bunlardan 
hangiıinin daha mU011er rol oy• 
nadıj'ı, çiftleştirilen hayvanlann 
evsaf ana göre değiılr. Mamafih • 
ancak yavrular çıktıktan ıonra 

tavuk nya horozun evsafı anla· 
ııhr. Her lklıinio çiftleşmede hu• " 
ıule getirecekleri \ıaıir meydana 
çıkar. 

Tank yetiıtlrenler, bllhaaaa 
çok yumurta Yeren tavukların 

yavrularının da aynı evaafı halı 
olmalarına dikkat etmelidirler. 

Bunun için ihtimamla ıstıfaya 
tabi tutulmuş erkek Ye dişi da· 
mızlıklar kullanmak lazımdır. 

Birinci tecrübe: Yumurta batı• 
lah noktai nazarından hiçbir ııtı• 
faya tabi tutulmamış beyaz Leıo
rlnler Uzerinde yapılmıı, ıenellk 
vasat1 yumurta haıilatı 89 olarak 
tesbit edilmiıtir. Bu tecrübeye 
dahli hayvanlardan ıekiz tavuk 
100, biri J 50, bir baıkaıı J 28 
yumurta vermlı, yani yUıde do
kuzu Hnede 100 yumurta ye yüz· 
de biri 150 yumurta bırakmışlar• 
dır. Bu tavuklar birinci aonede 
Adi ye menıei beliraiz horozlarla 
birleıtirilmlşti. 

]kinci tecrübe : Birinci tecrl· 
hedeki tavukların idi horozlarla 
çiftleıtlrilm eelnden elde edilen 
hayvanlar Uzorinde yapılmııtır. Bu 
tecrObeye Uç aone deYam edllmif, 
bence de tavukların vasati olarak 
92 yumurta verdikleri 16rlllm01tUr. 

ÜçOncU tecrtıbe: Blrlnel teerU
bedeki tavuklar ikinclıine de ıe
cerell iyi enafı bala •• aynı 
tavuktan alınan, yani kardeı 
Oç horozla çlftleıtirilmlılerdlr. 
Bunlardan elde olunan piliçler 
ıene başlangıcmda 100 tane iken 
ıene nihayetinde 96 tane kalmış· 
br. Bunların yumurta haıdatı 

aenede taYUk batına 135 tanedir. 
46 tavuk veya bu tecrübeye dahli 
tavukların yüzde 48 1 Hnede 175 
yumurtadan fazla yumurta vermi.
lerdir. 

DördUncll tecrübe: Adi tavuk· 
larla ıecere!l Uç kardeı horoı 
çif .Ieıtlrilmiı, elde edilen hayvan• 
lar üzer;nde yapılmıttır. Bu şece• 
reli tavukların anaları da unede 
128 yumurta vermlı1erdir. Bu 
tecrübeden elde olunan piliçlerden 
her biri ilk yumurta HnHI nihaye
tinde vasati olarak 138 yumurta 
vermişlerdir. Bunlardan yalaıı bir 
tavuk ıeınede 232 yumurta ver• 
mlştir. 23 tavuk aeaede 150 den 
f12la, 11 tavuk 157, dört tavuk 
200 den fazla yumurta vermiıtlr. 

Hulila fazla yumurta Yerim 
kabiliyeti babadan da kızlara 
intikal eden bir vaaıfbr. horozla· 
rın ıecereleri tetkik olunuraa 
fazla yumurtlama kabiliyetleri 
babadan oğula Ye anadaa da 
kendi kızlarına intikal etmektedir. 
Muhte!if nçhelere röre 11tıfa, 

tavukçulukta hasılatın yilkaelmeıl 
için en emin bir uıuldUr. - lf. 

Sinir ve akıl hastalıkları müt. 

Dr. ETEM VASSAF 

l Caia!ojlu Orhan B. aparhmanı TeL220J3 
l:.v. ı<ac.uöy Bahar ye ileri aoluk Tel.6079 ı 

lnanllmıya ak Şeyler 

A' bert C son iı

mindeki bu Amer kal ı 

bildiği kelimelerin lıep
ıini derhal ters ne ta. 

:-.. laffuz edeli .mekteJır. 

