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Daya tanlar Cezalanacak =~~~~~ 
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bört işçi Ateş. · Ve Duman Unutkan, Erkekler Mi? 

1 
• d . c v d• Akay idaresinin Yakın s .ahiller Baş-

ÇID e. an er 1 memuru Usman Anlahyor 
v ............................... d_ hltll• ... -dık ... .. 

Facia Sütlücede Zümre Zadenin 
F abrilcasında Patlak Ver•iıtir 

. 
Futa. '°"''•• AU..I .. ,.... U-.. •eıl• ,,,.. 

Diba tehrl•llde Wr htftllk altı• uılda_.Pdıa ltlbarea Mitil 
.w., Wrkac -·· , ................... ... 

lairk.çama ela 1aralan...U• •ti- mıfb. Bwacla kim .... •J•la At-
c•acU. Tlfler Grpert•• b• lper lak, khal Jllbk bad•ala lffller 
~ fada Sltllcede Zl•e •de •• llatlyu bdaalar toplaam11--
&.ldrla fabrlkuatla patlak •er- ~ tle tllmly ..... •lllJ•lar 
""6r. Şu ima aabrlarclaa IOar.. •• blriblrlwiacl• ..... ..,... 
"'4iİlellla taf.Ubm, orap kaclar 1orlar. 'tllp etrafla t .. kikat Japaa •• · - Kaı.. uluı-.. AUae• 
Iİarimm• IHralayorua: ,artlla mi? 

OtomobiBe Sltlic•ri ıectild• - Ala •Yllth• beal• Haua 
...,a aokaldara doldura halk tlA raatla •? 
.... bahta, bir fe•kalld.Uil lir - KarMti• Aluaet aatatlaa 
11,orcta. Fabrikama tla .. iwels ( De••• 11 .. ..._ Jtall• ) 

lzmir Bayraklısına 
Geçmiş - Olsun 

Gece Yu• Bir Patlama Ve Ar
., b11ndaa Acı Çıthklar ..• 

Yhl -'•I ı-••ı ı ........ 61r ,,.,. .... ••• 
lzmir, 9 ( Hu...ı ) - Vakit ı ıecllr: MaldM dalrealatle lafiWaa 

lece J&nllBI ıeç_.,, aaat Wre thltletind• bir ad .. karp tlu•ara 
taldqmak lure.. Gas, beda 
._ fnotorla ,aklı Frauaa baaclrah 
.. Slt. Datea ,. •apuruada lddetli 

Wiltk.. V • IMiaa a arka..claa 
-iljllklu ............... . .............. 

Yunanistanda 
Yeni Meclis 

klldar uau.....,..r. ltlerl•de ., .... rd• U.bola• kanlanaı blle 
lll•d- .......... .,.,.. 

Mefer, lata• ~ 
bulun, hlklyelerl 
en dialenme1e d• 
ter adamlana-

R •. M I . c1aa b1r111 de. eJlm ese ell SewahilimltecaYlre 

Yeni Meclisin 1taı memura u .. 
••111D1f. Dtba, 

lste~ne Ba~lı Kadıkay dabaarı 
5• 5 latlnde bir aan-
.... k_ tar11tlarl•n 
T .. .._., Çlkardllar. 

Atiaa, 11 (Hua.t) - Sarla• 
HÇlml lallk6metla clolpa Wr ka
aamla •etlceleamlftlr. Krala 
il.taba,.,. 
tlal aacak en 
kadar .. ,.. .. 
lak ........ 
bilmlftlr. o, 
,.. ıarla .... 
ıu m .mı 

hlld•tt ka-
ı •zs
bt •• ıa.u 
partU ...... 
19 ehlp ta 
14Kilae ..... .. 

cltıl ılbi Allaaaa 
kaçak odadaba,. 
retle aplu at
amı kapar• ... 
daa .... wak'a-
lar cllnledlm. ~ ,,,.,..., ..,. •• .,.. u .... 

. Ômrbla tam J(rlll ,..._.. taJfalana •e kamuotlann ahlllı
Ablclla o • ._. ..... kanda ....... lanm dal•• mlrakabe albada 
clldde ..._ clelwU .. ..,. buluadururus. Ve ba makaatlacla, 

...: fİaRalana iç ylderlal an- arada Wr, ..,. sBç pllr tecrllby 
la1al.llmek lçla. b• ltt• 24 aHt ler Japam. M...ıa, 1epyenl maf'• 
talqmak klfldirl Diyor. za kliıtlarw, tertemiz we kapla .. 
- Ve pprba lalr blld1eJI aa- mı kadara btalanm, ••••, 
w...ı. -.. .......... ilpat klmlf tcıd,- #cawa 11p11at1 n ... ,.... ................ 

- lls. ,...u.rımıatle ça1a,.. 81r .. zllel .. 11•••11 
c·ı Daba di1orum. Zlra ilkele deHm Ba paketleri, Yapurlardakl 

Akay miidlril bile rtller. ( De.ama 13 lacl Jlacl• , 

, ......... ,,. .,,.,,. .,.... T" k D k v· S · · d S ... • 111- .....,.., -.... ur o torunu ıyana ergısın e o-
1aıad• tat.ak ç.ı.,,. H d 1 A p . . ıizı•ı•Dror. yan ay ut an vusturya olısı Yakaladı 

( De•••' 14 lzd Jbll• ) Vi1aaa, 10 ( Huauıt ) - Burada Muıtafa Ş.•ld achnda bir Tllrk 
cloktoranu 101an bınazlar polla tarafından yapılan azua arqbrmalar 
aeticelinde rakalanlDlfbr. Bunlar Frem Bo.lyak •• Fercllnud adıada 
iki kifidir. Ba Hınazhfa ratakLk ya.,-a ,az.ı Vi1aaalı im da r•· 
kalanmak la:eredir. 

Çerez Kablllnden 

Mevkii MU .. lt D .. llnalt 
Rütbe, ... ki •• tepifa& bullaJa. 
lanadu bir kuuker, bir Ouma 
IÜDI, JUllD& küJlllDl alır, lyuba 
&lrbeJi si7uete pder. 
Orada aamamıı kılar, Diyuırı 
eder, ..,. da.. maarhkluı, oami 
••l..-a clolatlMi• bqlar. Bu 
anbk, .... pam .. ki ....... 
tatlanma ..... Wrbt .... ..... ~~ 
KuMbr ........... W.W lıllw 
llabı; lflllledıe Wr ._ısin'a .._ 
tlade alemalak alameti olaz bir 
eank ..... ... 
- ~-kim ba ..... , 
Klbra talakik dikta I08l9 töJI• 
Wı laabu ptirir: 
- Bfeaclial, .Wehadua, Abdillpffur 
.... ....... ilim, Usal bir ... 
imlf. 
Kuuker .ı.acH ao1r. Ellerial kal· 
d.lfıp ... ,. lluaılamr, fab& bir-
denbire YUpoip, tebu kllıyuaaa 
•--'-: 
- RltMli •• imltt -· - si• aalal 
- Batlatlne, efaclimf 
K1Ja1a bir düa Mjtrtir, ıelir. 
- Efeıutim. mthlenit İIDİf.. 
K.sukll ....._ bu haMr tl&nla• 
- Yat ... ÖJI• 1-, maal•ef b• 
alm ...W. alait lltlil- llırhu• 
•a, fl'atlha,ı Ha okupyer, k11aJa 
efeacli ı. 

f'ı/lı 

Anasının 
Kızı 

rki Memur Hak Yerine 
Gönderildi 

Birisi, Depo PaFalannı Harcamaktan, 
Ötekisi Rakam Silmekten Suçludur 

Beraama, 10 (Haaa.ı) -
Dikili " Bert••• malaaHbei 
huıuıiJelerinde •e1dau çakanl• a 
ıemı ıuliatimal hldlalerinla tah· 
kikab neticelenerek lçlacl karar 
hlldmUji kararuu ••rm;ıtlr. '5• 
hAdialerin iki elemaaı DildU mu
huebel lauaaıl1• memura Naci 
U. Berpma mulaueltel •uaualye 
memura Hlanldlr. Od aaçlu teY
kif edUmiftir. Dikilideki aallatlmal 
16860 lira, Berıamadald 8819 
liradu. 

HllDI Mlteahbltlerha depoaito 
ettikleri paralan keneli emriae 
baaka7a J•brmıf. bllllıare alarak 
kendi para11 imit pbl laarcamır 
br. HllDD de ofort kullanmak 
aantile makbuz Ye tlefterlerde 
tahrifat ,., .... ; m ... 11 ,Ua: lira• 
Lk talaaillb (1) lira ptermek 
••retll• iki (00) lak loaaamı lhtilla 
•t•lflh· 
·~........,. ...... 

~., ....... , •• .. u. .... ı ,...., .. 
direlcıörl H••• F•la•I 

memuru Naci, Dikili mal mldlrl 
Ahmet, aandık ••ini Alamet 
Hamdi, Abık Aadak emial Ala
met, muhuebei lauıaal1e direk· 
tlltlil ltat aekreteri HUlll, •• 

............. .. , ....... --·: ı ..... , ......... .. ...,. t...... .....\' 
..11 



Ş.lcerin 
Ucıızlamıuı Helt.lcıntla 

Dllşlnceler ? 
Katlık... ...... t••m• 1S ................ 
- Tmaa .. _.. .. nrlatl• aea

._ ... pi.... at.in a••· ..... 

............ ,.,.... ........ ti ... 
• _.............._ W.Wir. zu. .. 
.. ker, Wllaaua kl1lertl•, para de 
uba aban •Jdı H ebem llatlJ•t
lana .. baııada ••lir. ..... lfla 
temeaalmls, bu ucualataa, tuz flataa
t1..ı katlar ••tllH .. ., Hldai .. •n 
•mç nrebUenk bar farkla oı. .. 
ııdar. ltdHI dilefi•ls de, bu iti- bir 
ı•k 6maall rtltl aaun mlddet lafta 
bıralnhu•aaı, " ... illa ...,.. 
dr'ade batanlabll•Hldlr. Bu .. iti 
dife doku..,. laalterlarla •Jdat••
ltekl ... lti•l•I .. lllY•J• bil••• 
lln• Yar aı? 
s.Hıanah .. t, Dlad8rlre. UU1t 

Sinan JokUfU sa nu111•ralı h••• ..... 
-Ami-. ................ ..,. 

tl-.l'alaat ............. .... ....... ,... ................. ... 
,. ............ 1111ın..a...-
....... ..... s•l'a .. kta ... ................. .,.....,.,.... 

\ . 
1 

1 9erk-. ......... - --
-· ...... ••lder••·" 
-Ş.._.. •••--• Wt' W ............................... ............ ,....,... ...... 

......... wunıs-•• ._...,..... • ,.. ........ -=-......... .... ......... ...... ...... .... , ................ . 
Fakat IMa, ba .. kadaa korkumu• 

ht olduta•• ..,11,.,._. Çtielrl 
..... et .. ,.... .... ... , .... 
ı..,... 

