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Çiftçiye Ve öylüye Müjde Veriyoruz! Hüseyin Rauf Dün Geldi • 

H )arına Ve Mahsulleri- Ablasının Maçka1a~ı 
ayvan • K k Aparlımanına Gittı 
ne Hacız onmayaca Muharririmiz Kendisi!• Ko11uştu 

--·-
Yeni Bir 

ittifak 
ltalga Jle Fransa 
A lllııgor 

il' ...... 5 CA. A.) - • o.,11 ......., .. .....telia.. dlplu&• .. 
a,tan (muhabiri) yazayor: 
· .. Franm • ltalyaa muka••1 .. 
alae eki ... • bir protokolun, '· tt· 
befiatanda demlryola Dlkeı · 
da biç bir deleri yoktur. Mt. 
bu protokolun ltalyaJI Hal, ... ~··· 
tanda aı,ar (nrbeıt) bırakmakta 
oldutu fikrindedir.,. 

Aynı aytar ( muhabir ) ltal1• 
U. F ranıanın, ılel ( aıkerl ) •e 
llyaaal aadlaı•alar 1apmak lzere 
16rtlftOklerlni ı6ylemektedlr. iki 
de•letln blribirlerin• yapacaklara 
Jarclunları te1blt eden .Oel ancl
laıma, bitmek mrecİir. 

Styual andlatm• .kia yapılaa 
ı&refinel•r okadar llerlemiı ... 
fildir. 

Slel ancllatmam• ~lmleHM 
tire ltalfa, F.rauadaa tam Wr 

( De•••• 12 inci 7lsu J 

Ziraat Bankaıı 
Bütün Şubelerine 

Emir Verdi 
Haclı Ve Ödeme Takibab 

Duracak, Borçlar 
Takıltle Ödenecek 

Ankar,, 8 (Huıaat muhabiri
miz pmdl telefon elti) - Çiftçl
lerlmlıe we k&yltllerimlıe mtıjd .. 
leylnllı 

Ziraat baakaıı bllttln ıubeı .. 
rtae yeni bir emir f6nderdl. Ban· 
kaya borçlu olan çiftçilerin ve 
k6yl0lerln bu borçlarını takıitle 
&demelerine karar Yerllmfttl. Ban· 
ka bu yeni emirle, borçlan tak• 
ıltl• adey•c•k olanlar hakkında 
daha ev••l batlama, olan kanuni 
ad••• taklbabnın durdurulmasanı 
buadan ıonra da &deme takibatı 
yapılmama11nı bildirmektedir. Bu 
aradı borçlulann hay•an •• mah· 
ıulleriae hacb. ko7durulmaması 
da bir emirle aynca lfaret edU-
miftlr. 

·~·· ltMnliall .................. 
lerlne, ziraat bub•aa tt.çla 
olanlırıa blmlerinla birer &.te 
haliade tapo dainleriD• oa alla 
içinde yerilm•lal de emretmittfr. 
Bu 1UNtle borçlan taluitle ademe 
kaaa•a tatbik eclllirken, horçlu 
çlftfiler •• klylller baklanda 
dalla aacedea ıfrifllmlt olan mu
•••l•l•r dur•Uf •e kayll ı•ntr 
lemit olayor. 

Dlt•r tarafta• banka, takılt· 
I• idem• kaamt11111111 tatblkabnı 

1ııteren mufa11al bir talmıtaa
m• de hazırlamqbr. Proje ltaliade 
olan bu talimatnameye 16re, 
borçlan taklitle ademe lraaa-
•••U• lalklmlerlndea latlfatle lçia 

prtlar llzımdır: 
p 1 - Tabitleadlrllecek ltarç-
lar, b .. kaaıa 931 Jlh IOllUU b

[ D••••• 12 l•cl Jlzde ] 

.. Bir Sporcumuz Habeşist~na Gidecek 

Orada Spor Mütehassısı 
Olmak istiyor 

Atlet Naili, Habeı 
imparatoruna 
Müracaat Etti 

Şimdi Habetl•tand•n 
Cevap Bekliyor 

Memleketimizin kıymetli ıpor
eulannclu Atlet Naill, Habeıi .. 
tan tldenk orada ıpor mut .. 
haaalıliji yapmak için Hab .. lataa 
1-peratoruna mtlr1c••t etmtıtir. 
A NaW ini mlracaatuu t.ı. 

........ ,., ... Ye ...... fla~ 
... 11 .... ,...ı 

lstanbulluların Bitmigen Dertleri \Rauf D•di Ki: "Göriigor
aunuz •• Anagıırda KavUf

tııfıım için Hqecan 
içind•gim,, 

lıt• 6ir clrM• ••ıl•t: aır .. ,,. ç•ı•• hı••'•• dl• l:erııtır•elc 

Eald icra ••kilim heyeti relal 
Hllaeyla Raaf, din lakenderly .. 
den llmaD1maa ıel•n " lzmlr " 
•apurDe tehrlmlıe ıeldL Din de 
haber vermiıtik ki, on bir yıldar 
firari olarak daprda bulunan 
HOHyla Rauf, ıon ıllnlerde Mı· 
11rda yerleımittl •• bir kaç gla 
6nce de lıkeaderiye konıolotuma
za m6racaat ederek lltanbula 
ıitmek için pasaport lıtemlt •• 
konıoloıumu:ı bu mllracaati iı'af 
etmlıtir. Bunun llıerine .. kı icra 
veldllerl heyeti relai, kaz kardqi 
Melike •• yeteni Fatma ile b .. 
raber d6rt .Un 6nce laken
deriyeden "lzmlr ,, Yapuruna bin
miıJer •• dtln de 6tleden ıonra 
ıehrimlze çıkmııbr. 

I~• .. •'••• [ Y u111 12 lnol yibde ] 

Kadınların Saçlarını Yaktıiı için ••• 

Ondülisyon Makine
leri Toplattırıllyor 

" lzmir ,, Yapuru Galata nht .. 
mıaa yanaımıfb. Burada akraba· 
ıındaa birkaç bayaa kenclialnl 

( DeH•• 13 inci yüzde ) 

Berberlerln Kull•ndık· 
l•rı Saç lllçl•rı Da 

T•hlll Edlllyor 
Geaı kız• 

lar, kadıalar 
•• ltllha b• 
tin ba1aalu 
araaada k .. 
ilk ••ç cer .. 
JaDIDdaa ileri 
hlk•••• ticl
detle Jlrll•• 
~lr •oda ..ı
p ftfl 0.
lllllayoa ra .. 
.. ç1an lo...
aldqtırmak. ..... 
hlrkat ,. .... 
ceye kadar 
IMrberlerde •ç 
•aba.lan Ue 
1apıhyord& Fa· 
kat, heqe1d• . 1,,.1c .. ,,.,. •l•i· 
oldutu af bi, ... lrlltll ... 1rı •• 
lriae bu ift• de ı,ı,.~. 

ke6tllal pterdL Ônc:e A•rupacla 
icat edllea:•ç lamma, ,... oncll
laıyoa •aklnelerl memleketimizde 
de tatbik edll••i• batlamldı. 
Şimdi lıtanbul, bmir •• Ankara 
ıibl blJlk .. lılrlerlmlzcleld bl
Jlk berber •• kuvaf6r dOkkln• 
larmda birer oadllbyoa makineıl 
•ardır. 

Bu •aldaeler elektrik ceryaalle 
lflemektedir. Kadıalarımıa iç lira
dan oa liraya kadar sırdiklerl 
lcr•tl• bqlaruu bu makinelerin 

• albaa koyarlar ipek •çlarım oa-
11119 ..... , ........ elllkl .. ....,.. ..... , . 

ıı 1 

Nı..alla 
aamile. lllrlmf.. na 
rudu bir u1f Bu Park :Nede11? - N...ı olv' 
•udı. Oa7et ...., _________ __. Artık ...m ir-

huiı, hem de &Jlll umanda paıa.. 1 tikibın, 1alenlaıan, hl7JeUrbtıa oe-
•ataıı W etmekle ün almıotı. kilmeı raddeyi bulda. Q.iır ıuradaa 
Bir yaz, Paea, Adaya ıöt etml1t biılm dameada. 
pek H•diği ~•JH •ı•ti-l de ben.· Bet dakika ıoora, kapıdan içerir• 
ber ıötttrmütttl. Tqıodıklan •ktam, ıiren, ikl dirhem bir 99kiıtt.ek da-
Paıa Ttkilharoı ile kartı kar111• mada Pqa IOl'duı 
ıeolp gö9 muraflarınıo hHabıaı - t.tanbuldan Adaya kaç kuruta 
rörl7orda. bilet paruı nriyon11ouı, oğlum t 
- Bıa lçyb kırk kuıaı ne Y - Bendeniz mi f 
- Köprlye kadar manda araba· _ E•et, ıiı ı 
laruun öcreti. 
- Şu ytı otuı kuruı t - Yirmi kurut efendim .•• 
- Vapura ytlkletlrktn, ıonra da Nurullah Paıa ayağım tfddetle yen 
.Adada botaltırken ham.U,e. TUrarak, •ekilharoıa L. ıuıa&aaa bar· 
- Y • 111 eHl kurao f kardı: 
- Söıilm ona merkeblıa bil•' - Cenp ••r, bakalım! Bizi• da· 
par&IL 
- Ne t Bilet paruı mı t 
Klhp ellerlal ağoıturduı 

mada yirmi kurut alıyorlar da, öt... 
ki •t•te neden elb lnıruı alıyor-
...... tL Tı/lı 
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Doğr.ıı Mu 
Değil Mi? 

BeleôiY• ekme,ie ö.ieihmberi ns:clı 
koyuyor. &ıı t htlkiiT 
yapılmamaıını temindir. Y1mi 
•ıın'i plllıalılığıa •nüoe gepmt.liıtır. 

11hlirii ... -rm. .ır• u 
1karııf o1duğu 'ha de lilrço'k fırın1u
da 9 kucu~ıı on kuruta kadar 
ı.th1o-~ ati pah hr,ı 
konan nwrha rağmm ıooui!u'k 
nrdır. Bu huıulla .b&zı üDfl. ıtMHK"

le konuttu'k, natlaa ıtar.ütar .clup 
olrntlik'larım ıordtik. 'Bne 'fU11h.n 
ıöyledil.er: 

.Had aoz1nr ( &a•k._.) -
'Bemm .zenç.liğimde okuduğum ilcbut 
... w.. ,.ara, • • ri 11Hldıl•ı• 
fçia .koAm. Şu pr.Lla k.i ..Wenirı 
mevcudu '81 ola. Halbuki bufnn Bele
diyeıaln ~ narh bymn•ı doA'ru 
dej'lldir. CilnkB hzlln un 90'\t oldur 
•• tam blr .rekaoet maclduı halillde
"ilir. 'Bence 'BoleCJiye Hdece e1<meğin 

cetrii•inl tftbit etrnW!i " 'llarh 'kay-

-·- rı.d~ .. 
'HD•eYln ZllhtU t Cerrahpaıa 

eadieetmte) - A-sirim, NUh ç.,k 
" bir ılpydlr. ~· bir90k .-Y· 
•• narh konaumı ıı.tirorum. Ç · O 
l:ıuıGıa .,fehrJaıizde aun'I bir pahalılık 
var. ıBir .kt•ım Hnaf bire ytız ka&an
mak HYdHıaaad11. Bu sebeple nuh 

konan maddelerin HyHı çoğııltılma· 
ıaır. Ancalk ;eeJediye n< r'ha riayet 

Up eiilm«Utlni .ıl'9 bir t•kilde 
ontr.ol etmeliclir. 

• 
Bedri Bllzer ( BUyllkderede 

Piyasa Cacldealnde) - Ben nar
ba hiç bir .zaman taraftar .cleğilim. 
'ÇID'kü fklbadi olmayH bir ıeydir. 
-Eter pabahhta "ırr11 darmak l•tıyor-

lıtt.adi ıunUere mlracaa\ cetme
miz bım&ır ki Cbu a. ~h!diyenin 

nıı:ifeaidlr. Bil_ynk harple da ıbıw 
maddelere narh kondu ve t-0k tid
detn tedbirler alıaciı. Iı•kat 1a·ç (ifQ. 

1.,en o·mamıttı. 
Belediye, temizli ti temin etm l'!IJ 

916 tıileklrJ.ta karıı mOcadeleye 8'· 
ID.lidir. 

Ev Soyucusu 
Bir Çingene Kadını Suç 

Üzerinde Ya'kalandı 
ıP.olia, muhtelif <evJ e gece 

veya gllndUz girerek ıoyan bir 
kadın hırıız yakalamııhr. Bu ka· 
dıo Fıdma aamda ba .kıptidiz. 

F: mı-. IOD m diln, Kızıl· 
toprakta oturan Bayan Naciyenin 
•vine giıip ralıatJ rahlll e§yaları 
toplamalda iken keıulialnl kolla
makta olan polisler anııua ıglr· 
mi,Şler ve fatma_yı au, üzu.iııde 
yakalamışlardır. 

Kopya Kağıtları lşi 
Eıoaf bankaıı tasfiye komfı· 

yenunun an'kanın eşyası arasında 
lwUanılmaı psa.k olan kopya 
kiğıdı ıabnasmllaa dolayı yapılan 
tahkikat y~lıeclir. 

Bir Günde \ Kaçak Mahkum Yakalandı 

480 Lira Ah N • T k H Ceza Kesildi! met ccatı e rar a-
Tramvaya Asılan Çocuk

larla ücad le Ediliy,or pİsan eye Gönderildi 
Tramvaylara aaılan çocuklar• 

la ciddi ·r mücadele INlşlamııtır. 
lkl ;ı cleaberi phir sc*akların· 
da tramvaya asılan çocuk srörmll· 
'JOroz. Bunun en mühim ıebebl 
traJDTiıp •aı1aa çocuidama aman 
w.er.mac.laıı yakalaomau ıve hemeıı 

•nalarıaa babalarına ıf dllerek 
birer lira ttza elınmaııdır. Bütftn 
mahalle bekçileri tramvaya ası· 
J pıcuklan 1abl malda 

·:ıut:Qllllıup:ar. • be\çi-
e b-Jımqy J' anncla 

:tramvaya 
yakalayıp 

ekte w itl-
bida p>cuğun 

m ktadx. 
Bu ne.del . bqladıtı ilk 

y l ı: Beyojfo se • de 48{) 
lira cen keallmiftir. 

rne E iyet ,odor V zi
fe i Baıma Gidiyor 

lstanbul ~mniyet Hdnd tuh• 
mUdürü demir Edirne emniyet 
mUdür)üğliae ta)'i'D ediJmiıti. Ba 
tayl •mri dün ~lmi1 'T• ken
disine tebliğ' edilmift:İr. Demir, 
burada bulunduğu müddet içinde 
iyi bir polis Amiri o!duğunu, 

e eıjik W'e -ıekt hareketJerile ispat 
etm1şfi. 'Yeni vazifesinde de mu• 
mu:vaffak olacağını umuyoruz. 

~· ... __ ..__. ............. _____ _ 
Un f,iatı İyice 

Ucuzladı 
Eakat Ekmek 11 Kuruıt 

Yerinde Sayıyor 
Ekm•k fıiaUanDm dlifmeıi 

icap ettiğini kaç gündilr yazıyo
l'CJL Bugün aad•c.e düııkil borsa 

esini, n ve buğday fiat· 
lar ıaydebnelde iktifa ediyoruz. 

Dün borsaya 438 buçuk ton 
b ğday 38 ton da un gelmiştir. 

B na mukabil 6 kurut 5 para ile 
6 kurut 36 para arasında 210 
to yumupk, 4 lnıruı S para ile 
~ kuruş on para arasında 540 
ton 5ert buğay satılmııhr. 

Bir alin evvel yumuşak buğday 
6 kuruşla 7 kwııı l 7,5 para, sert 
buğday da 7 kuruşa yazılmıştı. 

Fıatlardaki iniş meydandadır. 

Yine dlln borsad• 465 kuruşla 
7 lira aras:nda 1085 çuval un 
aatılmıştır. B:r glln evvel de 555 
kuru,ıa 740 kurq araa.oda aab4 
yapılmıştı. uıı fiatındaki azalma da 
ııine açıkça görülmektedir. Ekmek 
ucuzlnmalı mı, ucuzlamamah mı? 
Bu mukayueli cetveli Dep"ettik
ttn sonra bu bahis 1'trafında bize 
aöz düşmez. 

Bu Zararı Kim Ödeyecek ? 

350Çuv 1 ·n Denize 
külmeye ~ahkôm ! 

•• o-

Bundan b1r mllddel evv 
Teki~ııdan gotiı'Hen 350 çuval 
ır gi kaçaj'ı •n ya.kalalllJllf, bun· 
lw m6sadere edilmif, 1ç Ticaret 
Gnmrnğn ambarına konulmuştu. 
Glimrük Kanununa göre çabuk 
boz.lan madde! in "'8 u.at zar• 
iı da tıt aıı liıım.ı:!lır. Halbuki 
bu unları Buğday Koruma ldartiİ 
1atmamıı ve oimdi bezulmaya 
yüz tutmu ur. Bu ~nıl.ana it• 
yaramaz bir bale galdilden aanra 

ır~f ~dllerok denize tılacağı 
aanılmaktadır. 

Yine ç Ticaret G6mrğ1inde 
1atılmaıı kap eden 3 sandık 
:gtimrltğe maloimo1 sahipsiz 
yumurta vardır, bunlar da bozul
ma ya mablcüm bir vaziyette 
duruyor. 

imtihan Bitti 
Ortamdd:ep muaJlim muavhıli· 

ği İçi~ Onivers:tede yapılan im
tihanlar Gtiu tamamlanmıştır. Ne· 
ticeler bu.Jtia belli alacaktır. 

····························-································ 
Yeni Müddeiumu· 
mi f şe Başlıyor 
Jatanbul mllddeiumumiliğine ta· 

yln edıldiğini bütün arkadatları
aıızdan evvel haber verdiğimiz 
111liye liçtiııcll ceza mahkemesi 
reisi hikmetin tayin e10ri dDn 
mllddeiumunılliğe tebliğ edilmiş· 
tir. Hikmet bugtin yeni \·azifesine 
baılayacakbr. 

Hikmet uzun mnddet mlid· 
clclu umillk başmnavinliğini yap· 
aut ve iki aencdenberi de 
asliye çiinctl ceza reisliğinde 
çalıııyorla. 

üddeiumumt bafmuavintiğln· 
do buln:'.uğu zamandaki idare· 
elliği ııe mahkemedeki isabetli 
kararlarile tentDDUf o1ua Hikmete 
r · nzifesinde de muvaffaldyet• 
er erir.. 

Bir aahtekarlık •upmdan 2 
eene bapH mahkim üao Adaaa 
tnccarlarından Ahmet Necati dört 
ay kadar evvel latanbula ,aelmft 
ve burada yakalanarak htanbul 
hapiaaneaine konmuştu. 

Fakat Ahm•t Necati haplaa• 
neye g·rdiği gflnde•beri bçmayı 
zihnine koymut ve bunun için de 
bir plin haDl'lamııtır. 

Ahmet Ne.cali bapiaaneden 
dışan çdanak iç tuaıdığı bir 
kız tarafından Eaüh ıulh hukuk 

Bh'cemesinde bir dava aP..rın11 
ve bu davaya bakılmak Qzere 
alta aUn evvel de kendlıl bir jan• 

darme ile berabw mahkemeye 
gönderilmiştir. Necati mahkemeye 
iı"decken tanıdığa haşka bir ka
dının oturduğu eve uğramak late
mit ve bu suretle de kaçmaya 
muvaffak olmuştur. Ahmet Necati 
kaçmadan bir ;illn evvel Adana• 
dan dört yl\z Jira getirtmiı ve ha· 
pisanedeki bUtlln e~yasıoı da dı
şarıya çıkartmııtı. Çıktıktan ıon• 
ra da Üsküdardan hapisane .arka· 
daşı Mahmuda bir mek:tup g6n· 
dermiştir. Fatih jandarma kuman· 
danı Özdemirle polia bu firar 
üzerine faaliyete geçmiı ve niha
yet kaçak mahkum nlıantaşında 
yakalanmışhr. 

Bir Kadını 
Dövdüler 

Cibalide bir kalaYecl, dan 
sokakta gitmekte olan bir .kadını 
adamakıllı döğmüşUir. 

Polise müracaatla dayak ye• 
diğiııi iddia eden kadın, Clbalide 
Karamebmet mahallesinde oturan 
Alinin karısı Hablbedir. • 

Kadının iddiasına göre, o 
civarda kab•ecilik edea Sabri 
birdenbire önliao Çllmuş Ye eakl
deabe.ri beslediğı JdniuJ dıprı 

vurarak kadını döğmil§tUr. 
Sokakta ve kahnıde bulunan

lar, kadını SabrinJo elladea _allç• 
lükle a!mı.şlardır. 

Poliı, SabJ'iyl karakola almlf, 
hakkında takibata başlamııtır. 

J{ökçUnün lçirdigi ilaç Bir 
Adamı OtdUrmUş 

Celal adında birhl, e•n1ıl 
akşam ağır hasla olarak Cerrah
paı• ba&\aneshıe kaltfırılmı,, 
orada 6Im-ıtür. Fakat Celilin 
kardefi adliyeye m'firacaat ederek, 
bu ölümün, Ahmet adında bir 
köken tarafından kardeıine Jçiri· 
len 'bir ilaçtan ileri sr•ldiğinJ id· 
dia etmiı. bu kökçti hakkında 
kanuni takibat baılamıftır. 

P•zar 01• Hasan 8. Diwor Ki~ 

Bir İki 
Sat1rla 

Ecnebi Talebe Grupları 
Geliyor 

Yaz tatilinden ötürü, meml~ 
ketimizo Avrupadan, tetklk için 
talebe surupları geleceklerdir. Bu 
arad., lagiltere ulaaal talebe bir
liğinden bir gurup Ege denizi 
kıyılarında bir araıtırma geıintiıt 
1apacakbr. Bu gezinti1• bir Türk 
talebe grupunun da katılması, 
birlik tarafmdan dilenmektedir. 

lf- .. -4' 
Bereket Y•Gmurlerı 
Muğla, 5 - Muğla &lamnııı 

lmzey yönlerilo Dağaram yerine 
J•i'an yağmurlardan buralan çok 
faydalanmış bu alanda tlUUolerlıı 
bir ktımı kır:ılmıya bqlaDllfbr. 

il ir ir 
Emniyet MUdUrlUIUnde 
Malatya emniyet direktörll Ek~ 

IUI lataabul Uçlbıdı tube direk .. 
t&llDğiiııe tayin edilmiftlr • 

• ir ~ 

lzmlr Panayırı için 
22 Ağustoata açılacak olan 

anıuluaal hmlr panayınna iftirak 
edeceklere Şark demlryollan idareaf 
tarafından yolcu •e eşya tarifele .. 
rinde tenzilat yapılacaktu. .. ,... ... 

Berberler için 
Berberlerin halta tatilinden 

iıtifadeled için bir kanuna l~um 
olduğu bildirilmektedir. 

ir • lf
Veremlller 

Geçen yıl Yerebatandaki ve• 
rem dispanserinde 19 jQO muayo• 
ne yapılm111 ilaç verilmittir. .. .. ... 

Dört Kafapar 
Birçok hırsızlıklar yapaa Ki-o 

_.k, Karabet, Emanoel ve An• 
do dında dört kafadar dlln 
Udncl Cezada hapia ceza&ına 

mahküm olmuilardır. .. ... 
tUphell Bir ÖIUm 

Teldrdağında iskeleden dtl~· 
rek ağır surette yaralanan Ha· 
tim adlı bir rençber Cvrahşaşa 
haıtaneııine getlrilmiiÜ. Yaralı 
dtıa ölmiiıtür. Bu ölllm tllpheli 
aörUldüğü Jçln tahkikat yap,ılıyor. 

* if ir 
Ne Biçim Kedin ? 

Muazzez anında bir kadın, de• 
llkanlılan ban vaİtlerle aldata .. 
rak dolandırmak suçundan ya• 
kalanmııtır. 

* • • 
Balkon ÇökUnce 

Dnn Modada bir evin balkonu 
~ .. , Huriye adı da bir kadın 
ile tonınu ağır surette raralaa
mıılardır. 

* * • Otomobil Çarpb 
Şof6r Osmanın otomobtll, Ga• 

latada Necati bey caddulııde 
9 YılflDda Envere çarparak yara· 

lamışbr. 

-----------------=="' 

HaJ Memuru - Hasan Bey 1 Belediye J .... Ar.tık bilttın ıe'bzeler, meywa1u J ... S.bzeleria, ... ynlarm ıbUl'llda ~ ı 
lturaya 'l»r '&e'bz• bali yaptırdı. 1 bur.ada atı1acak. zara ,ı'kmasına ne 4enıia Haua ~ 1 

Huaq B. - lnıallab burada lhlikM· 
arm da ipilii pazara çıkar 1 



6 Temmuz 

r 
1 Her gün 

Kongreye 
Niçin Giderler? 

• iş inada Bindi 

• .. 
Kongrelere Niçin Gidilir? 

Her aene dünyanın türlU yer· 
!erinde türlll arsıulusal kongreler 
toplanır. Bu konırelere bizi de 
çağrırlar. Bazılarına tek, bazıla· 
rma heyet halinde biz de 
karııırız. 