"'t',\; r·, 
r. , t~~ Rotifer ismindeki 
~ ·~ı~ bu küçük dej;İz 
~~~ 

b öceğf ateşe ah!-
-dığı zanıan yan

miyor ve ölmüyor. Edvard Luca• ismin "eki bu Amerikalı 
üizlerini katiyen bükmeden dirseklerini 
yere değdirebilmektedir. 

........ ~--------------~ 

Papatya çıçeği ayak 
alt·nda ne kadar fazla 
çifnenine o kadar faz. 
111 kuYvef enir•• bOylr 

1 ŞU GARiP DÜNYADA NELER OLUYOR? 1 
Batkasının Yerin• 

Hapis• Glrmif 
Geçenlerde Franıa'da Alıaata 

iıı:ı bir adam, mahkum olan bir 
otelcinin y•rİn• bet sıGn bapiı 
yatmııtır. Bu adam bir aone eY· 
vel de ayna adamın yerine hapı• 
sıirmiı, fakat o zaman klmı• 
farkına Yarmamııtı. 

Difll Yavru 
Macarlıtaad.e, Kun1Zentmlkloı 

kaaabaaında yeni doğan bir ço
cuiun aiıında otuz iki dltl Clı 
tamamdır. 

Diplomah 1 
Holivut' da Yahıl bay nalan 

terbiye etmeii ötreten Ye kura
ları ikmal eden talebelerine re.
men diploma nren bir mektep 
vardır. 

Koc• Şehir Kuran 
Adamın Torunu 

Bugün Avuıturalyanın ea b&· 
ylk ıeblrleri•den biri olan Brıa
bane ıehrinl kuran adaman torg. 
nun11n torunu buıUn İ&koçyanın 
kUçUk bfr kaHbatında boyacaltkla 
geçinmektedir. lımi de Briıba· 
nedir. 

Futbol! 
lngllterenin Burkıer eyaletin

de nl\fuıu (4000) • baliğ olmayan 
Kippakı kaaabaııoda tam yirmi 
yedi tane futbol kulilbll vardır. 

Kut Yıkamak Da Bir 
Meslektir 

lnıilterede Norvlcb kaaaba
aında T om Smith lıminde bir 
adam kanarya kuılarıoa yıkamakla 
geçinmektedir. Şehrin evlerini 
dolaımakta, yıkanacak kanarya· 
ların banyosuna nezaret etmekte 
Ye kllçUcUk havlulara aararak bir 
mumun öalnde kurutmaktadır. 

Yine O Hikiye 
Geçenlerde Londranın doj'um 

baıtaoelerinden birinde kıvırcık 
• kuyruklu bir çocuk doğmuştur. 

Blrka~ alln 6nc• lnıilteredt 
bUyUk hava manevraları yapıldı. 
BütUn Iaılliz hava kuYYetleri bu 
maoenalara lttirak ettiler ve bir 
çok yenilikler gösterildi. lnsılltere 
merkez haua mektebinin muallim· 
lerl de bu manevralarda blyOk 
bir mevki almışlardır. Muallimler 
mektepten Londraya kadar uza• 
aan oldukça genlı meaafeyl, rı· 
ılmdo glSrdUğllnUz gibi, tayyare• 
lerlle tepe taklak uçmak ıuretile 
aımıtlardır. Nitekim resimdeki 
tayyareleri tekerleklen havada 
olarak aörllyoraunuL 

Çocuk yaıamakta ve kuyruğu da 
&ittikçe bUyUmektedir. Bu vak'a· 
dA laıanların tik cetlerinin hayvan 
olduklarını göıtermekte imif. 

Telefon 
Nevyorkta Taymis meydanır.• 

d~ methur bir tUtUncll Yardır. 
.r.ıterlıi çok Ye aynı ıamanda 
bUUln it adamlannın da yolu üı· 
tOnde olan bu dUkk&ndaki tele
fon rehberi yetmtı iki aaat aonra 
o kadar fenftd• bir hale ıelmık· 
tedir ki her iç sıUnde bır de· 
ilı\lrilmektedir. 

Bir• ile SöndUrülen 
Yangın 

Geçenlerde Franıgdı, Brltan• 
1a eyaletinde bir çiftHkte yanaın 
çıkmıı, etfaiye 1etlfml1 fakat ıu 
bulamayınca o e1vardakl bir mey• 
haneye altmiıler ve bur&daki bira 
fıçılarını yanıın yerine kadar yu• 
varJıyarak yanguu bira ile ıöo· 
dDrm•i• muvaffak olmuşlardır. 

Tarihi Fıkra 

Vaziyet 
Normaldir I 

Beı on ıUndenberl köylUnUn 
gözU ıökte. Fakat bu göz ne 
yıldız arıyor, ne ııık. Onun izini 
bulmak ve özUnU ta bağrına ge· 
çirmek istediği nHne yağmurdur. 

Gazetelerimiz de filan yere bereketli 
yağmur düıtU, filin yerde kurak· 
lık tehlikesi kalmadı gibi baılık· 
lar altında verdikleri salıklarla 

ekin durumunu apaçık anlatıyorlar. 
Hoı, ıazetelerin bunu yazma· 

)arına da lüzum yok ya. Istanbul 
Belediyesinin ekmek narhını ço· 
ialtması veya çoğaltmak üzere 
bulunması da durumun gerçeğini 
herkese anlatıyor. 

Halbuki Ziraat Bakanhğı MU1-

te9arı gazete aytarlarma karşı 
bambaıka bir dil kulJanıyor, vazi· 
yet normaldir, diyor. 

Bu ıöz bana ıu fıkrayı hatır• 
lattı: Naaraddin bocaya bir gün 
komıularmdan biri ıellr, taze 
yumurtası varsa bir tane verme· 
ıinl lıter. Hocamn o gUn cimriliği 
tutmuş olacak ki bu bir tek yu· 
murtayı csirger: 

- Bende, der, tavuk yok ki 
taze yumurta bulunsun. 

Komşu, baıka kapı çalmak 
için ayrılacağı sırada kapının yanı 
baıındaki kümesten gıtgıdnk, 
ııtgıdak diye bir ıea peyda olur 
ve yumurtasını henllx folluğa hı· 
rakan bir tavuk, yükten kur· 
tulmak zevki içinde, meydana 
çıkar, horozları zafer konserine 
deYet etmlye hatlar. 

Komıu bu tesadüf Uzerin• du· 
ralar Ye bocaya aitem etmek 
iıter. 

- Tavuğum yok diyordun. 
Iıte bak blr tanesinin aosi geliyor! 

Hoca, kaılaranı çatarak cevap 
verir. 

- Şu bir kucak aakalımla ba· 
Da loanmiyoraun da tavuğun ııt· 
gadatına inanıyorsun hat Yazık 
sana. 

Ekmek narbının yllkHldlğl 
bir gllnde ve daha yükseleceği· 
nin ıöylendiğl bir ıırada vaziye
tin normal oluıunu baıka tllrlO 
tefıir etmek de benim düıUnUtll· 
me göre, çok ıUçtUr. 

M. T. Tan 

Son Posta 
Ynaf, .. , ff•Hdlı •• .... , ••••••• 

l!:e~t>abt.IJ~ · talo~me ıokata, 25 
l&TANBUI. -
GaaetemJıde çıkarı )'.an 
" rearmı.rto bütUn haklan 
mahl.uı ve raıeteml&e aitti~ 

ABONE FIATLAAI 
e a 

• ~.naı Ay Ar 
ICr. Kr~ 

Ahgof~ bedeli peoiadir. Ad reı 
de811thtek :aa kurtaıtuı. ........ 

Gel•n nr•lc 111rl """""'" .. 
Clln•rd• mea'ullreı eluımaz. 
'Cevap içio mektuplara 10 kuru~uk 

pul UAft81 IAzımdır. 

Poetll kutusu ı 741 latanb\tl 
Telgraf ı Soopo!ta 
Telefon ı 20203 



4 "remmuz 

Berlin, - Lillaa HarYey uıun 
bir arrtNıtaa aonra tekrar .. &er
lin ,, e ıeldi ve muYaWıaten 11 Acl• 
lon " ote)foe indi. Gl41p ıır ... 
tUm, ilk cllnıleai: 

- Bana birlnoi mu•affaJd. 
y etlerimi veren ltu t•hircle bu
luodut11m i\)la çok memnun••• 
demek olllu. 

- Galiba HollJYood il• 
11 Londra" yı çabuk uayttunuzl 

- Fakat ıb .• lttNb ~atı•ı 
mı anlamak .. tiyoNUnad r..,. "r· 
liyeyim. Bir ilriaci kbva uı111ıı\ 
19 ncu ıUnU Londrada deidum, 
çok ıenç lkeo Berlioe İ.wtm. 
Mary Zimmermıa111 ılıUae iliıf· 
tim, bıni danıöıllt• abttır&lı, 
aonra etUtlerlme Viyana.ta dın• 
ettim. Filme ilk çıkııım bu tel.Wr• 
dıdir. ilk rejiıörU. de Rifar
Eichbergdir. Tarilti ise 1 f11l.,t 
1924.. Şunu d. ıöyllyıylm: bu fi· 
lim halk tarafından ula ltir ııllk· 
la karıılandı. 

- Fena bir baılınııçl 

- Evet, yalnız Riıar Elchbtrg 
cesaretini ka1betmedl, Ye a>ana 
baıka roller verdi. Bu uyede 
(Ufa) ya ırirdlm. "Ufa,,da 9evfrdf• 
iim ilk filmin adı Ihı dualder 
Punkt dır, bu ilk filmi dllfUnciUk· 
cı ıl'an ürperme geçiririm? 

- E;ır yanalmi7011a• ilk 
muvaffaklyetlab ltu fllm ile bq
lar? 

- E nt, 1929 11haıa kıtı .. 
daydı, (Tempelhof) ela tallflyor
dulr. O kadar ıoiuk •ardı ki ltld-
1olarda d&f•mak mllmkln d .. 
tfltil, Hora 11ra (C.1111et 7olu ), 
(Konıre •ileniyor) fllimleriae ıel
clL Hiç dinleameun boyuna p• 
hfıyordum, mira b• filimlerla Al
manaaclaa bqka F ranııı:a Ye 

SON POSTA 

Rider llaıgaıd'ıo "O Kadın .. ,. adlı ünll romul fil•ı aluımııtar. lıte bu film· 
den bir uluıı. Saa'atk&rlardaa biri RaıuloU Scoü'dur, esteki dı Helen Gabapa 

Jaslltzcelerlcle hana •erildi, de ... ı I• çok çlrkla bir rolln •ahlbl ol
lıen 11ra Nlı wfeder Uebe, bd dum, bereket Yer.ta Grandgen, 
kalp, Qulch, San r8'7a ffllmlerlne Frltacb, Alten, Halem gibi iyi 
ıeldl. Bu aralık Loadra1a ıittim. arkadqlanm Yardı •• 
Orada da iki lngiliı filmi yap- Her ne lıe timdi, Nina Pıt· 
bml rooa filmi çenllirken bir gDn 

- Ne hareketli bayati 
- Berliae d&aoınm de bana 

ıtDd701a ıellniz, ıize Amerika· 
da ı&rdtılderlmi de anlatayım. Kim 

bilir, belki l.ondrayı da ıöylerlm 
ı•çirclijlm bir otomobil kazaııd~ 
dahli olmak liserel 

Hokaıpokua filmim ••reliler. Bu 
filim yapılarken iki hafta mlddet· 

--------------------------
Stüdyo O,unlanndan Kurtulmak Kabil Olacak Mı? ı Greta Garbonun 

Ger k T hJ•k 1 1 · d Projeleri ÇC e J e er ÇJD C Sinema Aleminde arbk hldiıe 

Al 
olmuıtur. Her altı ayda bir 

ınm•a Bı·r Alman Fı.lmı· baynk •an'atkirın vatanı ola~ 
ay laveça ..tanerek artık ıinemacı· 

Stad10 07u•ları lıalmıada bufil• 
I• çok fikir aalılbl ol•ıyan yoktur, 
llenll•billr. Be7az per4e UHrlaclı 
•uas1aın bir tran1atltatik batar, 
rahut iki tayyare alevler •ti•li• ,.,. 
•ıter, bir bina yıkılıp, ınkle, ll•ttA 
lrperme ile Hyrederi:ı. Fakat lçlml:ı
•en blllriı kl batan npur da, dlfen 
tayyare de, yıkılan blaa da, htf 
•tldyoda ,apıl••t bit tl•l•rua dya 
•ı1ıttl•üt bir 01uacalfu ll»anttır. 

itte bu atld70 07ualan blllndlfl 
ltladlr ki Avrupa l'•HtelerJ aoa 
ıamanlarda Almanların hakiki tabiat 
içinde, bla bir tehlike araaında J•P· 
takları 1eni bir filme bllylk bir 
ehemmiyet ••r•eldedirler. Bu filmin 
ac!'ı " Müırif Çocuk " tur. Mevzuu 
lnlçre datlarımn tepHiade g•çmek· 
ıe,lr ve filmi ı•rçekten IHiç•e dat
ltrının 4800 metre ylkaek bir tepe
alade alıamııtır. Bu filimde OJHJU-

hlrtan cakacaaı 16ylenlr, fakat bu 
hiç bir zanıan gerçekleımez. 
Nitekim bu yıl da öyle olmuıtur. 
Greta Garbonun timdiki halde 
Metro Gold•in ile yapacağı yeni 
mukavele için konuımaktadır. 
Bu muka•ele iki filim içindir 
San'atklra 500,000 dolar temi~ 
edecektir. Bu filimler ne nklt 
:yapılacak o da belli değil, zira 
Greta her yıl olduju gibi bu 
1ıl da tatil için lneçe aitmlıtir. 
iki ay ıonra dönecektir. 

--·····••••••H•••••••••••eaaee•••e•••·-·-·---···-
lardan AhnH aktarG Sep Riat bu 
•baaebetle J•ıdıtı bir 7aııda 
dl7or ki; 

- Kararsrlhımııı Cbalet Vallotda, 
('U60) metre yllkıeldikte kurduk n 
orada 45 ıl• bin bir Hrıl:ıeıt içinde 
J•tadık. MHell bakınız hatırlıyorum, 
bir ı•ce kar fırtınamı Yardı, çadırımı• 
ıln anande durup, etekleri araaından 
ta!>iatln ıazabını 1eyrederken as 
ilerde bir ılSlge ı<SrdOk, bize d otru 
ı•llyordu, fakat kuneti kalmamıı 
olacak ki Hndell7erak dOttl. Kofup 
tuttuk, bu ayaklan ve elleri donmuı 
bir Franaıı Hyyahı idi, ıüç bal ile 
çekip ıetlrdilr, bu aırada dudaklarının 
araaanna bir kelime Yardı. 

- Arkadaıım, di7ordu, anladık •• 

Franaada: .. imparatorluk yolu,. J 
adı altında yeni bir filmin çevril· 
m11ln• baılanıldı. Bu filim, Plerre 
Frondaie'nin " Muhaaara edilen 
•• .,iımini taııyan piyeaiaden nak· 
ledilmlıtir. Mevzu Irakta geçer, 
ıUnahh bir aıkın hikAyesidlr. 
Genç bir lnglllz zabiti vardır ki 
kocalı bir kadını aevmektedir, 
ara •ısa e•İne girm~ktedir. Fakat 
taliıizllk eaerl olarak ıon ziyar .. 
tinde bu ıv muhasara edilmlıtir. 
Kaçıa dUıman kur,unuM uğra· 
yacaktır, kaçmaaa }( a 4- •11 A111r• 
olduğu meydana çıkaca~ıu. lladt 
nın mahYolmuını mucip olacaktır. 
Tabii anlamıısınııdır. Bu mevzu· 
da hit' filim kahramanlık uhne
lerl n.. heyecan •erici teıadtlf • 
lerle doludur •• iyi yapılıraa mu-

___ ,.... 
--

vaffakiyet kaze.nmıya namzettir. 
Fransız gazeteleri diyorJar ki: 
41 imparatorluk yolu 11 nun bir 

kıımı Irak hiasini •erebilmesi için 
Cezaylrde çevrildi, bir kısmı iae 
atUC:lyonun dekorları arasında ya• 
pıldı. Fakat gerek Cezayirin seçi• 
len hurma ağaçları altında, ıerek 
ıtüdıonun dekorlarında öyle ıine
ma oyunları yapıldı ki, bir Iraklı 
bile görae filmin memleketinde 
alınmış olduğuna yemin eder.,, 

BOtOn bu teminata rağmen, 
biz Avrupalıların Asya manzara• 
larında yaptıkları kepazelikleri 
bildiğimiz için, inanmak için gör• 
meyi beklemek istiyoruz. Yukarı• 
daki resim bu filimden bir 1ahneyi 
göstermektedir. 

---------------------------
İngilterede Tayyareciliği Hızlandırma 

Denemeleri 

Mistr Churchill Sinemacı
lık Y apmıya Başladı 

Londra gazetelerinin, lnglliz 
halkını teliıa, biraz da meraka 
dnıOrmOı olacaklan tahmin edi
lebilir. Filhakika ıon nOıbalannda, 
kendilerine haa olan ıopkkanlı 
dlllırl ile: 

- Miıtr Churchlll alnemacı· 
lıta baıladı, cDmleainl yazmır 

lardır. 

Hakikatte bu baılıtın altında 
•erdikleri haber tudur: 

London film ıtüdyoları tayya• 
reciliğe halkın genel ilgiıinl çek· 
mek için u Havayı kazanmak 
yolunda 11 adı altında bir film 
yapmaya karar vermiştir. Bu filimde 