Yerli Vapur 
Bir y__. Kuruı ... 
için Görüımeler Oluyor 

Ticaret file•um kuYYetleadiro 
mek iP. Awupadaa ahaacak 10 .u,. llrük .a,..... .... ıe1ı .. 
ti.Utle t.. Milecek ltir teraa• 
•de keatll e••iimizle yapılma11 
etrafaula ltir cenyaa nrmr. 

• B••• lçla Hollan_.. bir 
•lla•diale te•ua pçlbalftir. 
Eier ltir tena•• teaial mDmkla 
·~·- , • .ı .ı .. k ...... 
HamMrıta tetkikat Japmalda 
elan ... ,.u. ı•ri cllmıe.ı ..... 
M••l tlrllebidr. Fakat tlenb 
ltlviadea aalaraalar b6yle bit 
tv1U• t.,kil etliln itile aaaak 
ltir lld 7ıl aura rudıman Y•r••J• -.ıayablleceibai o ...... 
kadar da ticaret file•u u lau,.._ 
idi •uiJ•tt• ltarakm••ı .top. 
elmıyacatı •lblaa...a. ........ 
Jerlar. Ba •ltalaa11 ylirltealere 
,are 1a- 1 O milyoa llrahk Yapar al..... il•• de ilerde •apar 
almak ilatiyacıada• kurtulmak için 
...... ,. t .. et .. lidlr. 

llb Randevucu 
Polia ... llı••i ı a..mp 

ıid n ....... 6 na•ınca • ,a ..................... .... 
b4ılm .... 1,11r. 

SON POSTA 
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Poliste Geniı Bir Değişme Zorla Güzellik 
Olur Mu? 

Ablik Zabıtası Memurla- Kendisile Evlenmek r.. 

nnın Hepsi Değiştirildi 
mi1en Kadını Dört Ye

rinden Bıçakladı 

Sebep: Verilen 
Emirlerin Yerine 
Getirilmemesidir 

Emal7et mldtırl Felml Varal, 
pollate mllılm Ye ıe•lt 1tlr detf
fildik Jap .. br. 

Bu dejiılklik, alallk aabıtHı 

blroıaan -.. .. ...cı.. • 
11fak •••aran• kadar battan 
•pjl dejiftlrll••alcllr. 

Felml Varal, eneld ıtla, 
........ .. ........ bltla ahllk 
1alldaa •ı..a.nm polilla tliier 
............... br. 

AWlk .... u b ..... 111'11 

Ilı•••-. panaak lıl kumı baıme
••l"im. parmak isi baımemuru 
Tnfik te aWlk blreau bqm .. 
wdaiw ptfrilmfflercllr. 

Dit• .. MMclen aJaaan ko.ı
_..de.....,_ ıetirilmlılercllr. 
•dailllkJitiaaebeb~ aldlkbl
r ... - icap ... n faaftyett sı .. 
......... bpan••ll muarrer 
bir ••İn kapahl•a•a.... ilmah 
•• Mr de merci tecaYlhl lflerWir. 

la cilaetler4i• 7a,.Ian talakl
katta lh•aftert ılrll•İll• aynca 
polis dl•anıu nrlleceklvdlr. 

Eıat Toptııinia Kamın 
Afbğı Dawı 

01111anh paplarından Eıat 

Toptaalr. la kızı Bayaa Perte• 
tarafıadan llYey Yalitlul S.y• 
Şadi;• aleylıiae açılaa bir buçok 
•l:1• linlak nruet ıw...k 
unıı ~..Jercle TemJiz •Ü
kemeıi umumi heyeti tarafıadan 
aaks• ıebalftl. Halter alclıimuz• 
ıare hu cla•a IMı ayın 21 iade 
a tı•ll Hukuk ..ukemulllcle 
ıe.W• 1.-..ete ltqlaaacakbr. 

Gırıın lıktHJ Aot111ır 
A.t kala-.., lekuta, etel .. 

"•rber aaleaa t••d•n a.ce 
bir pnea .. kteW 8Çıl• ... aa
ruretl kartıaıatla yapılan teıelt
•a.ıer aatice ftnalJ• bAflamqbr. 
lel..U,e ... tehia ap?maana 
t .. ftar .ı. .. , Maarife mlracaıt 
edU•lt. din 4e Maarif ltlaNli 
muyafakat cevahı Yermiftlr. 

---·--,·-----····· ·······--
DahlR Haberlerlmlz Bura• 
da 81t•edl. • 111cı Hyfa

muıda Devem l!d1yor 

Ucuz Vapur Sefer
leri Çok Jyi •• 

Fakat Bundan Herke• 
lıtifade Edemiyor Ki 
Akay •• Şirketi Hayrlyen1a 

tertip ettlji ucu ıezinti Hfer• 
lerl çok ratbet balm'tlftur. Fakat 
.laalk ltu Mferlerclea u•ulcluiu 
kadar latifade edemiyor. Çlaktl 
••ferler udar. Pazar sinleri 
Adalara uat aekizde bir Yapur 
Yardır. Bu paur •u yapar için 
7,45 • kadar bilet Terifmlt •• 
Yapur ıaat 7,55 te kaldardm.,. 
elit- Jolc•lar ela 8,30 upanaa 
blnmiflerdir. Fakat bu npur 
ucuz Wletll el••chtı l~t. 7olcu
larla •..,urlar uaunda deYamh 
•Dnak ... lar olmqtur. 

Dna Klçllkpazarcla kub 
bir yarala•• laldl...a ol•uıtur. 

Arabaa Aa .. t admda biri. 
Makaddeı adıada INr iradına 
dv•aclan eYI••• teldiflncle bu
luomaktadır. 

Ahmedln bu tekliflerine karp
hk, Mukadde.te hiçte b.Syle bir 
niy~t yokblr. Ba lurala baıı d6n
mekte alan arabacı Ahmet, diba 
KUçllkpazarda tekrar Makaddeel 
slSrmllt .. .,.. tekllflerl llarl 
ıtlrmllftllr. 

Mukaddn, Jfae o tarafh olma
yınca Ahmet, iti bıçata haYale 

•tmlt .. bdmcajma ..... 
ablarak balclınadaa, ellaclea ft 

iki , ...... d.ı.a ,......,. bc-
mak iatetaltdr. F-'ad pıllliw 
Almedl ,.11.ı.-.. • laMldtll .. 
hutaHJe~. 

Rakı Masası Başında Hid
dete Gelen Bir Ev Sahibi! 

Misafirini Hem 
Dövmüş Hem De 
Parasım Almıı 
EcllawbpHla Wr eyde pkl 

itibarile dikkate pyaa flrllen 
'bir lalcliae pçmlftlr. 

Ba ... tte olm'a• Necati ı ... 
....... biri, ,._ e ctYarda me
urcıhk yapan Hidayetle arka
d•fbr· 

Neeatl, anel1d ıece Hldayed, 
evin• mlaaflrl:ie da••t etmlıtlr. 
Hidayet, Necati ile iyi bir arka· 
dat oldutu için ı.c• onan ••iae 
silmekte Wr •auw ıar..mif, 
iki ..katlat IMraberce ,. ..... , 
Ye lçmltlerclir. 

Bir aralık, Neead birdeablre 
Jerioden kalk•lf Ye Hidayetin 
ı...tae ablaralr aclamalnlb dl.
•llftllr. 

Necati daM ıOçll DYfttJi ... 
dwiu içi• Hlda1•t yaka11:ıı kur· 
taramamı• Necad bunua!a da 
kahmyarak Hidayetin lzerinde 
buluaan 31 lira para71 da ı.orla 
aldaktaa wa kendilial bpchpn 
••• tir • 

Hidayet o Taziyette dojruca 
karakola titlllİf " ...... ,.ı_. 
lerl aa~atllllfbr. 

Po.'11, NeeaUyl 7akala•11br. 
Tahkikat derinleıtirDmektedir. 

Şeker Fabrikalan 
Birlepyor 

22,5 Milyonluk Yeni Bir 
Şirket Kmuldu 

Bir taraftan ıekerin acuıla· 
blmaaı için hazırlanan llyiha 
Kamutaya •erilirken diler taraf· 
tan ıeker firketlerinln ve fabri
kaların birleıtirllmesi etrafıadald 
çahımalara da başlanılmııhr. 

Dört ıeker fabrikuı ( Alpul· 
lu, Uıak, Eakltehfr, Turhal) ı., 
Ziraat ve Snmer Baakalannın 
yediıer buçuk mll1oa nra ıerma
ye koyarak 22.5 milyon lira ıer
ma1e De teıldl ettikleri ılrkete 
ıeçmektedlr. 

Eıki ılrketler tuftye edDmek
te, bu prketleria .P. elinde 
bulunan abiyolllan u ,_. t.
ıekknl eden flrket tara&adan 
ıabn alıamaktaclll'. S. aracla 
Alpullunun mle•ialı.-..... elan 
HayrlnİD de 150 bla lirahk abi
JODU J•i firkete feçaaekt.tlr. 

Şeker fabrikalan Ye ltlarelerl 
birleıince mllblm b.. taMawuf 
temin edilmiı olacakbr. ilk •ne
de yapılacak tecrübeden alma• 
cak netice,. ... .... Wr 
miktar clalaa --a.w--. .... 
nDlacektiv. Şimtlki te'-ialen 
aörede ... g' lıla •cakbr. 

Ptlar 01• H• .. n B. Diyor Ki ı 

Haziran 11 

( G&lbı T arilıi ] 

Bir iki 
Satırla 

Bir H1raız Hakkında Tewldf 
K9rerı Verlldl 

llDdcWumamilik dlD Faat aA •irili hakkıada layldf "-
almııbr. iddia edlldltln• g&re, 
F .. t enelW ti• Şeafll INı•
cacldelinde Parla aparbmanuaa 
finaif, elb'- çalarke• de cllrm .. 
methat halinde yakalnmıfbr. . . .. 

Avrupaya Gldecekler 
Gtımrlkler muamellt mftdlrl 

Celldet ft tetkikat mtldlrl 
M.tafa Nuri bu alrf8m A nupaJ8 
sideceklerdir. DöndDklerl ıamaa 
ı•dnklerinl bizim rtımrDklerc:le 
tatbik edeceklerdir. 

« 1r « 
Meyva ihracı için 

T ase mey•a ve 1ebze ibra• 
lt•kkmdald çabfmalar devdi 
emektedir. Din allkadarlar Tllrls 
efiıte bu iı etrafıada yeni bil 
toplub yap..... ahaacak ted
birleri ıarüımllflerdlr. • • • Gezinti Tre•lerl 

Çmlan, 10 - Aabn-Çanlan 
.-da açıla pdatl treni.O. 
fUUl!U8 pek çok kOIMlk plaek
Wr. .. • * 

lz•lll• ilk Ar ... 
1a11t. 10 - Ba ,.ı lrla ... 

nbtllclir. Dk arpa ,.,_,. 
plrwlfhr. 

Delalz ....... .. 
Yqilkl1deld .... ,_ .. 