Bu kongrelere biz niçin lıtlrak 
ederiz? 

Bu milletler araın kongrelerin 
bizler'için birçok faydaları v~rdır. 
Bir defa milletler arasında bız de 
Varlıtımıu göstermiı oluyoruz. 
. Sonra kongrelerde konuıulın 
ışler, bizim için dere alınacak 
tneıelelerdir. 

Bunları öğrenir Y• memleke· 
tinıize getirip tatbik etmek kud· 
retini kazanırız. 

Bu sebeple konirelere katıt· 
n_ıak için yaptığımız maaraf ye
rındedir. 

Yerin dedir amma, biz bu iti 
Y•nhş yapıyoruz iallba. . . 

Mesela Londrada bır ıehır· 
cillk hongresi toplanıyor. Burada 
fehirclliğe ait her tUrlU itler ko
nuşulacak. Buraya kimi gönde
rirsiniz ? Ben olsam, blltUn tar• 
bayları. Hele lıtanbul, Izmir, 
Buı·ıa, Ankara ılbl bUyUk ıehlr
lerimfzln biitün Şarbaylarını. 
ÇtınkU biz ııhirlerimlri yeni bat· 
lan yapıyoruz. Şarbaylarımıı te
birclliğl iyi bilmiyorlar. Birçok 
acemilikler ve hatalar yapıyoruz. 
Bu hatalar biıf birçok IUzumıuz 
ınaıraflara boğuyor. Önümüze 
böyle fırsatlar çıkınca derhal 
istifade etmek gerektir. Bu böyle 
iken biz ıehircillk konırealne 
uUmurumabalJlyeJ Viliyat MUdO· 
rUyetJ,, yani •all, veya mUfıttit 
olarak bakanlığın diğer şubele
rinde çalışacak olan bir memuru 

a6nder1yoruz. 
Yine m 11lii BrUkıelde bir 

köycUIUk kongresi toplanıyor. 
KöycUIUk işi TUrkiyenln can 

işidir. Bizim için bunun kadar 
ınUhlm bir kongre olamaz. Buraya 
kimi gönderirsiniz? 

Köylerin mukadderatın. elinde 
tutan salahiyettar kims- erden 
birini değil mi? Hayır biz buraya 
ÜlkU mecmuası neşriyat müdürü 
Nusrat Kemali gönderiyoruz. Niçin 1 
Çünkü bu genç Ülkü mecmua· 
iında köycUIUğe ait bir iki ter· 
cUme yazı yazmıştır. 

Paraya acımıyoruz, fakat eli· 
lnİ!e geçen bir fıraattan lıtifade 
edemeyişimize yanıyorum. 

* iş inada Binerse 
Geçen gün arkadaılırdan biri 

hUkfimete ait bir iıl tenkit etmit 
•e ait olduğu makamdan bunu 
dUıeltilmesinf dil mif. 

O makamda bulunan zat da 
tesadüfen bu arkadaıın tanıdığı 
imiı. Kendisine haber göndermif. 

- Ben o iti dU:ıeltmek Uzer• 
f dlm, fakat ılz yazdığınız için 
şlmdi ıonraya bırakmıya mecbur 
oluyorum. Er geç dUzelıcektir, 
•nıin olıunlar, demi9. 

Galiba İstanbul Şarhğı da bu 
fekilde dU.şl\ntlyor ki, gazete!ırin, 
işten anlayanların ısrArma, buğ
day Hatlarının dUımeıine rağmen 
bir türlü ekmek fiatlarını indir· 
ın ye yansımıyor. 

SON POSTA 

a ilk Çocuk a 

Aıleuin en büyiik bağı çoouktur, çocuk evin şerıligi. , 
yuvanın .andet kaynağıdır. Çocuk: olmıyan ev somurtgan, 
büz.ünlü ve neş'eaiz olur. Karı koca araıında geçimııizlik 
varH onları geçinmoye sevk:eden çocuktur, çocuk olma-

ı; lyJı {'V bagları erkeııd ıı - çözülür, aıle denen müeıı ese 
yaşayamazdı. ('ocuk, ailenin bü\ün güçlüklerini gideren, 
yiizlere neş'e, gonüllero snadet getiren mahluktur. EYlenip de 
çocuğu olmıyanlar dünyanın en b'dbaht kul arıdır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Habeşista Şimdi e Ame-
rikaya Başvurdu 

Vatinıton, 5 ( A. A ) - Ha· 
beılıtan Amerikaya, ltalya - Ha· 
bet anlaımaılığı hakkında Kelloj 
paktını ileri ıUrcm bir mUrac·aatta 
bulunmuştur. 

Zorluklar 

Vaılngton, 5 (A.A.) - Del'let 
adamlarının söylediklerjne göre 
B. Hull Habeş imperatorunun 
bat vurma11ına v•rilocek cevap 
iyice dUşUnUlerek hazırlanacaktır. 

iyi haber alanlar bu bat vur
manın biri şik Amerikayı çok 
zora ıokacağını söylemekten çe· 
kinmemektedirler. ÇUnkU birleşik 
Amerika ınenfi bir cevap verirse 
Kelloğ paktının yükledij'I yUken
lerl yerine getirmekten kaçınmıı 
olacakbr. Bu pakta Jleri sürecek 
olursa Italya llo bir takım ihtf· 
laflara meydan vermeai ihtimali 

vardır. 

TramvayveElektrik 
Ücretleri 

!Başbakan 
Siirtte 

Sfirt, 5 ( A. A ) - Baıbakan 
ismet Inönü bu_gUn Siirde gelmlt· 
tir. 

Vergi Kanunları 
Değişecek 

Ankara, 5 - Kazanç, sayım 
ve arazi vergilerinin tatbikatında 
görUlen miiıklHlerl ortadan kal· 
dırmak için bu kanunlarda deği· 
tiklik yapılacağı söyleniyor. 

Yaş Meyva 
Bursalılar Ve Uzunköprü
lüler ihracat Yapacaklar 

Ankara, 5 - Bursa tacirleri 
Avrupaya yaş meyva vo aebze 
ihracı için aralarında bir birlik 
yapmışlardır. UzunköprUlliler de 
Mısıra kavun ihracına bazırlanı· 
yorlar. Devlet Denizyolları tenzi-

Tramvay ve elektrik tarifeleri Iath tarife yapmış, demiryolların· 
için yeni formüller tcsblt edilmek da da tenzilatlı tarife yapılması 
Uzere 1ırketle bayındırlık bakan· iti tetkik ediliyor. 
lığı arasında 15 Temmuzdan son· A k K 
r yeni müzakereler baş~ayacaktır. çı tan alanç 
Romanyadan 1000 Aile Şehrimizde 48 Fırıncıya 

Muhacir Geliyor Ceza Kesildi 
Ankara, 5 - Önümüzdeki Zahire boraası haricinde un 

hafta içinde Romanyadan bin alııverişi yaparak ekmek narhının 
ınuhadr allHi geleı:ek ve Çanak- pahalılaşmasına sebep oldukları 
kalenin muhtelif yerlerine yerlet- iddiasile 48 fırıncıya ceza keail· 
tlrileceklerdir. mittir. 

Bı·r Gu··nde Bunlar borsa haricinden ucuz 
un alıp, daha pahalı olan narh 

Amerikada 200 Kiıi fiatına göre ekmek satmıılar 
Can Verdi ~aç:~:r~n bir baylı para vurmuş~ 

Nevyork, 5 <(:·~·) - Am~~i~a Çaldariı Kabineıi itimat 
erklnliğinin yıldonümU dUn butün Kazandı 
birle.,ik Amerikada kutlulanmıştır. 
Bir gün içinde olan yol kaza)~- Atina, (Hususi) - Kamuta}ın 
rında ıoo kişi ölmüş ve 1000 kışi dlinkü toplantısında Çaldaris 
yaralanmıştır. kabinesine itimat edilmiştir. 

lKrallık 
Yunanisfanı 
Kurtaracakmıı 

Atina, 6 (Huaust) - Baıbakan 
muavini Ye Harbiye bakanı General 
KondiJis dUn kamutayda bir 
ıöylcv vererek Yunanistanda 
birçok isyanlara yol açan 
Cnmhuriyet rejiminin Yunanlstana 
yakııen bir rejim olmadığını ra• 
hata kavuımak için krallığın kabul 
edilmeıl lazım geldiğini ıöyle· 
mişllr. 

Yugoslav Kabinesi
nin Beyannamesi 
Belgrat [Sevindi, Zağrep 

Sükut Etti 
Belgrat, 5 ( A. A) - Kabine

nin dünkü beyannamesini, Belgrat 
gazeteleri şevk ile karşılnmakta 
ise de Zağrep gazeteleri beyanna
me hakkında tam bir stikiıt mu· 
haf aza etmektedirler. 

Döviz Verllmey cek 
Ankara, 5 - ispanya ve Lehis

tandan yapılan ithaliita mükabll 
döviz verilmemesi kararlaştırıl· 
mıştır. 

Deniz Ticaret Mektebi 
Parasız Olacak 

Ankara, 5 - Kaptan ve ma· 
klnist yetiştiren Deniz Ticaret 
Mektebi Ökonomi Bakanlığına 
bağlanacak, parasız ve yabla 
olacaktır. Mektebe li11enln seki· 
&inci sınıfım bitirenler alınacak, 
tahsil müddeti 3 aene olacaktır. 

Bulgaristanda Bir Türk 
Kadınının Parası Çalındı 

Sofya, 6 (Hususi) - Fılibede 
bir otele inen Zilmrüt namında 
bir TUrk bayanının, sokağa çık
masından bilistifade 5000 Levası 
çalınmıştır. 2 kişi tevkif edilmiştir. 

.S.yfa J 

r------------~ 
Sözün Kısası 

Fakirlerin 
işi 
ne? 

•------ Server Bedi 
He!ediyeye ait hatalarımdan 

birini daha keşfettim. .Şimdiye 
kadar ben ne aanıyordum ? 
On~n . vazifesi, fazla fint.n 
ve_ ıhtıkirm önüne geçmek, ucuz· 
lugu temin etmektir. Bugün şaıa .. 
lıyarak öğreniyorum ki Belediye 
pah~lılığı muhafazaya memur bir 
teıkı!Atbr ve nerede ise ucuz 
mel satanlara ceıa kesecektir. 

En yeni misal: Ekmekl Bele
diye buna 11 kuruş narh koydu 
v~ halkın, ınzetelerin hergfüıkfi 
ııkayetlerlne rağmen, hiç tınmadı. 
Bu~Un fırıncılar ekm ği kendilik· 
lermden g kuruıa indlrmit 'bulu· 
nuyorlar. 

Yalnız bu kadar mı? Bir d 
eskilerden miıal alalım: Taksiler! 
Belediye bunlara 26 kuruş antre, 
25 kuruı da gece zammı koy
muştu. Guya en ucuz fiat bu idi. 
Fakat şoförlerin yüzde dok anı 
pazarlığa yaoaıırlar ve hazan 
Belediyenin tayin ettiği haddin 
yarı flatıoa ucuz götürür( r. H J 
taksiye adım atarken ihtar etmi 
olmamı şartile gece zammmd o 
Yazgeçmeyen şoför yoktur. 

Demek Belediye pahalılığa 
aldınş etmiyor. 

Makaadı nedir acaba? 
Maksadı, olsa olsa, lstanbulu 

pahalandıra pahalandıra yalnız 
zenginlerin oturabilecıil lüks bir 
ıehir haline getirmektir. Böyle 
mllatesna bir yerde fakirlerin i~l 
yok. Onlar baıka yerlere gitsinler. 
lstanbulun aristokrat ıehrl olma· 
sında belediye pek çok ş~y ka· 
zanacakbr : EYvelA vergileri ko
layca artbrablllr; ıonra şehirde 
muhtaçlar. fakirler, maluller kal· 
mayacajl için hastane, darUliceze 
masraflarından kurtulabilir; kala .. 
balık, hem de kuru kalabalık 
azalacağı için seyrUııefer kolay• 
laıır, intizam kolaylatır; fazla 
memur bHlemeğe lüzum kalmaz. 

Kibarlara ıö:ı dlolıtmek ko
laydır: Temiz, tertipli nazik in· 
sanlardır. Belediye ekmeğe yüz 
kurut narh koyaa itiraz etmeder; 
kendi bağları. bahçeleri olduğu 
için IAğam suyu ile sulanan bos• 
tanlara ihtiyaçları yoktur; ikide 
bir mUnasebetalz vesilelerle cayırtı 
koparmazlar. 

Demek ki belediye şehirde 
kibarlığı teşvik etmek lçln ucuz· 
luk istemiyor. 

................. -··-····-·········· .................... ... 
Gedizlilerin Hava 
Kurumuna Yardımı 
Kcrdınlar 3500 Liralık Top· 

rak Bağışladılar 
Gediz, ( Hususi) - Geçen gün 

pazar yerinde yapılan bir toplan· 
tıda Gediz, llçebayı hava tehlike· 
aini anlatmıştır. iki saat içind 
420 lira kaydedilmi4tir. iki ba· 
ynn, biri 2000, öteki 1500 lira 
kıymetindeki topraklarım Hava ku· 
rumuna bağıılamıılardır. Bundan 
başka lıçiler de birer, ikişer gün· 
deliklerini bırakmıılardır. 

V enizelos'un Başı 
Bir Milyon Drahmi 
Verilmesine Dair 
Takrir Geri Alınıyor 

Atina, 5 ( Hususi ) - Çaldarfs, 
dUnkll mecliste saylevJardan Mos
hulus'ın Venlzelosun başım geti· 
rene bir milyon drahmi verilmesi 
hakkındaki takririn geri alınmos14 
nı tavsiye etmiştir. Başbakanın bu 

Buğday düşebHir. ::.::::::.:~----=========== 
Fırıncılar kendiliklerinden flat· (" 

Jarı indirip 9 kuruşa ekmek aah· 
Yorlar. 

iSTER /STER 1 NANMAI 
""\ tau;yesi ıiyasi muhafilde iyi bir 

tesir bırakmıştır. 

Piyasada sert buğday kalmadı. 
Gazeteler rakamlarla B.:eui· 

Yenin diklrntini çek. iler. 
Belki Belediye de fiatları indi· 

rıcektl amma, mademki bir defa 
gazeteler yaımııtır, Belediye de 
tinıdilik bu iti yapmıyacak mıdır, 
deralnlz. 

Ialıisar1ar ldnrfsi tütün pukctlerioin şekilleriııi dPgiş· 
tird . Fakat şinıdıye kr.dar . çıkan § killerin hepsi 
hirıbirindeıı kötti. l:lır nev1 re ım<lo ve zevkto Ermeni 

kiil igi. . . . .. b k ı ki .. 
ıı albuki ögreodıgımıı.o goro u ntıı ımn şe ını 

nllıuunP.ler vArmiılor. Fakat bunları tetkık ve knlıul 
edilecek tipı tayin edecek olan Jıeyette ) alım: bir res
sam varmıı ,digerleri tiıliin tacirlerinden nıürekkcpmiş. Bu 
heyet bu güzel ıııirn ıııelerin hiç birini beğenmemi. ve 
bir adııma ayrıca parıı vererek bugünkü zevksiz şekil
leri yaptırmış. 

tayin içiu yııpılıuı. m~ısa~alı:a1~ belli başlı ırnvvcUi res· 
nıul~rınıııuı hep11 gırmış. 'Y 1 ıze yakıu fevknlfırlo giizel 

lSTER /NAN /STER iNANMA! 

İtaJyaya bırakılan 
Fransız adası 

Pari , 5 (A.A.) - ffr lngiliz 
gazeteai Şap deniz.ndeki Doume• 
ria admdaki Fransız adasınm 
ltalyaya terkedılmeıioi General 
Gamelinia Romayı ziyuetinin bir 
aoauncu ıibi aöıtermlftir. 
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4 Ss.1 fa SON POSTA 

: l Mem/eUt M.-aruıı: MEMLEKET 
• 

HABERLERi 
lzmit Köglerind• A . . . •• 
Son Posta rapkırın Bır Yıl Taze Kalan Uzümü 
Aalanhey, Drrbent Çuhani Yurdun Her Tara-1 

Köyleri 
lzmit (Huıuıi) - Aılanbey 

köyU buraya 3 H~t uzaklıkta ku· 
rulmuı, .COO evli ve dojrudan 
dopuya 'illyete baih Wr mu• 
h :cir k6y0dllr. 

Dağ etejind• kurulmUf olan 
bu Uy ltıal senelerinde tama• 
meıa yakJJmıt •e yakılmış, muha .. 
drler mafından yeni ltaıtan ku· 
rolmuıhır. Bu k3yde Hldden c'• 
pek werimli olan koııcılılc yeni· 
den •Y• edllmfş, J•n•n koza 
faltrika11 7•ni llaıtan J•pılmıf, 
Jeni bajtar 9e dut 1tabçeleri YO
codo setirllmlıtir. 

Kiye 1•leıtirllen muhaclrler 
Dramadan ıelmtılerdtr. Bunlar, 
tltfüacO o1du1darı için burada da 
HUUacQ9k yapauya baılamıılar 
ye klytl Adeta bf.r · tlttıncft mem• 

l1eketl haline koymuılardtr. Bunun 
için lmrach bıstday ve Mııır eki• 
mi ancak ba11un lhtlyHuna yet .. 
cıek kadar yapılmaktadır. 

Derbent: Bu köy de buraya 
beı ıaat uzaktadır. 350 evlidir. 
Buğday, mııır ıibi Orthıler iyi y .. 
tiımediil için halk burada daha 
dyade meyvacılık yapmaktadır. 
Buraaı nahiye mtrkHidlr. Beı 
sınıflı bir llkmektebl de nrdır. 

Çuhanl: Bu kly bıplt• l~I 
1aat meeafededir. Kurlar l&İyll de 
bu k6y0n bir m.ahallttl Yl.ıb•U"I· 
dedir. iki kifcle OY ,,,,.,~ · ~ ı 
ıeçmemektedlr. ç._,~ll{~ P.•k 
çok çuba tezılbl ••tqır. ~.tk ten 
bir de bOyUk çuha fabıtktfı"' af· 
mış, bu febr1ka itl•I ıtnelirlncl• 
Janmıı, içinde yalnız iki ıl,lıtrik 
dinamoıu kalmııbr. Bu klycle 
pirinç ziraati çok ileri aitmlıtl. 
Fakat ııtma yaptıjın411an flmcll 
pirinç ekimi )'&IJlk etlltmlttlr. 
Köy~• a ıınaflı ltir llkmektep 
vardır. 

_. ........... ;wrı.,....., .... ................ M. • 1 . . .... ~ ................. .__ 

-.... 

•r."'Jlll.-!'• ~ •• * ........ ~-

Son Poati 

Cazelemlzd., çılcaıı:t:' 
ft rearm!ttrio ~UCQıı 
ene.bluz ve gaıeteadlt 

ıEJ8lll q 

·ABONE PIATLAAI ". 
' 

Abd bedeli peşindir. Ad"' 
4ellotlrmek aa l&ldta&ı."" 

...... it 
. a.ı.,. ,,,,,,, ,.,, ,,..,, ..... 
... rden mu'ullrel ..,.._. 
r Cevap içio *l1uptar_a 10 lrlrulldk 

tUl UA•ni l&Zuadır. 

,.. to•ta · ıuatu•ıu ril ~ 
'aklraf t Soopo9ta 
e.tefonl2020~ 

~ ' 

Sinir ve akil hast&lıkJarı müt. 

Dr. ETEM VASSAF 
C•falejlu Orhan B. apuh .. aoı Td .. 2:l&U 
l:v. Kıac'.ıköy Bahar .ye l ·eri ııokak Tel.6079 ı 

sem , 

fına Gönderilecek 
Arapkir, (Huauıl) - Malat .. 

yada GUldağmın eteg'inde çok 
ıtiıel bir kaza olan Arapklrde 
ı . n on Hne zarfmda bağcıhta 
çok 6nem verilmektedir. Bil· 
h111a buranın beyaz Uztiml 

(bir Hn•y• yakın nman tazeliğini 
koruyabilmektedir. Ancak iyi 
ambaJAj yapılamam .. ı bunların 
lhracana enııel olmaktadır. Şimdi 
bu UıtlmOn ihracı için çareler 
aranmaktadır. 

. Bundan baıkı her tUrl8 mey· Aupkirden bir görüoüı 
va bol hol y•tiımekte Ye bütUn -~~~----~-------.;....-·-----------
komıu yerlerde aatılmaktadar. Bu Yıl Kıra.~an Mekteplerini 1 Biga da 

Arapkirln en bOyUk derdi Bıtırenler 
yolıuılujudur. Malatya· Arapkir Karaman. {Huıuıi) - Bu 111 Kozacı/ık 
yolu berbat bir haldedir. Hem ortamektepten 9, llkmekteptea 
bu yolun yapılmaı), hem de ta.. de 40 talebe meı~n olmuıtur. 
bil gUzelliklerine) ratmen çok 
bakımıız olan ı•hrln dUzeltilmeıl Bigadı DUkkAnlarm Altı 
ıerektlr. Bil'• (Huıuıi) - Belediye 

Burada kOltUr hareketi iyidir. kahve, fırın, bakkal dükkanı, 
Yalnız ortamekt~p ihtiyacı git· berber vesaire gibi dUkkAnların 
tikçe artmaktadır. 600 talebeU toprak zeminlerinin behemehal 
Uç llkmektebe rağmen ortamek· çimento ile ııvanmaa1nı mecburi 
tebl yoktur. lnlmııtır. 

lnegöl Gençleri Bir Araya Toplandılar 

~--""' Iatıöl Halk Parliıi 9 numaralı ocaiı 

laeıll (Hu111ıl) - Halk Partlılnin 9 numaralı oeatı hrafından 
Hamidlye mahalleaiad• ıençllk için bUylk bir 1alon açılmııtır. Burada 
toplanan ıen,ler de el birlltl ederek bir futbol ıahaıı teaie etmlılerdlr. 
idman Yurdundan ayrı olarak bir de ıpor kulllbll tealıi dUtUnllf .. 
mektedlr. 

Kurucaıilede 1 
Kazım Adında Bir Kaaabı 

Soydular 
Kurueaıile, ( Huıuıl ) - Ka· 

Hp Reılt ojlu Kham hayvan 
almak Uzere köylere alderken 
Kayalı k6yti of Yaranda ISnUne biri 
ılllhh diğeri ıllllııız iki klıl çık
mıı, Kazımı don, aönılek kaİın· 
caya kadar ıoymuı, üzerindeki 
20 lirayı da alarak 1avuımuılar• 

dır. Klıım baıına gelenleri nahiye 
mUdUrUne anlatmııtır. 

Dınizlidı Sıcaklar 

Blıa ( Huıuıl ) - Btıalılar 
buıUnlerde kozalarını topladı. 
Satıı yerine getirdi. Lakin Buraada 
lciloıu 80 yapan bu aU~el UrUnUn 
buradaki alıcılar klloaunu 60 tan 
yukar1 almıyorlar. 60 ı da en iyi 
mala veriyorlar. 

Orta haJlller kırkla 50 araıın· 
da &ablmaktadır. Bu yıl Birada, 

=800 kutu böcek tohumu açılmııtar. 
Orta bir heaaba göre Biga ve 
civarında bu yıl 50.000 kilo ka· 
dar keza alınmıı Ye balkın ke1e·· 
ılne kozadan 25.000 lira kadar 
bir vara ılrmlttlr. 

Havza 

Pancarlarında 
Haıtelık Kalmadı 

Havza (H uıuı1) - Şeker pan· 
carlarına U1Uıen kurtlarla yapılan 
aavaı iyi bir ıonuç vermiı, ortada 
kurt •• hastalık kalmamııtır. 

Sıylavlır Halkı Dlnliyorlar 
Hayza (Huıuı1) - Seçim dal· 

relerini gezen Samıun meb,uıları 
buraya da ıelmlıler, balkın 
dertlerini Ye ldeklerlnl dlnlemit
lerdir. 

Mallar Sergisi 

Denizli ( Huauıi ) - Burada 
ııcakbk ıok f aıladır. Gölredo de· 
rece 38·39dur: Halk ıubaılarıada, 
•i•ç altlarında Yakit ıe9irmek· 
tedlrler. Denizlide bu fabrikaaa 
yoktur, köylerden aelea kar da 

Konya Yerli M•llır Hrglıi aoıbrken 

ihtiyaca klfl ıelmemektedir. 
H•lk ııkıntı çekmektedir. 

Tirtdı Bir Kaçakçı Yakalandı 

Tire (Hl!ıuıt) - Kaçak rakı 
yapm9kta olan Y •ı oilu Mehmet 
cllrmUmeıhut haliD(ie yakaJaamıı. 
adli)'eye veribaiıtir. 

Konya (Huıuıt) - Konra tlBrdlncU yerH mallar aerıılıinln açıl· 
maaı dola,ııile yapılan tiren pek parlak olmuıtur. Sergi çok gOzel 
Y• çok zenıindir. Kııa bir zaman içinde TUrk endttıtriıinln yUkaeliı 
dereceılni de mukayeHll bir ıekllde ıöıtermeıi itibarile önemlidir. 
Konya 1er1lılne lıtirak eden firmalar latanbul yeril mallar aor• 
ıiıine de lıtirak edecektir. 