uçan kuta bakarak düıllnen 

iptidai inaandan baılayıp, Okya• 
nosu aıan kız tayyareci ( Mlı 
Molliaon)a gelince, ha•a yolunda 
atlattığımız durakı., ı&sterilecek
tJr. Bunun için London Film 
atUdyoıu kendisine konturat ile 
batlı olan bDtOn yıldızlardan 
l•tifade edecektir. Sabık Bakam 

Miıtr (Curçll)in bu lıte yapacajl 
vazifeye ıelince, bu bir propagan-

da mahiyetinde olacaktır. Mistr 
Çurçil Hnaryoyu ıa&den ıeçlre

cek, bundan baoka, fi!min ah~ 
masana da bizzat nezaret edee 
cektir.London Filmin bu kurdeleal 
bütün lngiliz mekt~lerinde gö .. 
terilecektir. 

Lilian Bond Bir Daha 
Evlendi 

Holivudun meşhur sinema yıl· 

dıdarından Li:lan Bond i:e Nev· 
yorkun en zengin borsa komıi· 
yonculanndan Sidney Sm:tb'in 
niıan merasimi Kaliforniyada, 
SabnH kaaabasmda yapılmıştar. 

-;-~:·:r~·:~d:i:: .. lı·~i;:i:··i:;·ıii·-;i;;;~·:ı·~ .. 
zavallı kimbilir, hımgi 1.öıe e lu:rJD 
lç'ne gömfl"Gp kalmıştı. Bu dağ ha
yntı, Herde bizim lçınde acı oldu, 
biliyoraunuz, bir arkadat mız Boni 
Feuherer iki uçrumun ar. a na yuy r· 
landı, yan:nn gidebildığimiz ı.aman 
o.ıu ölmDı lulduk. 

Yukarda gördiltünllz re.im, l:u 
Mü1rif çocuk filminde, tepeye çıl<mak 
iıteyen iki 1an'atkirın tutunduklar1 
ip koparak diithikleri zaman aha
mııtar 

Genç çift yakında evleneceklerdir. 
Li.ian Bond yirmi }edi yaş:n• 

dadır. Aılen lng:Hz olup Londra 
cıvarmda Fulham da bakkallık 

yapan birinin kıııdır. On tekiz 
yatında iken ve ancak bir haftalık 
bir sevişmeden ıonra, Ameri· 
kada bir giizellik mi~•a bakası idare 
etmekte olan Harry Shuman iımindı 
biriıile evienmiı. fakat onunla 
uzun müodet yaşayamıyarak Holi
vuda gitmiıti. 

Liiian Bond geçen sene ilk 
defa lngilte. eye avdet etmiı ve 
müteaddit defalar aabne_ye de 
çıkmııtır. 
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fefrika No: 74 

Her S.bott'ın llk hava zarwl 
hakkında verdiji haberlerin doi
ruluiundan ıfiphe etmiyordu. Fa• 
kat bunun arkHı gelecek mi ldW 

Bu ıırada birdenbire ,ımal 
tarafındın yine 1ıldırım çakma11 
g~hi ıtıklar g6rftnmeye •e uzaktan 
top sesleri gelmeye baıladı. Bir 
dakika ıonra da tehir etrafındaki 
tayyare bataryalar& mlıthit bir 
gürültO ile at.. açtı. 

Toplar mOtemadiyen pathye1', , 
kulakları eeitr edeu bir ırttrlilW• 
uün fevkinde, yükHktekl tayya• 
relerin homurtuau iıltiHyordu. 

lir mnddet aonra batuya• 
larm ateıinin tHiri ıörOldG ve 
birbiri arkaamdan bir ıDrl dlfo 
maa tayyarMi karanhtı y.a,taa 
alevler içinde yere diifmeye bı,. 
tadı. Bunların ıık ıık dttıtDIGnl 
ıören Slr Geoffıey bir an lçja, 
ı•hrl ku .. t•n bataryalarıa Almao 
tliyyarelerinia ı•fmeıiae ıa&.I 
olabildiğini zannetti. Fakat 
bu zan uzun ılraıedJ. Bet OD I&• 
niye ıonra tanare ,tlrllltWed 
tam tepeden lıitilmlJ• batlada 
ve bunu mllteakip de sokaklara, 
ıehrln M..tne bvlaia• · dG .. D 
bombalann mltblt patlamaları 
ifitlldi. 

Sir Geoffrey pençereden uzak• 
laıtı. Bu ı•ralt tahbada art&k 
uyku uyumak kabil delildi. Mer
diveninden aıaiı inerken, evin 
bUyliğU olmak mOnıMbetile her
kesin aelAmet ve emniyetinden 
kendisinin me1'ul olduğunu dnın. 
nUyor. Şu tehlikeli dakikalarda 
neıeli 11örUnmlye çalıııyordu. 
Aıaiı indiği zaman memurlardan 
birkaç tanHile uıaklardaa ikisini 
biraz evvel terkettitf odada bul
du. Bunlardan kimiıl Hkln, kimi· 
si beyeunb lcİ. Bazılannıo ba· 
lotlar111da mlthlt bir korku 
ae:dliyordu. 

-86-
s.fir .oclara ıiriace Lawe•• 

ayağa kallrh ft: 
- "ı!Wıı otomobili t•toya 

yakua bir yerde birakmJfbk. Biri 
tidlp onu alayım, ı•tireyha,, 
dedi. 

Safir gtıltlmaedlı 
- .. Onu bıraktıiın yerde bu

labllecejlni pek zannetmiyorum. 
B6yl• berk-.in kaçııbjı bir aırada 
o•u b.lkl de birı.t ahp •&tlr-
mUttilr. Mamafih bir otomobH 
için kendini tehlikeye atmakta 
mana yok. Ho1ı ıu ıırada otur
duğumuz ıu binada, ıokaktao 
daha fazla emniyet altında d .. 
jlliz yal.... LterHn git,, dedi. 

Lavrence hu müaaadeyi aldık
tan aonra ıüratle odadan çıkb. 

- S7 -
Sir Geoffrey CStekilere dandil: 
" - Bizim yapabllecejimb: 

bir ıeyler yok. Almanlarm Prağ 
ıehrinl taş tat UıtUne b1rakma· 
mak UHre harap etmeye azmet· 
tikleri anlaııhyor. Onlar zatea 
her şeyi tam ve muntazam bir 
surette yapmakla iftihar ettikle• 
rinden, bu kararlarına hiç de 
ıqmıyorum, biıim vazifemiz. bu· 
rada kalmak ve bu itlere mlida
hale etmemekten ibarettir. Bom· 
bardıman kHildikten aonra aat 
kallfaak, b•lki bizden daha talih· 
ıiz o'anlara yardım edebilmek 
fıraabm bulur, şimdilik İlter ta vao 
araaına çıkınız, ister mahzenlere 
ininiz, iıterseniz de bu odada 
oturunuz, :zannedersem bu bom· 
balar birkaç katm tavanını harap 
edip geçtikten sonra patlıyan 

- cim.ten, onun için tavan arasına 
çıkaraanaz ta tist kattan aıağtya 

Kapıyi açtı n Alman sabiti f9'•rİ glrdl 

dllfm•k telıllkıal, manen• iner• 
Hab o vakit de btltiha binanı• 
ıizln llatlhıh• ,ekme.ı tehlikesi 
Yar. Oaua için bilditfnlz ılbl 
hareket etmekte Hrbestslnlz.,, 
Detii. 

Bu kUıUk natk1111a bitirir bi· 
tirmes ıokakta patlayan bir bom• 
banın tarakaaı, yıkılan bir duva· 
rm ıtırültliıU ve kırılan camların 
şanıırbıı ifitildi. Sir Geoffrey 
btıtna bu pültiilere kulak u• 
İnayarak m11&1mın baıına geçti 
•• Inıiltere Hariciye Neıaretine 

16nderihnell lzere ıon bir iki 
aaatllk vukuata dair bir rapor 
yumaya hazırlandı. Fakat elini 
kaI.•e uzabrken, bafıaa kaldarck 
•• iki ıenç kadımn otlaya ılr
dilderiai ,ardü. 

C.rene 
- 58 -

CarHH ıılanın •• yırhlan el
Wsesini çıkannıf, Parı.te yeni 
moda olan pembe bir tuvalet 
Kiymifti. TuvaI.lille okadar itina 
etmiıtl ki, oau ı«enlw Adeta 
yarıda kalan baloya tekrar git· 
meye haurlanllllf , zanaederlerdi. 
ıesindeki ıinirli rekaketi kontrol 
etaalye çalışarak: 

SON POSTA 

4 - 7 • 1935 

ha1et • .. il inmeye karar verdik, 
dedL 

Etraftakilere baktı Ye i>lrden· 
bire: · 

- "lavrenc• nerede?,. diye 
ıordu. 

SJr Geoffry, Lavrenee'ia oto
mobili araJWya gittiğini a6yleyince 
Care1H bft•blltün ıinlrlendl Ye 
Adeta sert bir sesle ı 

- .. Bu tehlikeJI zam•nda 
nasıl oldu da onu sokağa cık· 
mıya bıraktınız?., DedL 

Fakat Hfir meseleyi uzatmak 
istemediği için bu ıualc aldırmadı. 
Careısen.in hiddetlenmesi, şu 
11rada maneviyatı için çok iyi bir 
ı•ydi. 

Bu sırada Lavrence de ..fa• 
rethao.eden ç.ıbılf buluauyordu. 
Daha kapdau çıkıp da kaıulıkta, 
o dar ıokağın içiDde ilvil•ıniye 
bıtar başlamaz yıkılmıı bir duva• 
rıo tuğlalaruaa çarpb. Y u dvvart 
baştan aıağı yıkılan evin içerili 
hayal meyal gör&ıın.kte idi. 

Yavaş ilerledi ve köıeyl da. 
Dlace caddeye bir fÖZ ıezdirdi. 
Fazla tahribat görmeyince zarar 
Y• ziy&111D tahmi• etfUditl kadar 
böylk olmadığını zannetti. Fakat 
aüratle uçupn tayyarelerin mo-
törlerinin çıkardığı '"lealer Ye top
ların, bombalarm tırakalan ha· 
vayı korkunç bir gtlrtHtU ile dol
durmakta idi. 

Temmuz 4 

Habeş işi Avrupayı 
Karıştırdı 

( Baıtarafı 1 inci yllzde ) 
bUhau logilterenin siyual Ye 

ekonomik gelitlmleri için, sömlir
i•lerini genişletmet hususundaki 
haklanoı, kendlli için de iıtemek· 
tedir. 

2 - Habeılatan, ltalyaom, 
eömUrgelerlnl hötlemektedir (teh· 
dit etmektedir). Halbuki bunları 
mOdafaa etmek lta1yamn ~devidir. 

3 - logiltel'enin, Habeılstana 
Yermek latediğl ze:la çıkıtı (mab .. 
reel ) lnrllter• içia ekonomik bir 
fayda oJacalc, fakat buna karşıhk 
ltalyaya zarar verecektir. ÇUnktı 
Habeıiatana ılden eıyanın geç• 
meıl içiu 1928 Habeı • ltalyan 
anlaımuanda ileri aüriilmüı olan 
AıNl yolunuu arhk ıereği kal· 
mıyacakbr. 

4 - ltalya'ya önerıelcnen 
Oıadan toprakları değerıizdir. 
ltalya Pındi bile tanma, liraate, 
yaramıyao birçok topraia sa· 
hiptir. Bundan dolayı birçok 
kilometre murabbalık it• yaramaz 
topraklar değil, İflenecek alanlar 
aramaktadır. 

ltalr•r• Kartı Boykot Teklifleri 
Londra, 3 ( A. A.) - Gaze

telH, buıthıkü kabine toplantı111• 
mn öneminden bahRtmektedirler. 
Bu toplanbda loailiz Bakanları 
ltalyan • Habeş anlaşmazlığı 
hakkında kem kararlar •ıre· 
ceklerdir. 

DeyU Meyi diyor ki: 
" Y •tkili çevenleria dlln söy· 

ledildviıle if&'•, .kabinenin bazı 
llyelerl, uzlatma için yap1lan 
hareketler, batardı sonuçlar ver• 
medlğl takdirde, Ingilterenin 
Ulualar Sosyetesi araciyle ( vuı· 
tasile ) ltalyaya karşı herhangi 
bir ekonomik hareket yapılmak 

1 
üzen önergede bulunmaıı fikrini 
ileri ıOrmektedirler. 

Bununla beraber kabinedeki 
bütün üyelerin bu önergeye ya• 
naşmaları muhtemel değildir. ,, 

lnglltere Çorap Örmekle mi 
Meşgul? 

Paris, 3 ( A.A ) - Diplomatik 
çevenler, Eden'io lngiltre'oln 
Roma'ya yaptığı önerge (teklif) 
hakkında Avam kamarasına ver• 
diğl izahları hayret ile kartıla• 
maktadır. 

Önergeye göre lnglltere, lngi· 
liz Somalisindo denize kadar uza• 
nan bir toprak şeridini Habeıi11• 
tana vermeyi tasarlamaktadır. 

Diplomatik çevenler Eden'in 
son göretinde Laval'• bu önerge
den bahsctmemit olduğunu ıöy• 
lemektedirler. Bu çevenler, lngll· 
tere'nin Habeşista vermeyi dUıUo· 
düğü Zeila limanının, bir Fransız 
limanı olan Cibuti'ye yakın oldu· 
ğunu ve bu proj«-nin, timdi Habeı 
teclmine çıkıtı {mahreç ) olan bu 
limanı tehlikeye dfitürdUğilnO ha· 
tırlatmaktadırlar· 

gazeteler, lngllterenin Habet 
işindeki hareketini, Fransa men
faaUerine aykırı buluyorlar ve 
hele Eden tarafından ltal> aya 
yapılan tc:,liflerden Franaanın 
hiç hr !..crder edilmemesini çok 
gar:p görüyorlar. 

halyada FevkalAdv Bir 
Toplante Yapıhyor 

Roma, 3 ( A. A.) - Musollnl 
bu aa hah deniz komisyonunu 
lianomal ( fevkalade ) bir tc plan• 
b}a çağırmıttır. 

Sl5ylendiğine göre, bu toplan
tıda aömürgelere (müstemlekelere) 
yapıla• aaker aevkiyah ile Jlgill 
ve önemli deniz meseleleri görft
tülecektir. 

Masonlara Ve Masonlu
Karşı ••. 

w ga 
[Baştarala ltirinci yüade] 

Kllryozitwji pkmitürld tehlike 
bu aektada datümluir. M~ 
itJğtm tldnci lr&tft tarafı; Mason 
elaıUarla olmayanlar, yui kudet
lerle " harici ,, ler arasında adeta 
bir yabancılık. bir " dlğerlik ,, 
telAkkial vUcude ıetirmeai Ye 
cuaiyet vahdetini lhlAI •tmeıidir. 
Cemiyet içinde kendisine ve 
genlı cemiyet güvenine inanm .. 
yanlar dar bir egoizma içinde 
( biribirlerlni korumak ) vaziyetin· 
dea çok memnun kalmqlar ve 
Maaoabıfa bunun içia bağlan
nuflardu. 

1 
.emiş bulunmakla beraber baıka 
yerlvdcn direktif atarak it sıa. 
rftyor, değiliz. Adımıı bile ba,. 
kadar Ye "TiUk YUlueltme., c .. 
miyetidir. 

Masonluğun aleyhinde birçok 
şeyler alylenip duruyor. Bu söy-
lenmeler ad J•pmak ve gllrlltl 
koparmak için hazırlanmış alste 

- "Bu ıUrlUtll, patırh ara· 
11nda bir türlü uyuyamadık. Ni· 

~--------------------------------
( Arkası ya.r J 

Aleni diıılwin y ambqında 
ha gWi dinler orta çağlarda 
bir zaruretti. Gerek luristiya11• 
lılda, gerek ialimhkta dini te
saUftf ve ta..-.up devrinde fikir 
hlrriyetiai ve wicdan kanaatini 
korumak i~a b6yle teşekkllJer 
vlicude aeJmifti. MeaeJi Şarktaki 

matJk tözlerdir. Bu yolda aplan 
möaakatalara birçok defalar C8" 

vap verdiğimiz için artık söyle· 
necek söz kalmam11 aibidir. 
Maaoahağua dinle allkua yoktur. 
Memleketin en ıpldı imanlarını 
arumda bulonduru bir teşek· 
klJDn bir dinle alikuı oldujıınu 
ıaöylemek ıalbkbr. Uik bir 
memlekette dia işlerile uğrqmak 
kadar boş bir ı•y olam~,, Muhiddin 

Üstündağ 
Avrupa Dönüşünde Yeni 

Fikirlerini Anlatıyiir 
Avrupadaki geziıinden dönen 

ilbay Muhiddin Üstündağ şehir 
itleri hakkında birçok projeleri 
olduğunu, hakb ve bilgili tenkit• 
ler iıtediğini, dünyanın ea medeni 
yeri ağacı bol olan yer olduğu· 
nu ıöyledikten ıonra demittir ki: 

" Şehir demek, medeniyet 
demek, fazla daha ileri gidecegim, 
insanlık demek, ağaç demektir. 