............. cllr •• , ...... 
, .......... ....ukat ... 
,__ koma1lflm'. Ba -Yaldrat 
..... , ... daldlrada bir 12 ... 
.. ~ bnette Wr .... 
cabrmaktaclar. .. .. .. . 

Telebelerln Yardım 
8everllll 

K.uell Aakvl Llaul ı.l•belerl. 
Kara uraınhaı felaketzedelerine 
170 lira 77 kuruı Yererek )'~ 
clımnverHjini srht•mltlerclir. .. .. .. 

Klllaecle TUrkç• Vaaz 
Bu laafta tehrimbde tanıDmlf 

btolik rahiplerinden Monıenyar 
RovkaRI tarafından ilk defa ola
rak kilisede Tlrkçe nas ..O. ......... .. .. .. 

Yafada Veba Yar 
Hudut ve Sahiller Umum M• 

dlrllinatlen ••rlla ••lti•ate 
.... Yafa limanında Ud ..... ~ 
Yak'w flrlldlljlad• icap edea 
tedbirler almmııbr. 

• 1r .. 
J••rm• Genel KoınutaM 

Jandarma G-1 Komut ... 
Kor General KIZlm Urbay ew 
..W ,an htanbala plmiı d 
teltiı için Edln•r• •tmiıtlr. 

« « « 
Kaçak lpekll Kumat 
Klatencedaa aelen Remu,a 

baadralı Daçya Yaparu yolculr. 
nadan Tliaa FaataJ adh b .. 
madamın berinde, mantoıunua 
utan ar11na dikllmif, bir ki.odaa 
..... bpk ipekli k1lllal _ •• , 
faa •••arlan tarafaadaa ..,. 
--~.K .... •lınr 
4-9 ecll•iftir· 

KolDf'I - Ha- B. I Deldw Muıtafa I - Yaaıaa atbel bir lazla birkaç .,. , - Tenhacla U.llne •aldırarak hla l Haıan B. - Vlyana operet ıel ridlr. 
$tıvk~ ~ele bir ut ViJaaada lalr llak r-.ıü - bg 1sı,.,. 11._._. ..,. ,.._ ,..... ahrlar. Ne •..m Bblm ho ite yen1 meralamııı da bil ,.,. 
•erııye ıader. - ..... , W. lil• Wr .,.et .. , ... 1atm ........ 



1 t Hazlr&!' 

Hergüo 
Talebeler Sokakla 

• Bügükada Ne Oldu? 

• Köy lilge Toprak ... 
Talebeler Sokakta 

\ Liae lmtibanlanm bfth·en 

1 

talebe ayın yirmi~inde baflaya· 
cak olan olgun1uk imtihaolanna 
ıirrueye hu:ırlaruyOf', 

Fakat liae:er, tabaiJ bittJti 
için, bu çocuklara aarbe.t bırrakmıı· 
br. Auadoludan gelen, aığınacak 
bir yeri olmayan bu talebe arke· 
daflarının evlerine, mahiyeti 
meçhul otell•r• iltica elmitlcrdlr. 
lmtibanlan bitinceye kadu bu 
•adyeto tahammül etmeye mıc· 
burdurlu. 

Bu acıklı vaziyet enelce 
dllşUnülmemif bir tedbirin netice· 
aidir. Mekteplerin leyli talebeyi 
böyle serbest bırakacağı tahmin 
edilemcmiıtir. Mektep bir ticaret 
müeueseal olmadığı için, çocuk· 
ları imtihan biter hltme1 azat 
etmeal dojru değildir. Fakat 
ortada bir hakikat Yardır. Bu 
çocuklan kurtarmak lhımdll'. 

• 
Bliyükada .Ne Oldu? 

Comburlyet idaresinde mM'u• 
ftyetdz iı yoktur. HerkH deYlet 
'Yeya millet namına yapblı bir 
1ıteo dolayı hesap Yermeye mec• 
burdur. 
\ Birkaç Hne enelAkay ldueal 
lngUtereden BOytikada adını Yar· 
lljt btr Yapar aldı. Bu wapur bir 
•ı Hne çok irızalarla hizmet 
'etmeye ~ta. Fakat n\hayat ba 
,.De ortadan kayboldu. 

Buglln hilA otuz baı sene 
••Hl alınmıf olaa npurlar ılı 
~rlirken, bu -.apur bet •ne 
içinde it• yaramaz bir hale geldi. 

Bu vapuru ldm aldı? Devleti 
l>u bllyllk masrafa sokan adam 
"Weya mUeueH mM'uJ edildi mf? 
Bu yanbı işin hHabı arandı mı? 
lf * 
Köylüye Toprak 

ıca TOrklyede derebeylik yoktur 
amma, derebeyllfiu mllatehaae 
!halinde ankau kalmııtır. Şurada 
l>urada bir ferdin, hatta bir mö-
tsaesenln idare edemiyeceğl aenlı 
ıiftliklerc tesadnf olunuyor. Trak· 

.)'ada 25 bin d~nllm genlıll~inde 
çtftlikler Yardır. Şark vilayetle• 
ttfode bir adam tanırım ki, 72 
k8y0, yUderce tebeası, pollll, 
Jandarması, muhafızları Yardı. 

Cumhuriyet deninde bir ta• 
tafta ba derebeylik ankaa durur
ken, öte tarafta toprakaız k6yll 
l»ulunmauna cevaı •wilemeL 

Sonra bu kadar geniı çiftlik· 
lerln iıleWmealne de lmkln yok· 
tur. Netekim bu çlftlilderin çotu 
lbetruk bir halde kalm1ıt11. Top
raldarımııı lfletmek, her Yatandap 
toprak sabtbl ederek çalıımasını 
lemin etmek cllmhurlyet rejiminla •n bllyllk ldealJerlndea biridir. 

Kamutaya verilen toprak ka· 
Dunu lAyihaaı lıt• memleket 
l,indeki anomaliyi kaldıracak 
aerebeyll~ln enkazını da temizli· 
r•cektlr. 

Veclz61er 
Nıpolyon'• aormutlan 
- Niçin matbuat hürrlyıil.aı ta• 

laftar dı~ımlzt 
ı Dilnyalan fethe kalkan ltu yılmaı 
bmandan fU c1Yabı nrmir. 

- Ben dDıman orduıwıdan kork· 
lllam. Fakat bir 1razeteden korkarım. 

KUltUr Bakanı 
Ankara, 10 - Ktlltür Bakanı 

SON POSTA 

l Re.cimli ,"J.al a e il Nüfus Meselesi D 

Tır•kya i'ürk yen a ıt: n mlrcfiırıh yerıerinden ILfrioir. , to.>r.nıKl rın ın it"enmesi ile mUmkündü r. Türk loprak)arı• 
~ur.llda. kılomNro bqına on ınfiflll iHbet etme.'kbdir. 11110 waadettiti •crYctl .ı1 abllmck iç:n de daha çok uQfuea 
Ha.bulu •ynı mınıa\u.am Bul.zar •• Y aa•• t pra.k1arında • . . . 
bu lcu fet lc"tometro bq aa otuz lb:r ı1 !::u1maktadır. Tllr- t b11ya' wardır. ıÇotalalım; TUrkıyenln ~~tık bal ve aaadetl 
lııla u•2" a,Tefmui. refabı1 Ll'mu~ u.ad•t. karqmuı buııa bajlıdır. 

• • 
SON TELGRAF .HABERLERi 

Dayak Atan ar iki Tör Ü 
Fenalık Yapıyorlar 

•• 
8. Şükrü Kaya Kamutayda Oiıemli 

Sözler Söyledi, Alkışlandı 
An1cara. 11 (Huaust) - Kamu

tayın dtınkll toplanbaın<la aöz 
alan iç lılerl Bakam Ş1ilaU Kaya, 

Kamutaym 1ıeçeo ce!eelerlnde ıay• 
laYlann karakollarda dayak atıl• 
dıjı hakkında «Sylediklerin'I mey. 
zubaha ederek demiıtir klı 

"-Asıl .zabıtal adliyeye taalluk 
eden bir dayak hidüıeslno gele• 
ceğlm. 

O Yak'ada tahkike memur 
olanlar maznunlara iıkence et
mif :we bu suretle cebren ifade· 
luini alar.ak, itiraf ettirerek mah· 
kemenin hnkmüne mUessir olmuş• 
lardır. Burada hepimizin teeısU• 
rlln11 mucip olan bidiae zabıtal 
adliyenin dayalı doğrudan 13ot
nıya bir •a1ıta1 tah'klkiyei adliye 
ıibf kullanJlllf olmasıdır. O gDıı 
dosyayı bilmediğim için li:ıım.ııe
len izahab ar.zedememiıtlm. Bu· 
1ıUn arı.etmek iıtiyorum. 

Bizim uaulü muhakememiz re· 
fiıltuar bir uaum muba'kemedir. 
Yani delAil ml\crlmin haricinde 
toplanarak ona gön hnklim ırerl· 
Uı. Enılzltuar değildir. Yani delil
ler mllcrlmden alınmaz. Mücrlmin 
itirafı ne oluraa olsun delilli ha
riciyeye mutabakat etmedikçe 
blklm onunla mukayyet olmaL 
Binaenaleyh dayakla aln~an ftira• 
fın hiçbir bllkmü tesiri yoktur. 
Eğer bazı cahiller •• gafiller, 
sa1Mta1 aclliye arHında bu uaule d•· 
n• edl1orlarea iki ıtar!I fenalık :r•· 
pıyarlar demektir. Biri keadilerla• 
sarar veriyorlar. ÇOnkG auçua mahi7etl 
ae olurH olıua lıehembal mahkeme· 
ye verllecezineı g6re neticede kendfleri 
ceza iÖreceklerdir. lkinci defa -zaru 
ediyorlar. Hukuka •e adalete dayan
maaı lh.ımiraJen m "nkeme u.Wl•rini 
rret iptidai Te l'ayr1 laHAI bir u•lll 
r ibi glSatermiy• "Y.eaile oluyorlar. 

Zahıtai adliye için aöyle.aen Ye 

baıau boJkl de yukua gelen bu lıldise
leri hariçte duyan c:!oatlarımız HYİnme· 
alnler. BiE memleket• ait o1an her 
vakayı olduğu gibi bQ«io çıp!a'k1ıA'i l• 

ı ·Bir Çocuk Malıkemede 
Babasını öldürdü' I __ ... _._ ....... ...._. .._ _____ _ 

S.ımua, ılD - Bua1in Adliy• ı Mustafa tar.alından tabanca ile 
aair .. inde hcl lr cinayet lltlea- ~&'lıdft'Gr. Çı'kan 11mrpn1 .... 

\l•fir· L-Jk IL't.- ı d :L!n~ aan yediu Haklaya ırast,gell!Üf, 
ID-g • U1Ul au11.9meı n e IDU- ı...ı· ~ .:Jı_ Gika LuJ 

v • .... ı'lSJ e aQllJe e ıaı Si ıu Dil"' 
Jnk oglu ıaley • ıapb,gı daYlly.ı ayau meüe ras ge erek aya· 
takip eden lRiDli Hafız HU.la, ğmclan rar.Almnfbr. 
adliye bıaaamıa Pinde ldi_çn'k oğlu Katil (IW hYkif ıedilmiftir. 