-------------------------------·-----~ 
Tirede Kadm Yozunde BirCinayet 

Tire (H\lıuıJ) - 19 yaıında 
Halil ifiıp,lnde bir genç himay.,ıine 
aldıiı Hat ıceye teca'.'ÜZ etmiı 
bulunduğu için Emir Ali adla bir 
genci öldürm~tür. Halil adliyeye 
tealim edilmi§lİr. 

Denizlide Elaklrik Fabrikası 
Denizli (Huıuıi) - Burada 

lktuıat Bankası tarafından bir 
elektrik fabrikası yapbrılması 

kararlaşbrılmıı, baurhklara bat'" 
lanılmıştır. 

T•nomuz 6 1 

1 1 

' 
Rom~ - Lontlra _J 

lngiltere ile 
Italganın 
Çatıımaları 

Habeı .. ltalya anlaıamamaz 
hlının aldığı aon ıeldl, lngilter 
ile ltalya araaında çatıımaJar 
yol açıyor. ÇtbıkU lnıiltere, koc 
Habeı Ulke•lnio ltalyaya lokm 
o~ma11na tamamen muhaliftir. Bu 
Hbeple lnılltere Ye lta!ya 
fl.Jt ttd•rl biri birlerin• ça~ıp 

4~ıyerrlat. Mançeater Guar-
dlyan adınd•Lı.I lnailiz ıazeteal, 

ıon nuıbalarandan birinde "Sinyor 
MuıoHol ., bııhkla bir yazıunda 
diyor ki: 

" ltalyan diktatörft hemen 
hemen beratın bir taraftan bağırıp 
çaiırıyor, öte taraftan da Afri• 
ka1a asker ıöndermekte devam 
ediyor. Bu ıuretle, 1a•aıa giden 
bu yoldan •eri dönlllmHlni de 
ıtınden gttne gUçleıtlrlyor. 

Onun Yerditl ateıli aöy• 
le•l•r ile HYklyat gemllerlnin 
sayı11 Hthkça preıtlj, uluıal 

hayıiyet ve bayratm ferefJ 
gibi ıöılerln her biri verilen emek 
mukabilinde bir mllkAfat bekliyor. 
Geçen ,nn diktatör Inıiltere ıibl 
dünya efklnumumlyeılne aldır• 

mı yarak kendilerine büyük bf r 
imparatorluk kuran memleketleri 
mlı~l ıöatererek bu nazarlyedekl 
laabeti lfaret etti. 

DUo de Bald•lnin "diktatörlük 
rejimi içinde hareket halinde olan 
efklrıumumlye cereyanlara yok .. 
tur ve onun için ltalyada Hahe• 
ıiıtan mHeleal hakkmda efkirıu· 
mumiye cereyanı yoktur.,, söz4 

lerlne karp ateı pUıkUrdU. Dikta· 
t6r fena halde hiddet ediyor. Onun 
nazannda efkarıumumlye &lyah 
ıömleklilerln ıayretlerile galeyana 
ıetirllen gtllUnç bir kukladan 
baıka bir ıey değildir. Buna rağ· 
men hakikat ortadadır. 8UtUn 
diktatörler ıfbl Muıolininln de 
nefret ettiil efkirıumumlye onun 
hiddetinden dolayı değişecek 
Yeya hafifleyecek değildir. Va• 
kıa bllytik emperyallzmlerln yap
bit da buılln Musolloinin 
Habeıiıtana kartı J•pmalc nly~ 
tinde lolduju ıeyden pelc farklı 
dejlldlr. Fakat bu asırda ve 
dOnyanın bu~ı parçalarında durum 
deilımiıtlr. Bu,Un bu albl tılke· 
lere ıahlp olanlar onları a1ıl 
ıahlplerine iade ediyorlar. Veya .. 
but pek yakında iade edecekler• 
~lr. Bundan baıka bu devird() 
uluslardan çoj'u kendi lıtekleriJe 
IH'lfl bir politika davaaı olarak 
kulla11ro· ımalıt ü.ur& a11dlaımalarla 
ve Kı·vınaotlula bağbdır. ltal· 
yada dijer dt>Vletfo,J• yaptı~ı 
andlaımalaria, Kouoarıt ne V4ıl 
Parlı paktı ile b"JilıJır. 

Muaolini b~yUk bir ılddetle 
tehdide kalkıyor ve diyor ki : 
" Görülecek Hki ve yeni he· 
ıaplarımıı var Y• biz bu 
lflmlıl balledecejlz.,. . Fakat 
ejer bu lıl 1a•aı vasıtası ile 
halletmek kararanı vermiş ise, 
bUtUn dUnya efkin umumiyesine 
meydan okuma hakkı mUnha· 
11ran ona v.-rHmiş bir hak de
ğildir. Eier efkAr1Umumiye ve 
ltalyanın da menıup olduğu insan
lığın iyiyi ve kötülüğü tefrik eden 
vicdanı Musolinl ve ltalya 
indinde biç bir kıymeti olmıya n 
ıeyler iıe o halde niçin Habeşiı .. 
tan mesele&inin uluılar kurumun
d~ yeniden görUıUlmesine bizzat 
kendiai de muvafakat etti? Dünya 
efkarrnmumiyesi bir Diktatör 
tarafından ölüme mahkum edil· 
mekle ölmez • ., 



6 Temmuz 

( t iıemi) 
Yeni lngiliz -
Fransız Siyasal 
Rekabeti 

Son günlerde Franıa tarafındhaln 
1 1 uıa • Al111anya7a kartı uıatı aııf • 

yetinde tellllki olunabilecek bası 

ŞON POSTA 

ABİCI, 

Kara Ve Hava ·Silahları 

[ngiltere Fransa ile 
Uyuşmak istiyor 

s· t kım hareketler göze çarpıyor. ır ca 

Franııa eıkl mubariplerinlo Almaayayı Fakat Bir Şartla; ltalya Habe,ıstana HUcum 
&İyaretleri bu kabilden oldbutu Aıı!~! Ederse Fransa lngilterenin Faaliyetine Fransaya daYet edilen Ye ıııuıı 

nezaketle kabul olunan ukl A~·· Yardım Edecek 
nn.ıharipleri murahbularınii gBıterılea f 
alaka da bu cümleden olmak G.sere Londr~ 5 (A.A) - ngilte'e hGki-

!Büyük Seggah 
Akını 

Amerlkadan Avrupaya 
30000 Gezen Geliyor 
Nevyork lS (A.A) - Büyük ıezeıa 

(Hyyah) akını Avrupaya dotru git· 
mektıdlr. 11 bin ıezen bu hafta için
de 12 vapurla Blrletik Amerikadaıa 
yola çılcacaktır. Gt!eHk hafta içinde 
aynı miktar tahmin edilmektedir. Beı 
aeoedenberi ilk defa o'aral< Yapurlar 
dolu gitmektedir. 

•- .ı. ki ınu• ıpetlnlD Franta il• kara ve bava ıl• •uıydedlleblllr. Almanya&Hl '!' !Ahları hakku:ıda bir uyuıma elde et• 
barlpl4r cemiyeti devlete batlı ~lr aıek ltlD 1aröımeler fapmata basar 
h'ltliaao~e oldup i9h:.ı, bu &iyaretm old 11tu blldlrllmektedlr. 

Ôğnndlğlmizo e<Jre yola çıkacak A vuıturyada Kral- Hyyahların 1ayıı11 30000 dir. 

ehemmiyeti daha ziyade artlJOr. 80 Aneak lnıllter• b~nun l~la l~alya 
nıGıne1auıel\ oenılyetffl dnletl• bir taraflndan Habeılata na bir bUoum 
olınaundan dolayı blıut Rtiılclmlaur yapıbua, kendlılnln bu huıuata Ce• 
Hitler tarafındaD 199iJnıiılercUr •. Bu da, ae\'red• Hrfedea.tl faaliyette Fra•· 
lkl tarafıa tepaaıına tarlht bir huıu·. ..aıo yardun etme1lal tatt koymak· 

ıiyet Yeriyor. Yiae bu arada Franıa~ı~ tad:Oylk f;Jritanyanıa bir do~ aad--
Alınanya Ue keauımak f.tedlQ' D Iaımatıaa karı•• (alerlatar• 6lıaadıtı 
lıpat edea delHler ar .. ıada matbu~bo fakat Ayuıturyanıa erkiallfiDI HJ• 
ıırarlı nefrlyatlaı 1ııtermek · DMllB.- dırmak lçfıı bir ylken ._ıtına ıtrme.ll 
kQndUr. Fakat FraHIJ guetele~ı, kabul otmeai çok ıllphell buluDd!JfU 
buna tart olmak tı6re .llk har•k.•tuı ll~v• olunmaktedır. 
Alnıanya tarafından relmeal ıeap h lif D ğll 
•tt1tını kaydedlyorıar ıct vazi1•trn ltalya Mu a . e ' 
nezaketi kartıı:ada bu, hakikaten Belgratta Telif 
rarip a6rünU or. CClnkd geçenlerde 1 1 
bir ıöylo n~ea Hftl•Jı bu ıöslerH• Roma S (A.A) - talya hDkdm•t 
Fransaya elini uHfiıtını aııkça Habıburıların tekrar talata çtkntalll• a · rıaa prenı{p bakımından muhalif ol• 1 :rleınekten çeklnm•miftr. 

F dGtl8 bir adı• mamakla berab•r iyi ıonu9lar vlt• 
lt ranaayı böyle terbed ıo .. ıaınanda mHI ancak k.OçGk andlaıma Ue 

lllıya aevkeden •• 89• .. fi k f 
Alnıanyanın komıularlle iki tara 

1
1 uyuımata batlı bulunan Tuaa on •• 

tnuahedel,r akdetme1e baılaauı. 0 
• raa•ına alt hasırlıklar 70&fladen ıtm-

ln•ııdır. Bundan baıka lnrilterenlo dUİk aakaılı (ihtiyatlı) bir durum ta· 
Alınanlarla bir de11iz anlaıması hyap• kınmaktadır. 
lllaıı, bueu takiben bir de aY& G t il 1 1 
llluahedeal yapmak Oure bulumma• Bek, Pransuı az• ec er n 
••dır. ftalya ile Eraaıa, keadUerlnden KnEd1rdı 
•)'rı olarak lngllterealn deniı ıll&hJan Parlı, 5 ( A. A. ) - Alman • Po• 
tneselulnde AlmPnya il• anlaımaauu lonfa gBrGtmelerlndea bahaedta Jur-
blr nev\ ahde vef a11ılık uydı~r d •: nal gautoıl, Beoek'in Franeıa raze .. 
••ki müttefllclerln• bu 

80ı ta bu tecıllerlnl kabul etmemeılni protHto hUeunıa baıladılar. lngUttren a, ia 
hUcun1Ja.r karfıllnda mukabelul f etmektedir. Bu sruete diyor kh 

ı " 8. Beok'ln Alman gueteollerlne 0 

lllaktadır: d'~er bahlılerd• J•ptıtı ..ıl••• çapreıık •e 1aüphem Almanya ile 1
• h11 le•• ~ J 

•nla1111ak uıun ıUreHktl. Dv7 . ' ldl. Bb r8rGımelerln 8neml•i lll• mi· 
lll\niha 0 beklemektean, d.Anl• 'J; ~allfa etmek ne de kOıttltmek dogru 
lihları y bah•iode mlnaaıp b delildir . ., 
••nıin ltulur bulmas anlaımayı lkHlıiöre Beçk'la ılSrlnialıı boı 
llluvafık 1ardQm. Muvaffak olurtuıa bir veaika oldutunu yazıyor 
•hı de benim glbl rapınıı. Jeponler çın.de letedlklerlnl 

BaıblUün dan harlıl kalap d• Yapıyorlar 
Partiyi kaybetmek lıtemiyea FraaH, Nanldn 

6 
(A.A.) _ Kuomltan~'ın 

lngilterenin bu amılt hareket tarzın• 1 at merkH komiteıl Japo111a nın 
dan ilham almııa bınılyor. BUtilD nıır 1 b a Q kon· 
bu ahval blıe rarbi AYrupada, lttetl a .. rln• Şanı ay • Dil r 

, , hit teyind•kl , .. mı memurlarını itten 
bir haylı ılyaaal faallretlere ıa çıkarİiılııtır. 

~·•t••ıaı hô,..ttlrlyor. ~;;~ s J N J N •••ha. & . 1 

Ed•hl z 1 Cahil t8~ 
T•J•lk• B 1 ·-,~i_(1 
a:: aa::a "" ::caı:ms 6 I 7 I 86 

No: 18 k hb b 1 f Buıtta• kadar blr(lo a a ın ı m 
Ben de onun gibi olmaya ~·· glnQnU kutluladık. 

lıııyorum. Hatta bu fikirle bir Bu isim gUnlorinia hepıl bu 
ekşa111 ahbaplarımdan blrlnlA 

11 
aylarına tHadUf edlıl p•k ta· 

(DJyaskalos)ta verdiği plllt ılya• tn detll. Baaa 6yle geliyorkl 
fetiade bın de epeyce l9tl91. ~ıpa tHD kendine bir isim ıll· 
Zannedlrordum ltJ oglarqJ da ol buluyor. 
coşkun ntt' ılerl fasla itmekten •• 
Ben içtikte raJa•tııı oldum. 
B8fını ajrıdı. DJUm tutuld.a. 
Nihayet Emin T oıua J!•Y bıDI bir 
•rabaya koyup eve ııtirdl. 

Sonraıını bilmiyorum. 
Ertııi ıUaU iılttim ki o, bıal 

bıraktıktan ıonra tekrar ziyafet• 
dönınu9. Bu piliç ziyafetleri dı 
Adanın modaaı. 

Ahbaplar sıra ile bu ziyafeti 
•eriyorlar. Efr gUn Hncıden .11ipa· 
~iı yapılıyor. Gazinonun çamlağa 
doru giden bahçesinde içki f Çİ• 
liyor ve yalnız plliç yeniyor. 
DansediJlyor. Bazan davetli ka· 
dınlar piyanoya geçip 9arkı · ça• 
lıyor ve bir ağızdan okuyorlar. 
Butun bunlar biror eğlence fırsatı. 

Ziyafet çekmek, eğlenti yap• 
inak için berkeı bir vesile bu
luyor. 

BurAya geleli iki ayı sreçti. i 

Hayatımdan rnımaunmuyum. 

Çok zaman bunu dlltllnUyo
rum. Her genç kıı için bir yol 

Bu yolu çizmek ve dıtfıtir· 
"~ d mık biraz da dUoUnUt •• uyuı 

iti.. hl l 
8 • annemin ter y11 Ye 

' kokusu il• şfttim. Şüphe onun 
yok ki benim gibi birçok kızlar· 
da böyledir. Mektep hayatım çok 

b ti Spor hevesi beni bir çok 
ıer H • 
genç erkek arkadaşlarlle tanıt' 
tırmııtı. Gözü kapalı bir kız de• 
ğildlm. Fakat bu hayatm da L:a· 
dını olamıyordum. 

Emin Tosun Bey• de buna f8"' 

ııyordul d 
Ben bu yorucu gezmeler en 

sıkıldıkca of . 
_ Hayret, hayret, " diyordu. 

O kadar sporcu oldugu halde, 
bunda ıatılacak taraf eöremiyo-

lık lıi Alevlendi lngiltere, Habe
şistanı Kendine 

1 Saklıyormuş 

Artidük Otto anntaile berab;r 

Belırat 6 (A.A) - Siyual ·~nen
Jer Avuıtur1a'da kabul edilen ıoo 
kanunu h•rret n tellıla karıılamak
ta n bunu AYuıturya'da lualhtıo 
tekrar kurulma11na dotru ablan bl· 

rincl adım olarak tellkkl etmekte· 
dlrler. 

F raneızlar Memnun DeAll 
Parfı, S (Huıusi) - Gazeteler, 

Habıbursılar hakkındaki kanunla· 
rıa tekrar gözden geçiril mesinl 

yeniz bulmaktadırlar. Populaire 
gaıeteılr 11Eğer bu proje kırallı· 
ğıo kurulmatı için bir babanı 
olarak kullanılacak olursa, elddt 
bir harp t•hlikesl demektir., 
diyor. 

rum. Sporu aevırim. Hattı timdi 
en çok sevdiğim motör kullan· 
masım da öğrendiğim için deniz• 
çıkmıya can abyorum. 

Keç kere yaya olarak bllyük 
tur yeptım. Birkaç kere yUrDye 
yllrllyı Heybeliye kadar gittim, BU· 
tün bunlar benim lçlo •n tabii eğ· 
lenceler. 

Beni 111kan o bir itkili ıece 
vı gllııdUı ziyafetleri. Terbiye· 
sb:ce, saygısızca zUpptlilder ve 
gölleriıler. 

Emin T oıun Bey dı. ıı 161· 
terlı meraklısı değil. 

YUrllyUfü, konuıuıu. yemek 
yeyiıl bile ıatafath. 

ZUppı değil. Fakat yaıına 
aöre yaıamıyor. Iıtınbula motörle 
gelip ıldlyor. 

Bir gUn ben vapurla inmek 
lıtedim. 

Bana ıUldUı 

- ln1anm böyle tık bir mo· 
t6rU olduktan sonra vapura bin· 
mHİ iUlüoç olur, dedf. Doğruıu 
halkın itiıip kakıımasına taham· 
mUl edemem. 

Cevap vermedim. 
Ve sormadımı 
- MotörUnilz of madan ance 

Adadan lııtonbula uçarak mı gidip 
sıeliyordunuzl 

Emin Tosun Bey iyi hoı adam. 
Fakat bu gösterit heve11lni hiç 
bıyenmiyorum. 

Babası orta halli bir memur .. 
mUf. Oğlunu biraz lisede okut• 

Roma, S ( Huıuıi ) - ltalyao 
gazeteleri, Habeı hıeselHinde İngll
terenln tuttutu yolu kötülemekte 
devam ediyorlar. Gazeteler lngiltere
ye karı• ateı ptııkOrmektedlrler. 

Glornale d' halla gazeteıi ynzdığı 
bir yuıdıı bllhaaaa ıunla.rı ıöyJQyor; 

"İnıiltero ancak Ye ancak Habe
tiıtanı kendine .aklamak için Ye bu 
topraklarda baıka herhangl bir dn
letln nüfuzunu llolemek lıhı çahı· 
maktadır.,, 

Sonu Neye Varacak 
Londra, S (H'1suat) - Mançuter 

Guardlen gazeteıl, lngilterenin Habeı 
mHeleslodeki durumunu mev:ıuubah
Hderkeo, ıtmdlkl diplomatik mann
raların sonuncu ne oluna olıun 
meselenin Ceonrede r8rlit01eceğlnl 
ümit emektedir. 

Bir Manevra Mı 
Londra, 6 ( A.A ) - Buradalı:l 

ftatyan çnenlerl, lııglltoro hOk-Qmetl 
taraf ıodan, ltalyan • Habeı anlaomaı .. 
lığıaa bir kotarma yolu bıdmak itin 
Fran111 nudinde yapılan ıoo teıeb• 
btlıU ıı•rçok bir politlkadH ılyadt, 
uluılar ıo•yetHinln ltalya1a kartı 
almaat muhtemel bir kararı himaye 
için yapılmıı bir maneYra telAkkl 
etmektedirler. 

İngiliz ıiyul, uluılar ııoıyetHlnden 
yana olan komoyun (efkirı umumiye) 
tiddetll tnylkl altında bulunmak
tadır. 

Çin • Japon Anlatması 
Nankln S (A.A.) - Ôğrenll• 

diğine göre Çin· Japon anlaı· 
mazhğı kotarılmıştır. Bu anlao· 
manm tartları giıli tutulmaktadır. 

E 

1 
muı ve daha mektebi bltlrm•den 
babasını kaybeden Emin Tosun 
Bey klmseıiı:lik, himayesizlik f çln· 
de k ndi bavına hayatını kazan• 
mnk kaygusuna dllımliş. Yalnızlık 
insanları çok değlıtlrlr. lı baıa 
düıllnce çahıma cesareti kızışır. 
Bir dostek aramadan kendi itini 
eörmeye ahtır. 

Emin Toıun Bey de bana an• 
lattıtma göre böyle olmuı. Mek
tepte iken 11kılıan, b•cerJkıfı 
oldujunu ltlraf ediyor. Babaa1111 
kaybedince llk 6nce çok ııkılmıf. 
Sarıyerdı bağ, bahçe ublbl bir , 
dayııı Tarmıt ona sığınmak lıtemlf. 
Yüz vermemlıler. Sonra yavaı 
yaYaf açılmıf, serpllmlı, baba· 
ııodan kalan evi satmıı. Bir 
zaman onunla geçinmlı. Sonra 
bir tUccar yamna yazıcı glrmit
Bu tüccar eski bir haaın taı 
odasma iki kırık tandalyo ile blr 
çUrllk masa yerleıUrmlı, tütUa 
iti yapıyormuf. 

Emin Toaun Bey bu ıamanıaı 
anlatırken ben alilUyordum: 

- Dışarlıklı bir adamdı. TU· 
tUn Hzerlne it yapıyordu amma 
tutunun yUzUnU iördUğümUı: 
yoktu. Taş odaya araııra elle• 
rinde el kadar bir iki demet 
yaprak tUtUn ıetlrıo adamlar 
vardı. Bizim patron bu yaprak• 
!ara bakar, kokar, parmaklarlle 
yoklar, aydınlığa tutup damar· 
larına bakar. Sonra bJr fiat 

{ 

Gönül 

Nişanlım 
E'v/i 
Çıktı 

Sa yFa S 

"Uzun müddettenberJ bir gençle 
sevişiyordum. Nihayet niıanlanmıya 
karar verdik. Fakat evlenme karan 
ile birlikte bana evli olduğunu, hattA 
iki çocuğu bulunduğ~nu itiraf etti 
o vııkit afalladım. Şimdi lcarısıuı boşa• 
yaoağınf, biraz 1&bretmemi söylüyor. 
Ne yapacağımı vaoırdım. Ne duainiı 1 

1sme-
Bu adam aiıl belkide hakika· 

ten seviyor. Belki de hakikaten 
evini yıkıp ıizinlo eYlenmek niye· 
tindedir. Fakat evli bir adamın 
karııım boıam11ı o kadar kolay 
İf değildir. Belki do senelerce bir· 
birlerJnden ayrılamazlar. Bu kadar 
u:ı:un bir zaman onu naııl bekli· 
yecekıinlz? Sonra boşansa bile 
çocuklarını ne yapacakıınız? Her 
halde bu iıte ben istikbal göı; .. 
mfyorum. Bir an evvel ayrılmıya 
ve kendinizi kurtarmıya bakınız. 

• "Geçen gtın bir kır geslntisinde bir 
erkekle tanıgtım, fü& geno bana alAka 
gösterdi, ve buluımamı11 teklif etti. 
Ben böyle gizli randnulara alışlk 
olmadı~ım içln 1itme1• oHarıt ede• 
medlm. Fakat ioimde bir kurt var, 
hata ettiğimi n ayağıma gelen ıevgl• 
yl reddettiğimi sannedlyorum. Siz nı 
flkirdetlniı. ,, Nebahet 

Bu kabil tanıımalardo verilen 
randevular hiç bir zaman tamimi 
bir niyete delAlet etniez. Sizi ilk 
görtiıt• randeYuya çağıran bir 
aıence inanmamakla l11bet etmiı· 
alnı.:. Bunlar kız avcılarıdır ki, 
her görUttüklerl kızlara aynı tek• 
llfJ yapar, Y• her tuttukları çl· 
çekten bal almJya çıbıırlar. Bir 
iki defa görUıttnce alıe ümit ver• 
dikten ıonra da, ılll yarı yolda 
bırakıp ılderler. Onun için bu 
randOYuya gitmeyiniz •• bu kabil 
tekliflere de aldanmayınız. 

* Armenakta Kamil 
Boıanmadıkça baıkaslle evlt4 

nemezainiz. GDsterdiğiniz aebep 
boıanmak için kafidir, fakat 
Doktora göıterlp kabahatin kimde 
olduğu anlatıldı mı? Beyhude 
yere kadının aDnahına alrmıyiniı. 

TEYZE 
rn 

verirdi. 

Btttlln iol telefonda 1ıl>rUIUp 
bitiyordu. 

Hırgtın ltttlğlm llflar hemen 
hemen ıunlardıı 

- Samıun, yeni mahıul 98, 
TaıoYa 72, Akhlaar 55 ıif isken• 
derye. ıJıorta beraber 112, Avu .. 
turya rejiıl daha plyaıada ıörün
medl. Çıkoıloyaklar taH mal 
lstem11ler. Mııır ply&lfll bu yıl 
,ok mal çıkecell.. Yirmi blD 
Samsun ikinci .• Elde Yar, Kapadık 
ıönderdlk. Aline ıatıı yok. ~ 

BlltUa bu konuımalardan ıonra 
patron bana fıııldardıı 

- Yaz deftere.. Kalpazan 
ıadelerı yirmi b•ı bin Samıun, 
Holantı Tabako tlrketlne yU• 
yirmi bin Taıucu.. Çekoı)ovak 
kumpanyasından kırk Uç bin lira .• 
Banka defterini bana Ytr. Yarın 
ılgorta komfıyoncusu gelir. Beni 
beklesin .. 