Bütün kaymakamlara emir veri· 
yorum. lstanbulda d~vlet~ ait boş 
araıiye tohum serptırecegim, çam 
yetiştireceğim. ,, 

ilbay Üılündağ bundan ıoora 
vapur, tren kişeleri önündeki kar· 
gaşalıkların önüne geçmek için 
tedbirler akcağıoı, ııra bekle· 

Posta 
Kadrosunda 

Posta, lel2raf ve telefon ida· Bektaşilik. Maaooluk gibi bir ter 
resi kadrosunda Haall değiıiklik dir, ve belki Türkün natwel din 
yapılmamııhr. Yalııız kadrolarua telikkiıini tamilerin çil itlkatJa-
daraltılma1ı1 mDnhallerin idare rıadaa korumak ve kurtarmak 
edilmesi ve 936 yılına kadar yeni itibarile e.ktaşilip 'Muonluktan 
memur aJmmaması kaııarlaıtrıl· daha milli blr tarikat,, idi diye-
mıttır. 936 yılında yeni v• eaaıh b 

1 
. 

ıl kbr P t • .L İ trl.L,, 
teıkillt YiP aca · 08 8 •~re· Masoalar arasında asabiyet 
&inde 55 yqım geçmiş ve teka- uyanduaa bu ya:u herine temaa 
ntıuk mU.ddet:ni doldurmuf, bütün ettiğim "dereceli ve rntbeli., Ma· 
memurlar mecburi tekaüde aevk k 
edileceklerdir. Kadrolarda başka• sonlar dUtündüklerini söyleme • 

d , .. "klik kt ten çekindiler. Anlaşılıyor ki bu 
"~~-~ı.ş!_ t~ · .!!!.:... ... _. ·---- çekinme men edilmelerin dendir. 

miyenleri ıiddetle cezalandıraca• ,.... lzmir Maıon localarından birinde 
ğım ıöylemİf, otomobillerin korna mühim bir mevki iıgal eden bir 
çalmalarını yasak etmek istediğini, zat bana, adının yazılmame.aı ıar-
halkın bir taraftan bir tarafa ge• tile şunları söyl•mlıtir: 
çeblleceği yerleri boyatacağını, _ "Bizim, kökU dışarda bu-
bunlar yapıldıktan sonra da klak· lunan teıekkUIJerle alakamız yok· 
sen çalınmaııını yasak edecejini 
ilave etmiştir. tur. Masonluğun eaaılarını benim· 

Ad. Bil. ------·-----·----·-
~-. JANE PIERL Y 

CASiNO DE PARiS'in şarkıcısı 

TAKSİM 
Bahçesinde 

Her akşam saat 21,45 de 

Büyük iSPANO
PARiZiVEN revü~ü 

Cumartesi - Pazar matine 
saat J 1 de yeni program 

Yerlar;ntzl evvelden te· 
derik ediniz. Telefon: 43703 
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OSMANLI SALTANATIGOÇERKEN 
( Mtltarekı devrinin tarihi) No.., 

Hava Tehlikesine Karşı 
Pazar Günleri Tr mvaylarda Bi el 
Parasından Ba ka, Bir Taks Alınacak Her hakkı mahfllZd r. .. Yazan: Zlg• Şakir 4/U 5 -~ 

emal Beyin Cesedi Eski Bir Ta--
Tflrlc Hava kurumuna yardım 

çal11maları flerlemittir. Memba 
ıuyu çı "• d ac n 1 rına b r 
kuruıluk Tayyare pulu yapııtırı1· 
maaı Bel diy den bUtll.o ıu me
murlarma bllalrllmiıtlr. Bu pulları 
;u memurları zimmetle 1 cak r
dır. Su memurlanna T yy r ce
miyeti tar fından yOıdı b b y
iy •eril cektlr. 

but - içinde·: Taşınıyordu ••• 
Beyazıt 

eıan okunuyord • 
titreye titr y otr a 
Harbiye d lresf bllla1t1nm 
kay gibi y • 1 
cepbeılne çarpıyor, buz 
ler yapıyor; darağ cını 1 d n 
kalabahğm ar ıında, baaaaa kalp
lerden taıan hıçkırıklar 1 • 
Jaoıyordu. 

Bu teeastlr, ıu anda sae • 
bir py detildL Kemal l>ey 

muh ICemeafiri bByUk bir mera 
IUp edenler. onun acı bir ldb 

Jrurban olacatını vakili hl.aa • 
mlflar, ugUn dı bu hallevl 
aoy.I bizzat görmek için bura 
ıolinltl di. 

'f-
t b yJo btrub ceaedl, 

d acurdan bıdirilmlı: akraba· 
unda Fatin ti y, lımlnde bir zata 

ıllm edllmlıtl. ÔIU, Hkl bir ta· 
but n içioo yatinlmıı, &tüne efe 
• m l:ilr cc de ıanlonffi. f>5'rt 
nefer.la omuzu a ymfmif, Sirke 1 
1 el ıme lndlrifmiıti. Orada beR· 
1 yen bir lstlmbot1, bu utnytı sea· 
alice Kadlk6yU e geçirecekti; Fa· 
kat> lıkal de cennenio kar ısına 
iki &at dikllmlı U. Bunun biri 
ltamca m murJarınd u Arif tiey, 
dl§'erl de • ıimdi (Tllrklıepoıt) 
aaıetetl aahlbl - Muzaffer beydi. 
Bu iki zat, derin tiir buzUn ve 
lllli6t 410 tqıaan bu ISIUnlln kim 
olöuğunu aormu lar1 

- Şimdi., daraj'acıo 

rllem ~oma! be .. 
indi· 

yvabmı aliralmaı:, d h l c 
nueyi takibe baılamıılmdı. Kadı• 
k6y l eleıine çıkar ç&maz dı 
H mtiurg- ıelibenderi F lir dala 
bevey• liala1mı lardl. 

D5rf U:lfitlon ltiar.ot, mOl'evan 
bir c ma tle naklodilo• 6lü; ali ... 
linin ikamet ettiği ••• teslim edil· 
ditJ zaman yllk len acı feryatlar, 
bUtUn o muhiti iıtilA etmlıti. EYla 
öntl, bir and ehemmiyetli bir ka· 
labalık tarafından 1St11 edilmlftl. 
V'e or d ; Muzaffer, Arif, F h· 
rettin Beyler tarafind n fU lC rar 
nrilmifti: 

- C:enaze, yarın kaldıoTacak .• 
H r ne pah sına oluraa olıun, 
bUyUk bir nUnuıylı yapılacak. 

Kem 1 B yin p deri vo alleaf, 
bu karara teılimiyet göıtormiılerdi. 

Arbk, gençler araslnda böyllk 
blr. f aliy,et ba mı~ Bir taraf· 
tan çelenkler baıarlattırdırkcn, 
dlğe tuaftan da b um i ilk 
ayaklandırılmı tı. Tıbbly melde
bhılıa bu nllmaylıe tlrakl l~in 
mekto nılldtlrti Refik B )'• mil• 
racaat edllmif U. Bu hamlretll sat 
hJç tueddtıt •tmeden: 

- Yar•n bn talebe •• 
zeyl takip ıdocek. 

Ce ı vor f; o ıamana 

o pek b .,ak •• pek korkuuç 
mH ti, ceaur omuzlarıaa 

lenmişti. 
&teai gtln Ke al beybı ceıaa .. 

ıo.t ıöze çarpacak kadar bir kala· 
bahlda eYlnden kaldırılanı; Kadıköy 
çarf1ıına ı•ldiği zaman bu kalab~ 
bk birkaç mlali artmfı, bir H 

ıonra • perakende bir ıurott• 
iltihak eden - hblye talebeılnin 
lftlrakllc artık muaızam bir c .. 
maat halini almııtı. 

Cenaze ba ıuretle Kuıaıtı ~a· 

1 

Ttırkly M d n ı n yll 1lır 
lUmltct ıirketi kuruma 100 Ur 

berrD tmi tlr. Rum patrlkl Fo
tiyoı her yıl 50, malyeUnd Poli-

lkaryoı ile diğer 3 kiti ylrmiı r., 
Kereste ıirketind S dat 36, 1.
tanbul S hll Sıhhiy mer ezlnde 
G lip At ç il Ken n A kırkar, 
Altı kip d 30d n 20llr yak d r 

uht lif taahhOtlerde bulunmuf
• lardır, Azlıklar mensup 17 lkifl de 

efü mü teke gtinlerindı lıtH 1• uğrayan y rlerd• Türlı: köylüıün y • rılda 20 lira erm A'J ta hhnt d 
pıl &ili •• lık: cele.re a.it aoı bir hatıra b 

yıı'lnın karıııındaki r bu vak'a, • bllikiı • bntUn mit· re Y tollUkeslnl bile tiye ya
zılmııl rdır. 

6tllrU O Ma bab be- 1 rfn ferirind• bir t11lr husule 
defcedilmlıtl F t fotlrmlıti. 

l ondan aonra cercy ed Halkı bu tuğy n Y• galey nı 
h&dlso ehemmiyet tL k 
K ı Be · dini 6 kn rıııında lngillzler ne yapacak· 

Ukm: J'n ğcue t afını,, : • • len111 ıa rmıflar; hfidiaeye seyirci 
ç ohprti l)'.l ı:ıılhetr l ar~o kalmaktan baıka hiçbir ıey a• 
ıenç a p er a • y 'UUJ.J~ 
Bunlar., ylodikled atefll nutuk- pamamışlardı. En bUytık t ]Af, 
lada, Kemal Beyin (milli dılt} Saray l! Babıalid g5r liiyor; bu, 
lduğunu bağr.a b ğra ilAo et- hiç beklenilmeyon nü aylfin, 

mlılcı:di. Şunu UAıre tmek lA· l~at tarafından tertip dJJ. 
· di.ı;ine hokn 'li d zımdır ki, meırutlyetin il nı ıll· ıs m ven yor u. 

nünden bugJtne kad r, bu d rec ~rfik h r taraft sarayın 
canda o yürekten do n 18• Dahiliye Nour tinin h fiyelerl 
mimt liit nUmayıf ıö Ulm mişti. harek t ıelmlf; varilen jurn Har, 
V • Türk gençliği, ilk milli ızdı· yaz.ıh l rin llzerlennd koca 
rabı bwmd göat.eımi1ıtl, ~ğınlar eşkll etmı ti. BUtno bu 

A~nı ıa and T k e• çl ı. JUrnallar bir noktada birle~iyor; 
ruhundaki kar v• H eti d• ittihatçıların bir .ande halkı ayak· 
burada ~ıtermlf • Bilt Ka~ laadırarak Beldrağa bölüğnne 
k6y hırıstiy oları h lkın bu h licum e ekl rl oradaki 
yec nı n co kun1u u da ittihatçıları çıkardıktan &onr , 
bir intikam h ek t meli devirecekleri; Y belki 
zUne maruz kalmak d padiıahı hıkata kadar "1 ri 
titr mekt lvd Fakat bu korku, ıideceklerl bildiriliyordu. 

p b yhude ldL. Bu h h lk Ba a P diı h V hd ltfn 
kütlesi; hUkiimeti proteıto etm k, U Sadruamı Ferit P a ol-
ba facianın mtrs bbip~ia linet dugu halde bntun ittihatçı al yh-
eylem kle iktifa et iş, Ye ıonra tarları korkulu saatler ve gUnler 
kalpl ri eki t llrün • rdiğt geçiriyorlar ; bu •ur tle ksiteıir 
.Ukftnetl dağıhvermiştf. yaptığı bit olaıı (d h .. t aiyasetl) 

rço ki d r., bu h dlaenln deYam etmek mi, yok. bundan 
b yl ce • neti bir ıekllde • vaıg ç. ek m1 lhımge.ldiğioi dO· 
hitam h d sann tmltlerdL ıUnUyorlardı. 
F at eh 'yeuiz ıf bi görünen ( Arkuı nr) 

Un F·ah Çuval B şına 65 
Kuruş Kadar D ·· ştü 

_......... ... . --- ,_.,. = 
[ Baıtarafı 1 locl yCbde ] 

Fakat belediye narh komla· 
yonu henU% toplaumamııhr. Ve 
b&lediyenlo bu lfle ıığraıan mo· 
murlarına g6re de narh komlıyo-

ııun •oktind OYYel Oıtace· 
len toplanmaııını icap ettirecek 
bir dnıtıkltik yokmuı. belediye 
buğday ye un Hatlarındaki dütDtU 
heca;lln kip mektodir. 

Y alııa belediye ekmek çepl• 
ılnl deif ıtirmlye karar vermiftiı. 
B d .. · e bh ay ıonra y.nl 
mabaalUa kalite.al teıblt •~illclik• 
ten ıonra yapılacaktır. 

Belediye Ekoaoml DrektörO 
diyor ld: 

" - Ekmek oarlu bujday 
plyaaasına değil. un plJuaııu 
bağhdır. Biz borsadu aldıtımıı 

butday plyaıa11aa a6re dejU, 
un plyasatını eıas tutarak narh 
koyarJz, Buj'day ffatlannclakl 
dütl\kllk ekmek oırlaına dejiıtJ. 

rccek kadar henüz un fi tlano 
tuir etmJı değildir •• , 

Halbold yukardald aabrlnrda, 
an fiatın ÇU• baıına 20 ku
nııtaa 65 k ı kadar d ıt i8 
d • Ekono l Dre t6rllne ra en. 
blr hakik ttir. Buna rağmen 
ekmek nlçin ılamıyor? Buna 
f&fıyorm. 

Avrupa Od•r ekoltesl 
H Kadar rl 

Roma, 3 (A. A.) - ArtıaluaaJ 
tan enatitGaUntıu bildirdiğine 
ıöre, Avrupa buğday rllıitı için 
yapılan oıı nlar ( bmlnler :a20 

llyon 1 1 tp, 1 lı> milyonu 
ihracatçı Olkeluln .olmak Dzere, 
430 milyon kentaldır. Ilıracatçı 
ülkeler dört l.UD8 nlketl e 
Polon)'• •• Ubanyadır. Bu yılın 
buiday llrllnU 1934 7alınCla elde 
edilen miktardaa 15 mllyoD 
kental arbktır. 1'93i ylb ayramra 
( !atlana ediline ~ diğer ,.nardaki 
Drllnlerlıı bepllndon UıtUndilr. 

Türk Dili 
Çalışmaları 

Araştırma Kurumu Yeni 
Karadar Verdi 

latanbul, 3 ( A. A. ) - Türk 
dili .ar şbr kurumu nel 
reterliğlnden; 

Şimdiye a<lar gönderilen '48 
tane be§er ik Hmellk Ji t nin 
b ılması '}'Olundakl çalışmanıza 
tq kkür deriz. 

Kılavuz komisyonunun bu listeler 
hakkındaki son karara ıudur. 

t - Kılavuz tamamlanıp ba· 
ıılancaya kadar gazete ve mc~ 
mualara yeni li e v rilmiy cek· 
tir. ·Bundan ergemlz 48 1istedekl 
kerııhkların IJ ice lrullanılmasm 
re bellenilmesine zama'Jl bırak· 
maktır. 

2 - Gazete v mecmualar 
48 lncl iiıte çıktıktan onııa bu 
llstel rdekl kelime\ rln arlık os· 
manlıca1arının i zete ve mecmu• 
aların .hiçbir ferlnd kullanılma• 
masını aağ1ayacak1ardır. 

3 - Resmi blldirlğlerde ~ 
<lcYlet adamlarının ..a6yl v 'H eli· 
yevlerindeki ko1im ler olduğu 
gibi basılır. 

4 - Anadolu ajansı da tel· 
graf ,evirmelerinde lbu esaslara 
g6re "hareket eder. 

-48 incl listenin çıkbğı dan 
onraki ilk baaımda bu k rar Ue 

birlikte biitiln k limel r llsteainln 
basdma nı e ond n onra da bu 
kararlara gör bar ket edilmesini 
dilerlı. 

Harp Malüllerile Şehlt 
Yetimleri e İkramiye 

) 

Eml ö k rllk u· 
be ı d : 

1 - Şubemizde yer almış ohın 
harp maıtillerile şehit yetimlerinin 85 
yıh ikramiye haval i Sil lığı 
ytioo katından golen buynıkt öntl• .. 
rilmie olauğundıın .ihamiy daAJtılma
ııııa 6-7-935 cuma gününden itibnren 
baflanncaktır. 

2 - lkrnmiyeye hakkı olanlar heı 
gün sabahlan a nt 12 ye -kadar yanla.• 
rındald ıreami senet, m aş cfb:dnnı 
nufuıı cilldııı:tlıı.rile birlikte ttibemiz he
ı p memurlugun mümo ederek 
alaoaklan iıra num r ile ikramzye 
dağıtılma gilnU rolan haftanın cuma ve 
oarşamba günlerinde E minön Mnlınli .. 
dürlilğünde toplıınacnk o n ikramiye 
8nğıtmn komırıJ onuna mDrao at ede· 
oekleı:dir. 

3 - Tevziat gllnU 4 ay ~ÜT tin· 
a n namına ikramlyeıi gdlmi" ol u 
bu uz ilçinde endil rj dı ım m mla-
ketleraı lmalnrı ıı bile dıığıtılmıya 
u1aşamıyaular kanuni -:vekillerilo .iJaa .. 
miyelerlııi alabileaeklerioden .mUra ni 
etm~·enlerin ikramiyelori ;&ncnk !136 
3'ilına knlacağı bildirilir. 

4 - 10 senelik maaşlımnı alnrak 
hükumetle nlCıkaııı keıilen ahit yelim· 