Deniz Zabitleri 
Bunlar.ın Terfih1er! için 

Layihalar Hazır andı 
Dem za'bifleırmiihıtt:er.fib1 pin 

KamutBya .3 liylha werilmiftir. 

Bunlardan biri denizaltı gemile· 
rinde çalııanlara verilecek "Zamlar 

•re tazminata aittir. Denizaltı •u 
baylarına 30" GediK:lllere 20, ET
baylarla ıEra'tlara iO Ura um •e

rileeeictir. 1d eeneden fazla çn· 

hıanlar bu miktardan "3 de bir 
ıniabetlnde ıifaı:la "Blacaldardır. 

bu alr.•ncie ma.akqa et111~ .. ı., .. , 
n bundan fa7da bulmuf bir nealliz. 
Cumburi,YetiD day.andıj'ı, .do,A'ru yolu 
lbalaak ~~ ._, 11'Urdu)'u en Hl..fllk 
fe1 lber ırü • 19'• lb.liinp ı01ttatu 11rıbi 
millet ıra ıcilaaa ••Tacaheainde mD
n&kaıa etmektir. u lbiiim lcuvn'li· 
IDİ&ia ıifaclui:Ur. (B-ravo ... er.i) 

Aıikadqlar bu dosyada !kendi· 
slae dayak atbtı aıfolunan Tabain 

Ça\Tllf Pe ıarkada,tan ta h mubake 
meye alınmıflardır. (Br.avo ıesler:I 
alloılar ~ Fakat ıbıın1BT :adem1 
memllyet !karan almışiardır. Bu 

Bu gar Kabinesi 
Düşüror 

OçBakan Şimdiden isti 
fatarinı Verdiler 

So'fy.a, 11 l{Husual) - Tıoıef 
keb1nesi dllşmek üzeredir. Finans, 
Killtlir ve Dı f9lerl bakanları 
iatif a ettiler. 

Yeni bir kabine kurulmaaı 
yolunda giilic1 n gizliye götnşme
ler oluyor. Bu istifalara 1\19 kabi
nenin dllımesioe .sebep, aakarl 
birlii1n, bu kabinenin hiçbir lı 
beceremediği 1ıak'lnnda varditl 
'karardır. 

ma1ü111at tamamile nedlH ar.ze• 
dilmediği lçlo bu noksanı ikmal 
etmek istedim. Şurada ıburada 
hakikaten azifesini uilstima1 
e&tre\: kanunun, lftn it:ayln 
ettiği J'ollarClan ayrnar•k gayri 
linaani re ii'2}Tt ifUod ar:ekellua 
i'1isar eden memudar Parsa emin 
iOlumu lci onlar ·~in de !kanunlar 
mllsaittir. Kanua1arı tatbik etmek 
ıiÇln e1lerine satibiyetleri \'er
diğ:" ir; r'kada,ıannız tam olarak 
ku11an'8n letmselerdir. 11 

iSTER iNAN iSTER I NANMA! 
Bir Türk Yııt ı:rndat na, Yvnani atand11n hediye oıara'k 

alta ktlo p eyni:- geliyor. Buna da gönderi l diği yerden 
(350) drahmi kıymet gösleril mittir. B iz.im pn:r.anm:la 
aıaQ"ı yakara dGrt lira. 

Dört lira kıymetindeki bu .hediye peynir hlzim 
&"lmrtlldeD ıeçerken kas liraya mal Oluyor, bilir .mirıi
Dlz.? Tam Hkia Ura oa bir lumııa! 4ıt• .. e.tabı: 

6 Lira gümrük resmi 
1 18 " tnuame'e vcr gis. 

10 diğer nnıbte if vergfler 
3 rıhtım 

.60 oktruva 
20 gümrükleme ilcrett 

1 11 Llr.a yekün 

JSTER iNAN /STER iNANMAI 

Sayfa 1 

Jr 
Sözün Kısası 

Samsunda 
Patlıyan 

Bomba 
._ _______ ..,,.., a.aı ·--

Samsun liıeai riyaziye muallimi 
Vedadın eY1ne bomba koyan her 
klmse, ora poliılnin eline bilA 
ae,medi. Fakat btitlln tahminler, 
lllJ alı;aklıjın riyaziyeden ziyade 
haydutluğa istidadı olan bir 
talebe tarafından .f apıl111.11 olma• 
ihtimali llatnnde birleJlyor. HldJH 
gUndelik polla vak'aları Hrisioe 
kaydedilerek unutulup gidecek 
kadar ehemmiyetsiz değildir. Ara· 
-dan epey -zaman ıreçtifl lıaıde 
meseleyi kurcalamak •• Samswa 
ıpotis'inin "t'ukgat -defterinde !kapa• 
nıp kalıvermekten kurtarmak ıiSte
Jİfimlaı hikmeti bu. 

Pek yakından ve delillerlle 
lSgrendiğime göre Vedat. memle
ket 'kültOrllnUn öğDnmesi t&znn
geleo, sarsılmaz: bir l<arakter aa· 
hibl, örne'k olmıya layık, tertemiz 
bir hocadır. Her ta1ebenin kayme· 
tine riya·d derecesini tayin edea 
bu mual1im1n bir haksızlık yapmıı 
olduğunu .aala kabul edemem; 
nasıl edebilirim ki, farzeUiği hakkı 
bomba ile ele ıreçirme'k isteyen 
bir talebenin numarası değil, ka· 
fası bile kın1mıı 1>1mak IAzımdı. 

T a'bmin1er doğra be Sa maun 
polisi bili ne dunıyor? Bfttftn 
1111em1eket, ıoçlunun meydana çık· 
maaına beklemektedir. Bu mueie
nln kapanıp gitmesini iateyeolerin 
ıher ıeyi örten .zamana güvenme
Jerlne hükumet asla müsamaha 
etmemelidir. 

Bu, alelade Ye ma'blll bir polia 
Yak"ası değil, memleketin blltnn 
mualllmlerlnl. bUttin tale'beslnl, 
bütnn kültür Alemini ve bUtUn 
emnlyat: kuv"etleriııi dfttlindlrmeal 
IAzımgelen aGsyal bir ıhAdisedir. 

Ekmek Fiatı 
Buğday Az Geldiği İçin 

Artacak Deniyor 
Son aylarda havalar ıkurak 

Qfttiii l&fn J&tanbula u buğday 
gelmektedir. Bu variyette ekmek 
Jiatının bir miktar arıtacağı tine 
aürlilUJOI'. 

On Çocuklu Bir Baba 
Samsunda Reıit adında bir 

fakırin tamam on çocuiu vardır. 
Adamcaju bu on çocuğu bUyli· 
tup yetiıtlrmek için bir köylU. 
ntin l ananda ekmek parasına 
çahpn&ktaChr. Kenaiıln• IU'azl 
verilmek auretlle yardım yapıl

maallll liıitemektac:llr. 

Cumarteıi Günleri Tam 
Yevmiye Verilecek 
Cıu.artem llnleri tiğled• 

aonra tatil Olduğu çin bazı ye,.. 

lerde ameleye 1•nm yevmiye v .. 
ıd.lınek IStenmiftir. Fakat bunun 
dQİTU oımadığı, tam )'••miye veril 
me'k llzımgeldiil blldlrilmlıtır. 

Bir Depo Yandı 
:fıakalmde Mezarlık ıokağında 

A'Destiyediı'in btlyük otomobil 
levazımı ınaja-za .. , olduğu gibi 
yanmıfbr. Zarar 10 bin liradır. _____ .....,. _____________ _ 

Evlithk 
Bir Çocuk 
Arıyorum 

Jkl en• evvel çocuRumu kaybet
tim. Onun acıa:nı unuttun.cak bb CY

IAt arıyorum. Ba çocutu evllt edinip 
b üy.Btmoek Ye okutmak ıı:n:uıundayım. 
Çoçu'k altı yaf·ndan E'ftçnk o\acakbr. 
N-oterdcn tııadik1i b "r mukavelename 
ile çoc .. uau v•rmek latlyenlerin 
iduehanemiz ~o Bay N. C. hera-Do 
16-19 arasında mtlracaatlara. e

lclhı Oameııln mllnhal Olaa 
ncl um..ı mUfettiılite tayla 

lece~ .a,t.amektedlr. L.L-----·------------------------------------------------------------------J ~-----------------------



SON POSTA Haziran Jl 

j Memleket Mauaraı~ : MEMLEKET HA BE R LE R j ; --t-

1
-Dan-11a J;;i.-aı -Ha-berl-erl..ıı-ı 

Atkaracalılar Af } ) Ş b• ) . . K . . B .1 Gümrük 
Postane Ve Sılılıat yon U ar e ır erının ıymetını 1 - Resmi 
Memurulstiyorlar 

Çerkeı (Huıuıi) - At kara· 
calılar nahlyeai Çankm yolu ıo
ıesloln güzerıihında itlek ve çek 
verimli bir kaaabadır. Eroğli • 
Zonauldak hattı kaaabanın 15 
dakika uzağından geçmektedir. 
Buraya bir lstasyen yapılmııtır. 

Trenin ilk geliti pek bOyUk 
bir aevioçle karşılanmıı, halk 
geceli gUndüzlU ıenlik yaparak 
30 kurban keamlş, bl1yUk1ere 
sayıılarım ıunmuıtur. 

Kaaahamııda gayet bereketH 
mahıul yetiımekte, fakat bunlar 
ıimdiyo kadar dı11arıya taıınma· 
dığı için dahiJde yok pahaaına 
istihlak edilmekte, ele, avuQa 
para geçmemekte idi. Treain 
ıeliti kasabamız için btlylk hir 
inkiıaf temin edecektir. 

Ka1ab ıya bağlı ÇaYındır ki-
yünde bir ılıca vardır. Her ta· 
raftan buraya ziyaretçi ıelmekte· 
dir. Tren bu ziyaretçi aayııını da 
yllkHltecek Ye lıu ıuretle At· 
karacaltlar ılıcaları y8ı811de11 de 
it yapmıya ve para kazan111ıya 
baılayacaktır. 

Şimdi buracla bir 11hlıat me
muruna, bir ile postallaneye 
ihtiyaç Yardır. Kaaabaoın bu ek· 
alkleri tamamlandıiı takdirde 
halkıa bqka iıtetl kalmaauı 
olacaklar. 

Köylü Trene 
Kavuştu 

Kurbanlar Kesiliyor V • 
ŞenHk yapılıyor 

Carakırı, (Huıuıi) - lrma}l • 
Ereyll hattı bUyUk ltlr hı~~· ..... 
!emektedir. Tren 1•9en halta ~l· 
racaYiran aaWyeıine Yatmıf, bu 
mtlnaaebetle luJk tarafınd9 l•f• 
llk yapdmıf, brltanlar keıH~lr. 