BUtUn bu işler ağızdan tele
fonla olurdu. Ortada ne böyle 
binlerce, yU:ı binlerce kiloluk mül 
ne de bu kadar para görUnmezdl. 
Mürekkebi,· buruşuk bir banka 
defteri patronun cebinde gezer. 
Bizim mukayya kapla üzeri yağlı, 
lekell yevmiye defteri de o kırık 
bacakh masanın gözlerinde sUrU· 
nUrdU. 

Yazıhaneye llstU başı biçimsiz 
adamlar gelir giderdi. Bunlar 
ayak komiıyoncuları idi. 

~Arkaeı nr ) 



'Tb'ana ıe1>rlnla 7 !MI .. tar 
N dalreılnde kaaaflıasyon 

·-r.-r-.o-ltı_•_"-_... .7•P•htk•• toprak· 
1 

1• '30 ıpatre •ta
llcılllMf Mr tıdı 'bazı dav.ar 

Mlalr ankaııa rHtfe-
linmft •• açdaa çukur ıenlıletll· 
dltl 11man orada ıayet munta• 
cam .e pnlt ba11 eYlerln aakaıı 
buluomuıtar. Bu evlerin 6 •DCJ 
asırdan kal"-tı · tahmlll ~ 
aılktedk. 

Bir Doktorun 
Ghltlk 
lllotlarından (*) 

'Diş Köklerinle -ı.ftı1ıap 
'Bir ay enel Hyif n a~1i bir 
buta muayene tthn. Bir ay8an
beri 'IDUDtaH• ıwuNih ,.ı,n 'ft 
( 88 ) l p,gmvea ~il l'l!I bllt 
lj'nllDM• ı~M ediyor n 
-...em .alwwllll• ıivil~ 
ni teeı111lrle anlaeyow. 
Ciğerler.inde bir kt11ur yokm. 
'Bazım yoUanaiia bosukl11k yok
tu.. Dalağı ~ bncifeı'I balitabl!
• tiJ. ~ıtma ıywkwrea " giıli 
Wr ...._hii oı...,... !.ile ..... 
.......... il .... •d ..... 
,OlıOk 4felwiııla alariffl .ı .. 
temu Mtila ,tidhW 4a dv»
.JoNa. ( llukm B:H·Hpa ıfD.. 
.bl) den mu&iu~'1. l>iituiae 
radyo grıfilial 71ptırdudm 

pt•k .ba •11!-JeDlll ....... 
b11 •cbo safiden hutagb dlt 
•lleriDia ~wıdakl kı"'8rde Uü-
ı.hahuı bu ıtvi y~ •ahit 
ettim. M.üteUuıa blr dW ıieki
mlaı halta.mı .banle •Mim. Bir 
bafta ı.arfuula ateıl temamea 
düımUı, iıUhuı ferine ı•lmlf, 
baı 11.ğrılarındu eaer kalmamfı 
""e ıılthatini temamnı kazaamıııı. 

(*) Bu aMtitırı lrHlp Nlday .. ıı, ,..ı.ut 
Wr a h&eı• yap-.tsrw l&eUekıly- ,...._ 
nı&. Sıkıntı samaıuaud. 9u ••U. it& 
dokto . gibi imdadınıza r•tltebll:r. 

G-u .lmhlıralma• leliiacle 
1911 .. ıa. tOlaa s-çpadlllann 
bawaoma, lm4lkl ıhalde Mir•y 
....... , acbada bir l&adaa aw1-it 
,...a.. Motr Mirey Meroııer p 
çende bir fıraattan llllfade derek 
( 0.,- ) • glhnit " gelince, 
Fraaıa•111 .._ mlltilm gaıetelerin· 
den bwlne l;fr teri yazı yazmaya 
baflamıftrr. Ba kadm dlyorkl: 

- Gtıyaadan illSndDğUm .1a• 
man r.aıtaelatj'lm, bakan, hlklm, 
aydlc:at, <loktor Yeya :ıazetec:l, 
hepal de dudaklarının ileDarınde 

aynı lalimalı bir .. lthmem• ile 
bana: 

- Muhak1ralı 11ndaıilan kaJ. } Oöyan ormanlanadao bir görilnüt 

ı 

------·-·-·-----...... -----

ecnnıleı ....... 
........ 1arafa :Şet..leM,mda 

( İbrahim Halil ), Cenabpa.-da 
I_( Şerllf OelAI). Fa•W. iA. K.mal), 
To,pkapada (Nazım }, S~ada 
( lbavan ), Xilçlikpuarda { Küoiı1'
pHllr ), EyUptı (Hikmet ) Gedik
p111ada « A1&doryan ,, DetterClarda 
(~t' Divaııydluaaa 1Ent ), 
Yemiıta '( Benuoıı t, .Babrköythıd• 
( Me~kez ). Beyojlu tarafı: '!l'ıakainı 
Boıtaııhaıında ( İtimat ), Tep,eba
ııada ( Ken1oll ). Tarlabaeınd• 
1 Tarlabaşı ), Galatııda ( Kapıiçi ), 
Şifliae ( Şişli l, Kaeımpaıaila ( 'Y •· 
ni Turan '' Hasköyde ( Yeni Tür· 
kiye ). Kadıköy tarafı: Muvakkit· 
haoe oaddetinde ( '.Leoa Çubukb
yan ), Kuşdilinde ( Huluıi Oımıın ). 



Yazlık 
Şuruplar 

Vipe Llklrl 
Vfp.ı.la upl• aJlldwp 

11kwc.k. r.-. 1'1r bY&DODa 
içine bir kat ı•ker, Wr kat Yifaı 
dlt•ecelr. Eiır tifaelll' ekti 111 
tekeri elan ltolca bnwk • ... 
.. kilde ka..,,_. ajaaa kaUr 
doldurulacak. Epr llklrla Ulll 
olma•m iatiyoraaaa& •tam kapabp 
bir ı•ce bırakıaıı YI ırt11l ,W 
lhıtUne ÇtkıncaJ& kadar ı•f 18plrto 
dakuna, " y1ae ajlm kapatıp 
bir tarda bldarum. lir llut•k 
ay bırakalUI. Bir butak ., 10ara 

bir tllbnttıa WJ• ...-Ct.11 
•tiztlp ...... ~ " 
llllıafirlvfnlsı ..... ıdlals. il'• 
IVtp ol••- lltlpr..... re• 
bırabaayuuz. Ket kat baatıkta 
•onra derhal laplrt_. 4a 11 .. 
)Ulauz •• ajlam kıpabp kaldıruus. 
Bu ııldldı ylf*ılır laıall • 
tal1Dadıfl için daha çok s.pirto 
•hr yı bittaltl llklr 611 claha Mil 
olur. 

* f 8'UP1ar 
Şım• "'el ı...... H.ı. 

""• de ac:a...,._. law n hlr 
Parça bir ,,,._ ppmafa •ir• 
llJor. M., • .ıarm baalan tath 
bazılan •kti ol.I• ..... IMr Mil 
için kuDımla• pru..... am • 
deiitfr. ._... ı.afll bamma 
bnetU IUrDP IAamdar. ı.,.a 
bu muhteRf fWUplanD aual J• 
pılclafuu ulatacatız. 

l -'- Hl8I fUlllP: T .. ..,. 
valar l9ln • bir •çl ...... ... 
ilçll ... 

2 - Orta karar ıurap: Pık 
tatlı ol•y•• mervalar itin • llir 
Glç8 pkır, bir llçl n. ÇUek 
için bu llçtl lyltllr. 

a - Kavvıtll fUl'Up; ...... 
teker bir llçl -. lu • _..., 
••1•alar tıia k•anıla...._. 

ş.ap ... ppllar? lfftll 
..,. .. ,....... Soara ,._ 
...... .. • ,....,. b.W .. 
..-...z. O.•• ıoara da llf 
dakika k_. ........ ,......._ 

Çenenizi 
Güzellettiriniz z.,....., .......... ı.ı 

eritmek Wey••• • fptle 
Wrtlerladvk .. ~ ... 
HaJWd ı•llilia • WriMI 
.. ~ .... deri ............... Derileıl 
prfia oı..,aa •ı-.ıer Jll&e· 
rhade ldç Wr ~ oı.ua bile 
, ... ,.... .. ,.... ..... 1r1 •• 

Buaaa ....... ıerl.,. 
-tıliraıt ,.,.,..... fabl .. 
pek ..,..ta.,.. .. ..., ...... .. 
Api* .. ..ıı ..... .. . ..,. ........ . ..•. ..• ,,. '°' "hW elJı .. - llH••• 

Dlıt ilci .....,.. •-
ıtaı b4ar --~ 1/41 
btl.r fiadak ha..... w J/4 1 
bet... tla nalaıls ela ..... 

..Gh.faia iP• J• ,.,.. 
•• k•llfbra bnfbna .. , •• 
~ 5-ra la•k • ıltv
••' • aonra tla laep kanfbra 
~ra cini ili•• ıclmls n .... 
.... ..... paaida altma, , ... ............ " ........ 

-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elbiseler Ve Şapkalar 

lt•mfmlzh •lrdljilnlb liri 1 
elbll..ta lldll .. Partala •• ••r 
hur ter.lilerladea biri olu Mat
mazel AUkala mocleUdlr. AUlmte 
bu •••• •• si•• çarp•• ,., W 
blztl. Yoı.. " tlft etektir. Oaaa 
modılluba .. ı.W. uapri•• or
ıaatla vardlr. lp.idll.tla tik 
reasl n blllaaua UJHA realderl 
tırclla eclerlw. Gecı ılblHler.lafa 
arkalı çok apk inleri Ilı çın•J• 
11kacak kadar bpahdır. Spor, 
90kak ılbilelerbade, ı•J•t ıenlt 
cepleri •ırdar. • 

Kumqlu ........ tifo•• ka-

tlar la• cııicl •ardar. Rulderclea 
t.cila •ttlll aohak maft, pulale 
..... .., ..... bll ............... 
le lçla beyazdır. 

Realmdıld una I"' elblıul 
tfçeldl orpntladea J&pılm11br. 
Kumqıa rap liyahbr. Oıerindı 
be1u çiçekler Yardir. 

Çocutunuza 
..,... b ..... laattaalarda 

dala& ,.... palldua.. ,. .... 

Jimnastik 
... 11111, ........... , .... 
••kollan rm lraWar, Hcaklan 
...... Dl slltl bna jmautlk p

cal• cı.- lllrar. 'lJ W...1111 
.... ,.. .. _ HalbaM Aa. 

rlk•• .. jbDaaatiklerl uyattaW 
bala laanketlere IMazetenk çHak 

ıpa a1aa etieac•H Wr laalı ..... .., .•... ,, . ....._ 
ocıe ,.. ,.. .,... ç••11 

..,. .. - ..... ltlr .. ., ...... 

....... zarfmtla çocajua Ja. 
1artlak l ....... kemildul ... 
...,.1 .,. ..... ı.ı.r1 ıa•ıı r ..., .................. .... . -· ............... ..----------.. 
pcut.- -'"' Wrçek ..... ._... ._.. O,ua H ... 
... latiJl9ll ..... ...,. ........ 
..,.ıetdlfelw .. ı..eb6*ıla ç• • J••• çocatıı • ._ ,...-. 
ıaMer lflll laj.ı.h ohlap ulıpl- - laftlJe ecllıa harM.U., ...... .,. -·· ....... .,......_ 

ı _ llıılld•h liamek; ltalaç.. 0.lın tlerl •ahi7ıtlal llllls 

•·ıa 
411

•:.a ...._. ıtrafuad-. oı.. ••••I laarekıtlerdıa dJ•• ... __ ._.. iMi ., 1 la lclmaaa ahıbnld-

4izled .... pbn kaldmp .... • ... 
,..k - ..... frai tubaJ...... 1 - .. ,,., 

... ,..... ---"" ı - Kile klfpda lillrmek a - lia•1• iplik seç1rme1ı 
2 - IC......._ l'sl wll; 4 - flaeqamu .,w o,.. 

...... , ... - ahr ıfbl .. 
WıllfAlrlllpplmrl ......... ek,.. • ......... b, • 
aehl ... .-cima lshı• taplu L-,----------

' 

Dlf..t ,..U JlnlldeHJr, lçia· 
lekl b.&k de t.1111 tlf.Uu 

1 rapd.....,. Şapka Baki laa11na
..... K•clelut •• inindeki 
pPk ... •I kadlfıdeadlr. Bua
lardu ltafka mı ıerek .. prime 
...... k ................ , .. 
p1••1 Jab llDelderDe ,._dea 
Mrala.t ldetta• lreWlwtıım 
ıayet pratik •• orijinal bir bulk 
Oraell takcM• Hlyaru. Bu JU&a 
wJa alrp•lan lfla ba bahis 
bifil•lt kaftudar. 

y. clt•il ber•clbds ..., o -
•• katlu orljiaal •• zarifi 

Yapbrınız 
.... kljıdlma ............ 
lfl•ecelr, takl aefu blms1 .. 1• 
b•ıı. KQMlm pdlam.. rerla• 
de ... ltlr1Wrlae Çllpllaeak. 
8aylıclillaiz yqtald çocald. .... 
ita la....ı.ti lf cWa •• ıtmık 
Wlhlr. • .. wL.t P•la• Wlh••• dj•leri ıcıa .,,. Et• 
ç.ocula laanklta t.effllire yap 
....nlz cam lllalar, fakat lrqat 
fltJr dı patlataLm ..... kop ......... 

3 - 8-yatma; lrir kut ı a ...... ,..... ........ , ,... 
,.blıacsk "llacayatıau,, derdemu 
11Plaprak ft kolna ,akarı uza. 
twk .. ... blalacak. tekrar 
bıı •• IPl••)'Blif ııw ,.,.ı.aı1s 
... .. ....... w;ı.. Wrbiri 
• .... Art def•,.,. ... 

.. - ....,. ipllr ~irmek; 
.._ llllll• lıılltl•ıeek. •f llacak 
,.k ........ kaldlnltp .. Wa-
.... ,. .... Wk ... içlae peirl-
lecılr, bir deldb &a,r. .......nak 
bu h ... pça kellana yapbjı laalka 
ljMm sisi diz dı o:ayer 
._eldir. Bir baealcı. ,.plaktan 
..... &Jai ._.ket cDiw hecaMs 
4a ,a,.ı..ak fabl eller laep a;.i 
.-,._. •nshsua •tlı&ek. 

~ 

Bu11ları 
Biliger Muenuz? 

Ef er Kıı•'•ı Yazlık 
Mantonuz Varta 

Eir Jazlik 111Qto11111 kııalmı•• 
lalç llzllmıyia. Bira daha kualt-. 
ÇOakl ba .... yulak 1U11tolar 
3-4 UIUlllaiuadadır. Apjıdaa 
elblaeDbla ıteldarl :1örllam1Hdlr. 
Dlğmelvhd de dellftlrir, ..... 
temlıletlr •• tıtQler11alz ... araf. 
•ç• JUi ı•fir•lf olunuauz. 

* 
Siyah Elblaeni&le Giymek 

için 
Eter liJÜ elbllaDh dar n 

Maunla ıobfa ı•lr•ak lateml-
1ora .. z, ti&erlaı kalp uıuatu

funda klılk bir aeket yaplDll " 
emprimeden aatar ıeçlrlals. aıal 
emprimeden iatenıalz in.il• bir• 
lıtedljbaiz umu çıkarahllaem 
lçba ejreti lutturulmq Wr de jak 
Japa& Dailflklik oı.... jçla 
arama da elb._Jl 1..U Mtıa4ea 
bir ........ tlJinfz. 

* lfer Bacaldamnzda Le-
kel• Varaa 

a. Jhdea IOl&ep çorapm 
çakamaronaaız, dflle obllptll 
bılfbnp bir merhem ,.plDIL 
V•Jlllml eczaaedıa ,.,mm ... 
lçlre ltlre ba•kl.nma .. ..._ 
Bir ıeee a,ı. bırakum •• utul 
.... ,.kayma. 

I• .. 

ue• Burn•nuz YayvanA 
... baa •-'eketlerde -

Drala dhelflterlar.. ır.ut •• 
llatlJaçla• dell - ... itla 
,.,...... bir ... u,.e .. .... 
lçilt pek pahaladır. U.. d• Mı 
operatılrtba ır.. detllcllr. Baaaa 
18 ...., çarul HlaUD llttlae 
a11k 1aalanaa kofU nak ptMlra 
•mektl.. 

E" Kadını N•ler 
Bilmeli? 
l>ifmelerin Çabuk Kop

mama•• lçla 
N.. Ilı :in ı JI••• tek W r .. ........................ 

ukumclaa c11ltm•nla .... .
beW.,la. a.. mA.t •.k içia 
__ .,. direrken .. defa .. 

cllldn, Mr defa DmlldeJin. ..,._ 
dikince araclaa Mr iplik ltop1& 
... cllprleri i'-"' ., ...... lçla 
Jlne clljmı ,.rlad• durur. 

Jf 

T•lanm••••ılçıa 

* 
Pelteyi udu 

Enel ,..,. ................ .. 
......... ba kaba~ clata
"' • ..,_.._. pell9Dia ta .... ,., ............. .... 
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Perşembenin aeuşı I 
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Hayır 

Alhn baıb, deniı; bakışlı ıeiıç 
kadın mavi bir rop giymiıti. 
Görenler beğendiler: ' 

- Robunuz çok gözeli 
Dediler, altın baıh, deniz 

bakııh genç kadının deniz. bakıı· 
larında bir parıltı beJirdi: 

Genç kadına sokuldum: 
- Hayır, dedim, yamldılıar, 

doğruyu b•n ıöyleyeyim: Robunuz 
çok çirkini 

Altan baıb, deniz bakıtlı genç 
kadmın deniz bakışları bulandı. 
Coıacak atlıyacak sandım; amma 
c::oıturamadım, •ilatmadım; söz.· 
lerlml tamamladım: 

- Okadar gUzelıinlz ki çirkin 
bir rop bile ılzln üzerinizde güzel 
ıörllntıyor. 

Altın baılı denlz bakıth genç 
kadmın dtnlz bakışlarında biraz 
evvelkinden daha tatlı, dalia 
cana yakm bir parıltı belirdlr. 

Mizahçı 

Halbuki 
Budala!ıktan konuşu· 

luyordu, biri: 

- Ben, dedi, budala•. 

btın frai olduğıina lna· 

nmm ! 

Öteki ı 
- Zannetmem, dedi, 

mesela sizin babanızı ta· 

nırım, aklı baımda bir 

adamdı, biç budala de· 
ğildi. Halbuki. .• 

Söyle 
Kumar oynamıı evine 

dlin:iyordu; karıısına biri 
çıktı: 

- S6k'1l paraları 1 
- Param yok, hep-

ılni kaybettim. 

- Öyle iae kazananın 
adrnı, nerede oturduğunu 
söyle 1 

- Bir falcı uç gün sonra evleneceksin, 
o zamandanberi üzt~ntü içindeyim. 

Falcı bunu di) eli kaç gün oldu? 
iki ay! 

dedi, 

Atıyorlar 

Atıyorlardı: 

- Benim babam, de

di, okadar uzun boyludur 

ki ıapkaaını batından 

alabilmek ı,in, merdivene 

çıkar. 

Öteld daha yamandı. 
- Benim babam, de

di, okadar uzun boyludur 

ki geçen kıı çıplak ayakla 

auya ba1mıt soğuk al

mıfh. Bu yüzden alta ay 

sonra nezleye tutuldu. 

Hayır 

Topala •orduları • 

- Her vakit topallar 

mıaın ? 
- Hayır, dedi, yalnız 

yürüdüğüm zaman f 

BU DA BİR MAVALDI 

1 L 

1 Boş Sizler . 1 
--!--' -----r 

Bilmiyorum 
Evleneceklerdi. ku: aü.zel erkek 

gençti, kız erkejln gözlerinin 
içine baktı: 

.....: Evleneceğiz, dedi, amma 
sana soracağım feyler var. Seo 
dikiş dlkmeaioi, yemek piıirmeıiol 
oda sllpUrmeslni bilirmisin? 

ıun. 

Bunları niye bana ıoruyor-

Ben bilmiyorum da!. 

Söylemedim 
Amir, memura çıkııtı: 
- Dun, kayınvalideniıin cena

ze1lnde bulunmayı arzu ettiğinlJ 
lçi11 lzln . lıtedlniz: Ben de verdim, 
halbuki kayınvalidenlz 1ağmııf 

- Ben de öldlliUnll aBylem,.. 
elim ki, 1adece cena:ıe&inde bu• 
lunmak lıtlyorum, dedim. 

Yanyana 
Evli 

yandı: 
adam evli adama dert 

- Telefon batında gUzel bir 
kadına llAnı aık ederken karım 

yakaladı. 

Okulda Aklımı benim o kıs Ayrllmıştı bir e,ten, Vücudü billfırdandı, Yilzt' bakııı tatlı, - Telefonda bir arkadaşımJı 
Mualllm, talebeyeı Bir anda çeldi, ç!l.ldı.. Gökyüzünde güneşten Aydınlıktı, nurdandı Kalbe akışı tatlı, alay ediyorum, deaeydin! 
_ Et yenir, fakat kemik ne Mi1afir gibi yaluız Bakı~ları ateşten Pek güç buluuurdaodı Kalbi yakıjı tatlı.. - Diyemezdim. fmkin yoktu, 

yapılır! Kalbime geldi, kaldı.. Sanki bir seldi, ealdı.. O bir emeld:, maldı.. Hem baldı, beldi, baldı.. ıUzel kadın da ben de yazıha-
. IMSET - Eti alındıktan aonra çöp nemdeki telefonun baıinda yan'" 

tenekeaine ablır. yana duruyorduk! 
...................................................................................................................................................................... ,.,., 

Ben 
Olmadım 

Sınıfta gUrtll
tli olmuıtu, mu· 
allim yaramaz 
taleb•ye döndü : 

- Bu gü· 
rültliye kim H· 

bep oldu? 
Vallahi 

blllihi ben ıc· 

bep olmadım. 

....:. Biraz za· 
man ıonıa mu· 
allim yine ya
ramaz tal•beye 
döndii: 

r ~ 
Hokkabaza Dönmüt f 

Eıımlw moda rU:ıgihı, ~ 
Lodos poyraza clonınÜjj 
Kapkııraymış saçları; 

S:uarmıı 111za döunıüı .• 

Altı aylık ondiile, 
On iki aylık Jıiıt>, 

~aç döküle dökiile 
Kafalar daza dönmüı •• 

Beyaı, güneşte yanmış: 

Kumralı ola boyanmıı; 
Ne de çok poclralanuıış, 
Zenci beyına dönmü~ .. 

O Kadar Ki 
- Kocam bu 

günlerde klmsı 
ile konuımak 
latemiyor.. Oka• 
dar ki ... 

- ????? 
- Tek, aöı 

ı8ylemlye mec
bur kalmıyayıoı 
diye aynaya bile 
bakmıyor. 

Niye 
Bir mileHeH 

aabiblne sordum: 
- Kasada• 

nm nly• bir g6· 
Pek deği~miş şu bayan, zll kör, bir aya• 

- Amerika- Kalmllmıı hiç tanıyan; tı topal bir kolu 
nm keşfine kim Her kadın göa boyayan çolak intihap 
sebep oldu. Bir hokkabaza dönmüı.. ettin ? 

Vallahi - Bir gUn bir aslanla karıı karııya gelmiıtim. IMSET - Artlsltldlr, fakat gUnden ılne tİfmanlayor. Kaçana 
biUihi ben .,,.. - Korkmadın mı? .J - Tablt bir ıey, ıon oynadıkları piyealn llçtlnctl çabuk bulunur 
hep olmadım. - Hayır, korkmadım; aslan kafeste idi. perdes~ bir y~mek 1alonunda ıeçiyor. diye! 

·········••e•••e•••••••••••••••••e•••···············•·e• .. e••················· ... ••••• .... ····························•e••·································· .. 
Dakika Hesabı 

Bayan hizmetçiyi çajudı: 
- Bu yumurtalar çok aert 

olmuı, kaç dakika ateıte tuttun? 
- Dokuz dakika! 
- Ben sana Uç dakika demlı· 

Um. 
Evet amma, yumurta bir 

tane değil Uç taneydi. 

- Güle gi.ıle git güzelim, 
eve gernce hatırladımi m~aer 

ben ewli imişim 1 

Ki fi 
Çalgılı bir 

bahçede Bayla 
Bayan konuıu
yorlardı: 

- Şarkı aöy• 
leyen bu kadın 
alkışlanmıya de
ğer mi? 

- Tabii de· 
ğer, Bayanım! 

- Se1i gil· 
zel değil! 

- K•ndi gll· 
zel ya kafi 1 

Acemiler 
iki kişi boksı 

maçı yapacak· 
lardı, liçlincU 
kişiye teklif et· 
tiler : 

Sen de 
hakem ol r 

- Boka bil
diğim lçinı sizin 
maçıaızda ha
kem olamuı 1 

~ 

- B•nl se'f'diilnizi bir kere ağzmızdan duyınak için yarı ömrllmU 
feda eder,dim. 