lerine ôe ikramiy leri bu ıldan itibna 
r n erileceği ilfin olunur. 

• 

Taksitle Satılık Arazi 
Eaaı Ne. evkli v Nın'i 'Dep0%ltO 

604 Bakırk6yUnde Çırı•ıcı :\'e Velief naide 1 Harit 
No. h 1 h ktAr 1923 metre murabbm arll%L 130 'Lira 

60) Bakuköyllnde Çırpıcı ve Wefiefendid 2 H 
INo. h 1 hel!tar 4547 metre murabb111 arazi. " 

607 Bakırköyllnde Çırp1Ci ve 1VaUefanilide 4 Harita 
No. lı 1 he'ktar 7294 metre .ınnra1Jbaı arazi. 190 11 

l'u'karda :rerler:i 9azılı arail ilki peşin olmak nzer ti nevi v.o 
mUnvl nkaitle v• panrlıkla nblacaktır. 

tGeri ıraktian 7 takıit l_çin faiz :a'!ınmax. ilstelililerln 8'Temmm 
f935 Pazartesi gllnU aut Onda Şubemize gelmeleri. (159) 

Yeni eşriyat: 

Y:anmay - 15 iııd temmuz 
aaym çok ,UXel renkli 'bir kapak 
içinde çıkm11tır. Bu aayıda Utaıı
bul bombalar ltında, kaldırın ıu 

Gln 
il 

TAKV1 
PERŞEMBE 

4 iffiMMUZ 935 

Arabl 

.Hmr 

'° 

. 

tahtaları, gönderilmeyen ~ektup, 
Avaroilu, Kovboylar'ın ..romantik 
hay.atı, GUnah GönUlllllerl, An
nrs ıeceierl, açlı'k diyarında gl· 
bl reıimli yazılar, .alnoma ve spor 
balıiılerl arcbr. 

:: ı~ r 'S4tJ Akta• I~ - 19 <&4 
Öjle 4 93 12 18 Yataı 'I02 21 47 
lkhull 8 34 1 18 bndlı. ~ 30 ~ 14 
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Biat Dennmzlerinde 
Yazan: 

M. Turhan Tir ki er 
Piri ReiJı - Murat Re iq - Hadım Siileymnn 

Jan, Hakiki Eşsizliğin lstı
ra bile Kıvranıyordu .. 

Burhan Bey latanbulun deıı zden yardımım iıtıyecekti 

- 4 - l rUvermiıtJ, önüne geçemed!il bir 
Bununla beraber kadmdı. At- iç kmklığile gözUnU tahttan ve 

laı denizinin daJgalarlle kıyıları tahtin korkak Hhiblnden çe\"ir-
euldenberl dövülen ve bu döYll- mlıti. Porteklzlilik namına orada 
lUıten heyecan daral alan bir nazik, cilveli, oynak davranmak 
toprağın çocuiu idi. kardeıinfn lhımgeliyordu. Kadınlık duygu· 
avlamak iıtedlil ıerefteo, senet· ları, bir in için olsun, ona bu 
ten pay a~mak için yurdunu bı· lüzumu da unutturmuıtu. HOkUm-
rakmıı, Hmt de~lzin• kadar ı•l· darın kekeleyerek ıöyledlği a&z-
mitti. Çorak hır adada •• bir v. 
tUrJO a-erçekJeımeyen hulyalar lere nasal kartılık vereceg•nl 
ı inde en ömrllnll erlüp ahff.. keıtlremeyerek dört yanına bakı· 
ç g ç v • . nıyordu. O aırada gôzll Sefer 

yordu .. Yüreğini, kanındaki atııl Reise llittl ve birden titredi. 
Portekızde bırakmamııtı ve onlar EYet titredi. O nne kadar 
•u Diu adasında kendini Uzllol • k . i 

1 dilekler ezid dU ler araaında GUc•rat nı eainın en HVi mez d d 1 adamı diye tanıdıfı bu TUrk, yD-
sarsSıp kuruhyorl u. ak bir retlnln burkulmuı ve kadmhk 

ıca , ayı sıc yerde 
1 

b d v 

d S t raia .. kl.I duygu arının t• lanmıf ol ugu 
yaııyor u. uyun op . .. . 
haykıran deniz görünmez klSıe- ıu dakıkada ıozüne ae kadar 
lerden blllnme~ bucaklara aık gtlıel Ye nekadar heybetli görlln-
l()lAmı taııyan rUzgAr, bitmez tüken• mU9Ul? •• Gizli bfr düıman ıayup 
mez bir aık yarııı içinde dalıa• k~ndlılnden ~zak ka~mayı uluıal 
larm sahncağımıı birer gerdek bır borç blldigl aaferı, kafaıı ir 
haline koyan balıklar ve her ı•Y lemeksfzin, iradesi. karı~maksızın 
onun ta iliklerine sevmek ihtiyacı tek bir bakıt içınde hır erkek 
al· hyordu fakat kimi sevecekti? olarak aOzmUıtll. Bu ıüıı:Uı, Hint 
P~rtekiz filosundaki bütlin ktirek· denl:ıinin binlerce metro derinli· 

· · d tini delerek en dipte kaynıyan çıler, tUfekçıler, topçular, zın an• alemleri glSrmek kadar onu fa• 
}ardan alınıp açık deniz seferine t tlt t 1 tL y ı ba 

A • • b d k ıır mıı ve re m ı an • 
mahkum edılmış al ın çıpla • ıında durup ıözlerine kartalık 
Jardı. Kaptanlar içinde de kendine bekllyen, ezutp büzülen bllkUm-
u .. gun klmae yokt~. Çoğu ya9ça darı kaılannı yarı çatarak kan· 
geçkin oln bu denızcller, paradan disinden rol oynamayı bekliyen 
b<ışka bir ıey düıUnmlyorlardı, kardaıini unutmıı aiblydi, Sefer 
kendilerini zengin olmak UlküsUne reiıin heybetli endamına takılan 
n: kahlamışlardı. gözlerini oyaman aıkıda çırpınır 

Jan itte bu eı yokaulJuğu l hissetmekten derin bir tat alarak 
içinde duygu bakımından bir ökıUı uzun uzun bakıp duruyordu. 
demekti. Yüreğini eline alıp okıa· Iıte onun arayup bulamadığı 
yacak, uykusunda ruhuna ninni erkek bu idi. Bahidirşah yftnU 
söy)eyıcek bir erkefıe ihtlyae1 kırpılmıı bir kuzuyu, Sefer reis 
vardı. Babadlr Şah, başındaki ise boğalara meydan okuyan iri 
taç ile kıılblodeki ateıe rağmen, ve diri bir koçu andırıyordu. 
bu ihtiyacı giderecek bir adam Hayır. O, bir koç değildJ, bir 
olamamııtı. ÇUnkU bir mum Kibl aılandı ve Babldirıah bu inaan 
ıöollk yanıyordu, bir nefes •ibl kılıiın• bttrUnen aslanın baımda 
<.ı 'ıı eılyorclu. Jan, volkanları altın belleme tafıya bir kediye 
imtendirecek alevler piiaktirea olr benziyordu. 
yürek, denizleri kucaklayacak Fakat bu aslan ne çiçek 
kadar enıin görünen bir kucak kokusuna burun k~ldmyo.rdu, 
istiyordu. Onun dUtUndll(ft, ara• ne kadm bakııma gögUı k~bar-
dığı ve bulamadıiı lçln:de yandıp tıyordu. Jaam göz bebekle.rmden 
er'cek ancak o biçimde bir mah.. kopup anun endamına akan ıaı .. 

v kın duygulara karşı kayıtıızdı, 
h ... ~u. E~.er Ba~adir Şahta .ı.u bir kıla kıpırdamadan kendi 
kL.lreti gorse bıle siy~aal entı~ı: d01llnce1l içinde yaşıyordu, Por-
kaları bırakaca~, belkı aarde11nı takal çiçeği bu kayıbızlıtı da seıdl, 
bırakacak, belkı Portekiz hayra• aeıslzce içini çekU ve bir dağdan 
ğını bırakacak ve ona bütn11 inmit gibi yorgun yorgun Bahl· 
be:lliğile sarılacaktı. Lakin tahtın clir Şaha döndü: 
cılızhıthrdığı bu erkek onun - SözUnUzll dedi, mllıaade-
yiireğinde bir hoplayıı uyandıra• nizle ben de tekrar edeyim. Bu· 
nııyordu. sıün buraya gelmeseydim gerçek• 

Şimdi de aşıkının kekeleylşiui ten günüm tatıız i•çecektL 
duyunca eni konu sinirlenmiıti, Artak konuşuyorJardı, dereden 
Diıı adasının bi~ . k~!~' ·_nden teped~n söz açıyorlardı. HD~ilm• 
saraya kadar getırebıldıgı ığretl dar, sersemliğini biraz glderdiğin• 
g~··tümsemeyi dudaklarından düşU· den kızm hoşuna gidecek ı•yler 
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Anlamayacak 
Ne Var! 

Kadın - Fakat nıçın böyle 
sılllleri birer birer takdim P-diyor· 
ıun ?. 
-;iiylem;;;-;;~;~·;;:~~d·~·, --0 da, 
ateşe yağ döker gibi gülnmıe
yerek, göz süzerek A1ık1nın kal· 
bini biraz daha alevlendirip duru· 
yordu. LAkin ıilzülen gözlerinin 
ucu hep beride, Sefer Reiıln yere 
ç6kmUı ihrama benzeyen heybetli 
endamanda aUrllnUyordu. 

Amiral da. Sefer Reiı de söze 
karqmıyorlardı. Hükümdar ile 
Portakalçiçeğinln konuımasını din
liyorlardı. Şerbetler içilip koku· 
Jar ıUrUnllldUkten sonra Emanoel 
dö Suza ıöylo doğruldu: 

- Haımetpenah, dedi, Delhl 
itlerinden haberiniz var mı? 

O, gözlerini Portakal çiçeğin .. 
elen ayırmakıızın kııaca kmrtdık 
verdi: 

- Hayır l 
- Naıd olur Haımetpenah, 

D•lhl itlerini ıılo ııkıya gözetle
mek ıi2ln için pek ıerekli 
değil midir ? 

Sevgiliıile konuşmak zeYkının 
baltalanmasından canı sıkılan Ba
hldlr Şah, enikonu titizlendi, 
homurdandı : 

- Bana gerekli daha nice 
lıler Yar, Amiral, (Delhi) hatırıma 
gelmez. 

- Belki haddimi eııyorum 
Haımetpenah, fakat ıize candan 
bağlı olduğum için s6ylliyorum. 
Delhl itleri blr buluta benzer ki 
oralarını dolu yağdırıp altüst 
ettikten sonra sizin lilkeni:ıt de 
ziyana sokacaktır. 

Bir tehlike haber veren bu 
s6ılere kartı Behidir Şah kayıt· 
ıız kalamadı, yarısı uydurma 
bir merak ile sordu: 

- Bu na1ıl bulut IH size sıa. 
rllnllyor, bizden aaklanayor? 

- Babllr oğlu Himayun Şahın 
Delblye saJdırıtı çok ağır hidi· 
seler doğuracaktır. Sultan isken· 
derin oğlu Burhan Bey, Himayun 
Şaha yenildi, Delhiden kaçb. 
Şimdi ac almak için çılgan bir 
teıehbnae girişti, eğer Rklım 
baıına alma.z da girdiği yolda 
ylirllrae Hindistan da, GUcerat da 
çeklrıe uğrağı tarlaya dönecekti. 

- Burhan Beyin yaptığı çıl· 
gınlık nedir? 

- lıtanbula gitmek 1 
- Ne m6naaebet! 
- Türklerden yardım dilen .. 

eekmlı. 
- T&rkler o kadar uzu11 yolu 

aııp buralara gelebilirler mi ? 
Burhan delirmlı olacak ! 

Emanuel Dö Suza, biraz daha 
clddileşU, yangözle Ye bir nebze 
Sefer Retli ıUzdUkten ıonra ce· 
Yap Yerdi: 

- Türkler .ı atacak diyar 
arıyorlar. Onlar at oynatacak 
meydan buldular mı? uzak, yakın 
aramazlar. Hele bir çağıran olur 
iıe ıDneıe bile akın yaparlar. 

- Demek buralara da ı•llrler. 
(Arka,. ••r ) 
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ı ş ADAM~' 
HarylBoıtok, 

kllçUk iataayo-
nun peronunda 
duruyor: Etrafı 
aaran kaim ılı 

tabakasına gözle
rini dikmlt, Lon· 

dra dan ı•lece~ 
treni bekliyordu, 
iri yarı bir adam• 
dı, yuıyuvarlak 

çehre1inde haııl 
olan iımizazJar .. 
dan, kUçUk ıöz· 
!erinin fıldır fıldır dönme
sinden, canırun ııkıldıtı, 
aabunuzlandıiJ an1aıılıyo,. 
du. Karnının tltlrdiil yeleiinin 
cebinden kalın bir altıD kösteğe 
batlı kocaman bir aaat çıkardıı 

- Hay Allah cezasını Yerıinl 
Tam yirmi dakika geçikti diye 
homurdandı. 

Bir kaç adıml ötede profeıör 
kılıklı yaılıca bir adam duruyor, 
gözlUklerinln kahn camlarının 

altından Boıtoku uzaktan 11Uzll· 

)·ordu. Her ikisi de (5,32) trenini 
bekliyorlardı. Nihayet ;1111 iıaret• 
lerinin patlamaları ititildi ve bir 
dakika sonra da tren aiıln içinden 
ııyrılarak perona yanaşb durdu. 

Bostok aigara içilebilen birinci 
mevki bir kompartimana bindi; 
ihtiyar da aynı vagona bindi ve 
Bostokun karşısındaki köşede 
oturarak cebinden çıkardığı bir 
sanayii nefise mecmuasını okumı· 
ya daldı. 

Boıtok oturdutu ye.rde dlm· 
dik duruyor, başını pençereye 
dayamıf, arkada kalan ve ıiı 
içinde yavaş yaYaf kaybolan ia
tasyonun ıtıklanna Adeta nefret• 
le, iıtikrahla bakıyordu. Kendini 
fazla tutamadı, birdenbire yllk
sek sesle: 

- Eu teehhtirler, bu intizam· 
aı:ıhklar, hep it bilmemezlikten .•• 
dedi. 

Karşısındaki lbtiyl\r adam mec• 
muasnı indirdi \"e gayet tatlı bir 
tebessümle, gözlerinin üstünden, 
Bcstolrn. baktı. ihtiyarın zayıf 
yumuşak bakışlı mavi gözleri~ Bos· 
toku büıbUtün teşvik etti. Adeta 
sahnede bulunuyormuş gibi. 

- Bira7 ıls oldu mu, •.. Bakın 
neler oluyor? Şu hale bakın! Söy· 
leyin:z.. işte koca tren ıııervlsi' alt 
Uıt oluyor. 

Dedi ve ellerini pençereye 
doğru t zattı. 

İhtiyar adam, tren nerede iae 
parça parça olacakmış gibi, kor• 
kulu nazarlarını pençereye dikti. 

Bostok ihtiyarın düşük omuz· 
latına seyrek ve beyaz saçlarına, 
aakin ve tatlı bakıılı gözlerine 
bakb ve birden bire : 

- Siz de it adamı değilsinizi 
dedi. 

ihtiyar l ayretle kat' arım kal· 

dırdı. 
- E.. Evet.. belki de ıizin 

anladığınız gibi bir it adamı de .. 
ğlliml 

Boatok teklifalzce şişman elini 
ihtiyarın di:tine vurdu. Kııa fakat 
ytıkıek bir kahkaha savurdu. 

- Beni aldatamazsınız azizlrr-. 
Beni kimse aldatamaz. lnıana bir 
baktım mı it adamı olup olmadı
jmı derhal anlarım. dedi. 

Sonra sanki bu teklifsiz har ... 
kelini tamir etmek isliyormuı gibi 

cebinden iki puro çıkardı birini kendi 
ağzına lliıtlrdL Diğerini de ihtiyara 
uzattı. Adamcaiız tereddüt ede-

rek, Adeta 
korkarak pu• 
ro1u aldı. 

Boıtok 
bir kahkaha 

daha athı 
- Meraket

me azizim, ben 
bu puroları en 
iyi mUıterilerlm 
için 1aklarım. Bir 
mUıterl , eyle
rlmden birini ıa• 
tan almak lıtedtği 

zaman ona derhal bunlardan 
birini veririm .•• Tanesi 75 kuruıa ••• 
Evi satın aldı mı? O vakit de 
şunlardan bir tane veririm, dedL 

Tekrar bir kahkaha attı Ye 
ceketini açarak yeleğinin Oat 
cebinde bir p•ru tabakaıı daha 
gösterdi. 

ihtiyar, elinde tuttuğu puroya 
burnuna kadar kaldırdı, kokladı 
ve: 

- Bana lltif at buyuruyorau· 
nuz... Ne kadar da nefiı bir ko
ku&u Yar... Tüttınden pek iyi 
anladığınıza biç 9Uphe yok. Dedi. 