Şenlikler ,aodtız •e ı•ce de· 
•am etmiş, Tren nıelllu•ı.Jtna 
ziyafet verllmiftfr. 11 fln ıoı ta 
tren Çerkete kavuıacakbr. 

··············································--.. ·········-· 

So11 Posta 
v.- ... 

AboM bedeli peşiudir. Adıea 
del~tlrmek as kur6ıtw. 

Gel•n eflr•lc ı~ri fi.,.,,,,. ... 
Un .. rdan mea'ullret at1111nez. il' 

Cevap içi.o mektuplara 10 kurufluk 
pul ifAvesa lazımdır. 

Po•ta kutusu ı i4l fiti.dut 
Telgraf ıSooposta 
Telefon : 20203 

melidirler --- Çoğaltılınca .• 
Yaşamak lçinLizım 

Olan Dört Unsur Bu 
Şehirde Var 

Afyon (Huauıi) - Afyon, ba· 
yındırlık itinde bUy\lk bir hızla 
llerlegektedir. Cumhuriyetten 
eYvel koca bir köyden baıka bir 
t•Y olmıyan bu kaıaba ıimdl 
btiıbtitUn değişmlttir. 

Afyonun suyu ve lıava11 çok 
güzeldir. KanaHzaıyoo tertibatı, 

elektrik lHlsatı mükemmeldir. 
Şimdi ıehrln Bayıadırlık Bakan• 
lıjı tarafından oaaylanan pllnı 
Uzerfnde çalııılmaktadır. Bet 
aenellk bir proaram yapılmıı· 
tır. Beı yıl ıoara Afyon 
buıönkü çehre1lnl değlftirmiş, 
devrim TUrkiyealne yaraşır ileri 
bir fthir olmuş bulunacaktır. 

Geçenlerde buraya gelen bir· 
kaç gezgiacl Alman Afyoau çok 
beyenmitler Ye : 

- Tam yaıanacak ıehir. Ya• 
ıamak için lizımıelen dört unıur 
bur.da g6rtllöyor. Afyoalular 
ıeblrlerialn kıymetial bilmelidirler 
demiılerdlr. 

Afyonun genel görünüşü 

Yağmursuzluk Yüzünden 
..... ,_ , . ............. . T~l"'I _., .. ,............._,,._, 

lzmirde Tütün Rekoltesi Azdır. Kon
yada Mahsul Mahvoldu 

....... - ""' ' ' . 1 • , ,, ____ ---·-· ....... ·---- -

Uıak (Huıuıt) - Uzun za• fena bir durumdadır. Suıuıluk-
manlardanberi yaimur yağmıyor. tan ekinlerin yOzde yetmtı altııı 
Kızgın glineı ekinleri aarartmıı· harap olmuştur. Bir taraftan ıu· 
hr. Ekicileri öı.llntttlü bir dUtUn· auzluk, bir taraftan mevaimln 
c• almııtır. Halk ııcaklardan ba· 
yılacak dereceye aelmlıtir. fırtınalı aeçmeıi çiftçilere çok 

Konya (Huıual) - Kuraklık zarar vermiştir. Suları elektrik 

Trakya Genel Müfettişi Tekirdağda 
fabrikaaına alınan Baıare, Kavak 
köyleri ıızlanmaktadırlar. 

lzmir (Huıua1) - Şarmızda 
Amerikan tütUo kumpanyalarmın 
ekıperlerl bu hafta tutUn mınta• 
kalarına daj11mıılardır. Ekiıper-

lbraMm Tail Teklrdafda 

T ekJrdajı (Huıuıl) - Trakya 

Ge11el mlfettlıl lltralıa.ha Tali 
Ön.-iren buraya ıelmlt, ıöç•e•· 
lerla y11le1tirllme1l itli• utraı
mııtır. Göçmen,ere yapılacak ev· 

ler için ıetlrlllp depo edilen 
malıemeyl ıözden ıeçlrmlı, bu 

itler için ll:nmıelenlere talimat 

vermlıtlr. Geael möfettiı buradan 

Çanakkaleye ıltmlıtir. 

Manisa Öğretmenlerinin Gezintileri 

Mehmet Mlthat Ef .. tll okuluadald mlaamerede talebeler 
Manlaa (Huıuıi) - Manl1ada· 

ki Öiretreenler ~atll menlminden 
is~ifade ederek toplu tetkik ge
ı.inti lerl yapmaktadırlar. 70 öj• 
retmendea milrekkep bir kafile 
lzm"re gitmişler Ziraat mektebini, 
haşerat enıtitllıünU, çamaltı mem· 
leh ,· ıım gezmişlerdir. Akhiaara da 
~ir gez.inti yapılmıı, Kırkaiaç ve 
Soma Öğretmenlerinin de tıti!j· 
kile 150 kiıilik bir kafileye Ak• 

~itarda Mualllmltr birliji tarafm· 
dan yemek •erllmfı •e Akbl1arm 
ıtirühalye derer yerleri .-öıteril• 
mittir. 

O kullarda dera keallmlı, im· 
tlhan bitimi dolayııile de ayrılık 
mUaamereleri v~rllmlye baılanıl
mııtır. Necati Bey ve Ahmet 
Mithat Efendi o bllarında yapı· 
lan mtlaamereler çok ıUHI ol· 
muıtur. 

ler ve mtıbayaa memurları yeni 
yıl ttıtUn rekoltesini teıblt ederek 
Genel merkezlerine bildirecek· 
lerdir. 

iyi lıaber alan bir yerden 6ğ· 
rendiğlme göre bu yıhn tUtUn 
rekoltttl, yapılan hazırlık derece· 
ılnde taıkm değildir. Bu nokıan, 
yağmllrauzluktan ileri ı ıdmi,tlr. 
Şimdilik rekolte 16 milyor, tah· 
mln edilmektedir. Amerikan kum .. 
paoyalarının bu yıllık ihtiyaç y .. 
kiinu Hkiz milyon olduğuna &Öre 
rekoltenin iki ay içinde Ulkeoe• 
cetl mulıakkak .-örülüyor. Jf 

* Merzifon, (Huıuıi) - Y afmur-
ıuzluk korkunç bir ıekll almııtır. 
Deiil tarlaları .ulayacak, kaaaba 
içinde ınndelik ihtiyaçlara kullan• 
alacak kadar bile ıu yoktur. Halk 
aabur ıuzlukla yağmur beklemek 
tedfr. 

* 
Caakm, (Huıual) - Y aj'mur· 

ıuzluiun devamı kuraklık korkuıu 
vermlıtir. Buiday piyaauı yarı 
yarıya yUkselmlı, kilosu 4 kuruı· 
tan 1 kuruıa fırlamıthr. Zirai 
durum tehlikededir. BUtlln ekin]er 
kemale a•lmoden aararmakta ve 
kurumaktadır. Meyvalara da tırtıl 
ltftımtııtllr. Çaylar ve dereler ku
rumuıtur. Köylll dörtgözle yağmur 
beklemektedir. 

lnegöl Berberleri 
laeıöl (Huıuıt) - Hafta tati· 

lialn pazara tahvili üzerine ıehri
mlzdekl blltUn berberler tatil 
yapmıya ve pazar günleri dtikkin· 
ları açmamıya karar vermiıler, 
kararlarmı da tatbik etmiılerdir. 

Cankırıda Keman Kurıu 
Cankm, (Huıuıt) - lialkevi 

Güzel ıanatlar kolu bir keman 
kurıu açmayı kararlaştırmıttır. 
Kurı bir aene devam edecek, me
raklı, olan fakir talebeye bedava 
keman tedarik edecektir. 

Mısır hUkQmeti kereste ve odun• 

Mı•ırla Ro· daı. alınan gümrük 
resmini arthr-

manga ara· mııt1r. Bu vaziyet 
•ında bir an- Mısıra en çok 
laıamamaz- kereste ve odun 
lık çıktı sokan Romanyayı 

mtttee11ir etmiı •e Romanya hü
kumeti Mısır htıkômeti nez• 
dinde keyfiyeti dostane bir 
nota ile Mııır hükümeti• 
nin tetkikine koymuııtur. Mııır 
hUkümeti benUz bu notaya bir 
cevap vermemiıtir. Maamafih ali.• 
kadar mtth;s:ı'ilden öğrendiğime 
göre hUküır.et Rom&nyada Mııır 
malları için mevcut talıyidattan 
bahsederek 11aaen Romanya ile 
Mııır arasındaki ticaret muvaz .. 
nesinin aleyhlerinde bulunduğunu 
•• bu yolda alınan kararm yerin• 
de olduğuau bildireceklerdir. Şu· 
kadar kl kereıte Mısırın en ziyade 
mObtaç olduj'u zaruri ihtiyaçlar" 
dan biridir. Ve Mııır hUkômetinin 
lthalitı çok zorlaıhran bu son 
ıOmrllk kararının alınmasındaki 
1ebepler bir tUrll anlaşılama· 

maktadır. 

* 
Brükıelden yaaıbyor: Belçika· 

da frank buhram 
B•lçllıada ııraaında birçok 

döviz vazl· döviz kararları 
getl ahnmış ve döviz 

ticareti zorluklara uğratdmııtı.' 
Son ınalerde bu takayy\ldat 
yeniden kaldırılmııtır. Bundan 
böyle Belçlkadaki dövizler ser• 
beatçe kullanılablleceğl gibi e.ı .. 
çlka frangı olarak bankalara ya• 
pıJan tevdiat da lıtenllen yabancı 
memleket beaabına döviz ıer· 
~eıtçt çevrllebllecektlr. 

Jf 

Saygundan yazıyorlar - Llma• 

Sa gon pl- ı mmııdan 1935 yıb 
g ilk dör ayı içinde 

rlnç llıra• 811 bin ton pirinç 
catı ihraç ecfümittir. 

Bir yıl önce ayni aylar içinde 
yapılan pirinç ihracatı ise ancak. 
499 bin tonu bulmuıtu. Pirinç 
memleketi olan Hindi Çinide bu' 
mUhlm arbt büytık bir memnuni• 
yet uyandırmıttır. 

Bllhaııa flatların da dört bet 
ay ÖsacHine bakarak iki misll 
olutu bu Hvinci bir kat daha 
arttirmaktadır.• Buradaki gazate
ler •• hOkumet pirinç ihracatını 
teıvik için verilecek olan pirimin. 
artık ihdaıına ltızum kalmadığım 
ileri ıUrUyorlar. 
_,11,ıoıw ı ,.. ı•w• • •••., 11 tı.•111 1111 1 11 • ·~• •uıw ı ı 1 11•1 ı ı .-.-•ı ı•• l••lf'lll.....,..,_ 
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11 Hu~iran 

( SigaNt Alemi) J 

F',.ansız Krizini 
liitlerin Nutku 
Doğurmuş 

Hitlerin nutkunclon ıonra franıa
llın uluıal bir para meHleal yUzCladea 
hıthrana dGtmHI, bir kllltn Alman 
llıatbuatına tuhaf uyılabllecek bazı 
İddialar ilerl ıördürnyor. Bu gazete· 
1're göre, Frannyı böyle finansal bir 
~lıe dOttlren Hitleria nutku olmuıtur. 
~itler nutkunu may111n yirmi birinde 
•aylemiı, mayıeıa yirmi ikiıiade İH 
tr•n11z buhraaının ilk baılanııç ha• 
herl6ri yayılmıya baılamııttr. 