- Yan omrllnUzü mil? Ben al)zftmU bitiremed•n öliiverereksinlı 
llem•k l 

inan 
Sevlıiyorlar• 

dı. Kız bir ıa• 
rıım ıü:ıel, er
kek. hir itfaiye 
neferi IC:ll. Kız 
erkete ıokuldu: 

- Beni ço~ 
mu seviyoraun ? 

- Pek çokl 
- inanayım 

mı? 
- inan ya! 

Senin gibi ateı 
bakııh alev du· 
dakh kızı hl~ 
sevmeı: olur 
muyum? 

Sonu 
Erkek kanaı

na kızdı: 
- Yine para 

Iıtiyoraun, bu 
itin ıonu ne ola· 
cak bHirmisin ? 

- Bi:irim, al· 
dığım para ter-
ziye ıapkacıya 
gid~ek 1 ı 

Ban De Öyle 
Re&1am söyledi: 

- Ben çalııırken baıkaları 

Hyrederıe çok kızarım. 

Karıııındakl cevap verdi: 
Ben de llylel 
Siz de reuammıııoız? 

Hayır bsrsızıml 

- Ne olur Bayan; yüzüm• 
tatlı tatlı aUlüverin de karıu> 
kıakansın ! 



6 Temmuz 

Mae VestAmerika Alayların
dan Birine Fahri Albay 

Tayin Edildi 
Epr Ma• V eıt ıttaln ltlrln.le 

alaema Hnatklrlıjından YHI•, .. 
cek, yabvt da Ualloll kay~e••oek 
olurıa ltılz kalmıyaoaktcr. ~-· 
diaine verilen rakilatoln lmtır~ı· 
lar1nı kullanmak i•klaına manidir. 

Zira, ihtimal ltlb»ltti•is, ıp,i,. 
alay (albay) naa11ediha{ittr. lttlı 
da a vazıh olahm : Am•rlt.tcla 
C. C. C. harflerlle f8aterile• 
( Civilien Cootervatio• CorJ•I ) u 
fahri kumandanıdır. Tayini Ma" 
diaine bu kurı.t.m namına •UIAzl• 
(teımen) Koper tarafından reıml 
bir bildirik ile bildlrilmlı Ye ken
disinin zabitler ıalonµaa aııl(llak 
üzere bir resmi iıtonllmlttlr. Mae 
Mest'ln ıon eseri, "Ben bir 
Ladv olmak iıtlyorum,, atliaı 
taııyan filmdir. . 

Mae Meıt'in ıon fllnuoden 
bahsederkea, bir de dedikodu· 
Eunu anlatalım; 

Paramuot ıtlldyolarıada "ben 
bir levi oJmak istiyorum., fil•I 
çevrllirk n, yine aynı Kurumda 
"haçlılar., filminin bitirllmealn• 
çalışılıyormuf. Biliralnlı, Seall 
B. Mifle' in idaresinde yapılan 
bu sonuncu filmin baılıca aktör
ler;nden biri Henri VJlkokaon'da 
ve aslan yürekli Rifar rolUnD 
oynamııtır. Tabii ~Qtiln ıHaUnD 
orta asır ıövalyelerınln •ırhh el· 
biıeleri içinde ıeçlrınlıtir, bel 
bol ter dökmUıtür. 

Halbuki, anlattaklarıaa alre 
Henrl Vtlkokıon akı•• bu alır 
elblaeleri ıırbnda atarken le. 
na laalde yoruldujuau ıly• 
)er, tfkiyet edip dururmUj, 
buna mukal>H Mae W est IH ı r 
e1bl1elerinl flylp, biç yoıaualuk ki 
ıöıtermed n eütn yolunu tutarmıo. 

Bir Sanatkirın 
&si /gice 
Deği,ti 

Hab.r aldıiımıza rllre jık 
Oakle geçenlerde, burnundan Ye 

buğ'aıından bir ameliyat ıeçirmif, 
ve bu ameliyatın netlcHinde sesi 
epeyce deiitmiıtir. Bu deilıikliiin 
lehinde mi, yokaa aleyhinde mi 
olduiunu henüz bllmlyoruı. 

Cesil B Mille 
Bir Yat 

ldı 
Tanınmış rejiıör c .. n 8, Mille 

cenup denizlerinde dolatmak mak· 
sadile yapı~mış , sonradan eğlence 
iemisine çevrilmiş bir yat satın 
almıt ye buna ( Sea v .. rd) ,adını 
'fermiıt ir. 

tdae Veıt "B•ıa Bir Lady Olmak latiyorum,, rolilnae 
Arada ne mUnaHbet var? ı aörlllUr. Bu, aarl kadının yor-

demeyiulz, her lklılaln de 1ahne pnluta karıı erkekten daha 
el~~elffl tartılacak olurH atır- dayanıkla, yahutta, mUtevekldl 
lıtde Wrltirine denk oldukları oldutunu g6ıterlr. 

Yeni 

1

. Alber Prejan Tatil Günle
rini Hastanede Geçiriyor 

Yaa tarafta (Jean Parker) ı rlJrll· 
yonuauı, tatil 8Jlarını fÖDef baDyOH 
7aparak ••çlrmektedir. Fakat her 
HD'atkArf, fıraattan bu der6ce lıtifade 
eder aanma7ınıı, içlerinde tallıiılerl 
4e nrdır. Bu•l•rıa batı•da (Alber 
Poojan} ••lir, Hbeblni kendiıindea 
dlole1l•lı; 

ıki haft.alık tatilim, bir de fabrl• 
kadan ye•ı çıkmıı pınl parıl Jan 
otomobilim vardı. Cenubi Fıan1an~: 
bir plljına •itmek Oıere yola çıktına. 
Daha nrmamııta111 )d haya b d 
ılk gürlemeye bat1adı. Klpetı:: du~ 
k~rlurak y•re atladı, 1ılcı bir firen 
yaptım, Dit tarafını bilmeıyoruns. 
G6zlmU hutanede açtım, otomobiliniz 
parçalandı, ıaç kurtuldunuz, dediler. 

Filimlerden Bazı Parçalar 

Janita fflrulndea l.ir '8abne : Ulı sırada Mllly Mathlı, DoumeJ, 
Alfred kede. Mil'eUle Perrey, Raymond Cordy. Beby ıörOnm~:.tcdirler. 

=Haftanın 
Ame rlkada ; Son haftalar 

içinde yapllan rotekıiz Ye donuk 
fllimler ara11ında blrincillii "aon 
tabı., adı•ı . taııyan kaı~nmııtır. 
Dcr1ek zaan~derlz, Hükllmde 

1 mübalAl'aya.a&plllff olmayız. Filim 
fena değildir. Gerçekten ara) ınıL 
içinde akıayan tek bir nokta 
bulamanınız. Fakat parlayaD ve 
ıeyircl dudağında hhl:i lıaten ıUıel 
ıözlerinl döktüren bir 
bulmanız da mllmkUn 
Adından belli, bu bir 
blkAyealdlr; 

parçaıını 

dejildir. 
ıuetecl 

Bir ıenç kız gar. teci vardır, 
dlrektörll tar fından H ilmek· 
tedlr, eyJenmeye lıtonmekt dlr. 
Fakat o, bu iateil redd tmlıtlr. 
Nihayet iktidauıılıj'ı yUıUnden 
ıaıeteden çıkarılmıttar. Fakat bu 
l'Heteci bir katili meydana çıka· 
rarak iktidarını lıpat edecek Y• 

Filmleri --
niha•et eski direktörU ile evlen
mlye de razı olacaktır. 

Yine Amerikada " ilk it " adı 
altında yeni bir fllim daha ya
pıldı ki donukluk renktiizllk •e 

... t:anıızlık itibarile, ıon gtialcrln 
filimlerinden geri kalmaz denilse 
yeridir. Hele mevzuu da ço

cukçadır. 

Janet Gaynor lıminde bir genç 
kız vardır. Baba1anın servetini 
kaybettitlni sanarak hayatını 
kazanma Umldllo hizmetçiliğe gl,. 
mlotir. Bu genç lnz filmin ıonu

Da do ru iyi yem k pl~irmesinl 
öğren c k, bir ıoförle seviı cek, 
tcför bir motör icat ettiği için 
:l~ ain ol c k, Uıtellk babaiim:n 
servetini tekrar kazandığınıda 

6tren c ktlr. Bu filmi oynayanlaı 
Ned Sparlea. Louiı Dreıs r, Val· 
ter Conolly'dlr. 

Yeni yapılmakta olan Horray for love filmi için bllyllk f dakirl it 
yapılarak meıbur dan öı Marla GambareUi angaje edltmiotfr. Reıt 
bu san'atklrın çeYlrdlti bir parÇa eına&ıoda alaomııtır. 

Perdeye 
Bakalım 

Biraz Da, Henüz 
Geçmeyenlere 

Kulis Arasında Hazır-
lanıyor, Bilir n isiniz? 
Bayraja Allabaıamarladık 

filminin rejiıörlUğllnll yapmıı olıo 
Frank Borzak, Par mont studyo
auna geçmiıtir. Marlen Dltrlch 
tarafından ( inci Gerdanlık ) adı 
altıada çevrilecek filmin rejiıör· 
lUğOaU yapacaktır. 

Jf- V. C. Fieldı birkaç ıDn 
için rejiıörlUk yapmııtır. Bu Hn

atkir çevirmekte olduiu fiHmde ' 
rejiıörlilk yapan Clyde Bruchman' 
ın birdenbire baatalanmaeı üzeri· 
ne itin gecikmesin• razı olmamıı 
Ye filmin dış manzera}arlnın alın· 

maaına şahsen başkanlık yapmııtır. 
Görenler muvaffak oldu, d iyorlar. 

lf. Blng Crosby Uç yıl daha 
P ramaunt' da knlecnktır. Bunun 
için y ni bir kunturat imzalamıştır. 

>f. Aliion Pkipvart yeni çev• 
rilecek (Şanghay) filiminin yıldız· 
larmd n biri olacak Charlcs Bo .. 
yer ve Loretta Y oung ile birlikte 
oynayacaktır. ı 

lf. Klnıı Vidor'un Paraınaunt 

heaabına çevir cejl filme ( 
gibi penbe .• ) adı Yerllmitti • 
filmde bntlıca RandoJf 
Marıaret .SuUe•an, ve Polin L 
oynncalr' ırdır. ............. . ............. - -- _......... ........ .. 

Yaz fotoğraflara: Grace Moore 
bu me\sİm için Kallforniyada ken

d! ine mah us plfijL bir köşk 
yaplırtmışhr. 



Türk - Macar Müsabakaları Balkan Kupası 
Sahibine Teslim 

Edildi ilk Karşılaşma Yarın 
Akşam Yapılacak 

ikinci Müsabakalar 
Serbest Güreş 

Şeklinde Olacak 

Sofya, 6 (Huauat) - Bulgar 
milli spor federasyonu re· ai D. 
A. lvanof, Yugoılavlar tarafmdan 
kazanılaıı Balkan kupasını, Yu· 
aoslavyanın bura aefarethaneaineı 

e'fvelJ gttnU teslim letmiıtir. 

Macarların "Seieti tolai,, gl· 
reş kUibii gttreşçil-erl yarin aabaia 
~ehrimize gelerek ilk müsa bakala· 
rını ııece saat dokuzda Beıiktaı 
Şeref ıtadmda yapacaklardır. 

Tem bit edil•n proirama ııöre 
ikinci müsabaka aalı akıamı aynı 
saatte v• aynı atatta vapılacakt&r. 
Macarlarla yapılacak ilk mil· 
sabaka lıtanbul muhtellt takımile 
grekoromen olacak. ikinci müsa• 
baka serbest ıUreı ıekllnde ya· 
pılacaktır. / . 

Macar takımı hafta içinde 
lzmire 16nderilecek Iıtanbulda 
döndükleri zaman üçllncll bir mn
sabaka yapacaklardır. 

Futbol 
Atina Muhtelitile 
Yarın Oynuyoruz 

Seneler var ki lik maçları ve 
kulUplerlmla:io buıuıi tomasların· 
dan gayri resmi ıekilde en uf ak 
bir ecnebi temasına hasreti1 •• 
latan bul . Futbol Heyetinia büyük 
bir cesaret He teıeb büı ettiği 
Atina muhteliti maçı uzun süren 
gUrültUlerdeo sonra nihayet uyu· 
şulabildiği içindir ki yarın ilk 
defa Iıtanbul .Atma muhtelitleri 
Taksim ıtadında karşılaşacaktır. 

lıtanbul takımlarj Yunaniata
nm muhtelif takımlarile birçok 
veıilelerle karıılaştığından biz 
Yunan futbolünü, onlar da Türk 
futbo~UnU hemen hemen kat'iyetle 
biliyoruz. Yunanlılarla yapıalcak 
maça Yunan teması olması iti· 
barile değil de doj"rudan doiruya 
şehir takımlannın karııia,maları 
veaileıile huıuıt Ye ayn bir ehem• 
mlyet verlJmeHdir. Kendi beaap
larına Yunanlılarla karıılaşmıı 
olan kulüplerimizin iyi kötü al
dıkları neticeler ekseriyetle bizim 
lebimb:e neticeler Yermittir. latan .. 
bulun derli toplu futbol oynayan 
oyuculanndan dikkatle seçilerek 
yapılacak bir muhtelitlo Atina 
muhteliti namı altında oynayacak 
Yunanlıları yenmeıi en tabii bir 
netice olacaktır. 

Tenis MüaabakaJan 
Bu akıam TakslmdekJ Dağcılık 

ve YürüyUcnlük kulübünde büyük 
teniı maçları yapılacaktır. 

Iıtanbul ile Ankaralı oyuncu· 
lar araaında yapılacak olan müsa· 
bakalar tenis muhitinde dtrin 
alaka uyaadırmııbr. 

Memleketin en yiikHk tenis· 
çileri Sedat ile Suat Ankaradan 
oynayacak Karakaıla Franka 
karfl çok çetin bir müsabaka 
yapmıt olacaklardır. 

Mlilabakalara saat 16 da bar 
!anacaktır. 

İngilizler Galip 
lnglaerenin meşhur Atll atl~

tik klübü, Belçikada Anver& muh· 
te:itile yaptığı atletik maçı 71 
sayıya karıi 105 sayı ile kazan
mıştı r. 

lngiliz atletleri 100, 200, 400 
800, 1500 kotularla, diık, güJle, 
yüksek atlama ve 200 X 4 bayrak 
yarışı kazanmışlar, 100X4 ba}rak 
yanıı kay botmiş!•rÇiı. 

Macarlara hrıı çıkacak olan ıüre99i
lerimiz; Çoban Mehmet, Saim, 

Mnııtafa, Nuri 

lngiltere ile Finlandiya 
Arasında Müsabakalar 

Geçen Cumartesi lngilterede 
Glaakov da hıgiltere, Finlandiya 
atletizm maçı yapılmııhr. Bu mil· 
aabakada Finlandiyalılar 78 pu· 
vaıı yapmışlar, lngilizler 70 sayı 
elde etmJılerdlr. 

lnailiı:ler: 100, 440, 880 yarda ile 
bir mil koıuyu, 120 yarda maniayi 
330 X 440 X 220 X 100 yarda ve 
4 X 880 yardalık bayrak yarııla· 

rını kaxanmıılardır. 

Finlandiyalılar; uzun atlamayı, 
dış ve cırıt atma ile yUluek at· 
lamayı 2 mil manJah ile 3 millik 
koıuları ka:zanmıılardır. 

Fransa Turu Başladı 

Bisikletle 4380 Kilomet
relik Mesafe Aşılacak 
29 uncu defa yapılan mııhur 

F ran1a bisiklet turunun hareket 
ltareti Perıembe g6nU Pıulıte 

verildi. 
Bir ay kadar ıUren ve auı• 

u'usal bliylik bir ehemmiyeti 
olan bu koıu dünyanın en uzun 
yol yarıııdır. 

Her sene Temmuzda Oto 
ıpor gazetHi tarafından tertip 
edilen Fransa turu 2 l konaktan 
mllrekkeptir. HerıUo bir konak 
koıulur ve bazen bir gtln i.tlra• 
hat eclilir. En kıaa konaklar 
100 - 150 kilometro, ekseriyetle 
200 den fazla hazan da 300 
kllaur kilometrelik konaklar da 
en uzun olanlarıdır.. Vakit itiba· 
rile dört aaatllk me1afeler olduğu 
gibi on iki saat aUrenlerJ de 
vardır. Fransa turu namlle yapı· 
lan bu müsabakada koıulan mesafe 
tam 4380 kilometredir .. 

Yanşa Franu, Belçika, ltalya, 
Almanya, Iıpanya sekiz kişilik 
milli takımlarla iştirak ederler. 
Bunlardan başka muhtelif firma· 
lar namına müstakbeller denen 
birçok bisikletçiler girerler. 

Oto gazete1l tarafından ve• 
rilen mükafatlar mlibim Ye yilklll 
bir paradır. Bunlardan başka 
muhtelif eşhas tarafmdan verilen 
primler vardır. 

Şimdiye kadar Fran1a1 Belçika 
ye ltalya yarııta bllyük roller 
oynamııtır. 

Geçen sene turu Franıız Spei
cber kazanmıfb. Bu seneki yarışta 
ıimd.lye kadar bu yarışı kazan• 
mıf Uç Fransız vardır. 

Hilalin Kongresi 
H.lil spor klUbü genel Hk· 

reter: iğinden: 

Bundan önce klUbümüzUn yıl
lık adı toplanmasının 7 Temmuz 
1935 Pazar gUnll yapılacağını 
yazmışt1k. Bu toplanmamızın bU
tün ilyelerile bir arada daha ve· 
rimli olması iıteğile bir hafta 
sonraya yani 14 Temmuz 1935 
Pazar günilne bırakıldığını ıayın 
üyelerimize bild:ririz. 

Fre.nıa turuna oa9ıanırken 
, ______ __.........._. .............. -
Bizim Atletlerin 

Bayramları 
7 Temmuzda yapllacağı evvelce 

bildirilen latanbul atletizm bayramı 
13 ye 14 Temmuza blrakılmıtbr. 

lıtanbul apor hareketlerinin tek 
bir sahaya toplanmaaı spor har•· 
ketlermizde bir takını engeller 
doğurmaktadır. 

Spor kurumlannın blrbirile 
alakadar olmadan yaptıkları işler 
hem halkın apcr zevkini ıarsmakta, 
hem d.r orgınizatör!eri tellıa dil
tUrecek ıatkınlıklara aebebiyet 
vermektedir. 

lstanbul, Atfoa futbol maçları, 
Macar takımiJe yapılacak gUretler 
ve Iatanbul atlet:zm birincilikleri· 
nin hep 7 Temmuz tarihine tesa
Ufettirilmesi netice ilibarHe kirlı 
bir apor ınntı olarak kabul edil· 
memelidir. 

Bu kargaıaJıktır ki 7 Temmuz· 
da lstanbul - Atioa futbol maçları 
yapılacak \'e aynı gece ıeref 
ıtadında Macarlarla da giireı 
maçları olacaktır. Istanbulda at· 
letixm heyeti bu kadar ifU-röltttlll 
bir gllnde kendi işinin gl\rlllti\ye 
gitmemeai için mllsabakaları te· 
birden baıka çare bulamamııtır. 

Temmı'z 6 

llmlr atletleri an•renmana çılcarlarkeıı 

Memlekette Spor lıleri 

lzmirde Atletizm Hazırlık 
larına Gayret Verildi 
Çalışmalarda 
iyi Dereceler 
Elde Ediliyor 
lımir (Huıuıl) - lzmir ati .. 

tlzm birincilikleri için atletizm 
hey'eti tarafından hazırlıklara 
batlanmııtır. Pazar aönli atletler 
ilk hazırlık anterenmanında oldukça 
lyl dereceler almıılardır. Ylh. 
metrede Altaydan Ha1an biri•ci1 

uzun atlamada Alhnordudaaı HU· 
ıeyln Şllkrü •• Tevfik 6,55 atla .. 
malı suretile iklıl de birlnclllğl 
muhafaza etmlıtlr. 

800 metreyi Altınordudan Be· 
ıha, dlaki AJtaydan SUha, 300 
metre mukavemet koıuıunu K. 
1. K. dan Jbrahlm almıştır. 

Uzua atlamada timdi Altınor
d11 klUblnde bulunan eski Fenerli 
f nflkle Altmordudan Hüseyin 
ŞUkrU araaında ciddi bir rekabet 
baılamııtar. Her iki atlet de TUr• 
kiye rekomnu kırmak için ciddi 
bl r aurett• çalıımalarına de Yam 
etmektedirler. HUaeyln ŞUkrO Cu
ma ıtlnll yapılan hazırlık anteren
manında 6,63 atlıaıııtr. 

Ayvahkt• " 
Ay•alık (Huauat) - AyYalık 

ldmanyurdu ile - T ekaUt takım· 
lar arasında yapılan maçı idman• 
yurdu 7 .. O kuanmıttır. 

Yunanistan da 
Atletizm 

Pazar glinD Atinada 935 ıe
nesi Yunanistan atletizm şampi· 
yonaaı 45 bin aeylrci önünde 
yapılmıfhr. Yunanlı atltttlerin 
bu mevaim yaptıkları dert!celer 
göılimllzli korkutacak şekilde ol· 
manıakla beraber yine şlyAnı 
dikkat neticeler vardır. 

Yunanlı Diskopol diskı 48-70 
ıihi uzun bir mesafeye savurarak 
yeni Balkan rekoru yapmııtır. 

Nitekim atletlerden Lambrakiı 
7 metreden fazla llzun atlamıtlır. 

Yunan şampiyonasında aıa• 
ğadaki dereceler yapılmıfbr : 

100 .. Franıudia JO. 8 
200. ,, 22. 4 
400 - Y orıokoploı 52. 6 
800 • ,. 2.6.8 

1500 - " 4.17.4 
5000 - Gudis 16.20.8 

Uzun atlama .. Lambrakis 7.01 
Yüksek ,, • Pantaziı 1. 75 
Cirit .. Papa Y orgi 53. 98 
Diık - Sllaı 48. 70 
110 mania • Mantikas 15. 6 
400 ,, .. Skiadls 59 
4X100 .. Atina timi 46 
4 X 400 • Pire timi 3.45.8 

:-p-

Romanyalı Atletle 
Gelecekler 

Galataıaray Kulübü, ihti
lafı Halletti 

Galataaaray klubü atletizm ı 
1 

beai tarafında iki mnsabaka 
yapmak özer• ıehrimize çağınlan 
Romanyalı atletler pasaport ltlnd 
çıkan bir ihtillftan dolayı geçen 
hafta gelemiy.ceklerinl aon daki
kada çektikleri telırafla blldir
miılerdir. 

Dlln Romaayalılardan mektup 
gelmiş poaaport iti halledlldlğl 
takdirde gel•bileceklerini bildir· 
mişlerdJr. 

Herne bahasına oluna olıu~ 
Romanyalıları lstaobula getirme 
ar.ıuaunda olan Galatasaray at
letizm tuhesi para farkını kabul 
ettiğini Romanyalılara bildirmft· 
tir. Romanyalı atletler 21 tem· 
muzda müsabaka yapmak llzcr 
ıehrimize geleceklerdir. 

Romanyahlar iki hafta evvç,) 
Yugoslavya' da yaptıkları mnı .. 
bakalarda çok yükaek derecel t 

elde etmiılerdir. • 
Tllrk milli takımına dahil at· 

!ellerin Romanya milli takımuu 
temsil eden atletlerle yapacaklaır1 
müıabakalar altıncı Balkan oyu -
larından e'Vvel bUytlk b'ir ehem
miyeti haiz olacaktır. 

Moda Deniz Kulübü 
Moda deniz klü bUniln açılıf,f• 

mllnasebetile önUmlizdeki Salı gü
nü akfBmı saat 17,30 da Modadald 
klüp binasında bir danslı çay ve· 
rllecektir. 
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.. ıııııııııı .. ııı·•·ırseıaa .. a ... ı .. ııııarscıJCııııııı ,,._, 
Baba, Oğul V • 

Etek 

Oyuncak: Bir -oy 

Bir ... aaamın "blrlahı lhta,ar 
\lr eıejl nr.clı. Artık lıiç bir ı,. 
yaraDUıfor yalaıı 7l1ordu. Bir ıllD 
aaam oğlunu da yanına alda. 
qeğbd Gnc!en ıOrerek pazara 
lll'tmıya iMftrlyorau. Eı•'k Dıtl
J'• elchiia l\tn biu..W,• kıyam•· 
tin. Fakat 1olda b'irbç kısa 
1"atbrt1dar. Kızlar bunlan f811tn
a b1r ~~lem Jropan!ılaT. 

- A .. Ş. •••.ta otJue• ..... 
-..q.1ı1e~~ewr•am•m1Y°"" 
lar. Y.,.. ıhtlyadw. Aıph'lhlr 
Dediler vı ........ kablchlar. 