Bostok puroaundan derin bir 
nefes çekti. Baı parmaklarım 
yeleğinin koltuk altlarına takarak, 
mağrur bir tavır aldı: 

- iyi bir şey için avuç do
lusu para vermekten çekinmem. 
Amma iyi bir şey olmalı hal.. 
Öyle ıııahte, uydurma şeyler değil .• 
Bir şey hoşuma gider Ye onun 
halciki olduğunu anlarsam, iıtenen 
fiah derhal çıkarıp veririm. Iıte 

iı diye buna derler... Bundan 
maada iyi bJr ıey görünce de der
hal anlanm hat.. 

ihtiyar memnun bakıılarla 

purosunu süzerek: 
- Ona hiç ıUphcm yok, dedi. 
Bostok aözüne devam etti: 
- " ı,te ıimendifercilik de 

bir iştir ve onu idare edenl•rİD 

iş adamı olmaları lazımdır. 
Yoksa iıler yörlimez... Te

vekkeli değil.. BUtUn ıimendlfer 
yolcuları şimdi otobllslere' binf .. 
yorlar... Ha!.. Şunu da aGyli• 
yeyim ki ... 

YUzU birdenbire clddileıti: 

- Her şeyden de anlamam •• 
Kartısmda oturan adam ona 

hayretle baktı. Fakat Bostok 
sözünde ısrar ediyor, yanhı en• 
laşılmamasmı, kendisine malik 
olmadığı meziyetlerin atfedllme
mesini, istiyordu. 

- Evet.. Her ıeyden de 
anlamam.. Hatta bazı feylerden 
hiç anlamam! dedi. Fakat k1trşı· 
sındakinin kendisini tekzip etme
sini istediği bakışlarından bei• 
belli idi. 

ihtiyar adam hiçbir şey ıöy .. 
!emiyor. Ağzı açık dinliyordu. 

Bostok sözüne devam etti: 
- Amma ev inıasına, emlak 

satışma geHnce.. Sahte tevazua 
lüzum yok.. Piyasada benden 
iyisini bulamazsmız.. Anlamadı~ 

( Devaml lS GncU 1üzde ) 
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Halam; beni muztarip etme
mek için vaılyetinedeki mllşkU· 
llb naaıl ıaklıyoraa, ben de bu 
••ziyeti karıalamak için dUtiln· 
dDklerlml öylece ıaklamıya Ilzum 
aörllyorum. Onun için, aankl hiç· 
bir ıey bilmiyormuı ıfbi hareket 
ederek halaman arzularını kırma• 
mak istiyorum. 

Kalfa çıkar çıkmaz, halamın 
yUzU gDlUmaedi : 

- Gördün mU kızım? Tatlı 
dil; yılanı deliğinden çıkarır, 
derler. 

De l ve ıonra, sılttikçe artan 
bir ıevinç içinde ilan etth 

- Görecekıin, EmeL. Preaseı 
okadar ıevimff, okadar münlı, 
okadar uyaal bir kadındır ki ••• 
Ne de olsa, eski terbiye ..• Batına 
YUr, ağzından lokma1ını al. OA-· 
luna pek dUıkündür. Onun, hiç· 
bir arsuıunun kırılmasını lıtemez. 
Baki. Sözüm naaıl çıktı?. Demek 
ki Prenses, tenden bahıeder et• 
mez, kadmcağız harekete geçi· 
verdi •• E, söyle bakalım; naııl gi
yineceksin? •• 

- Naaıl lsteraeniz öyle giyin .. 
Jİm halacığım. 

- Ben aana akıl öğretecek 
deiilim ya, kızım? Tabii babact
Aını herkesten iyi bilinin. Ancak 
ıu var ki, Avrupadan yeni geldin. 
Belki oradaki usullere göre görün· 
mek iıterıln. Fakat bu Mııırlı takım· 
larınm kadınları bUıbUtün başka 
tllrlUdUr. Bunlar, biraz eıklllti 

okıayacak ıeylerden çok hoşla
nırlar. 

- Anla•m, hala. MUıterlh 

ol. Prenıesin hoıuna gidecek tarz· 
da hareket ederim. 

* Mecburiyetlere boyun etm .. 
yıcek kadar dik ba§h bir kız d•· 
iilim. Onun için, daha ilk 11dımı• 
mı atmaya hazırlandığım fU haya· 
tın, ilk esaretini kabul etmek 
mecurlyetini hissettim. 

Derhal odama çoklldlm. Böyle 
bir vaziyet karıısında ne suretle 
hareket edilmesi lbım geleceğine 
dair mektepte aldığımız deraln 
notlarını gözden geçirdim. Def
terimde, aynen şu satırlar yazılı 
idi: 

Dikkat edin kızlar!. Size teklif 
edilen bir izdivaç, eğer idealinize 
uygun geliyorsa, derhal bu fmıat· 
tan lıtifade edin. 

Fıraattan lıtifado etmek için 
Jogine çare, kartınııdakilere 

(aevimll) görünmektir. Fakat dik· 
kat edin; bu ıevimlillkten maksat, 
ıadece tablatin çehrenize bahıet
tiği tatlı görUnUı değildir. Yara· 
dılııın bu lütfUne mazhar olanlar 
bile, fU ıartlara riayet etmek 
mecburiyetindedir : 

1 - YUzünüıe Munis, uytal 
Ye memnun bir ifade vermek. 

2 - Birleşmek iı~odiğiniz adam 
~• yahut ailesinin terbiye ve 
ılhniyetlne göre hareket etmek. Ya· 
~l o adam ve yahut ailıııin hoşuna 
iİdecek ıurette giyinmek; taYUf 
Ve vaziyetlerini onlara hot görU· 
Decek ıurette idare ve tanzim 
eylemek; bihassa konuıtuğunuz 
ıaman onların fikir ve zihn "v•+ 
lerile kendi fikir ve zih ı i 
rinizin arasında b"r Uns·y ~t ve 
muvazene husule getirmek. 

3 - Kat'iyen hodklmlık gös
termemek. unutmayınız ki hod• 

' kamlık, daima karıınızdakllere bir 
Urkeklik verebilir. 

Iıte ıize ilk muvaffakiyetlnlzl 
temin edecek olan amillerin baı· 
lıca ıart ve siperleri. 

Zeki bir kız; kendisine büyük 
menfaatler temin etmek ihtimali 
olan bir talibi, hiçbir zaman ka· 
çırmamahdır. Eger bu talibin bU· 
yük kuıurJarı, büyUk kabahatJarr, 
bllyUk seciyeaizliklerl yoksa; der· 
hal onun etrafında mahir bir 
örümcek gibi ıür'atli ve kuvvetll 
bir ağ çe•lrmeye baılamalıdır. 
lhtlmalkl bu adamın, ho,una 
gitmeyecek bazı bet rl halleri 
vardır. Unutmayınız ki bunlar, 
dalma kabili ıslahtır. Zeki ve 
ditayetli bir genç kadın, tabiatın 
kendisine verdiği kuvvetli ıilAh· 
larla mUcadeleye giriılrse .•. ) 

Bu satırlar, uzayıp gidiyordu. 
Defteri kapadım. Şezlongun Oze· 
rine, ıırtUatU uzandım. DUıUnmeyı 
baıladım. 

Acaba prenı Ali Bey denl!en 
bu, servet ve taııdıiı iıme mağ· 
rur, fımarık, haylaz, çapkın, her 
gördüğünden göz kiraaı almak 
lıteyın cür'etkAr ve battA; kOıtah 
genel ıslah edebilecek mi idim?. 
Az çok, zeki olduğuma kanfim. 
Zannederim ki bir az dirayetim 
de var. Tabiatın veridiği silAh· 
lar da .pek fena değil. Hiç tlip
heslz kı bunlar daha fazla bili-
necek, iıletilecek, daha mUesslr 
bale gelecek. Şu halde ben, kuv-
vetliyim demektir. Fakat o? •• 
ya o, benim silahlarıma . karıı 
bllyUk bir mukavemet göıterirae; 
hatta da müessir bir sllAhla bana 
mukabeleye ııeçerse. 

Bir müddet nlıanb kalmak, 
onun Uzerinde kuvvetli etUdJer 
yapmak; benim için pek büyllk 
bir tehlike teıkll edebilirdL Çok 
lyl hatırlıyorum ki: (evlenme uıul 
Ye ıartları ) hoca11 ( Fravlayn 
Emme): 

- Kızlar, dikkat edin! •• Çap
km vo maymun lıtabalı erkeklerin 
namzetliğini kabul etmek mecbu· 
riyetl karıııında kalıraanız, niıan• 
lıhk zamanınızı en kı1a bir zamana 
haaredin. Niıan mUddetinfo uzun 
olması, en etır faiıle ahamıı 
borca benzer. O borcun anasını 
vermeden, yalnız faizini ödemekle 
Ulil etmek muhakkaktır. 

Deroifli. .. 
Kapı vuruldu. Dııardan GOi

terin aesl duyuldu: 
- KUçUkhanım!.. Hanımefendi 

ıoruyor, hazırmıamı.z? .• 
Daha ben sırtüıtU yatıyor ve 

dUtUnüyordum. Saate bakmıye 
bile üıenerık yattığım yerden 

ıordum. 
Saat kaç? .• 

- Üçll çeyrek geçiyor. 
- Daha vakit var. Fakat Hn 

halama hazırlamyormuı, de. 
Halamın hakkı vardı. Prensıea 

hazretlerine boş glSrünmek için, 
bUyUk bir dikkatle hazırlanmak 
Jizımdı. Fakat ben, prenıesten 
ılyade balamı memnun etmek 
istiyor; temiz kanlı bir ailenin iyi 
terbiye almış bir kızı sıfatile 
- yalnı:ı onun gizli arzusuna hizmet 
etmiı olmak için • bu izdivaç 
oyununa gir:şiyordum. 

• 
Prenses, tam saat dörtte, oğ· 

lunun otomobili ile geldi. Halamın 
tasv;r ettiği gibi hakikaten saf 
Ye ıayanı hUrmetti. 

t Arkaaı nr) 

SON POSTA Sayfa 13 

10• • 0
•
1• D Bu CürükÇarıkŞeylerden 

latanbul BORSASI 

•·
7

•
1936 Ne Zaman Kurtulaca<Yız? 

ÇEKLER • 
l . T. L. loin 

N .. • r•rk o,7980 
Perfı ır,oı 

Mil ine 9,0lH 
lrlkHl 4,7191 
AtlH 13,~~15 
c .... ,. 2,4320 
•••1• 83,sn 
A•ıtercfıa J,16P3 
rraı J91U21f3 

ı. T.L. ioln 

••1•11• 4,2310 
llıdrll 1,8017 
•• ,ıı. 1,9732 
V ar90H 412066 
Peıt• 4,48'46 
Btıkret 17,9760 
Belırat M,~O 
Lencl ra Kr. 619,75 
Mouoya 11 1091,7~ 

ESHAM Y• T AHVILAT 
Lira Lira 

it laak.INama) V,!10 llomon 1 ~ 
n ıHlnalle) 9,'>0 1933 lılllcran 119,-

• (MUeu • ) 90,- fıtı ına Dahlll 94,25 
Oımanlı bıa"° aa,~o DUı:111111 Mu. 00,
hllallc • &,- s.ı at Wıraı, J 4ll,70 
llrk•ll "•1r•1• ıs.~o .. • u 48,70 
lhllt 10,50 Reji 1 llO 
Aaaco~ı "~ov. a,65 1"ramYlJ ao:-

• • P. 26,10 Rıhtım ıo,-
A••"•'u" ıoov 42,50 OakUdaı •• ıo:t,-
fark D. Y, 00,- Tcr.ıoa c;o,oı 
lı · . Tum•ıı 29 • ıınrKr.ro.18195 14!6,-
0ıkltılar IA 8'0!; ltJJ SR 
Teı koı ' • • • . ,So 

"· 1 • • • ı • ıı ı~n.oo 
Hawıı••I ll7,- lilolı.tıb; -,-
TelefH l4J IO 1 

MESKÜKAT [•] 
Kuruş 

fl ·ll alllaa - hj 

'···· • 10~!'1 Jr. • 84~ 
au • JOı~ 
Moılcllya Ga,~ 
aaal&nel { Oı.11. ı 230 
ir.al a ... ,ı1tlrlı11 alrı11 
\Clahurl7•IJ 
\Aııa) 

IHam'll 
(Reıat) 

(Valall) 

Kuruı 
4750 
~0)0 

46~ 

ı ... betlblrlllıl • tt11 

(CUmhurlr•t) 4725 
CHaa t) araıb >CIJ 
R~t•I) • 11011 
Vablt) • 12!'10 

- ·-·---- -----
iş ADAMI 

(Baıtaraf ı 12 inci yüzde ) 

ğım blrı ey oluraa, o vakit de der

hal ondan anlayan bir mOtehaa

ııaa müracaat eder, mütaliaırnnı 

ıorarım. 

ihtiyar gayet alçak bir sesle: 

- Fakat mlltehaasısların fikir
leri her zaman birbirine uyma:ı 

kil dedi. 
Bostok istihf afkAr bir kahkaha 

daha &&Yurdu: 

- Ben adamı glSrUnca, itinin 

ehli olup olmadığını, doiru a5y· 
lcıylp ı6ylemediğinl derhal an

anlarım.. Bu, bend• Adeta bir 
tablatl aanlye halini almııtır. Ben 

aayet iyi bir adam tarafıyım. Zaten 

bilim me1lekte böyle olmazsa 
olmaz. 

Aynı samanda blraa pisfko
lojiden çakarım.. Bu dünyada 
yaıamak, aeçlnmek lsterıen, biraz 
da karıındakloin fikrini, makaa
dını anlamak lazımdır. Meaell 
bizim karıya o methur tabloyu 
alırken bana yardım eden ekiıperi 
ele alalım. 

ihtiyarın ı:ayıf, mavi ıöılerl 
blrd~nbire canlandı ı 

- Demek 
nayiinefiteye 
mi, dedi. 

etki eaerlere, 18• 

merakhıınız 8yle 

Boıtok lıtlhfafkir bir ıurette 
gUldü ve elini kaldırdı. Kendi 
kendini böyle bir kabahatten 
tenzih etmek lıtiyormuı aibl : 

- Ben detil.. karım.. azizim. 
Bın aanaylinefiaeye 0 kadar 
ehemmiyet vermem. Fakat yeni 
bir e1' yaptırdık. Karım bazı eıkl 
eserler, antika e17a toplamak Y• 

doıtlarına göatermek lıtlyor dı •• 
Yoksa ben öyle 1nob filin deği· 
llm azizim J dedi. 

İhtiyar: 
- Tabii, tabit.. Zatın herkH 

iyi eserlerden, antikadan anlamıı 
o!aa bugUnkü antikacılar •.• 

ihtiyarın ı6zUnü kHU ve 
hiddetle: 

Hepıi de bir aUrO hırsız .• 
dedi. 

tArkaaı var) 

Konholları ook ektlk glttifl ıöylenen Hh•e ve diğer yiyeoek maddeleri 

( Baıtarafı 1 inci yGıde ) 

vanlardan alınan ılltler ve yahut 
ıütlere karııtırılan piı ıular ol
duğu muhakkakbr. BOyt1kler de 
lıe karııık yatlardan, bllha11a 
yazın yenilen bozuk etlerden ileri 
geldiil kanaatindeyim. Etin tazesi 
bağıraakları boıar. Yenilecek 
etin bozulmamış bayat olmaaı 
icap eder. Maaleıef henOz kaaap
larımızda bu ıartları yerine geti• 
recek buz mahzenleri ve dolap
ları yoktur. Yazın 1Bhlan geçkin 
yaş yemlıleri de unutmamak il· 
ıımdır. Faıla para kazanmak en· 
dfıesile manavlar yaı yemiılerl 
pahalı satmak için uzun mllddet 
bekletiyorlar. Hatti bUyUk ma· 
navlar bile yemitlerln çUrllk ta• 
raflarını alta getirmek suretile 
mütteriye ıoku,turduklaranı her 
vakit görmekteyiz. 

Iıte bu gibi et, yağ ve yemlı· 
lerl yiyenlerin aebeblnl anlama• 
dıklan bir takım aancılar, kuıma• 
lar ve laaller görülür. Bene• bo
zuk Ye bayat ııda maddeleri işte 
bu anlattıA'ım b&1talıklan çoğal• 
tırlar. 

* Doktor Tevfik Sağlam da ıun· 
ları ıöylemiştlr: 

" - Son zamanlarda ben mu• 
tadın fevkinde barsak ve mide 
hastalıklarına rastlamadım. Bunun 
için de ıimdiden bunun sebeplerini 
aramaya lüzum yoktur. Bununla 
beraber yazın ıiddetli zamanların• 
da Ye meyvanın bol olduğu &ene
lerde bu gibi hastalıkların çoğal• 
dığı ııörUleblllr. Bu da meyvaların 
çoklutundan ve satılamıyarak el
lerde beklemiı olmasından ileri 
sıılir. ,. 

Eski Yunan Kraliçesi, Ko-
casını Mahkemeye Verdi 
Fakat, Bir Yandan Da Tekrar Barışa· 
cakları Rivayetleri Ağızlarda Dolaşıyor 

E!ıkl Yunan kralı J orj 

Bükreı, 3 (A.A.) - Eski Yu
nan kraliçesi Elizabet tarafından 

koca11 eski Yunan kralı Jorj'a 
karıı açılaıı boşanma da\&11 cu· 

marte11I gUnU hakyori önUnı çı• 