Alman matbuatına göre, bu lmhraa 
llıahsuı ihdas edilmiıtir. ÇlinkG Hit· 
l,rin nutku Fraıuı:ı deYlet adamlarını 
0kadar miltkGl bir mevki• koymuı• 
lıtr ki onlar, Hltlerin ıulh hakkındaki 
'çık sözleri kartısında Franııı efklrı 
lılllunıiyuinin ıaleyana l'elmHladen 
~'kinmit ve bu vaziyeti \hdH etmiı· 
1•tdir. 

Şimdi Almaaya Taziyetin durulma• 
•ıııı bekliyecek T• ondan sonra, her 
11t•I ıiyaset komiıyoncularını bertaraf 
'derek Franııı milleti ile vuıta111 
01ırak dotrudan dotruya konuta• 
tıltın ı ,. 

Almanya, ıimdl bu durumu 
h•kliyor. - Süreyya 

llu/garistanda 
tomünistlik 
~ Sofya, 11 ( Huııuıi ) - HClkQ•et 
,0rnüniıtlere karıı açtıt' ıntıcadeleyl 
~iddetlendirmio, H'velce baklarıada 
~rın cezuı Terilenleria ceuları da 

aı edilmeye baılanntlfhr. Bu nai• t•t komUniatleri enditey• dGtlrnt11f, 
~lldut haricine haçmıya baılamıılarıfır. 
~kat zabıta bunlara teker teker 

t•lcalamaktadır. Son ılinlerde on beı 
ldar komüniat, hudut harici•• lıa

htlarken yakalanmıılardır. 

iki Kraliçe 
Bit Eıya Müzayedesinde 

Pey Sürüyorlar 
&t Viyana, 10 ( Huıuıi ) - Geçende 
I eıı Avrupaaın en ••ıhur operatir• 
'•!ilden profiı6r Lorelllia, oa ailyon 
•ıı· lll deterinde olaa çok kıym•tll 
~faları mlzayedeye çıkarıl•ııtır. Bu 
I flıayede, Avrupaaıa birçok Hal'İ•• 
atİtai buraya toplamı4tır. f,terinde 
~,0~anya valde krallçHI. Marl .-e 

4 
•lıçe Ellıabet te nrdır. iki kraliçe 
~ey anrmektedirler. 
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ransa Sosyalistleri Bir ihti
lile Karşı Hazır Duruyor ! 

Sayfa 5 

I Gönül işleri J 
Kız 
Sevgilisini 
Ailesine Tanıtırsa 

Faşistlerle Sıkı 
Bir Mücadeleye 
Girişe bilecekler 

' ' l 
,
Japonyanın 

Bir kızla Hvialyorum. Fakat kıı 
bent ailesine tanıtmak ve nlıanlanmak 
istiyor. Buna razı olmadıfım müddete• 
benimle hiçbir yere gitmeyeceğini. 

benden hiçbir hediye kabul etmeyece
" ğlni söylüyor. Ben kendiıini ıevdiğimi, 

Mlllaavr; (Franaada) 10 - Sov•· 
li.t partisi koorreaiade 2enel kltlp 
Pol For bir •öyle.- vermfı, aon Htl· 
mia Franeada faıletlitia yer alamı· 
yacafmı 1rÖlterdlfial a8ylemİf Te 
demiıfü ki: 

"- Faıiıtler ParlH hQcuma laal• 
kana orada ltçi kuTntleri buaları 
yenmeye 1eneceklerdir. Parl• faıl•t· 
!erin eline r•çae bile HY&f bltmlt 
sayılamaz. Böyle bir tehlike kartıaın• 
da cllmhurlyetl ve demokra1i1i kur
tarmak için diter partiler dövlse 
iltihak edecektir. Bu takdirde PariH 
gideeek ctpane trenlerini durdurmak 
gerektir. ,. 

Blrleılk •oıyallatlerln 8nderl 
Leoa Blum 

Çok Ağır 
Bir Notası! 

Tolcyo, 10 ( A.A.) - Japon11a 
Çine 11•nl 6lr ültimGfom vermlı
tlr. Çl11 &ıı ültlmotomdalıl ıart
lorı lco 6ul etmedi il takdirde 
Japon. lıuooetlerl derlıal Garhl 
Çin 11.razi•l11e •llrtI11•c•klerdir. 
Ültimatomun mdıd '°" derece 
gizil tatalugor. 

L_ _J 
Sovyetlerln Ekim Pl6nı 
Moıkon, 10 (A.A.) - Btıtan Sov

yetler Birlitinin ilkbahar ekim pl&nı 

5 Haziranda yQ:ıde 99.8 olarak ger· 
çekfettlrilmtıtir. 

Parti önderi Leon Blum'da "•a· 
ıaevi bir rapor,, 8ne sOrerek, buaua 
kabul edilmuinl latemiı, bu Hyede 
ıelecek ihtil&lde ıoıyali.tlerln yerltrl 
ni tutabileceklerini ı6ylemiıtlr. Rapor• 
tlolıun bir çoklukla beteallmlıtir. 

Garip Bir 

ltalga,HabeşistanaEnin
de, Sonunda Saldıracak! 

Facia 
Bir Ziyafette Yüz Doktor 

Zehirlendi 
Parl•, 10 (A. A.) - Amyen t•h· 

Fraıısa 
Bir Uzlaşma 

rinde toplanan Tıb konırHlnde bir Paria, 10 ( A.A) _ Habeı Orta 
•İyafettea aenra ylı kiti uhirlen• Elçillti J111paratorun trenine kıyıni 

Teklifi Yaptı 

mittir. 8uaun bir kı71aç (ıuikaat) ( ıuikaat ) 7apıldıt1 haberini tekzip 
oldutu unıhyor. etaıiıtir. 

Londradaa srelea haberlere l'ÖH 
Lo11drada Deniz GörUtm•lerl tren, imparator tarafından ulanmak 

Bertin, 10 - Londrada denlı 18• için durdurulmuıtur. 
rlımtlerlnde bulunan Almaa delege• Muııolinioia Kaııliyari'de nrdiğl 
leri IJuraya d6amGf, Bitlere görlt· aon ıöylndea anlaııldıtıoa l'l>re 
ınelerin ıonuçlarını ( neticelerini ) ltalyayı Habeıiatana saldırmaktan hiç· 

bir ku.-nt ıerl koyamayacak, hattl 
ltlldirmlılerdir. bu yllz:den ltalya, Uluılar KurumuD• 

Rusya - Çekoalovaky• dan çıkmap bile ,.öae alacaktır. 
Arasında Franaa, ltalya • Habeı anlaıama-

mulıtıaın Ulu•lar Kurumu dııarı•ında 
Meakoya 10 ( A.A. ) - Stalln H halledilmHial iıtemektedlr. FranH, 

~oletef Çekoılovak Dıı Bakaaı 8. uılaım••ın baıarılmaaı için Habeıl•· 

ıcenüp Amer'fı<asin-: 
daki Savaş! 

Bir Ordu, Olduğu Gibi 
Esir Edildi 

Auompıiyoo, 10 (A. A.) - Şako 
mubarebulnde Paraıuvayhlar, dlJr
dllncU. Boliyya orduauou oldutu ıibi 
ealr etmiıtir. Diğer yandaa Cenubi 
Amerika hOkümetleri iki 

0

1&Ya1Ç1 
deYleti uılattırmıya çalıııyorlar. 
DUnyanın En BUyUk &Uel 

Tayyaresi Franaanındır 
P.rla, 10 (A. A.) - Düa1anın ea 

bGyQk del (askeri) ta17arHI olan 
•Deniz yGzbaııaı Arlı. adındaki uçak 
6100 metreye ylkHlıalıtir. Bu kadar 
bllyük hir tayyare için bu yükHkllk 
bir rekordur. Beaea'f kabul etmiılerdir. tanın ltalyaya toprak nrme.inl teklif 

Kenuımalar Molotof'ua odaııada edeeektlr. • .............................................. ·-·······-
.-inde ıiyah gömleklllere hitap ederek 

olmq n B. Lltylnof ile Çekoılonk· NapoJf, 10 - Dotu Afrikaaıaa 
S d ·ı k '•ımır aıırı ıeneloy,, telmih etmit ve 

yanın MoıkoY• elçlıl ve ovyetleıin ylniden SOO otomebilcl gön erı me • 
Pra• elçlıl hazır bulua•uılarclır. tedlr. demittir ki : "Bu geneloy aiyab göm· 

M. Molotof, B. BHea'in ı•refiae Roma ı10 (A.A.) - Sordonyada bir leklilerin ateıil• yanacak ırOIClnç bir 

yoksa aileeile hlçblr alakam olmadığım 
ıöylilyorum. 11Öyle iıe ayrılalım . ., Diyor. 
Yalnız; ikimizi allkadar etmeai 18zım• 
gelen bir meseleyi ailttlne açmakta ne 
mdrıa var? 

Cevat 

Kıı haklıdır. Siz HViinlzde 
aamfmt iseniz, kızan ailHile tanuı· 
maktan çeklnmeZ1fnlz. Bizde bir 
kıı ailenin muvafakatini almadık· 
ça evi nemeı. Onların haberi 
olmadıkça flört yaparaa buna 
namussuıluk srözile bakarlar. Bu 
11ebeple kız doğru dDtllnüyor. 
Sizi de samimi olmata davet 
ediyor. Neden onun bu ıamiml 
iıteğini reddedlyonunuı: 1 

'f 

"Geçende babam öldtl. Kimııesla 
ve pı:ıra11ı kaldim. Hayatımı kazanacak 
bir iş te bilmiyorum. Benden çok yaıh 
eaki bir tanıdık evlenmeml•i tekllf edi
yor. Aradaki yaı farki beni korkutuyor. 
Şimdiye kadar çok lemis bir hayal 
yaeadım. Yalnızlıktan da korkuyorum, 
Ne yapayım? 

Süheylô. 

Bence evlenlnlı. Hayabnız, tam 
kDfvünUıll bulmağa müsait değil 
Kaderin uzattıit eli ınkmağa 
mecbuuunuı:. 

''Bir dul kadınla ıuıanlandtm. Ev
lenmek OzereyiL Faka' bu kadın ıaa
tının kapağı ioinde birlnoi kooa11nan 
fotoğrafını taşıyor ve dalma taııyaca
ğını aöylüyor. Ben ifüaı ediyorum. 
Kabul etmek lıtemiyor, E.-lenmemiz 
doğru olur mu! 

Onun bu hareketi dalma Hkl 
kocasını hatırlamayı mucip ola
caktır. Bu da aranızda sönmez 
bir kavga zemini ihda1 edecektir. 
Vaz geçmezse, onu eski kocasmın 
ruhile baıbaıa bırakmanız daha 
iyi olur. 