11.AQıar ... b- daJUDOa 
•• , ......... .a,ı ..... 
•ırda 1ımı- .M,e alb•• 
......... d'r.U. Ojl• .. ••ı •* 
ilte .. tli ",....,• - illa,.. .._ 
E.akat aU. .._ dl. Otla JJla.. 
4 Bir allldet ılyle -1tti& Tam 
k6ıeyl d6nerlerken bu ııfır Wr 
kaç adama raıtladılar. Ada•lar
a. buaları ı&rlncı • •·· Dlr• 
Pfh1ar. Hiçte b'ayl• hala ••'W 
ı"&rmecllk. lhtl7ar babaıı ytlrl-
J•· JCeac!I •ı•Ji• ıımadı lan· 
1q> atat1or dedfter. Bat'lmıD tq 
r•tm ... 111 ıeyalr. Ne fGı1ere 
bh16 , • .w ılJe ..,.. ..... . 
Çeaak ·- ~ ....... . 
...... •1' 1 - !Jll;lı1'il& 
Kuıum baba bea loı1lmm .. 
W...llli.r• p•ardl. 

z-alla ... ojluu 16rUt-
aık ı.tım1Jord11 ammL Alımln 
tlıdlkoduıandan kurtulıu11 .dl,. 
raa oldu. Bu .afu .,ıtı 'klDİI 
bindi. ................ ..,,,_.. 

MocWllllım mlmdıt- .. 
,.. .......... , 'd 
yapııtırm. Kuruyunca her p.iııçafl 
.,.. aJlll ..... çaı.n.. .... , 
--~ ... :NcıWa -... 
leNlea ... f ıjıa lallılaya .BJt. 
mJpule ub MNltıa *'"'*•k 
all>l bt.la_y.an. S., k6ylll -*a-
11ndakl aıamaradar. 

Bllflln dil• rMlmleB d. ~ 
.A)'l'l ayakta tut.ak 1'1a afaiı 

Geçen BU.mece
mi~i Doğru 
Hallet/enler 

k•dıoa raıtladılar. Ba defa oal• 
dedıkodu ,. ... ,. ............. 
koıkocaman, aUçltl kuY·t1tll aM- •••• .. br. Ta-
ma bakın. Utan_... iıı• rlel Jlhli olw,numua-
ıpl• blnmlı u,ıf ojlunu ılrtl- la lataüulda •ıı· 
ttlyor, ne aDnlere kaldık .J.arabbi?. luuıı diler ka· 

Al't& baba ot: •• 1apa•a'lt- zaııanluuı pasar-
.Jl.J ~ -6'-- .-- B•.1oflu ftal1aa tHi --•· t•• 

1anm ı•t••r. u.m ~-" Ull il 1 ·-...ti• ak • Mallil4i. yola •Hı ta ebutadea ... lırl ötleden 
-,..ıctuı.. Bir• ~· Bir J57 No. lu Nlllll. unra hedit'•rini 
meydanlıkta Bit .alta dellk•nh ldanhamisdea almaları Jhımcbı. '.D&em 

o'kuyuoulanmızm hedlyılvi peıta ile 
•rdaı.. pıhriltr. 

Onlar 4a • fU 1nHfııs1ara ba• 1 J.umropril tapa i'ttllri ofla lfaz· 
lma, lldıl l>ln1en sanlb eıella 
.iıdl 

1 
.ça 'ıl• ......... V f atblhn J bu, Fatih 1J bol mel· 

.,.... ~1 •t...aıl ... t• ._.. 't8p ~!9 Firusan Necae\ Ion1a &tirle· 
oekl.,.. epj:i olllar .,....... .fi mtihala.i fotoğırafcı fhnıı 'Bebç-* 
......_ Jıı1 .ı.ı.r &liyı alpıuUI& JıOkak )To . .ıı HaWl'ilhu .Sanaç Tet-

Zavallı adam ııe yapacqım ..U.W. ıw •• No. li te X M. liı 
• Urfa uker.i ilailul malalımııli .....; 

b&ıbOtUn ıaıardı. Biri •Pi Y...ltıur AY.Di kw Neı.miQ. .x...m,... 
vaklarmdan 6tekl bquıdan tut· U.1uo7cilda Neva ıokak No. 16 da 
ta. Taıı.-•>'9 bafladilar. Arkado 1'ahriye, Kırl:lareli Aı. 'Su. Gd. Erb~ 
... lllildlll' 1'a ---ekten 'katıla- okunaiı ıınıf 1 de 19 Ş. Y alçııa, Ga-
-,vtıanlı. Bira 80lll'8 bir ~ ıi Oımanp111a 7 &&ktep 690 Sıma• 

1l1ıll tlıtlMI 11d•r. ~ .. ı.- hat OJ-. 
tınmıya alqmadıtı için ......... Xqüi7.e .ahlamur Bo. 1 ti S..., 
Dip aurayordu. 'Mth.,.t ethırinlıa (.a...ı-A S·-.... 28 - .... , 
•aı'ta14• fJltiJ. del'.liııia IÇiae.,.. JIQB .S.brdtin Yıll., S.,.ila ız..,. 
Yarludı. Bojıahlu .ıw. ıabnllr oaddui b1a. 1141• JYibllt. 

...._ o)at Wr Tmhrl• .,.... Kırklareli At. Su. Gd. Eıb., ob· 
lerhw .balllılar .. artık ••• diSa- Dolm• nağında 4 Muzaffer Nadi, 
m..... ...... ,.ac• b1r ı•J kur9un Kımlht, lınanbul kıs 
1ok isllaD 1-'k•• ..,_. li&ylı ._. w iliallli M6 z.wde, Dtah-
ol-. ~· • .,..,..,. •kalılızlık t.a j..a.... .-wn J İllol Ml,ilk 
bizde,, dediler. Baılarıaa lalırlnı .kom1UaDl .Remil Jlilu NaoU\ ıBe.1QIW 
ejip ..a-.. d1nclew. a'lrfam kız aan'at mektt,J> .A-1 4ın 

1 

• ı ıuadelıt 'Salt, B&JEİJ• Ut11i 10 dan 

B11 Oyuna Bir Ad Jfiı>. 1 s..a yana., 
T alonız ---~---,-.-.. -.. - ... ---.ç~•utu-ıı 

~'-"k dılujms ••_,.' • t' dıa ,.-ı.,..-. Hd.i .bire:&. 
ita oyun pek ejlenceli olur. Btı- .-...-• .p.,. ...,ı.,. ..,_mi
IOn oyuncular yarı yarıya ayrala• .,. &le tlQina ,.......,. -·s 
caldar. fki 11ra elaca1dar. Sıranın ~. "-al clft •;mı•• • tlft 
:rM .. -··· ....... .. .,... ·---· olar. tw.ı .... 
...... ek, .. _ 4aW.lı 11 

t ..,.a - ....... Jslls tir 
,. ,; + •. • 'd ıı ıeh ... , 

- -.. ....__ ......... -. . - - ~. ,- 1 k 1 ; a ......... -· ..... •'-
• ı ı ak' ıs s ._ .. 

' 1 'lr' ........... . 
k•: 

Şimdi kalnbeler aıreden çık· 
mıı diye .......... Simi 41ım 
,_. ._akta ._"-d• Aı'
,.._ o.ı.r ......... li'' ... ----- ,. -
aua? Yarımıar yumurta trab.p. 
4;I 'lııa i'haıt tir jWWGilWDID ka· 

Haftanın 

l rı -- b r -· r 

sfQll J'Q R 1 t i IS 
• r lı .---' ...&il ---ZQ ..-~ 
JM • .., Fin 1 .. 11 j 

••s ı a --~ 
Hele bir de boyar1anıa o 

zaman dalıa mttkemmel olur. 
H.m -de -a.ma -'ik:I 'ıM olar. 
Eğer uıun resmin ortuındaM 
~ r.Mıa ..,.. • 4>lcfutunu _,,_ ____ ..... 
Bilmecesi 

1ıt• S'ıze Bir Sihirli Göl 

O ldSy.dı lıer'kH allıidl köl 
1ctn Mr ıeyler ıGyliyordu. lJn'kor· 
lu da bu pll Wç 116rmeml1ti. 
Arkadapoın bül yolu 'tarif elti • 
"Git bak, lç1nde ne \alı• 1_,ıer 
1Gre.cdu'ln,, cleii. 

Unkorlu saçlarım taradı ıem
ılyeıinl eline ~ bdua .. ~ .. 
rlle tJ,Pll hP'f ıAl11a ~•arına 
ailtL Sl\ia baktı bir tel yak, 
IOla baldl hlr • ., JID~ ~ 
baktı yine Wr ıa..r .JDk. ·~ 
AIWa .ba &Alla ..... ~ 
Mr.eai tuhaf. lclad. k'tMlimdma 
'baıka kbuayJ g&ml,Anl-.. .dad.L 

Q 111 .... ., ........ 
-...W ..._ 0__.IMrlni 

..,da, •k• e....._. ••• 
hr• "1W•n .allr k ............ 

- 1 • 'biı• 11&• • '·- ..... 
'lıı•Afla,tuJlsan'laı ıaı lalcln6, ~111'" 
IDIJ• baıladı. 

Şl.U * aaa\a U.1rorlunun 
bu altı akalnl dı auyun Jçiodı 
bulabilecek miıinlz? R...a bu 
taraf• çevirin. Diklıatll dik'm•H 
Hloa. Bııldınjn111nı .._t din. 
Bize JDllVJD. ı8ia et. ... b•diP" 

' lerlnid ıönderellm. Hem 1111 49-
MW .Mal'l"'1f ....... .,.k 
..... .ı. .. .... 

y~~Z;i;;;·ı;;-,;,-

Putları 
Bu •• ıeDI Z-IAadacla ~ 

.bir m•ml•ketı .buze~an y~ 
yeni biçimde ~ ıPullu 
y91lmııtır. 

Yeni Zallnclablar dVl..U, 
kuılarlle, .baika memlelllltlere 
a&ndermkled ,.,ıerle pek iftihar 
ederler. Onun ~in pulla1111111 
1$8nde ar.anm meJbur kQflarmw 
lsll .Yardır. 

IHr lllijmıimt. ,... ZeM.cWa 
w "8d1111 ev ... ffltinde ,..... 
... ki&= ~ •tr ile ... 
_. ........... ,,..._ fldol-
raflan. Bir baıka ,,... ,...._ 
n -meibur ç~jl, 111tiin11e bir 
79nn clai. J;~ •ramm • 
'kıffeden kapan Folrva ıeııdlıddl 
yanqu'ken, ...... 'b1rlnde ,,e ko
caman bir ~ 'balıtı ıerıtm• 
teair. 'Bir bn_.m 1'e Mt9a 
a&n1ada mwA ll)'&Ddınm fWlnıt 
pdl fAtlnaaaan t.fka Wı l>ir 
yerae bulunmayan Tuatara 4en'Den 
a6'ıiniz yılanın reaml Yardır. 

VelhM'1 ,..ı Zel&adaldar bu 
.uıı- H8ltMile aemWr.Ueııiai 
baıka memleketlere taaıbuja .............. 

Fayd..11 B,.U• 
mn AytaT, K•a 

Aylar 
Hepiniz bWyorumuz deıU mi?. 

'Baza ayda o'tuı f1lD Yar, l>anııada 
dtuz blr Jtln war. Fant b'IJflldv 
'b'lle 'bazı nre ban;t ayın o'tm 
hanaiainl11 oluz bir çeldl'nc1e 
7an1bı'lar. BnD11 ha'tıdamak 1çla 
'kolay btr uml varc!ır. 1511j"Dlder 
1ıep 1>u uıutn 'kullllDIJ'lar. 'Fa'ka't 
belki aiıin ızbe.re ıtr.enmmlıl 

1Aerler de 'llrelmeıhr. Onlar 
laymac!an ben alze atr•eJlm. 

Aftlcunuzu kapayıa, 'kapabnea 
'ldnıc1e Art parmatnmın cl&d 
kemlj'üıl arada aa c18rt bot1ulanu 
g6recekılnk. Otus b1r J'ln. seke• 
....... çakıld.ı..larıa. Dblz ,a. ç .. 
kenler ele J..ıl.w.ruı 4lzvlae ıdls 
fK9kiil:. Şlwli L .......... iıılçlk 
.-majlla ()Aan'·· Kllll•·z11d 
.&uz, .... ds'd b ... llk .Ş•t. •hı' 
Cik.t. Malt lkimd boelrk Ms•, 
lıılzc& '*1• M.,.., ._ ...... 
luk Haziran, dördllncll çıkurlr 1".-. 
~ ,-. Wdad ı@mt' .Ai-ıtoe 
~ ""*' ~k, 1'•Wı•..tJ 
lkind <pisi• r ... ı ......... ••'*.u ki 1 Zh'flll, '91ncl 
e' kı. ....ı ~ Mğil ..tl 
511 • LHji · ri an ı 'p- • ıt r .. 
........ il ... 

Gr.af Z-eplinln Kız Kard 
B~ kadar daayanm u 

.blyllk &epllal Gr 1 Z9lln idi. 
Fakat timdi Almanlar L Zçllal 
tli,ye yeni bir z.e.pllo daha ,apa
,_.1ar. Bu a:e,plin Graf Zepllaia 
ilııi mia'i ıfa:ıla ,70lcu ala'bllecek. 
Saatte ..ı.en mil hızla aJMcek 

Bunun uzunluğu 750, en ıenlf 
,.,.. 121 ..,....... Gnf 7Jeplinl 
ça1sft11aa Or. Eekener dl,,,.. M 
Mr npfin ._ tnrd• Mylk 4wıa 
81ratlar hydlf'lwtar. JWbuld wçA 
hm11l 1'unutt 'likıl. Bunaa ...._ 
Ba "Rplinia tçincle lir 119 mmç 
yare. ~erine 'Jlltan .,.ajmar 
ıu'hm !ha wmnnçtta teıiaw:a1ı, • 
um oıa+ • ._ "dlw•ıı..k 

Havada ejder gibi .aurmı Gnl 
ı.,AiaMa .ı..admclea .dalaa W,111 
eı- t,u Juz •tlıDfl Ju Wm .bilir 
....ı ıduracak. 

.Bu ...,...,o plalz AbM'9' 
lla l'.mulıl .Amellika -...ıa.da .... 
le,ıeceii i9Ü1 Ü ODU baUd ,1aht• 
......... pnbilaoljlz. 

Şiıenin içindeki lpllJI 
Koparabirll' Miüwz"P 
lla..,.mtrM-.m, ar· 

_.._. ~ k .. 1 2 

...... llt ... Aopm ... k-. 
ıonra boyu ıifedın k11a oı.. illır 
.tpmı.11~ Lm•• Wr.uauau 
mantarın ucundaki ipeye b:rjls 
..-. Dii- w ı da ,..,. bir 
ı•Y Ye meaell ktlçtık bir hl .. 
.... a. ............. k .. 
.-am, ........ .acmd.W ... 
filmin 6çiRaa •11 ak ~ı.11 
mantarı biç \t\:mma._ ;Jl;u la 
tçldeki 'Pilin lmpaıa'kllr mbdal&? 

Tabii hayır diyeoeı.i* clljll 
mi? Fakat han "evet., 4'ipcejlm. 
Bir perJevu .alan :ıeyi de ~-.
ılzl de gllneıe karı• tutaQ, , .. 
c~eflu aeJen .,Jdar .Qtllila 
.llzerine dlifmeli.. lllr.az ıoma 
.fazla au:aklıkt.an yanqt ko,p&u
tunu ve taı .pMQUllllll tilenln 
.alüııiaı ıdO,t&ljliaU alSNcekalniz. 

•e•,.azaamz bir. deaııia, 



.. , .... 



SON POSTA 
6 Temmm 

OSMANLI S ANATIGOÇERKEN 
llewrlala tarllll) No. 75 (Mit 

) l!Z .. : ZI•• $-/clr f,/7 /85 
-~ Her hakkı mahfuzdur. 

Itilif Devletle 
Türlü Ta 

in ihtiras Siyaseti Bir 
Edilemiyordu ... 

Bitil• bu lııal kuvYetlerlal• 
•ararıAhı umumlıf, Jıtanbulda 
te•iı edllmlfti. 

Bunlardan baıka ; •muml harp 
içinde • Enver PafAIUD biraderi 
Nuri Paıa tarafıadaa • Trablur 

Bi 'd te.t• edil•• aarp •• nıaıı e 
· barp cepheal, iç HD•Je yakın 

bir zaman kahramanca yaılfeıial 
ifa ettikten aoara bu 808 •aı.l1•t 
karıııanda artık ku••et meaba
larını kaybet•lı; • ı.tultulda• 

. 1 erin• • orada 
aldıklan emır 1 

bulunan TOrk ku•vetlerl de ltal-
1an kama•danlanna telllm edlJ. 

miıtL 

Y •e A•trd• h•luaaa 
em•• " if 

ku•wetler de HD •aılfelerlnl 8 

ettik.ten ıoara, Harbiye Neıar .. 
tinden aldıkları emir 11~ .. 
Kinunun••l lptldalanada t • 
miyetl kabul etmlflerdi. Bu ..,ada 
bOtln ıöıler, bir aokta1a çev
rll..;lıtl. O da, ana yatanda• 
.,izlere• kilometre uıakta kallakn 

h D ,. ıou 
•• tııtOnd• ma ıu 
renkli bir Oımanla HDC•tı 

(M d' kaleli) idi. 
dalıalanan e 18~ Tlrk 
Mayetind• kalan b1r aYUÇ 
kahramanı il• bu kaleye kapdanaa 

. f l • kuman anı, 
(Hicaı kuvveııe er y ki 
Fahri Paşa); miltarek•JI mOtea p 
bir fnailiz yOıbaıııı tarafındain 

• . Ot rekenam•n n 
tebliğ edıle• .., a Ki· 
tatbikini reddettlii gibi; (IS 

1 334) tarihinde Iıtan· 
aunueYTe d ande-
buldan ıureti mabıu•a a g 

·1 erklnıharp Yuıuf 7Jya 
rı en . i l 

. •tOrdUğll teahm emr n 
Beyın ıu y l 
de kabul edemiyeceglnl ıöy e-
mittl· Arablıtanın kızgın ç~lletl 
ortasına, her tUrlU imdat •• 
muavenetten mahrum olan Fahri 

P b. bir kal• kumandanını• 
aıa. iÇ h 

maruz kalmadığı acıbklara da a. 
bir bayii zaman mukavemet edece~, 
belki de baııadakl •• etrafında 
beı on TDrk kahramanll• batının 

d dalaalanaa HDcata karfl 
ucun a • ikt 

•aıif ••ini ifa ett u en ıon " . • b lh 
. Medln• kaleıım lr Y•a·• 

aonra, k, b bar•· 
ankaı halin• getlrece u 

tOten dumanlar lıtlnch 
beden F k t ( klaunuıa· 
can yerecekt!. :n:) Iıtanbuldaa 
ainin 14 üne g Adli e Naııra 
Mediaeye gelen u! Miralay 
Haydar Molla Bey 
Ahmet Bey, bu bDyDk kuma~dana 
(Padiıab V ahdettln) in bir ~ ıra~ei 

. ) ıinl tebllj' etmııler ı. 
Hnıy• k t'I ir 
Fahri Paıa; ancak bu a ~m 
lzerine ıerefli mUdafaaıına hAıtam 

' ti artık na· 
vermlıtl. Bu ıure •· . 
doluyu çeviren dOıman ııtlli v: 
•·ıal hatları barlncinde. Oımafn 
.. i moda aa hilk6metine a t ıon . 

kt da lnhllll etmııtl. 
DO 811 

F kat ltilif devletlerinin la-

f a dUtlnceleriaden aalatıh• 
ıa ıııca ('ht' • _..ı ki· takip edilen ı ıra• • 
yoruu ' b O tatmin 
intikam ıiyaıeti ), en 1 

edilmit deiildi. ( Parlı ) te top-
lanan aulh konferanıından I~ 
len haberler, Oımanlı hD~~~.-~ 
aln bayatını ve TOrk mı • nı 
mukadderatını tehdit edecek da• 
ha acı ıekiller aöıtermekl• idi. 

Jngiltere, Ruıya, Fransa bil• 

k6metleri; harbin mUıkUl ıe~•· 

J • d kendilerine yeni milttefik· erm e . . 1 ler temin etmek ıçın ita yaya 

d 1 bliyOk bir kıamını 
Ana o unun k 

Y 'ıtana da Garbi Tra ya 'Ve unanı 

• Kılım• adaımı •adetmltler; 
Ancak bu nntle bu iki htıkü
mel• y•rdımlanm kuaaabilmi.
lerdi. Ar•plan Y• ()amanla lllke
•i•cl• y• aya• 1bırııhyanlan da 
bir ç.ok vaitlerle el altından 
hy• v ilatU&llere ıDrüldemlr 
lerdı. ltl• pmdl harp bltmlı; 
mre Hıtl rin ifa81na ıelmiıtL 
Fakat mail6plann miraıını tak
.... etıoek, birdenbire ,açl•r 
mitti. lt&IAf popuna u ıoa Ut~ 
bak eden (Amerika). mltteflklerı 
birbirille ltatlayan muahedelere 
lftlr•k et•emlt; Mister Vilıonua 
ort•} • atllia prenalpler, milli 
ıayeleri knYfttleadiren yeni ihti
raı kaynaklan buıule getlrmlftL 

ı.1uızlerle, Fransular,. ufer 
Yt: 2allbiyetia bittin ıeref •• 
mu•atfakiyetlllİ kendilerine mal 
ediyorl..r: ltalyaya kertı wku
ltula .-ltterinl lf a etmek lıte
mı yorl ardı. Filhakika majlüpların 
m ra11 takıim edilmeye ha· 
zırlanırk.•n bir taraftan AYUa
turyada pay alan ltalya, 

1 clit•r taraftan da Oımanlı hllkü
metinin ınkazından hiase almak 
lıtemiı; Antalyadan batlıyarak 
konyaya kadar Uerlemiftl. Fakat 
Italyanın ütedlil bundan ibaret 
değildi. Bu hükumet, eakidenberl 
( Antalya havallai ile beraber ) 
hnılr havzaıına da 16z dikmitli. 

( kkHı war) 

KOçUk Bir Taahlh ve T•v
zlh - Boğnhyan kaymakamı Kemal 
Beyia idamı, Paditah Vahdettin tara
fından ta.dik edildiği ıtto, Adliye 
müete9an ( Sai• Molla ) taraf ıodaa 
.. raya bir jurnal nrllmiı; Kemal He-
yin o gece i•Uhat9alar tarafından lı:a
çırılacaja bildirilmiştir. Bıı jurnal 
Uz.erine V ahdeüin, hükmün derhal 
hıfaaıoı irade etmiştir. Bu ~ irada, 
Merkez Kumandanlıj'ına gündtb aaat 
altıda tebliğ adilmiıtir. O zaman, dün-
yanın hio bir hükumetinin adliye tari
hinde görtilmemiı bir hidiH wkua 
gelmiı; Beyazıt meyadanına güpegün• 
düz bir darağacı dikilmiştir. Bu dara• 
ğacıoı glSren halk oraya birikmiş; hay
ttt n korku içinde neticeyi belı:lemlı· 
tir. Kemal Bey, kunetli bir muhafaza 
slnoiri altında getlrilmio, • enelcı 
•anir ettitimls ıekilde - idam edil· 
mittir. 

yin Rauf Dün Geldi 
( Battarafı 1 inci yllr.de ] 

kart&l mak için bekliyorlardı. 
HUıcyın Kauf vapurdan çakınca 
akub larıl el aıkııtı •• ••lim
lattı. 

Bu rada muharrir arkadaıfa· 
rımr,,dan birili kendiıile konuı-
muftur. 

Hhu)'i Rauf 6nc• yolculutu• 

au ıınlahr k ı . 
.. _ Yolculuğum, demııtlr, ıa-

J t rahat 'fe ıOsel ıeçti. HaYa 
ço ıüzeldi. Deniz. .• ltt• ıcrdn
iliniı. ılltl, sok ~urpndu. Va· 
puru•ur. ) elda lzmıre de utrach.,, 

Muh rrirlmlz bu ıırada Raufa 
bariçt kaldıia mllddete alt, ıual 
ıormu , ıu ceYabı almııtar: 

.. _ H•riçt• kaldığım mDd· 
d tç A"rupa ıehlrlerlnln bir 
,okhmada laulundum. Sonra da 

1 
M111ra ıeçtim. Buraya eradan 
ıellyorum. ,. 

Eıkl icra V eldllerl reiıl bir az 
cliiıDndOktea Hnra ıunlan Ulve 
etmlıtlr ı 

••- Ana•ataaa kaYUftuğum 
için çok meviniyorum. GörUyor
•unuz ya.. heyecan içindeyim. ,, 

Bu k11a konuımadan ıonra 
HOıeyin Rauf, akrabalarile birlikte 
ıümrDk aalonundan çıkmıı ve bir 
otomobile binerek Maçkaya ılt· 
mittir. HUHyln Rauf burada altı 
numarab Papatya apartmanının 
önllnde otomobilden lamiı •e 
apartmandaki ablaaı Safiyenln 
oturduiu daireye miıaffr olmutlur. 

Htıaeyln Raufua nçlarına •e 
bıyıklanaa lor dütmOf tll. G6z0n
de •apur duma•ı bir ıözlOk ta• 
ııyordu. 