kacaktır. 

Yunan ihtilAlinden ıonra Jorj 

ve Elfzabet Romanya'ya sığınmış· 
!ardı, eski kral lngiltereye gittiği 
ıündenberf ayrılık halinde bulu· 
nuyorlardı. Romanya kualı Ka
rol'un kız kardeıi olan eski kra• 
ilçe tekrar Romen uyruluğunu 
(tabiiyetini) almııtı. Kendisinin 
BUkreı'te bir aarayı Taraa da o 
her vakit Tranıilvanyadakl top
raklarında oturmakta Ye onları 
kendisi işletmektedir. 

Yunaniıtanda krallığın yeniden 
kurulacağı haberleri üzerine eski 
kral ve kraliçenin tekrar barıta• 

cakları haklmıda bazı yayıntılar 

dolaşmakta idi. ............................................................... 
Te ekkUr - Kızım .. e vvnreııin 

go 1 rıud kı pek mUhim ralıahıız· 
lı ı bu) ük bir slôkıı 1le takip ederek 
t t!dn vi eden l eniz hustıuıcsi goz c fi 

Muhtar I•. S •" n criy( sorısuz sa) gıla• 
rJCnız ı g 11zelt!lllZ vıı~ıııısll e bildiririz. 
( 3i8 ) Enver 



G~zel Kız~arımızın Güzel İşleri 

Seı.çukSan'at Mektebinin 
..... e.rgisi Çok Beğenildi 

Eserlerin Hepsi T e~hir Edilen 
Kapışıla Kapıııla Satıldı 

J 
Bel~nlk Ku SaD' at melriebinin •rcilermaen ül 

Çapada, Selçukhatua mekt.. mOteb .. ı. bir muallim getir· 
binde bir hafta enel •plaa etJa ecefiz. 
sergiai dlln ıkapu11Uftır. Ea ım'llhim taaavvurlarımızdan 

Sergiyi gezen 7aua11UD• •fa• l>irüi ııde lba ka ucuz albbo temin 
ğıda okuyacağımı: intlbalan ara• etmektir. 
aıoda buı mer&klı •rtUl•r.ıa 8lz ifİmaiye kadar nde •ipariı 
hayret ve seYinç varicl ceYap1aruu bbDlile ·ktifa ediyor Ye aahfa 
da lbulacaksıaız. •tY• çılcarmıyor idik. Haibuki 

- En !korktuğum 1•1" harJkul• 
ide ıinoe ir HYkle ıhazırlanmıı 
ıergi dekorlarının par!aklıtı ipinde 
teşhir ettiğimiz eaerlerla ıöollk 
kalmuaydı! 

Bu aöileri, Çapa dm aao •t 
mektebinin zeki ve aevimli mua• 
vinl Şaziye ı6yliyor. 

Dekorlan buırlıyan un'atkAr 
muallim Mazhar, bu iltifata aynı 
tevazula karşılık veriyor.: 

- Bilakis. Teşhir edilen kıy· 
111etli eaerlerin 1hulkuilde aydınlığı 

yamnda dekorlar, güneşte çakıl· 
mıı bir kibrit kadar renkıiı kaldı. 
Etn:ıfa biraz -glSz gezdirince insan 
ne muavin Şanyenin, n de mu· 
a1Iim Mazharın sözlerini mtibali· 
galı bulamıyor. 

ÇOnkii maddi yardımı blr 
ıu1tan bazlnesindea değil, bir 
mektep bütçesinden gördU}ll hal
de, san 'atkfir Mazhar, boı ve 
badanamz bir taılığı yaldızlı bir 
saray sa1onuna çevirmiı. 

Ve istidatlı genç kız ellerinin 
itinalı emeklerinden doğan ince 
eserler bu salonu her göze hoı 

gelebi!ecek bir uyguoluk1a ıiiı• 

1emişler. 

Bu uygunluklaki zevkll gllzcllf. 
ğin en açık delili de serginin(*] 
bi · hafta · ç:nde tam (25) ıbia ziya
retçi buluşudur. 

Değerli m'lidUr Aaım, sordu• 
ğum ıilk suale, umduğumdan 
çok fazla dikkat ayandıncı 
cevaplar veriyor, ve: 

- Memlekette diyor, en fazla 
r.ağbet gören kurumlardan blrbl 
KtZ Sa 'at mektepleridir. Bu raj
bet, ir ~ğ hızile büyümektedir. 

Me eli, geçen aeae 90 taleb .. 
miz vardı. Bu sene tam iki mı.. 
li · uldu. 

Bu rağbetle beraber bW. 
çalııma, başarma, yaratma zevki· 
miz de rtıyor, 

Faaliyetimizin hududunu aDn 
çf kçe geni letiyor. Meseli ge• 

lecek yılda Istanbul Akıam Kıs 
Snn'at mektebi de bize bağlana• 

c '· 
Kızlarımıza verdiğimiz "erkek 

çamaşırları dıkme ,, derıine daha 
bü ük bir ehemmiyet Yereceğiı:, 
batta Avrupadan bu ders için 

serif nin gördüğll rağbet 

bize bftyülc: llmitler Yerdi. 
Hiç ummadığımız halde, bir 

hafta içinde bin kUıur llralı'k 
11tıı yaptık ve iki bin liralık 

aiparlt aldık. Bir&ok talepleri boı 
çeYİrmeye mecbur kaLıımız da 
ıöıterdl ki, elimizdeki hazır etya 
birkaç misli çok da olaa tükene· 
cektl 

GUldllm: 
- DeHnize ılzla Hr&I da• 

ğılmamıı, satılmıı ? 
Muhatabım da gUldD ı 
- Çok 111 buldunuz! 
Vıe deyam etti: 
- Bu vaılyetln verdiği Omltle 

gelecek yıl satııa elbise çıkarma• 
nıo yolunu dnıUndUk, ve bulduk da: 
Denhanelerde tatbikat esnasında 
Amerikan bez.inden yapılan yarım 
elbJıeleri, ucuz kumuıtan ve tam 
diktirteceğlı. 

Bu auretle meydana a•lecek 
elbiseleri kaç paraya Mt1ak kArh 
aayıbrız. . 

ÇünkO Amerikan bezinden 
yapılan yanm elbiaeler dershane 
dıııada hi,Ç bir iıe yaramiyordu. (*) 
Bu ıeralt içinde kadınlarımıza 
bir liraya milkemmel bir elbiH 
atabileceğiz demektir. 

Eğer halkın bizim eaerlermlze, 
ra§'bethal ~o~altabiliraek, ılyim 
kotam aalım satımda yapılagelen 
yaman bk ibtikArın da lSnUne 
l'eçmİf olacağız. 

Meseli dıtardakl ma§'azalarda 
(350) kuruıa satılan kadın yaka· 
lanoı biz burada (25) uruta 
mal ediyoruz. 

Bu 11erfide, b11 rakılar 671• 
kapıııldı ki, para kazanmanın 
keyfini tatan talebeler, bir ta
raftan yapmaya, bir taraftan ••"" 
maya baıladılar. 

Hatta, bu Jfakalarda)d '1t•'1t
l.,rl yapmaaıaı bilmeyen ikinci ıl
mf talebeleri itin karını aörünc• 
derhal kolları sıYadılar, •• yanm 
a at içinde derahaoede iki hıf.. 

tad öirenemiyeceklerl bu itin 
uataaı k ıildiler. 

Maliy t paral rındıkl farklar 
bittabi aad yakalara münhasır 
kalmıyor: 

Meaell dııarda 2~ liraya 91" 

(*) EJ•r itin b.a tarafıaı aalatırku 
ranıldıtım taraflar old•JH muJatere. 
mldUr, dlplo•ah terıl olmarıııma 

Spor 

Yunan Muhteliti 
Ankaraya Da Mı 

Gidecek? 
1 ve 9 Temmuz tarib1erinde 

lstanbu!da iki mUaabaka yapacak 
olan Atina muhteliti son bir ha· 
bercı göre An'karada da bir oyun 
yapacaktır. Yunan .takımı anlaşa 
bildiği takdirde dönüşte l&mire de 
uğrayacak Ye orada -da bir maç 
yapacaktır. At:na muhtelitine 
karşı ilk maçı Galatcısaray ve 
Beıikta~:ı oyunculardan kurulacak 
bir takım O} nayaca kbr. .!kinci 
mUsabaka ı'°'n Fenerbahçenin 
&ükreıtea dönen oyuncnfarile ıya
pılacak bir takım haz rlanacakhr. 

lıtanbul futbol heyeti Atma 
muhtclltile ,apılacak iki maçın 
bnilatını 'tamamile uçak \:ut'u· 
mu.oa bırakmaya karar verml§tir. 

lstanbul - Ankara 
Tenis Maçları 

Ônümllzdeki Cumartesi gllnU 
Tak~im dağcılık kulübü kortla· 
rmda lıtanbul ile Ankara teoiı· 
9i1erl araaında mUıabakalar yapı· 
lacaktır. 

Dört Sinil bir Dahi olacak 
mO.abakalarda latan bullu Suat 
ile Sedat, Ankarayı Öa Kara, ile 
F-rarık temdl edeceklerdir. M!isa• 
bakalara saat dörtte ba9laaa· 
cakbr. 
Merkezi Avrupa Kupasının 
Çeyrek Flnallnln Birinci 

Haftası 
Slavya (Çek) Auatria ( Avus· 

turya) 1-0 Maç Prağ'da yapalmıı· 
tar. 140000 ıeyirci. 

(aparta ( ç.k ) Fiyorentina 
( ıltalyaa) 8-1 maç Praf da rapıl· 
mııtır. 18000 aeyircJ. 

ŞüveolUz ( ltalynn ) Uniarya 
( Macar ) 3-1 maç Budapeıto' de 
yapılmıştır. 15000 HJirci. 

Zideniçe ( Çek ) f' erenıavroı 
( Macar ) 4-3 maç Brlln 'de yapıl• 
mıştır. 18000 seyirci, 

Bu neticeye iÖH çeyrek finale 
l'İren 3 çek takımı da birinci Haf· 
layı kazanmıılardır. Yalnız Slav
ya'nın Auıtria'ya karıı aldıA't 
netice ıkincl hafta oynunun Viya• 
na'da yapılmaaile Auatrla'nın 

lehine netice Yerece~I ümit edilir. 
Jıparla '..nın dömi finale kalmaeı bir 
emrivaki ıekllnl almııtır. Diğer 
4 takımdan flSYorllerin JUventl\ı 
ile Zireıalçe ı&rtlnUr. Maamafih 
merkezi Anupa kupası birçok 
ümit edilmeyen neticeler verdlii•· 
den tlmdlden yapılan tahminler 
farazi kalmaktadır. 
Bok• Maçlar1nd• Amerlk•lılar 

Yenlldller 
Ne:vyork, 3 ( A.A ~ - Dlln 

V ankee ıtadyomunda 48 bin 
ıeylrclnin önünde lngllis ye Ame
rikalı amatıSrler arasında boka 
maçları yapılmııtır. 

lnglltere Uç• kartı sekiz sayı 
ile Amerikayı yenmlıtfr. 

·-··················· .. ·············-·· .. ---······--
kan gece elbiıelerlni bls 45 iira• 
ra malediyoruz. 

Dııarda 1 S liraya ••tdq 
ıapkalar iç liraya; Hklz liraya 
ucuz diye kapııılan elditeoler iki 
liraya çıkıyor. 

V • b11 hayret •eri al fark ber-
ııyöe göz çarpıyor. 

11500 Lira Ne Olmuş ? 

iki Defa Verilen Berael 
Kar arından Sonra ... 

f zmir Ağır Cezasında Dikkate Değer 
B;r Davaya Tekrar Saşlandı 

l.r:mir, ( Huausi ~ - ŞarJmız 
ağırceza mahkemesi, Manisa 
ağırcezasından naklen eelen 
önemli bir da,·aya el atb. Bu 
davanın lçerJik tarafı llzarinda 
durulaııya değecek !kadar lle
tfindlir: 

Bundan dört yıl &nce Mani· 
ıanın Turgutlu kazasına su &e
tirtmek üzere halkın yardımına 
müracaat edllmi~ ve baltan ~nem• 
Hce miktnrda para toplanm11ta. 
Toplanan paralar Turgutludaki 
esnaf Ye ahali bankaeıua yahni• 
mış, öte taraftan da ıu getirtme 
İ§İne başlaıım11tı. 

Halktan toplanaa paradan 
21281 liranın bankada bulunma• 
icap ederken yapıJaa bir aoru 
üzerine ba11k:ada prhayJık la.sa· 
bına 971S Uranın me•cut olduğu 

bildirilmiı; bu auretle 11500 Urahk 
bir açık meydaaa çıkm19tı. 

Bu 11500 lira, o ıaman pr
bay olan Kbım tarafından ban· 
kadan abnmıfb. lı meydana çık· 
bktan sonra 11500 lira her n• 
kadar ödeomipe de bu itd• 
bazı muamele nok:aanı vardı. 

V • ıarbay kiztmla bankanın eli· 
rekförn ve muhaHbecisi bu zim
metle bilfiil alikalı g6rlinllyorlardı. 

Bu durum tintınde ıarbay 

KB:ıım, baııka dire'ktörll A1&f ve 

ilnılr .Ağu oue müddelıım&unt.i 
Şevki Sumer 

muhaaebecl c ... a.t ibtllAa ıuretil• 
zimmet ıuçundan Manisa Aid 
Ceıaaına verildiler Ye iki def• 
beraat :kararı aldılar. 

Temyi& mahkemesi ba karafl 
lldnd defa bonaca mabkemen6' 
selAhiyet noktaaıodan hmlr Ağıl 
Cezaamdan derama ooaylaoda. 
BugUnkll celsede aorğuya çeki.Hll 
Uç auçha ortada bir muamele farkı 
olduj'uau, para ödındlği iç.in ot- 0 
tada bir suç olmadığını llerly• O 
ıllrd6ler. Muhakeme, iddia makr 
mının lddlaaım açığa vurma11 lçl• 
baıka aUne bırakıldı. 

Geredede Pehlivan Müezzinin Şapkası-
Müsabakaları 

Atatürk Günü Kutlulanır

ken Güreşler de Yapılacak 
17 Temmuz Gere denin ( Ata• 

tllrk) attnUdDr. BuaUnU kutlulamak 
nıere Gerede Halkevlnln hazırla· 
dıiı bOyUk prgramın tatbiki için 
ıimdiden çalışmalara baılanmııtır. 
Aynı, ıtn ve gecede gençleri 
ıpor bayramı olarak kabul edil· 
diğlnden programa bir de pehll
Yan gllreıt konulm11ıtur. 

Geredenln meıhur ( Esente
P• ) ılnde KuılaJ menfaatine ya• 
pılacak olan ba •Dıabakalar için 
baıpelıllvana 100, bataltına S(), 
ortaya JO ~• ayala 10 lira ml
kif at da konulmuttur. 

nı Çaylak Kapmış 
EvYelki tün şehirde Knrkç& 

bB§ı camii minareıinde ezan okll' 
yan müezzin Sllleymaaın bqmdald 
ıapkayı bir çaylak kapıp götUt" 
mllı, ıapka bUtlln araıtırmalar• 
rağmın bulunamamııbr. 

Ayasofyada Hafriyat 
Alman ilirı atilm enıtitti,t 

tarafından Ayasofya avluıuodl 
yapdan hafriyatla birinci kıslllll 
bltmlıtlr. Bu ay sonunda ikin~ 
kıum hafriyat yapılacaktır. S
hafrlyat Ayaaofya aYluıttınun traoı' 
Yay cadde1lndekl kıımında yal>'! 
lacakbr. Bu araıtırmalarda ço) 
lSnemll aunu~ar elde edllcceİ 
umulmaktadır. 

Haliçteki Köhne Vapurlar 

t 

Bu deterl IAfta kalmayan 1110· 
uaeudea, deleri J&fta kalmayıı 
bir aeyJa:çle uzaklaıırken •uav.14 . 
Şaziye ıt'lclUı 

- Sir:den bir rlaam Yar ••• 
- Emredin efeaıdlm? 
- Baıkaları ,tbl alı de , .. 

ıınıı da, evlenecek erktldert 
burasnu 1athk vermı1lnl Cülal 
bu Hihk ltlmize keaat Yeriyor. 
ve t lebelerhıalıl aıalhyor. Hal• 
bukl blı talebe anyoruı, dımat 
aetll I 

Ben de gUldUm ı 
- lıteilnlıl yerlot ııtlreaw 

itm. Fakat bal)a 6yle ı•llı İr) 
buna yapmakla talıbelerinlıl 1eDa 
halde attceadlrmlt olaaata•I 

d . il' 
Vapurculuk ılrketl 11nelerdenberl Halicin çamurlu ıulerıo a f 

mıdtD duran köhne vapurlarını satmak kararını vermiıtlr. 
Ydlaroa Hallcln ~amur renkli ıularında aaplanıp kal n bu köh

111 

Yapurlara mUıterl çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Resimde bu k~,.. .. 
Sıllm 'l'tYllll -----~-~ --'L.a.ı.:.ı"--'"'"---'AA.t.ı&a.111&..~:.LM.11ı.u.-.1-.1.,..~laaıa I 

='=="----~~~----~~---'~~~----~~~--------~~..L._~--------~~~--~~--~~~--------~---------11• 
dımlr tekneleri 1örllyor1unuz. 
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4 T-emmuz SO:N POSTA 