&tir itle yemeti vermittir. r•ıide bulunan B. Muaolint eöyle- beyulAdan baıka birıey deflldir.,, TEYZE 
=""fte!!!!!!!!l!l!!==:o~;.......----~-=--=~=---...... ~r=~=r-~-=~~~---.."""""'~~~oml!!~~~=-=-.....__,,,.,.....,..~~~~~~ 

ihtiyar hizmetçi kadın da, Hacer, gerilemek üzere idi, ıenç kadmın kulağına fısıldadı: 
Hacer gibi tek omuaunu kaldır· fakat CeYat Beyin karııınnda - Ben, ökıUrdllj'Um zaman 
mııtı; o da, herıey• karar nrmit• vaziyeti gülUnç olacakta ; gen, ıiıeyl ortadan kaldır... Çocuğa 

Y•za11: 
ilah mut Y esarl 

N.o -94 

benziyordu. Durdu, genç kadana kadın, buna tahammOl edemiye· çaktırmadan yapanın... Bukada· 
baktı, ıonra, akim dan geçenlere cekti : rını da beceremlyecek değllıin ya? 
gönlti razı olmamıı gibi başını - Jandarma ı:abltl, Demir Hacer, ihtiyar kadıom yardı· 

Çam Tırtılları 
~· Ayşe kadını• tavrı, açık açık t azarlayııtı. Llkin Hacer, bunu, 
'"at Beye hl11etirıaeye korktu 

~' çok eıkl bir alııkanlığm ver· 
~1tt bir kuvvet ve cesaretle bir 
'hkaba atarak ayat• kalktt: 

- . Illhi Ayı• kadmcağna; 
:~tlın aat olıun... Bir ıit• daha 
~ llcak, ben, 1aklann1hm, 011u 

lal urum. 

'- Hacer, ılıenln kazaya uğra· 
, adığına o kadar emiadi ki bu• 
~la korkusuzca ıöylemekten ç•• 
t llliyordu. Eıer r duygularmda 
~tıılrnış bile olsa, her ıeye rat· 
A.. ~rı Ane kadıaı rönderecek, 
~ l'h kadıa gitmemek iıter.e; 
~ ~lldfsi; bir bahane bulup sokaja 
1ıcacak, koayağı alacaktı. 
ll liacer, baııla jandarma nl,J. 
tlt lıaret etti: 

'd - Bir dakikacık müsaade 
•rsiniz, dej'il mi? 

~d - Ne demek efendim? Rica 
trinı. 

fjf Genç kadın, Ayıe kadını ha· 
~I c~ kolundan tuttu ve kendisile 
~ı~lıkte, onu aUrükler gibi dııarı 

llrdı. 

Mutfakta, kısık aeıle baaudı: 
- Konyak titeti nerede? 
ihtiyar kadın, Hacerln Urper· 

mit aaçlarandan , kısık çılıgından 
ürkmllıtü, ııtırdı, ellle dolabı 
g6ıtertll: 

- Burada ••• 
Hacer, rözlerlnl ihtiyar kadı· 

nan bebekleri sönük ıönllk ıtılda· 
yan gözlerine dikmitti; dudakları 

titriyordu: 
- Peki, •• diye yalan ıöyl .. 

din? 
Ayıe kadı11, ıeainl çıkarmıyor, 

içinde g:zlediğl bir tehditle ona 
bakıyordu. 

Hacer, mutba~ın alaca karan· 
lı2"mda, onun aözlerlndekl tehdidi 
ıörmUyordt".. 

Tekrar etti: 

- N:ye yalın a8ylllyonun? 
ihtiyar kad.n, batını doirulttu: 

- Demir Aia geline? .. 
Hacer, 1ağ onıuıu üzerinden 

gözlerini karpııtırarak bıkh. lu, 
onun her şeye karar Termit an• 
lardaki meydan okuma va:ılyetl 

idi: 
- Gellrae, ne olur? 

ıilktl ve Hacer• yaklath: Ağamn yabancııı deill... Eıkl mmı, koruma11nı, aevgiden ziyade 
- Kızım, bana dUtman glbl ahbabı, dostudur. kadmhk duygularmda buluyordu. 

bakma... ihtiyar kadın, içini çekti, yor- Haceri koruyan, ne sevgi, ne de 
SHinde, acıyan ye koruyan ıun yorgun gUldtl: acımaktı, aadece kadınlıkta .•. 

bir tatbhk vardı. Hacer, öace - Gtınah, benden gitti, kııam. ihtiyar kadın, belki Demir 
bu değitikllğln farkına Yarmadı: Ve gitti, dolaptan konyak ataya minnet borçlu7du; belki 

- Ben, ıana, dllıman aibi mi ıltHlnl çıkardı, Hacere Yerdi : hayatını borçluydu; fakat kadın· 
bakıyorum? - GUnah, benden gitti •• Bir· lak duyguları, hepsini silmlı, hep· 

Ane Kadıa, Hacerl kolandan ilk çok bulunmadık, emme, aı ıinin Uıtünde yer tutmUfhl. 
tutmuştu ; ıes daha yavaı ve vakitte blrlbirimize ııındık •.. Eh, Biraz ev•el, her ıeyl göze 
daha yumuıakta: aen, beni kırmadın, incitmedin, alarak odadan fırlayan Hacer, 

- Ôyle, dUıman gibi bakı- gUcendirmedin ; ben de ıenln ha· ılmdi, daha emniyette olduğu 
yoraun... Beni, Atadan tarafa tarını, her feyden UstUo tuttum. halde, içi ürpererek odaya dön· 
biliyorıun... Ben, Ağanın çok Seni kızım gibi aevdlm; bağlan• mUıtU. 
iyiliğini ıördtlm. Emme, oa· dım... Kılana kötUIUk gelmHinl Cevat Bey, glllOyordu: 
dan, çok ta çektim... Demir lıtemem... Demir aj'a, ı•llrse, - Sizin hizmetçi kadın, galiba, 
Ata, lturaya padatak geline, beni de 1&ğ komaz. Senden baıka biraz fazlaca aerHml 
çok katn olur. biriıi olBBydı, bohçamı alır, bu- Hacer, baıını aallıyarak gll• 

Hacer, bu, ya•aı yavaı ıöy• radan çıkar, ılderdlm. Emme, IUmsedi: 
lenen yumuıak ıHden kork· HDI yalaız bırakmıyacağım. - EYet... Çok aerHmdirl 

mnıtu : Hacerin, omuzunu okıuyordu ı ~ 
- Ata, bugün ıelemez. - Haydi git, içeride otur... Demir ağa, otel sahibi Muhar• 

ihtiyar kadm, acır gibi ıBldO: Ben, göz kulak olacağım. Artık rem Beyin uzattığı paketten bir 

S d h S 1 k l 1 ki m.tl'mlz• ııgara aldı, "·aktı, uzun "'Ubug-una - ••, a a ırma He er n ı ... ~ ... 
Demir Atayı tanımıyorsun. O, ihtiyar kadının bu ıözleri, Ha· geçirdi: 
istedi mi, ıelir. Sana acıyorum, cere dokunmuıtu, onun boynuna - Şimdi bana, olduğu gibi, 

batından ıonuna kadar, birtır birer 
kızım. Demir Ağa, aellrae, ikinize 1&ralmak, ağlamak iıtedl. An• anlatın da bakayım, Muharrem 
de kıyar. Yazık detU mi, genç• kadan, bunu da ıezmiıti, Hacerl Bey ... Amma, olduğu gibi, ne bir 
litlaize... Zati o çocuk buta... kolundan tuttu, okıar albi bir eksik, ne bir fazla •.• 
içki içmiyor ... Gel, Hn de içme... ıUrUkleyiıl• taılıia çıkarmııtı; (Arkaaı var) 
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DABILI BABIBLBB 
Düngaga Yeni 
K.'avuıan 
Delikanlı .• 

Lonclr• ıaz•teleri 25 ,.ı ...... 

Garıonlarla Lokanta Ve Gazino Sahip· 
leri Arasında Bir Anlaşamamazlık 

1 
c;.,ı... bü ı •e Aadetlnda 

.,, •••" kalan Mr 
.... ıentlle fGderlae 

yapılan ameliyatta muyaffak olua
duktan ıoma mDllkat yapmtlu
dır. Bu ı•oç ıazetecllv•: 

- Umuaa ( ıukutulaayale) ai
radım, demfttlr. S.. lmulala 
daha pel, ytlılerialn daba "1" 
oldupaa HDıyordum, demlıtlt. 

* F ••••• tabliyetlae ıeçmek 
1.teyea 7aba11C1 lramlan 

r .1 blrv Frums ..-
ao11•11u• kelde nlMdlrmelı 

,.,ı elmı••n •retile llledild• 
6lr .. ç riae ka...,... 

bir kere ile lau it .Waktaa IOUa 
kocalanaclu mahkeme kuarll9 
aynlarak 7la• Fraam tabUyetlnde, 
fakat artık •rbeıt bırakan pılp 
Wr ....... e btdanct.ta en.ı.. 
de 1aal ...... Fw ,.-.a.-. 
dea atrealyona ld, pollala Ye Gar J H k 
acW7eaia bu ....... ,. kaqa 800 ar111 • -

çtt. t'!.~·e.:.t1'b'f,f~ kından Yüzde Dört 
t:,.~-;:ı.:._~ ••ç olaaapa dair Kesiliyormuı 

Bıt1a aı...:.. (deYletlem) Garaoalar Bu iddiada; Pat
, •• ı ttırer Irat kaJMll roalar Akalnl Söylü1orlar 

1 

Hawıtd•n bulmak lçla ayn Bir ıanoa teklif ediyor: 
ayn .. ldllercle 

,,,,.,,,. ,.. piıaaıolar p11u- - Lokuta •lllplerl mlft•rl· 
pıı•r clıklarım huk• leria ıanolllar lçia nrcllklerl 

blDr. Fakat ıaaıyeru ld, Hala.. ykde oa lmrllflla cllwt kwuta•• 
ıiatan ılbl uzak bir JUdua hDe bu fUIODda 1r ... ı.r. Ba para yılda 
ıenel modadaa dıprda kalmadıtı 18 Wn lira tatar. llz hakkımız 
laeak lıltil•emlftir. Hele Habqi8ta• olaa bu paranın Mala ... Ye 
aaply...-aa•a•••'•ra.-• 1a ... ı,. .... 1'anue c • ...,._ 
,.._ tOPnk, • • •ahW" .._. • .u...ıaı WIJoru .. l.okaataalu 
te 11Jecek •eri.lcliil ille du,.ı.a-
mafbr n aalıpllyoı ld Ha...._ bu paraJI Tanan c..ıyetme 
... iti- .... pri ıs.•--·· ........... 
aClllDI yaWk yap... antlle Fllwlld bu it ,.ıı.rclanberl 
cabr•ak llte-:-41r· ıanoalaıla lebaua&.r ., ... da 

Berliade, lJl il& llJle•..W ılrlp Pi- Wr dantlar. Loka .. 
bll• bir ada•a aorautlen tacı ıanoaaa 10 ku"Jfuadaa 4 

- Fanedlab ld BaJwa1anmaa- k ... ıau "--· O... da ı 
&a ...,,..,_ tlaa Glriatr ile - Ba laea bedan caı.,_, 
ı.alc 6,, GaHJ. lldller, 1a- de MCI• .... ,... • u 

cehennemde ce- 40 lmnPaa lld linta bdar ille 
--- .. ,. 11,.k ılrll-

dller " M ilİll tathHd de m. para Yue,ı..? clİJ• a1ak direr. 
1Hrelul411a, U.._.. alçe .. ,ı., Fakat bu daft ltirtlrll h.U.. 
cua tertip ecl.aiaia? dl!au. 