-=-=====~..,------- ·------------------------~~------~ [ Emllk ve Eytlım Banka•• llinları 1 
l benbul Altıncı icra Memurluğundan: 
Bir 9orçtan dolayı paraya çenilmHine karar verilen muhtelif 

Cin• Not ye Alltı muıiki 15-7-935 tarihine mOıadif Pazartui 1n
nü ı•at 14 den 16 ya kadar. Beyotlu Avrupa Pasa~ı 13 No. h 
dlkkind açık arttırma ıuretıl• ıablacajından taliplerm mahallina 
d }tazır bulunacak memura mOracaat etmeleri Hin olunur. [160) 

• -tl 

1 l nbul Altıncı icra Memurluğundan: 
8. borçtan dolayı paraya çenilmeıin• karar •erilen Berber 

Koltu~~ım ye Aynalan 15-7-935 tarihine mllaadif Pazarteıl ıOnO 
1, dtn 16 ya kadar Beyoiluada Avrupa Paaajında 17 No. la 

~~t"inda açık arttırma ıuretile ıablacaiından taliplerin mahallin· 
d •uır 1tulunacak memura m!rac;t etmeleri ilin olunur. (182) 

ı tan bul Altıncı icra Memurluf undan ı 
8

. \torçtandolayı paraya çevrilmesine karar verilen bir Blfe 
. -...'' bir Maaa Ôrtllıü bir Soba 16-7-935 tarihine mllıadif 

bır iT•••• B k.. . k 1 f l ıaat 14 den 16 ya kadar oyacı uy ti • e baıında 36 
Salı ı 'H" 

1 
ede açık arttırma suretile aatalacatından taliplerin ma-

No h an 1 1 1 
• J h ır bulunacak memura mtiracaat etme er 1 An olunur. (163) 

b a 11 uuı aı • • 
lstanbul Altıncı icra Memurlutundan ı 

h t n dolayı paraya çevrilmHine karar verilen Ma .. •• 
Bır orç a .. 

lJ..7-935 tarihine mtıaadif Cumarteıı ılinl ıaat 14 den 
Ayna~•~.dar Beyojlu Cumhuriyet Abidelİ kar,ııanda Camb K6tk 
16 . d çık artbrma 8uretile aablacatandaa taliplerin ma• 
Gaımo~un 8 a 1 ı ·••- 1··- (181] 

. L bulunacak memura mlracaat etme er ı ... o,.....,. 
ballınd ır.azır 

Sayfa 13 

fstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme Komisyonundan : 

lıtaubul Leyli Tıp talebe yurdu talebe1i için 700 takım elbi ... 
nln clikilmeıi olbaptakl prtname ve nllmune8İ •eçhU. •• kapah 
zarf ıuretile ekıiltmeye konmuıtur. 

Ekultme yeri : Cağaloilunda lıtanbul Sathk Direkt6rllil W. 
aaıındakl komiayondadır. 

Ekılltme tarihi 24n/1935 Çarf&mba atını aaat 14 dedir. 
Tahmini ffyab beher takım diki, 10 llradar. 
Muvakkat teminat 525 liradır. 
ı.tekliler bodcl•iz olarak Fuat paıa tlrbe.i klll'fl .. da Tıp 

Talebe yurdu merkezinde ıartname •• nümuneyl prebllirler. 
Ekıiltmeye aireceklerin cari aneye alt tiearet oclau vnlkam 

en az DçfincO •mıf terzi Yesika11 ve bir reıml mll ... eHye en u 
500 takım elbiıeyi iyi diktijiae dair •uika v• bu ite yeter mu
vakkat ıarantl makbuı Yeya Banka mektupl...U. belli Nattan ince 
komlıyona baı Yarmaları. ..3787,. 

lıtanbul 3 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
(2700) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevril
meıine karar •erllea •• tamamıaa (5160) llra kıymet takdir 
edilen StUeymanlyede SamanYlram•••el ma....Uacle Dayehatua, 
Dökmeciler, Fuatpqa Hkaiıada eıld 12 • 12 M. ye•İ 22 • 107 
numualarla murakka• dlkkla olaa bir e• tamamı açık artbrmaya 
•ezedilmiıtlr. 

Arttırma petindlr. Artbrmaya lftlrlk edecek mltfterUeri• 
kıymeti mubammenenln % 7,S niahetlnde pey akçeal Yeya mUb 
bir bankamn teminat mektubunu himU olmalan icap eder. 
Müterakim verıi, tanzifat, tenYiriye •• vakıf borçlan borçluya 
aittir. Arthrma tartnamul 24171935 tarihine mlıadif Çarpmba 
ıtlnü dairede mahalli mauu1Una talik edilecektir. Birinci arttır
ma11 8/8/935 tarihine mlıadif Per .. mbe ,..a tlalremizde Aat 
14 ten 16 ya kadar lcl'fl edilecek, birinci artbrmada bedel, kıya 
meti muhammenenin % 7S ini bulduiu takdirde •tt• barakıbr. 
Akıl t,kdirde IOD artbrmanın taabhOdD baki kalmak lzere arttırma 
on beı ıUa daha temdit edilerek 23/8/935 tarihine mlıadlf 
Cuma ıDnft saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
artbrma neticesinde en çok arttıran1n Oatllnde bırakılacaktır. 

2004 numaralı icra ve lfllı kanununun 126 ıncı maddulne tevfi
kan hakları tapu ıiclllerlle ıabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
allkadaranın Ye irtifak hakkı aahiplerlnln bu haklanm ve huau8ile 
faiz •e maıarife dair olan lddlalannı ilin tarihinden itibaren 
20 ıUn zarfında enakı mllıbltelertlo birlikte Dairemize bildirmeleri 
lizımchr. AIW takdirde hakları tapu ıicillerile .. bit olmıJanlar 
••hı bedelinin payla1ma11ndan hariç kalırlar. Mlteraldm ••rai, 
tu.ıriye ve tamifiyederı ibaret olan Belediye ruıumu ve Vakıf 
lcareai bedeli mOıayededen tenzil olunur. Daha fazla mal6mat 
almak lıteyenlerin 934/ 1977 numarab dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz •e takdiri kıymet raporunu a6rlp aalayacaklan 
ilin olunuı·. (3790) 

Denizcilere ve Gemicilere ilin~ 
Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 

1 - Karadttniz Bojaıı Rumeli Feneri J&nında yeniden yapılan 
Radyofar teıiaata ıon/1935 Çarpmba •abahı Nat Hklzden 
itibaren çahımata baılayacakbr. 

1 Radyolar, ıiıli havalarda ıece •• ıGndı•z iki dakika lpret 
ye dört dakika ıüküt ye Açık ha•alarda lae iki dakika lıa· 
ret, d6rt dakika ıllk6t iki dakika lf8ret Ye yirmi iki dakika 
ıllkut olmak Dzere her tam yarım ıaatte ıece Y• glndOz 
lıaret verecektir. 

3 - Radyofarın karakteri ile enafına •• lıaretlerine alt bllgiler 
tahlisiye Umum Mlldilrlilill tarafından baıbnlan ve latan.bul 
Deniz Ticareti MUdOrlüpnce dajıtılmakta bulunan TDrkçe, 
Almanca ve lngilizce yauh talimatnamede me•cuttur. Alık ... 
darimn bu talimatlardan birer tana edinmeleri llıımdır. Bil· 
tün gemicilerle alikadarlara ilin olunnr. u3757,, 

latawbul ikinci tlcar•t ntah· l 
kemealnden : Komeraiyale balyana 
BankH lzmir ŞubHi tarafından 11- u 1-o 
tanbulda Abdurrahman Zeki Mıeırl ı 8 N 
•eya emrine tediye edilmek lzer 
17 - 10. 934 faril.inde ve Bankanı 1 

lıtanbul ŞubHine keıide kılınan 
S294 - S068 numara ve 800 lira71 •• 
yine mezkGr banka tarafmdıa kes 
letanbulda Topbaı ili< e Hacı Meh-
met Nuri ••ya emrin• t•diye edilmek 
lzere 17-10-934 t•rlhinde yine o 
ltankaaıa latanbul ıubeaine ketide 
kılınan S29S • 5069 numarala 339 lira 
Si kuruıu muhtewi iki parça çekin 
aiyaa utradıflndan iptali mezkGr 
çeklerin hamili oldutunu iddia ed•n e-· 

ULKE.YI 
Hf RC.UN 

" hmirde yeni manifaturacılar çarııeın· 
da Kulalı Ahmet RlıtO bey tarafın
dan ara:uhal ile lateailmlt H çekler 
•uhteYlyabnın adenme•e•i il.zumu 
Komerçiyale İtalyana BankHı latan• 
bul ıubeelne bildlrilmit olmaaına 
binaen mezkur iki çekin ilin tarıh·n· 
den itibaren 4S ılln sarfında mahke
meye we ibraz eclilmedltl takdirde 
malake•ece iptaliae karar nrildijinin 
Ticaret kanununun 638 inci maddHI 

DOLASAMAZSINI Z 
FAKATI 

•tkmiae tewfiku ilin olunur. (380) 
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Biint Denizlerinde 
Tiirkler Yazac: 

M. Turhan 

Hıı.rlım Siileyman 

Safer Reis Türkleri Hint Sularına Ge
tirmek için Çareler Arayordu 

- Onları hemen gem.iıı buraya r •• 
- 6 - racaktır. Klmıenln bize aillh çe-

Burada, de~ ben de mi· kebilecetfnl ummuyorum. Y almz 
aafirim. Fakat ne olursam olayım Rumt denilen bir Tllrk Yar, bizi 
TUrkDm. Soyuma ıopuma herkes- gUçlUklere düıUreblllr. Bahadir 
den sayğı beklerim. Kardeıinl birH Şahı kafese koyan kız kardeıim 
Hrt konuttuğu Jçln ben de daya• Dona Juana ( matmazel Jan de· 
namadım, gönül kıracak sözler demektir ) bugün yarın onu da 
söyledim. Mademki arada bir köatekliyecek, kımıldanamas bir 
anlaıamamazlık Yar, diyorsunuz, bale koyacaktır! ,, 
işte ıuıuyorum. Matmazel Jan da hemen aynı 

Yine yerlerine oturmuıJardı, dakikada bir kaç sayfa tutan 
öteden beriden konu,uyorlardı. uzun bir mektup yazıp bitirmioti, 
Söyleyenler BahAdir Şah ile Por- sonuna ıu cUmleyl koyuyordu. 
taka) Çiçeği idi. Öbürleri ıuau· " Aılanlardan aslan erkek!.. 
yorlardı, derin derin konuıuyor• BUtUn bu yazdıklarım, yllreğlmde 
lardı. Portekiz entrikalarleın kaynaşan duyguların on binde 
Hindistanda yarattıiJ kargaşalık· biri değildir. Seni m:sıl sevdiğimi, 
larm dal budak· salarak gUcerah da seni naaıl t.tediğimi kelimelerle 
altüst etmeıi Emanoel de Suza anlatamam. Gel, dediğim yere 
için pek ger.kll bir .. ydi. Böyle gel. Sana göntil verecek kadar 
bir durum yüz ıösterlnce BahA· deliren fU minimini kediyi biraz 
dlr Şahm gafil yakalanması da dinle. Göreceksin ki bir kadın 
lazımdı, fakat ıu Sefer Reis, iyi kalbJ, senin gibi bir aalanın 
bir yol alan işleri bozabilecek hayalini de içine alacak kadar 
gibi görünüyordu. ıenit olablliyormuıf,, 

Amiral işte bu noktayı dlltll· Yine o ıırada Bahidlr Şah 
nurken Sefer Reis de Istanbula iri lnciltrlc, ıftmrDtlerle, yakut· 

larla dolu altın bir kutu hazırlat• 
kaçan Delhl bükUmdarının sağlam mıştı, içine fU kelimeleri taşıyan 
bir iı aörilp ıöreruiyeceğlni dil· bir puıla koyuyordu: UGök bah· 
şUnUyordu, bir Türk ordu veya çelerlnden yetişip benim ülkeme 
donanmaıını Hint sularına getire• dUıen ilahi Portakal çiçeğine, 
bllrnek için çareler araıtırıyordu. kalbimi ıakıı yapmak isterim!,, 

Akşama doğru amiral ve kız• Yalnı:ı; Sefer Reisin kalemle 

lon Posta 
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flrlıreU Ha71lye J5,50 ,, • U 41',70 

lhllt 10,30 Reji 2,ıiO 
lt.aa4olı'660V, ~5,6'.'i Tramv1' tJO,-

• M IJ P. 26,10 R hhm 10, -
Ana<!e"u" ıoov 4.:t,50 ÜakUd.l: &11 ıo~.-
fark D. Y. 00,- 'lu .. oa lO, )O 
le•. Tramn1 29• tr:11ırK ·.P'o.1885 1<!4,-
0ıkltlar ... S,0~ • • • 19JJ 84,SU 
TerkH 19, • • • lılU ıiJ,O{l 
lla•••uı :.a.- 1 E.ıolı.tıü -.-

1 elefoa 14,IO 1 

MESKÜKAT [•} 
Kuruş 

Tlrla allı• g41 !Ham"l\ 
(Re1at) 
(Vahit) 

Kuru~ 
47~0 

5000 
46~ı) 

a bn 

ı.,ı. • 10~;; 

''· • 84~ 
... • lllll!\ İac:e be9lblr'tk ... ,111,. 58,50 

(Cliınlıurlye.) 

(Ham t) ara.llı 
4773 
!\4.ıJ 
5JOJ 
S2~J 

laalıın•• (Oı. B. ı 4:30 
~l • ll•ıtlıı1rlll• a!taıı Rr,at) " 
l Cl•hur17•IJ 46SD 

1--:-------1 
Vablt) 

{Aaıa) 4b5o \6
J Buru ha. lef 

l•tanbul ikinci lfliis Memur· 
ıuaundan: Milflia Nikola Gulandrise 
alt Beyoğlunda Elhamra ıinemaaı 

bltitiffode 262 No: da muhtelif ipekli, 
yOnlü. pamuklu YHaİr kumatlar ve 
banko ve cam ve raflar alacaklıların 
YerdiklerJ karar dairesinde peraken· 
de auretile pazarlıkla eatılacaktır. 

lateyenlerln 8 Tem muz 935 Pazarhıi 
rUnünden itibaren bergün aaat 9 dan 
aktam 18 • kadu mezkO.r maj'aı:aya 
gelmeleri ilAn olunur, ( 12886) 

~ ' C. H. P. Genel 
Sekreterliğinden: 

Dağılan Türk Ocaklarmda 
alacağı kalanlara ödeme yapıl· 
mak için yeni bir karar veril· 
di. Bu karara göre : 
A - Aylıktan, kitap parasın· 

dan alacakla olanların 

bu alacaklarının tamı, 
B - Alaca klannın tutarı 500 

lirayt geçmiyenlerio bu 
miktara kadar olan 

c -
alaca klan. 
Alacaklart 0 2.000,, lirayı 
geçmeyen soayetelerin 
bu miktara kadar olan 
alacakları, 

ödenecektir. ilgililerin 
belgelerile ile C. H. P. 
Merkezindeki Türkocak· 
ları besaplarmı arıtma 

komisyonuna batvurma• 
ları ilin olunur. u3g 19,, 

N için Cildiln
7 

'\ 

ister yafıın, ister rüzrb uıio umu .. 
rumda değil, terkibindeki "Krema köplğü,, 
uyuiode • Tokalon pucrası,,nın her tarla 

havaya dayan dığıoı iyi biliyorum. Cildim yağlı amma. 
"Tokalon pudrası., diter adi pudralardan 4 defa aiyade 
cilde yapıfık kalır, tere dayanır ye meaamatın l'•nit

lenmeaioe mini oluı·. 
• Ne yapsanız, gOndüz gOoetinde nya gece aydınlıfıoda 

bulunaanız harıkullde güzelliğin tabii tenin aize Yerebilecek ve parlaklık eaerl 
bırakmıy~cak yegane pudra "Tokalon pudraıı,,dır. Kuru bir cild için .. Toka· 
lon Petaha pudrası,,nı yağ'lı cildler için "Tokaloo Pero pudraaı,. nı llullanınız. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19. cu Tertip 3. cü Keşide 11 Temmuzdadır. 

suyuk ikramiye; 5 o . o o o Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mOkifat vardır .• " 
~ ................. ! ..................... . 

Bakır Tel Alınacaktır 
Sivaı Elektrik Birliği Baıkanlığından; 
Birliğe alınacak aıağıda çeıid1 yazılı bakır tel 15 glln için 

ekılltmeye konmu~tur. 

Ç•ıldi Miktarı 

10 m m 2 aert çıplak bakır tel 1432 Ksı. 
16 m m 2 ıert çıplak bakır tel 328 ,, 
Bu tellerin tahmini tutarı . J 472 liradır. Muvakkat teminat 110 

lira 40 kuruştur. ihale 10 temmuz 1935 çerıamba gUnll aaat 14 de 
Birlik encümeninde yapılacaktır. Faıla malftmatı Birlik Baıkanlıj'ın· 
dan alınız, 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüıü 
Rektörlüğünden : 

Yüksek Ziraat EnıtltUsO kaloriferli binalannın kaloriferle v 
kalorifer tesinh olmıyan diğer binalarının kok kömUrtı ıoba1lle 
bir Teırinisanl 935 den 15 Niaan 936 tarihine kadar 165 aUn için 
teshini kapalı :ıarf uıulile eksiltmeye konuJmuıtur. Şartnameaini 
2örmek iıteyenlerln YUkaek Ziraat EnıtitUall idare MüdUrlUğUn 
ve 817/935 gllnllne rastlayan Pazartesi gUnU ıaat 1~ de lhaleal 
yapılmak Uzer• 2025 liralık teminatlan ile birlikte teklif 'lnektupla· 
rmın Yüksek Enstitü idare ve ihale komiıyonuna müracaatları. u3432 kardeıi ayrılırken her dört kafa· kağıtla Hiılği yoktu, bir ıeyle.r \ııı ___________ _ 

da bir baıka kuruntu yaşıyordu ı yazıp çiziyordu. BUyUk bir ------------------

Bahadir ıah, Portakal Çiçeğine kaplan poıtuna uzanıp de- lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
aşkını açmadı ; EmanoeJ de Suza, rlo derln dDtUnUyordu. DeJhi 
Sefer Reiıl kündeden atmayı, hükümdarı Burhan beyin Is tan bula 
Matmazel Jan, bu ulan yapılı kaçtığını duyduğu dakikadan beri 
adamı saçlarının ağına dUtUrmeğl; yüreiine bir yurt derdi (daUasıla) 

Komisyonundan : 
Tıp Talebe YW"du için: 

Reis iao Hint deniz-iade Türk kafasına da değfımeı bir fikir bayrağı görmeği taaarlıyorlardı. yapı1mı9tı. Doğup büyfidUğU yer· 900 metre paltoluk kumq 
Akliye haıtaneal için : 

Altın Saksı ler, tanıtıp Hviştiil adamlar, do· 200 adet karyola 

A 
latbğı tepeler, dağlar, ıuyunu iç· 

miral Emanoel dö Suza, Hin· 10000 metre kalın tarıuı bezi 
d tiği pınarlar ve biltlln bu yurd, 

fabmlnl Fi. 
440 K. 

1250 
29 

!standa binblr çeıit dalavere iğneJeyen bir gıçitle, gözünün Çocuk haıtaneıl için ' 
çeviren ve gün baıına kanlı çar· önünde canknıp duruyordu. Teb· ıOOO metre patiıka' .. 50 

M. Garanti 
297 Lira 

187,50 
217,50 

Ekıiltme tarih ve ıekll 
1917/935 S. 16 açık eksiltme 

19/7/935 S. 16 açık eksiltme 
19/7/935 S. 16.30 açık u 

pışmalar yaratan Portekizli mia· rizden Faaa, Viyana önlerinden 1700 ,, Amerikan bezi 29 
yonerlere Gücerat ifleri için yaı· Adeno kadar uzayan 0 engin Dike 1100 ,, kefenlik beı 42 109,28 1917/935 S. 16,30 açık ,. 
chğ1 uzun bir raporue sonunu nurdan bir minyator ribl iÖZ be- 300 • 400 ton krlple maden kömUrll 1450 435 2617 /935 S. 14 kapalı zarf 
şöyle bağlamıştı: beklerinde parlıyordu. Şimdi için· Yukarıda yazılı Sıhhi MUeaaeHlerln hizalarında göaterilen ihtiyaçları olbaptaki ıartnamelerl veçhile 

" Bahadır Şahı kafese koy• de bulunduiu topraklardan her ekılltmeye konulmuıtur. 
dum. Sizin uygun gördüğünüz gün hangi bir mucize ile uçup ta la- 1 Her birinin miktar, nevi, tahmini flat, muYakkat garanti ve ekstltme tarih vt ıaatleri ile eksiltme 

onu ortadan kaldırmak ve elindeki tanbulun veya baıka bir tUrk ıeklllerl hlıalarında aöıterllmiıtlr. 
Ulkeyi haşmetlu kral hazretleri ıehrinin öuline dUımek orada bir 2 Ekalltme ifl : Caialotlunda Sağhk DlrektörllliO blnaıindakl Komlıyonda yapılacaktır. 
namına zapt•tmek benim için d h 

1 
k 3 Her blrlae alt ıartname ve ntımuneler ait oldUkİan MUeaaeaelerden bedelııis olarak alınacaktır. 

yudum yur avaıı çme uğrun-
mümkündllr. Başsı:ı; kılacak ordu da ömrUnlln ıerl kalaa Jıllanm 4 Ekalltm•J• tlreceklerln belli flla ve saatten 6nce aJrecekleri iıe yeter muvakkat garanti makbuz 
ile halk. modan çıkarılacak aı- ıe• .. ıe•e f.0 etm • hamdı. •eJ& laaaka ••lltuplın ... ear1 .... ,. alt Ticaret Oda• yuikalarile Komiıyonumuza 

~--.IUWAlrılllll-.k&ıalı...Jmııcalı~limuh~..!..,__-.!.........'... __ _u~~M.l _ _f:__~~·~·l!!·C~U~ .... ~~--------
1
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8 Temmuz 

YAL iZ GENÇ 
lllZLAR iÇiNi 

Halamı ğUcendf rmek korku· 
ıile ona biltün fikirlerimi liylklle 
izah edemiyorum ve bu huıuıta 
ıizden yardım bekliyorum. 

Çok r:ca ederim, bu mektu· 
bumdan halama bahsetmeyiniz ve 
onun mektubuna cevap verirken 
de, benim ıu dliıUncelerimi na· 
zarı dikkate alınız.] 

1 

Bakalım babam, ne cevap 

verecek?. 
- 9 Temmuz -

DUn akıam geç vakitti. Ha· 
lama Kadıköyilndeo gelen miaa· 
firler, benfiz gitmiıtl. Pervin ko· 

ıarak ıeldl : 
_ Salt bey isminde bir bey 

geldi. GörUtmık iıtiyor. 
Dedi. Halam ıordu : 
- Klmmit bu Salt Bey? •• 
_ Vallahi bilmem, efendim. 

Beyefendinin yamndan ıellyo~~m, 
hammefend.ilerle görüıccegım; 

diyor. 
Birden yerimden kalktım: 
_ Bizim Sait Bey, hala •• Hani 

benl Almanyadan babama getiren 

8ait Bey. 

Diye baiırdım. Ve balım baı· 
&rtllıllnD getirtioceye kadar ben 
gittim Salt Beyi karııladım. Onun 
hiçbir ıeyi deiiımemiıti. Yine 0 

nazik, o terbiyeli; fakat o, ruhu 
durgun Salt Beydi. Hat& o ruh 
okadar durgundu ki, karıılaıbğı· 
mız zaman, en kUçOk bir heyecan 

bile bluetmemitti. 
KendiılDi ıalona aldım. Biraz 

•onra da laalam ıeldi. Sait Bey, 
elindeki paketlerin Uzerlndekl 
yazılara bakarak bir kıımm.ı hala: 
ma, bir kıımını da bana teılım ettı: 

- Bunları, beyefendi gl>nderdi. 
Dedi. Ye ıonra aynı sUkfınetle 

eaketinln iç cebinden bir zarf 
çıkardı. Bunu da halama uzattı. 
Ti anlattı: 

- Efendim!,. Beodenlıl An· 
karadan lıtedller. Zannederim kt, 
bir vazife ile Ef ganiıtana iÖD· 

derecekler. Napoliden aeçerken 
beyefendiye uğradım. Mahsuı 
•ellm ve dualar ettiler. Buıalan 
a-önderdller. 

Halam, derhal zarfı açtı. için• 
den bir mektup il• bir de banka 
çeki çıktı. Halam, çeki g6rlr 
görmez, ıaıaladı ve aonra mek· 
tubu okumata baıladı. Okurken 
tanmda, hareketinde aevinçle 

karııık bir ıaıkinlık vardı. 
Fakat bir yabancı karıısmda 

hlılerinl izhar etmediği için, cebri 
bir ıUkiinetle mektubu bana 

uıattı 
Mektuba, ıöylece bir göz gez· 

dirtlim. Ben de pek bllyilk .,ir 
aıemnuaiyet biıHttim. 

Babam, bftylk bir nezaket 
ıöıterlyor ; balama yardım etmHI 
için yazdıj'ım mektuptan hiç 

bahıetmiyerek; yalnız : 
[ Hcmıire, mühim bir .m~ael .. 

den dolayı h11kiimetten ıkı yOz 
lira kadar bir ikramiye aldım. Bu 
paranm şimdilik bana JUz~mu ol· 
madığı için ıize gönderıyorum. 
Eğer bir ıeye ibti) acın~~ ~a.raa, 
istediğiniz gibi sarfcdebılıra.nız.] 