~~~~~~~~~~~,INAP~C~K~ 
Baı ağrısı G R ,. P ı· N ile geçer! tORK ANONiM şlRK.ttTI 

ISTANBUL ACENTAUÔI 
Liman Han, T elefonı 829811 

Çektiği ıztıraptar bu 
hakikati öğreninceye 

kadar sürüp gidecektir 

( GRiPiN ] 
Bütün •in, sızı ve 
•ancıları dindirir. 

• 

TRABZON YOLU 
GÜNEYSU vapuru 4 Temmuz 
PERŞEMBE 11&at 20 de Ho· 
paya kadar. 

ilMiR SORA T Y.OtU 
SAKARV A npuro her 

hafta PERŞEMBE ıtınleri saat 
16 da l11tanbuldan IZMIRE e 
PAZAR gttnleri de IZMIR'den 
lst•nbula kalkar. 

MERSiN YOLU Baı ıs diş ajrılarile nazlıyı, 
DfUtmaklen mtJteyeJlit ıztı· 

raplar& kartı lbilhassa 
mtlessir4ir. 

GRIPIN k11şel•rl RADYOLlN Jiş DUMLUPINAR vapuru 5 
aruıcunu f abrik111ının ncütehauı• kim- Temmuz CUMA 11aat 11 de 
11•1'11rleri tarajından gapılır. H•r 11c- Mersine kadar. 
oz.aa•d• r1ardır. 7,5 kuruş f iatla •atılır. '9 , 

,~ ....................................... ~5'1iiAl'Jiil~~-m'!l±llll~·· .......... ı:m, 

19 ...................... ..._.~---~-----, 

KARAK 
ECZANESi 

HÜSEYiN HÜSNÜ 
Galata, Karaköy caddesi No. 5 

... __ .............................. llllİI ..... ------' 

Kayıp - latanbul ithalat rümrü· ı D lb h• Zati 
ğtlnden 13Ul20 numara ve .29·5-934 ,... r. ra im 
tarihli 799,91 liralık dct-po%ito mak:bu- 'BeleCfiye karfr•ında Piyerlotl 
•tıııu sayl eUtm. Yenlaini alacağımdan caddesinde No. 21 . 
Hkiılnin hükmü yoktur. ( S76 ) Her.-ın ötl•dtu1 sonra haatalanın 

.... . übUI eder. 
Kınacı zaae biraderler "iiıiiıiiiiıiiiiiiiiiıı_ ... _ .......... ., 

n mahtumları 

(fPA f'lArtl{A 
MüstahurAİı 

HUBUBATU!flARI 

SıHHAT 
vı:: 

KUVVET 

i 
19~oılıın 

Bl_li rÜE:n.~ o:::~ 

Sayfa 15 

1 ltltanbul Beledlyeaı f ıın111r1 1 
Senelik 

klr1111 
MD•akkat 
l,mtaatı 

Kapahçarııda Tekkecllerde 16 No.h ahıap dtıkkln ö 

Nuruoımulyede AtikaUpaıa ıııabalJeliado .Meh· 240 
metpaıa aobjında a 1ıath '6 odah k&glr ev •• 
dükk6n 

Ama•utkDyllnde Lfttflye mahalle1inde Kllç8kayaı· 84 
ma sokağında 2 katlı dört odalı kagir ev 

Kapabçuıada Dl•rlk ıOkıpila 21 No. klglr 48 
dükkan 

K.apalıçarpda Sanml 'hedeıtenl ıokağında 12 36 
No. h dlikkin 

Üaldldarda Tenbelhacı Mehmet mahallealndt 36 
Atlas çıkmazı S. arsa 

Üıklldarda Tenbel Hacı Mehmet mahaUesJnde de- 108 
mirciler sokağmda 71 No. la kAgir dUkkin 

Arnawtk&ylinde Lfıtfiye mahı.lluind6 Elçi soka• 72 
ğında 2 katlı 4 odalı kAgir ev ----

0,45 

18 

6,30 

3,60 

2,7.0 

2,70 

.. 8, 10 

5,40 

Topkapıda Fatma ıultan maballeıainde camlavlurm 42 '3,15 
ıokağında Ahmetpaıa medreıesinln 1 No.h odaaı 

Fatihte Kirmasti mahallesinde camiavluıu aoka· 48 !I 60 "• 
ğmda bir dershane bir odalı Bahrlaeflt kUtüp-
hanlii 

Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat temi· 
nab yazab mahaller 936 ıenesl Mayıs ıonuna kadar ayrı ayrı pa
zarlıkla kiraya verilecektir. istekli olanlar ıeralti anlamak Uzere 

L~vazım MtldUrlUğllne milracaat etmelidir. Pazarlığa girmek fçln de 
hızalarmaa gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber ihale günO olan 5111935 Cuma Klinll saat 1 S de Daimi 
Encümende bulunmalıdır. ( 1. ) •·3425,, 

* • 
Ketif bedeli 10269 Jlra 84 kuruı olan Fındıklıda 13 Uncll 

ilk mektep için yeniden yaptırılacak derı levazımı kapalı zarf1a 
eksiltmeye konulmuştur. Keıif enakını görmek ve parJtaız ıartna
me almak üzere Lavazım MlldllrllliUne mDracaat etmelidir. Eksilt
meye girmek için de 2400 numaralı arttırma Te ekailtme kanunun• 
da yazı'.ı vesika n 770 lira 23 kurutluk JDUvakb.t teminat mak
buz veya mektublJe berabor teklif mektuplarını 517/935 Cuma gl
nU aaat 15 e kadar Daimi Encümene verilmilid1r. (1.) 113426,, 

.. ,.. 

Çartambada 'ft) acı ilk .mektep l>abçesinde 
20,52 ıımeh'e ımiklıabı t&f b.'her metre mik'a-

Mubammen Mnvakkat 
Kıymeti temi nah 

~ ~ b~ 1 ı 
Sebze Haili içer&bıde i1a, ini nlhnıt potrel 
bölme beı baraka bhtalarile saçla, !hurda 
çerçeYeler. 90 7, 75 

Yukarda ı:miktarları mUhammen kıymetleri e muvakkat temi• 
nah yazalı olan ayn ayn ı.aatılmak üzere açik arttırmaya konulmuı· 
tur. istekli olanlar ıeraitl anlamak Uzere Levazım Mndtırltığllne 
müracaat etmelidir. Mhrmaya girmek için ıde hizalarında göateri• 
len muvakkat teminat ;;makbuz veya mektubile beraber ihale gtınl 
olao 517 /935 Cuma illaD ıaat IS de Daimi Encllmende bulunma• 
lıdır. 113452., 

lılanbul 4 üncü f cra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı 
namma birinci derecede wotekli olup yeminli ·~ •blİ 'ftlkaf tarafın· 
dan tamamın• 1901 lira kıymet takdir edilen Avratpnannda Kftr11:
çtlbaıı mahallesinde KtıçUldAnga caddesinde -:e11ki 144, 146, 148 
yeni 152, 152/l No. lu maa dUkkln bir evin tamamı 
açık arthrmaya v.ueailmİf olduğundan 5/8/935 tarihine mUsacHf 
Pazartesi gtintt •at J4 teo 16 ya kadar dairede birinci art
tırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammeneriia 
_,o 75 ini bulduğu takdirde mütteriai üzerinde makılacaktır. Akli 
takdirde en •on arttıranın taahhüdü baki kalmak Uzere arttırma 
15 iUn müôdotle temdit edilerek 201.81935 tarihine mUsadll 
Sah gttnU ıaat 14 te& 16 ya kadar kua dairemizde :yapılacak 
ikinci açık artbrma1ında arttırma bedeli kıymeti mu'bammenenin 
% 75 nl bulmadağı takdirde aatış 2280 No. lı kanun ahkAmına tev• 
ftkan 19rl bırakalır. Satıı peıindir. Arttırmaya ljtirilc etmek ıHt .. 
yenlerin kıymeti muhaDJ111enenin % 1,5 n:iabetinde pey akçeai veya 
milli bir bankanın iteminat mektubunu bimil bulunmalan IAzımdır. 
Hakları T-apıı micnll Jle •ablt olmıyan ipotekli ıilacaldar da diğer 
alakadArAm• ye irtifak hakkı sahlplerinin bu halilarım ve hususile 
faiz •• maaarife dair olan iddialarını ıenakı müsbiteleri ile birlikte 
ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize 
:bildirmeleri li:ı.ımdır. Akai takdirde hakları Tapu .sicilli ile sabit 
olmıyanlar •tıı bedelinin paylaımaımdan hariç kalırlar. Müterakim 
versıi, tenvirlye, tanılfiyeden mlltevellit Belediye rusumo -ve Vakaf 
lcareıl beaeli mllzayedoden tenzil olunur. Daha .fazla malumat al· 
aıak lateyenleı' 22 • 1 .. 935 tarihindeıa itibaren herkesin ,görebil· 
mesi için dairede açık bulundurulacak artbrma prtnameai ile 
934/3110 No. lı dosyaya müracaatla meı.kUr doayada mevcut vesa• 
lkl ıöreblleceklerl lllll oJuaur. ".3748., 



1 TEMMUZDAN ITiBAREN: 
Hükumetin ve tllrt bilyük milli bankanın 
1,000,000 Ura ile ıermayeaine iıtirak eltili: 

ADAPAZARI 

TORK TiCARET. BANKASI 
Merkez ve bütün ıubeleri yeni açbkları 

" Faizleri aydan aya kuponla ödenen 
heaap ,, için emrinize amadedir. 

• • • 
HER AY BAŞINDA: 
Vadeli mevdaatuımn faiaini muntazaman 

almakla huı:ur ve rahat içinde yaıamak 
imkaını ltulacaksınız. 

• • • 
Artılc elinizdeki para ile, ne, neticesini 
bilmediğiniz bir ticaret işine girmen·ize 
ne de apartıman yaptırarak başınızı 
derd• sokmanıza mahal kalmamııtır. 

Her ay muntazaman alacağınız gelire mukabil 
paranız olduğu gibi yerinde duracaktır, 

• .. _ 

YUzu" GENE 
HARA BOLDU 

CÜNıl: 

POKER 
PLAY 

tra.ı bıçatjını 

IULLANMADlf'I 

ELl!KTRIK • 
CEP VANTILA TÖRO 

DAİM ON 
PWerlnia u IOD icadı • 
Kullamtb Ye 1111 ye ucus. 

.. bt_r•rlı 
J. Dekalo n Şkl, Tahtakale No. 10 

ANKARA ı Sot. sade Mebmet Emla, ..tn · H 
Satı• yerleri: MERliN ı Hakkak otlu Silifkeli Rahmi, IZmA 1 Hlıeyın ini 

~ ZONGULDAK : Mektep1iler Pazarı M•ıtafa Zeki, SAMSUN ı Tur1ua Etref 

llkret • Pette • VIJaaa • ParlS • Atlaa 
Vapur - Tren - Otel - Tenezzilh 

fl8 günlük bUyük MY•h•t 

Hareket 81 Temmuz 

T 
8eyotlu «914- 44514 

~-.KAYSERi ve - den : Ortald5yde Papaaotlu ıokatıa. S 1 V A 5 D A ...__~ 1 Beroııu tapu 111UdUrıaıan-

._ 
2 v• 20 komprtmellk •mbalejl•rd• 

bulunur." 

Ambalaj ve komprımelerin , .... 
üzerinde halisliOin timsali 
~ - _.... olan '\J7 markasını arayınız. 

~ .............................................. ~ 
Beşikten 

ve 
mezara kadar aağlam 

beyaz kalan diıler ! 
Dil macaaa bllaanlar lllrçoll 
tecrlltelertlen ıoara aedea dalma 

RADYOLİN 
de llarar 1u1ırorıar. 

Çünkii RADYOL/N: 

e Dltlerde ( K&feld • T artre) 
buıulOne lmkin bırakmaz. Me•cut 
olanlan da eritir. 

e Dlılerln mhae tabaka11aı çizip 
hırpalamadan t..Uler •e parlatır. 

e Aiızdald mikroplan % 100 
kat'lyetle 61dllrllr. 

e Dit etlerini be.Jer, cilt eti haatalıklarına 
mlal elur. Ajız kokusunu keHr. 

Siz dı R A O Y O L 1 N kullanınız 
Tllrk Hava K•rumu 

BUYU K PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19. cu Tertip 3. cU Ketide 11 Temmuzdadır. 

Buyuk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ) liralık mllkif at vardır •• ,. 

1985 
modeli 

~ Wr eymQıhına Yedikulo ba~aDe~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ P H 1 L l lps' da Hkl mtlkerrer i7 7eai 1' No lu 

RADVOLARINI 
uouı fiyatla n uzun taklitle 1atmaktayız. liütün dttoyayı diuliytbilirıiniı. 
Kullanılma11 kolay, glrültüıi.iz, tnıiz aeıle dinlenebilen radyolarımıı 
muhterem müşterileJtİmİzin butıin muıiki ihtiyaçlarını temin etmvktellir. 
Bir defa dinlemek k"afidir. K11a • Orta - Uzun dalgalarda çalııan cıhazlar 
mevcuttur. Kazalar için de bataryah radyol•rımıı vardır. 

Kar••rl • Sıva• acenta•ı Uncu otlu Ö M li R C E V A D 
--- S•t•ı g•rl: Kayseri Kala önünde, Sıvaı Cumhuriyet Oteli altında 

Son Poet• Matbeaeı 

Sahibi ı R. Kökçii Neır. Miidtlrl: Telllr 

mltenlUlitlnden 10 atuıtoı 32' ta• 
rihlle nrllea 1enetle l1ak otlu Yaıuva 
Mizrahl aamına yazılmıı iH ele kayıt 
kalemibe •erllH defterde mHkb ıe• 
nedin kaydı mncut olmadıtı bildi· 
rllmiı olmakla Hnetıi• tanrrafat 
ahk&mıaa tnfikaa malaallea talakikat 
icra kılıaacafmdan hariıten taıarruf 

lddluıada bulunanlar mncut oldufla 
takdirde tarllal llindaa ltlbarea oa beı 
si• ltl•d• nıalkl taurrufiyelerlle 
ltlrllkte Tapa Ml•lrl1etlnde S.yofla 
Tapu b.. •••urlufaaa 916 • l6fN 
...... • .... • ..... ,... Ua 
.a .... esna 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aıeatelert ı Karakl7 Klprtlbaıı 
r.ı. '2162 • llrkHl MQhtr••r.sade 

Haa Tıl. 22740 

1 ROZ YOLU 
KOCAEU Yapuru 4 Temmuz 
P~BE tbl 1&at 16 da 
..,.. kadar. ..3712., 

BiR OPTÜRATÔR HAREKETiYLE 

MOl<AF AT KAZANINIZ 

KODAK 
Amatör fotoğrafları 

MÜSABAKASI 
1 Temmuı • 31 Ajıaatot 1935 

Taf•lllt we .. rtt.. toıoı...ı 
......... et .... alen•ll••• ..... 