D~md~ . 
Halam bana başile işaret eth. 

Yanuı ı gittiğim zaman da kula· 

ğıma ş.ı emri verdi : 
_ Kızım!.. Git mutfağı do-

laşıYer. Adamcağızı yemeğe alı· 
koyalım. 

Dedi. Benim fikrim de, aynı 
merkezde idi. 

Derhal mutfaia gittim. Ye• 
meklere bif ıeyler daha illve et• 
mesini hacı kadına söyledim. Ve 
sonra odama koıtum. Paketleri 
açtım. Babamın gönderdiği bir 
zarif bluz, bir ipekli ıarp, tıç çift 
çornp araımda bir de mektupla 
karşılaştım. Bu kısa mektup, ıu 
aatırlardan ibaretti : 

[Kmmf.. Helan, ıaflığının ce· 
zasını çekiyor. Bu maden işine 
burnunu sokmaması için ben ona 
çok nasihat verdim. Fakat din· 
Jetemedim. Şimdi onun bUtün 
borçlarını tesviye ederek köıkU 
rehinden kurtaracak vaziyetle 
deiilim. Mevcut param olan iki 
yüz lirayt gönderiyorum. Bu para 
ile borcun faizini veriniz. Hiç 
olmazsa bir ıene kazanılmıt olur. 
Bir sene zarfmda da belki bu 
(:apraşık itleri aalim bir neticeye 
bağlamak imkanı bulunur.] 

Hiıısettiğim memnuniyet, pa• 
yansızdı. Hiç ıUpbeıiz ki halam, 
geniş bir nefes alacaktı. 

Yemeği neıe ile yedik. Sonra, 
salona tekrar geçt;k. Salt Beyin, 
kibar ve zarif tavırlarla anlattığı 
lalklyelerl dinledik. Vakit okadar 
hot geçmişti ki; saate bakıp da 
tam on bir olduğunu görür gör• 
mez, hepimiz hayret ettik. 

( Arkaaı nr) ............................................................... 
( Toplantılar, D•vetl•!_J 

Değerli Süvarilerimizi 
Karşllamak için 

Halkevlerlne Bağll Olanlar 
Çağr1hıor 

Istanbul Halkevinden: 
Avrupada birçok araıuluıal 

atlı mUsabakaiarda bUyUk •• 
parlak baıarmalar kazanan TUrk 
aüvarl ekibi ıubayları 7·7· 1935 
pazar günU konvansiyonel trenile 
aaat (I0,20)de Sirkeci ıannda 
bulunacaklardır. Uluaal benliği· 
mlıl yllkselten bu llnlU ıubayla· 
rımızı Halkevi adına yaraşır ıe· 
kilde karıılamak için bBtUn İı· 
tanıful Halkevlerl bağlılarının o 
gün ıaat (10) da Sirkeci garında 
bulunmalarını dileriz. 

Aktam Kız San'•t Okulunda 
Sergi 

lıtanbul alqam kız aan'at 
okulu direktörlüğünden: 

Okulumuz talebesinin 934-93-S 
ders yılı içinde yaptığı elitlerin· 
den hazırlanan aergi bugUn saat 
17 de açılacaktır. Okul Sultanah· 
met, Alemdar ıinaması karşıııın· 
dadır. Serii hergUn aaat 9 dan 
19 a kadar açıkhr Herkeı ret .. 
bilir. 

GUmrUkte 
Gnmrüklcr teftiı heyeti relli 

Muammer önemli bir meselenin 
tahkiki ıçin Iatanbul gUmrüiUnde 
meı1ıul olmaktadır. ------

TAKVİM 
Gla CUMARTESi Hızır 
31 6 TEMMUZ 935 62 

r Arabi ~ Rumi 
4 Reb!Ulahar ISS4 il 25 Hulraa J8SI 
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Öz Dil Çabşmaları 
-

B şer Kelimelik Listelerin Hep-
• • 

ıını 
Ô.z TGrkçenl• cabucall ve pratik 

bir ıeldlde ya.zılma11 için berrBn beı 
kelimelik llıteler neıredlyorduk. Bu 
llıtelorden 48 taae aepedlldl Ti bu 
ite artık ıon nrUdL Bundan ıonra 
bir mllddet lllte neıredllmeyecek ve 
yakında az dil kılnuıu çıkacaktır. 
KılaTuı çıkıncaya kadar ıeçecek 
mBddet içinde de ınelce netredilmit 
olan kelimeler Qzerinde çalıtmak, 
onları bellemek fıraatı ele ıeçmiı 
olacaktır. Bu 1tbeple flmdlye kadar 
aeıretmit oldutumuz beter kelimeyi, 
dGnden itibaren •lf abtl ııraıUe toplu 
olarak tekrar koymaya baıladık. 
Burla de tamamını netrıdiyoru.z; 

1 
fkti1ap etmek • Edinmek. 
lktiıap • Edinç. · 
İktifa etmek. Yeter bulmak, yet• 

•İnmek. 

İıtintak • Sorıu 
1ktidar - Erk. 
ifıa etmelc • Giz açmak. 
lftaat • Gizaç·. 
ihmal etmek • Snaamak. 
İhmal • Sana. 
İhtiyat - Saknı. 
ihtiyat etmek - Sakınmak. 
iktifa etmek • lzdcmek. 
iddia etmek - Savamak. 
İddia .. San. 
ibda • Yara.ta 
İhale - Üaterim. 
ihale etmek • Üıtermtk. 
İntiba - Duyuı 
~htikAr • Vurgunculuk, 
Iıtiynk • Gareıi. 
lıtikl&I - Erkinlik, batın11zlık. 
imar etmek • Bayındırmak. 
İ1raf • Savurganlık. 
idare (adminiıtJ'ation) - YlSnetlm. 
idare ( idare yeri anlamına ) -

Yönet re. 
idare etmek - YlSnetmek: 
içtimai - Soyıal 
lnkitaf etmek - Celitmek. 
lnkitaf ettirmek - Gelittlrmek 
lnkitaf - Gelitim, gelitme 
ltimad - GDven. 
ltimad etmek - GtlYenmelc 
latihaal etmek - Üretmek. 
lıtihllk etmek - Y ogaltmak. 
iıtikamet - Yönet 
lnkılib - Denim. 
intibab etmek - Seçmek 
intibah - Seçim. 
İhtimam etmek - Kayıtlamak 
itina etmek - Özenmek 
itina - Özen 
lkametrih - KoDak 
fbtiıu - Uzut 
imtihan - Sınaç 

K 
Kaide - Kural, Duriç 
Kati - öıat 
Katil - Öldlrea, atGtçL 
Kıdem - Öncelik 
KurünülA - lıkçat. 
KurunuvU1ta - OrtaçaJ 
KuruDU .ahire. - Sonçat 
Kunel ınbatıye - Bitelge. 

L 
Lehdar - Yanat. 
Lehte, lehinde - Yana 
Lehte olmak - Yana olmak 
Lehinde ıöylernek - f yilitini ıöy-

lımek. 
Lütfn l1111an - Kayra 

M 
Mahmi - Korunuk. 
Mahreç - Çıkıt. 

Mahrum - Yokıun. 
Mahsur - Çekinek. 
Mania - Ensrel. 
Makale - Betge. 
Maznun - Sanık. 
Maunnai aü - KaraJı. 
Mamur - Bayındır. 
Malııeme - Gere9. 
Matbuat - Baıın. 
MH:ıara - Garey, rBrlna.. ,a. 

rom. 
Mina - Anlam. 
Muhalif - Ayrııık. 
Muhalefet etmek - Ayrıımak. 
Munfık 1 • Oydatık. 2 • Oaay 

S • Yerinde, uygun. • 
Muvafakat etmek - Oydaı•ak. 
MOıtakil - Erhia, baj111111. 
Mamuriyet - Bayıadırhk. 
MOıtacel - ETırin. 
Mektep - Okul ( okula ), 
Muallim - Ötretmen. 
Milaakaıa - Aytııaa. 
Mllnakata etmek - Aytıımı1 
Meraıim - Tarın. 
Milini - Eıit. 
MD1ant - Eaitlllr. 
Merhale - YGtrUm. 

"MuTauae - Denre. 
Merkezi ııldet - Denıe1. 
Mlteahlald - O•teci. 

Neşrediyoruz 

• 

Devlet 
Kurumlarının 

Adları 
Baıı devlet kurumlannln ıaıe

telerde tanoık ve yanhı yazılditını 
gören dil cemi7eti kılanı komiı· 
yonu batkanlığından öğrendltimiıe 
göre qağıdaki kelimeleria karıılık· 
lan tunlardır: 

Belediye • Uray ... Şehir. Şehir 
( Türçe ) ... 

Şehir meclial • Şar kurulu ..• 
Belediytt riya1eti. ŞarLaylık... S... 
lediye reisi Şarbay ... 

MUatevar • Y onetger... Maıla· 
lıatgüz.ar • İt güder... Şura3 ı devlet
Danııtay... Mahkemei temyiz • 
Yargutay... Divanı muhasebat - Sa· 
ğışkur .•. Mü~avir • Danıeman. 

Merca - Yatak. 
Meamuat - Duyuk. 
Muhatap - Aytıç. 
Menfaatperest - AııtcıL 

Mente - Çıkat - K<Sken. 
Müeuir ( imil anlamına ) - Etke. 

Muuhhih - DQzeltiç. 
Müeyyide - Berkitı. 
Muntabık - Uyuk. 
Muvafık, mutabık - Uygun. 
Med'u - Çatırık, çıtırlı. 
Mnnavebe - Sıralama. 
Mütahede - Görüm. 
Mecmua - Dergi. 
Muaf - Bağıoık. 
Muayene - Bakı 
Muhabir - Aytar 
Muhbir - Duymaç 
Muhtekir - Vurguncu 
Mes'uliyet - Sorav 
Muhtelif - Türlü 
Müteferrik - Ayrık 
Muhit - 1- Çevre - 2 • Çnln. 
Musibet - Sınak 
Mevsuk - Doğru, belııin 
Meyi, temayOI - Etlim, Etılnlilı. 
Mütemayil - Eğgin 
Mesahai ııathiye - YlbeJçe 
MilnevYer - Aydın 
Meni (T. Kö) 
Mükteaep - Edinlk 
Müktesebat - EdinicJer 
Mtittak olmak - Göre1i ıelmek, 

aöresimek. 
Müdevven - Dergin 
Müe1Sir - Etkin, dokunaklı 
Mürebbi - Egi~men 
MütefeYVik - Üst, fiıtOn 
Mütakaddim - Önceki, ani'eJen 
Mntevazin - Denk, deneaetik 
Mul<a

0

lid - Benzetçi. 
Müvf'Zzi • Dağıtmaç. 
Munkkat • Sliruiı, reçeten. 
MUıadere • Alanç 
M01adero etmek • Alanç etmek. 
MOfsid • Bozutçu. 
MGırif • Savuraan. 
MOl&baza • Diltlla. 
Milstahıil • Üreten. 
Mahıul (genel olarak~ • Orat, irin. 
Mü.tehlik • Yogaltmaa. 
MUntahab • Seçkin. 
Müntahib • Seçmen. 
Meıken • Otru. 
MütehaBI ı - Uzman. 
MeYkii iktidar • Erke (pounlr). 
Muhayyile • Sanay. 
Mühim • Önemli. 

N 
Nakil • Taııma. 

.Namzed - Aday. 
Nakliyat • Taıın. 
Nasihat • Ôğüd. 
Nasih • Öğütçü. 
Nekahet • Eyi1elik. 
Netriyat • Yayın. 
Nezaret • Gözet. 
Netice - Sonuç 
Nutuk • 5ayln. 
Nümayit • Göaterİfo 

R 
Rakip • ÖnGrdeı 
Rlbp • Y aıak. 
Refah • Genlik. 
Rekab•t etmek • Ônlrdeımelr. 
Rckab•t • Önn detme. 
Reyilm • Genoy. 
Rivayet • Söylenti. 
ROkn • Örk.Cin. 
Rlltbe • Erece. 
ROtubet • Yaıaklık. 

s 
Sadık .. Bayrı. 
Safha • Evre. 
Sadakat • Bayrılılr. 
Salih bulmak • Yetrl•ek. 
Salih - Y •trim. 
Salih • Yarar, elveritli. 
Satıh - Yiiıey . 
Sanayi - Endüıtri 
Siye - Güzey 
Sahlbi iktidar - Erkmen (puiuınt) 
Sebat - D1ırt 
Seciye - '1r. 

Serbe1t - Özgür 
Sevk ( T. Kö. ) 
Snk n idare -GUdUm, gtUemek 
5nk n idare etmek - Gtidemel 
Snkitabli - içgüdü 
Seyahat - Gezi 
Seyyah - Gezen 
Sınai - Endilstrlel 
Sual - Soru 
Suhunet - luğ 
Sukutu hayal - Umuıa 

ş 

Şahit - Tanık 
~akirdi marifet - İzdemen 
Şark - Doku 
Şarkı ıimall - Kuz•y do}usu. 
Şayia - Yayın ta 
Şayanı dikkat - Dikkat deter 
Şimal - Kuzey 
Şimali ıerki - Doğu kudyi 
Şimali sarbi - Batı alaeyi. 

T 
TaahhUd - Yllkem Dilencilik 
Taabhlld etmek - 'ı • yGkenma!. 

j • Cbtenmek -, 
Tadil etmek - Detiımek, asalmlk 
Tadil - Değitik 
Tahlil etmek - ÇlJıelemek 
Tahlil - Çöze 
Tahlili - Çözel 
Tahkik etmek - Gerçinltmek 
Tahklkııtı adliye - Tlzel gerçinleı 
Tahkik, talıık.ikat - Gerçin 
Tahakkuk etmek - 1 • Gerçeklet· 

mek. 2 Koakinletmek. 
Tahakkuk ettirmek -1 • Gerçek· 

leıtirmek. 2 • Kesinlemek. 8 • Var• 
laıtırmak. 

Takdir etmek - Deterlemek. 
Takaddilm etmek - Ôngelemek. 
Taldid - Benzet. 
Taklid etmek - Bez.etmek. 
Tarif - Tanım. 
Tarif etmek - Tanımlamak. 
Takrir - Di1erae. 
Tamim - Genelıe. 
Tamir etmek - Onarmak. 
Tamir - Onarım. 
Tasdik - Onaylama. 
Taıdik etmek - Onaylamak. 
Tarzı hal - Anlatıt. 
Tarzı rüyet - GörOf. 
Tayin etmek - 1 • Belltmek. 1 • 

Atma il:. 
Ta_yin - 1- Bellt. i •Atma. 
Tuiyet - Baıaatı. 
Ta.ziyet etmek - Baıaağılamık 

baııağlıt dilej'inde bulunmak, baı· 
Hğlıtı dilemek. 

Teatii efkir - Oylatma. 
Teatil efkir etmek - Oylatmak 
Teberru - Verit 
Tecrübe - Deneç 
Tecrlbe etmek - Denemek 

" TedTin etmek - De,.tmek 
Tefevvuk etmek - Üıgelmek, 

Gıtolmak 
T efeyvuk - Üıgelm•, cı.tolma, 

GıtGnlGk 
Tefrika - Balem•Feullıton 
Tefrika - ( nifak anlamında~ 

Ayırga 
TekimOl - ETrİm 
Tekimll etmek - Evirmek 

Telif etmek - Bağdamak. 
Teminat - inanç. 
Temin etmek - 1 • inaçlamak 

inan •ermek. 2 - sağlamak. 3 İ 
elde etmek. 

Ter biye etmek - Eğitmek 
Terbiye (education) - Eğitin 
T esanüd - Dayamıma 
T •teddilt - Ayrı hıma 
Tesir - Etki 
Te1'id etmek - Byramak 
Tevazün - Denklik. 
Tevzin etmek - denkleıtirmek 
T evzl - Dağıtma, 
Te:ıahür - Göıteri, aöıterJm. 
T ezad - Karıılık. 
Ticaret - Tecim. 
Ticari - T eclmel. 
Tilmiz - lzdemen. 
Timıal - Sembol. 
Ttlccar - Tecimen. 

v 
Vld - Adanç. 

Vadetmek - Adamak. 
Vaııta - Araç. 
Vazife - Ôdev. 
V ccibe - DUşerge. 
Veche (Direktif) - Yönerie· 
Veaaiti nakliye - Taııt (t&fl 

maaraçları) Y 
Y evmü mahsuı BayaraUn 

z 
Zan - Sanı 
Zannetmek - Sanmak 
Zaruret - Zorağı kiıtam. 

Zelzele - Depreme 
Zıt - Karııt. 
Ziyafet - Şölen. 
Zühul - Unutsa. 
ZdLuf etmek - Unutaama'k. 



16 Sa,ta 

~----...................................... . 
Beşikten 

ve 
mezara kadar sağlam 

beyaz kalan dişler! 

Dlf macaaa IEllllaa••lar bir çoll 
tecrlbılırdaa soara aıdea dalma 

RADYOLİN t 
H karar lul11orıar. ~ 

Çünkif RADYOLiN: 

e Dltlerde ( Klfeld • T artre) 
buıulüne lmkh bırakmaz. Me•cut 
olaalan da eritir. 

e Diflerin mlae tabakaıım çizip 
hırpalamadan temizler Ye parlatır. 

e AtızClakl mikroplan % 100 
kat'lyetle Gldlr8r. 

e Diı etlerini beller, dlı eti haıtalıklarına 
mbl olur. Ağız kokuıuaa keHr. 

Siz de RADYOLIN kullammz 

Glbelllji •e yakınlağı itibarile ıehrimizin yeaiae bahçeıi 

p AN O RAM A (Yeni ·Bahçe) 

Kıymetli 

Bayan 

ıçılmıttır. 

HAMiYET 'le diler maruf v~ 
sevimli artist ve 

ıan'atkArları dinlıyiniz. Telefon: 4106~-

SON POSTA 

ÇAMAŞIRI 

KENDİ KENDİNE YIKAR 

rAIT LE LAVAGE 
A 

DU LIN6E PAR Wl-MEH& -TURVRCi 
Tüıudva v ... v• l'IAMULATı 

54"AYİİ LTO • .ŞİAt<ITİ 
TURAN - İZ.Mİ" 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Ankara YUkHk Ziraat EnıtltUıUnilD 375/425 talebeıl ile 
100 • 120 mllıtahdemlnfnın 12n /935 tarihinden 31 Mayıı 936 tart. 
hine kadar sabah, öil• Ye akıam 1•melderl pazarhkla ihale oluna• 
cağ1Ddan peraııs ıartnamHlnl almak iıteyenlerin Enıtlttı Muhaıe
baıine •• talip olanların 11171935 tarihine r11tlayan Perıembe fl
nll ıaat 15 de 5837 liralık muvakkat temlnatlarlle EnıtltD idare 
ve ihale Komiıyonuna mllracaatlan "3602,, 

Tem•• 6 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

Aee•telerf ı Karak8r Klprlbaıı 
Tel. 42H2 • llrkeel Mllalr•arsade 

Ha• Tel 227'0 

Mersin Yolu 
INEBOLU •apuru 7 Tem

mu• PAZAR ıttotl ıaat 10 da 
Meralne kadar. u3773., 

Ayvallk Yolu 
BANDIRMA •apuru 6 Tem

muz CUMART ESi 11DI 17 de 
Galata nbtamındaa Dildll'y• 
kadar. (3774) 

Trabzon Yolu 
ERZURUM Yapara 7 Tem

muz PAZAR gDntı ıaat 20 de 
Rlze'ye kadu. "3794,, 

KRem 

PEATE.V 

Mlltuulr 
olmaJlnız 1 .... 
••nv 
Sizla de 
ıalp olmak •er• bulu· 
nan fllaelll
tlnbi ihya 
edecektir. 

Krem Pır-
tev'in din• 
yayı Hraa 

t6hreti ••••· 
llZ detlldir • 

Grip, nezle, başağrısından kurtulmak istersen ASiPiROL NECATİ kullan, Salih Necati Ecuae.ı 

FLiT ö~DO~ôRı 1 

1 

Haşa~ab ÖLDÜRÜNÜZ 
N .... tMltl 9Up,.ell ( Haprat OldOrOoO 
ma,I) ler ı.ecrUbe etmeli ?. Bu kıyme~ 
•iz ve taki1\ mayller ne tıataratı 61dQ· 
rUp atzl onları tz•aoatından kurtarırlar, 
ne de tehllkelerıne kartı himaye eder• 
ıer. Bu tHlrl tUphell mayllerl kullan
mak _,.yhude bir laraftır. Huzur ve 
emniyetiniz ıoın mUelrren rr L 1 T 
1ateylnfa. P'LIT, bUtUn ha9aratı 
"•klkaten ve ebediyen GldQrOr. Leke 
~apma&, ıaze ve 14tlf kokuludur. Siyah 
kufAkh "~ aeker realmll san tenek .. 
tere dikkat ediniz. Flatlar tenzllAtlı: 

............. : •• CIUPlll. .......... ,.,.. ..... 

lstatiıtik Umum Müdürlüğü Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden : 

500 • 600 aabife tahmin olunan 2000 adet 7 inci cilt fıtatiıtlk 
yıllıiı kapalı zarf usulü ile ekıiltmeğe çıkarılmıttL Ekıiltme gUn8 
ye ıaatinde istenildiği gibi talip zuhur etmedlii için kapalı zarf 
uıulll ile yeniden ekıatme açılmaaına karar verilmiıtir. 

Ekıiltme 1935 Teramuzunun 26 ncı Cuma günü saat 16 da 
Umum MtldUrlUk Dairelinde toplanacak olan Komlıyonda açılacak
br. lıtekJllerin % 7 ,5 muvakkat teminat ve1ika1ile teklif mektup-
larını açdma Natinden bir aaat evvel Komiıyon Reisliğine Yer• .. 
lerl llzamdır. Bil baptaki prtaama KemiaJoa Kltlpliiindea 
alaaalaüir. ..361 S,. 

- Cn hüyülr /ro3 bende .. 
()da, 

· llllllll 
llllY· ~ 

fraJ 
/ıiçaqidır. 

IEL•KTRIK • • -A-O 
Cl!P YANTI""" ı vn 

DAİM ON 
Pillerinin en IOD icadı. 
Kullamfh ft •il Ye acu. .. b, r•rl: 

J. Dekalo n Şld, Tahtakale No. ıo 

&.:I t lerl e ~~ ~ ~':.:d:.~·~~~t:.-::~..... IZMIR 1 H••Jla Hini 
~8 lf yer • ZONGULDAK : Mektepliler Paurı M•ıtafa Zeki, SAMSUN ı T11r1aa Etnf 

SONN•T DOGONLERIN• 
Hokkabaz, kukla, Kaıaköı . İDHl&I 
Htaire ... San'atkArl•r ı Monolog Tabıin• 
İrfan - )'afala Safa - Köçek Anam 
AdrH : Şebzadebaıı Turan tiyatron 
ve HiLAL ıinemaaı Tel 11717 Ye !8071 

lat • e ıncı hukuk m•hkem•· 
alnden ı F nziye taufıadan Y edl
kule clnrında Kadıçeım•d• J'arakol 
t0kafıada 11klz tayıle tYdt ıakia iken 
•alaalll llıtameü ••çhul oldutu aa• 
laıılan Huaa ale1biae açılan boıaa· 
•• danaının mubak••• ıDnG lçia 
ta1i• kılınaa ıGade vaki tebliıata 
ratmen mahkemeye ıelmedithadea 
mlddetiain taleblle sıyabıada muha
kemeye baılanaralıı davacı iıticnp 

ye dan zabıtnamHI okunarak nlillk 
kaydıaın aorulmaaına ve ıahit dinlen
mHlne karar Hrllmlf ve lıllu mua• 
••leden babaile muameleli ııyap ka
raranın on bet ıln mGddetle ilin .. 
teblltl•• kaHr verllerek muhak••• 
gGnG 17-7-98!5 çarıa•ba uat 14 • ta
yin ye bir nlaba11 muhakeme divaa
baaeaine talik kıbamıt olmakla ınez· 
kür ıGn ve aaatte latanbul 
aaliye •ahlıemHl altıncı hukuk 
dalrHlnde heyeti bakim• husuruna 
~elmeditl takdirde sıyabrada muha• 
kemenln lera kıhnacatı tebllf •aka· 
.......... a111nre11Aaeluauı. --

Bat ağrısı G R 1 P i N ile geçer! 

Çektiti ıztıraplar bu 
hakikati ötreninceye 

· kadar sürüp gidecektir 

[ GRIPiN ] 
Bütün ağrı, sızı ve 
ıancıları dindirir. 

Bat ve dif •lrdırile nezleye, 
OfUtmekten mütevellit ıztı
raplıra kartı bilhassa 

muessirdir. 

Dr. lbrahlm Zati 
Belediye karııaında Piyerlotl 

oaddHlade No. 21 
Ilı.el• •ara lautalanaı ..-•. 

CRIPIN lc•ı•l•rl RADYOLIN lilı 
m•cu11u /abriktu11un MÜteh••••• kim· 
••/cerleri tarafınıl•n gapılır. Her ee-
za11•d• vardır. 7,5 lcaraı f latl• •atılır. 

·------··· ................. ·--··--==···-·· --
Son Poeta Matbaaaı 

Sab.ibl ı R. KBkçl 

Neıri1u lılidiirtl ı Tahir 