Adam ıa ceYabı •ermitl T Ce 
- Blrlncltlal içinde blnlvee la ,...... ayyan .uy .. 

Dlpa " madalya bulunu Wr tine Yerilmeal teklifi it• yeni ltir 
ede,. laap11de:I&, fabt ... tla ••cM ••• ·ıtlr. Lobataalana 
•klslk .. .,.. ... ......... .. ..... , ......... dlfln-
... -...ıan taldalda eoma dlklvlal Lokantam. Cemiyeti 
k .. dWai .......... lldac:.iıai de Bqbm lay lhatafadaa wct.k. 
içinde birçok ( radyo hoparllrl ) De4i ki 1 
balanaa bir odaya tıkarım. Adam 
etnfaaa bakınır, llyliyeceji ıly- - Lokutaa, ıaraoaun en 
lew btlfka ,.,ı.n ııt•ec:•k o1.. kuruf.1111du dlrt kunt c1eiiJ, Od 
......... u ....... 
..-.-----------• kant ıı ..... Bnu ela ller lelwata 

Japmaz. ......... ye 1anoa 
Bir Doktorun ı•maiı nıava lobaW.r 1.,... • 
GUnlDk s.ı. • lr.eıO• lldter kant malrab .. 
No• d (*) iade Mnİa ,.pllllJa& we 1ad.ca ....., ___ n.,.• __ •_• ____ _.

1 
ıancmı.ra aeaaret Mea pi 

1
.,.. 

Zat1Jccen6 aoau, prıoa J•maldarılllll lcretl 
BugiiD bir hl&& ı•ldi: Ye bata. ıaraoalana , ... klerl 
Giig Defeı alıyor, aıkumda wıe1 werWr. Yok• ba para, kar,. 
......... tiki1• ..,., ... Mu- L - -.l-1. L- b 
ayene ettim. A&et 37 111... İyi lan tal.ak, _,...,... aaJ elaa 
aefeı •lamMiaiı lçia Çok aıkıDb ptal, hıpk mwafaaa UrflJak -L:..- s.ı Waf ..:a-,;Jlde L;_ ,...y· ...... •- tutulma. Bunu lcla ba pualarua 
Hile ••••l ,.9irdili Mtücceo,_ 
teknr ıu ltiıllmiı .Wuiuaa. sör- toplanarak Tanar• Ce.i1etlaa 
dlm. Bir U.taae1• 7at1rdım. wrll•eal lmlcanmıcbr. 
Sol oiterİDlll ıan altaada top)e. 

... ... • illi .... _)'Nadi. .. letM -· • ...,..... b-
, .... likelilli 91kudm. Baetaa• 
...,.. ahtı ,... .... h ...... .... Wftilk. ~ , •• -
Jlııb 4 M1a tMıar ettim. Miti tamamen kudllerlne .,...llcelrtl. 
dfittil. Kalbini (dijiaalia) illcıodaa Fabl ... Uıu tetWll eclY 1 & 
sW• OD MI damla Yermek ,.. 
Nth tawetleHlrdlm. H .... 1 c;..,.. tenli olua• 1•cle 
baftMa 1,;lettl. t-------------11 • aJ.n lobatalar machrttur. Bma-
rı au Mtlera 11 .. ı, .... ,..... ,.... 1 ..._ -· ta iri wr atb ... ,.,.. • .,. ...... ..,.,_ ,.,.. ar Jllaw Vlll.. m .. ea Yer· •· 

.... •1111111 ...... ıJa .. ...._ .,. Fabt ~-. •utar, blr .. u• 
~---_,_ ..... __ .. _._ •• __ , ....... __ ._. __ ....... "fPll IDkntalu , .... 

1.U relal Recep 1Ciberot1ta ~ 
...... ,..... - ........ tllrt 
kant blllcllbd iddia larar et
mekte Y•: 

- e •• Beln .... d. ,... 
bfıyorum. Enelld ıece (30) llra
hk •nia yapbm. Ba param• (5) 
Unu ._...._ fakat Patra ._. 
Dfm elime ancak ( 180 ) kurut 
Terdi Ye lau OD Jmrupm d&1 
kurafUllU batmak .... w. ( 120 ) 
k.,..._.a mtl Ye H apjı ,. 
bn ._ .-. w.,ıedlr. sem. 
bua itiraz etmek elimcl• ,.ı... 
Çhkl ....... _ ..... ,...phf, .... ....................... 
ba yllz Jfraıiler lmn11ua ta17are 
cemiyetine Yerilmealnl latl1orm. 
Bu par•J• .-,. .... ald•• 
Jetifmlyor, ujrapm. Tay7an C.. 
miyetl alam. 

Çiçek Y etiştiren)e- Heybeli 
re Mükafat Gize/ Bir Plaj 

Bir Heyet Bahçeleri Gez
me!• Bqladı 

Ziraat ..... •• yal •lcluia 
ıtbl .. ,.ı Yillyet ., ... iade 
ıeltaecllik we ciçekcilik ...W 
aç••Jacektır. B• _.pu. fa1d .. 
h olredıja .. Uc ... vanlmıfbr. 
Bunun yerine IMa .-. çlçekcilitlm 
Ye tmfuclaalajm , ... ildae çah
placık, Ylllyet dahlllndeki bltla 
ı•m• n çiak ba~elerl ıuile
cek. en pil bei..U.n 3 laalaı .. 
.... ..ıuw.. lalıllr ..., .... ,.. 
ra rlklfab .... cektir. 

Ziraat oduı laeyeti ... 1111 
.ı..- He,belida S.•tm ~ 
.... rr•lttir •• ..._ ....... 
fuda çiçekcUikte WırilKl'W ala
cala Mn•'aektetlar. ÇlnW balap
tle ..... ptllll ... Jll ke·M 'ı 

•• ply-r• •erilmlitlr· • •P 
,ıaJll toptm 4 kwqa ••rikllil 
lalde perakı•dedl•r tanfmd• 
25brtlp ............. Halı.. 
ıiçek •••kini karp' Eıls lçla 
Ocladabktle-- c1sek ..pi 
açal1eakbr. 

Ziraat odua tarafından ı• 
•k haftatla .., ... d ...... 
•babla c~•k ..pı aplacakbr. 

Arapr1111 Yı""8olk 
&r 11aıtJ1s arkeolop tarafa. 

.... Qrlbpada Vlallena ura11 

tlnrmcla .... -• aramak •• ........ Ye••fbrm• rapalmı .. a 
KDltlr •kafalı wlhclu lda ........ 

Kazanıyor 
Adalan ıD-llefllrme kmama 

ba ,.ı adaların ıtızell .. •ell lçia 
..... bir ......... p ....... 
dır. ŞlmdPd halde çahpna pror 
,,_ •dece Bl71kade •• He,. 
belde tatbik edlHyor. 

He1Hliabı norya slbi •,W 
plljlardaa biri olmam temin .cm .. 
cektir. Bu malatatla Filol'Jadan 
kum ptirtile1'9k plljdakl kum 
....... •ldainin iki mialine çıka
nhmf, ylzm• bilmly...ı.r için de 
denize doiru 40 • 60 metro uaa
lukta bir ulaa dizboJa dvlnllfe 
1lbeltilmlftlr. Plajda bir de t..ı. 
karta 1asnlm11br. la ,.ı .. , .. 
tenla maçlan bu •hacla ppala
caja ılbl aynca mllabakalm tla 
ıapdeaıldar. 

Aafalt tur rela ikmal •dUmlr 
tir. Şmcllcle nhbm boyu betoa 
rol olarak yapalmaktacLr. He1bell 
dala -kt.blaia c••i• ..Jdelte 
•ldadljl lçla Ewbf tarafuulu 
adama iç tarafmda klbik tancla 
•ır cami de 1ap1Jacakbr. 

Klllri lndirlllif 1 
Fatihte lılaltaçaqaaaada Gaf. 

far sade meclr....ı.cle otar. 
•11• corapçı Fank De Arif bir 
allı ••rit lpadea kaYpJ• tatar 
mutlu, Arif lunau reneml7enk 
Fanim k ... rıe baflncfaa yar,. 
lalDlfbr. Pola Fanıka teda.t albo 
., almf, Arifi de 1ablam•fbr • 

-
Çocuk Ve Sokak 

Yaz ıelcll. Mektepler tatil 
da. Şimdi çocuklarımı• ıabah 
aqamlara kadar ya aokakl 
J• bahçelere, yahutta k•rlara, 
lara, daktllecekler. Bizim içti_. 
hayatUDUda çocok, bir la•ta JI'! 
... ~ .. m&atar gibi bltiYUll~]IJ 

111& •yılan bir malılfaktur. 
çolr ldmHler çocuklarım sa 
rapt içinde tutmazlar. Hele 
llleler bu mahl6klan blıb 
kapup koyu•erlrler. itte bu bi 
a çok kupana ujTamıı ._ 
......ızcbr. 

Geçenlerde ıazeteDisde .. 
J•at nazandiklratiml celbetti. 
mekteplerde tatil &inleri her ılf 
lalı muallim n6betçi kalarak, hl' 
tla talebeyi auaret albada i.W 
n edecek, oymalar 6jrete 
talebe bir ılıtem dabllinde a1l1 
.... bdar etfenecelrl .. 

Bu, ne ıtlzel bir buhaftur. IW 
• ailelere maaluel ,ak oldu• 
aaaatlal YW• ÇOCU, ba au 
aokaldara dlfmlyecek, aruz, 
W,uis olmiyacalr demektir. il 
halde bu haber lserlade dm•• 
IAzım ıelmez mi?. 

Maarif Yeklletlnla b. ip ... 
elle aanlmUIDI tem...U ede~~ 

ŞltU HallMlr Gul ..... - All ~ 

Pasta idaresinin Allka11 
e. altualarcla pOlta kataallllt 

atbjam b .. tebrik mektub...
..Wpl..._ sitmedljbad .. tiki~ 
•tmltti•· POlta Ye T elpef B-r 
mlcll1rlnp bu itle alakadar ohdliw: 
Ye meJdaplanmm aJabetlni ~ 
auıbr. Bana bilclirdijlae ,ere W 
melr;tupla prlp " haa tnadoft 
ler, iaim benzerllfl Ye başka ~ .... ..1a1.,..... ıladerilmit 
... içia ..Wp&.iala ... ... ....... 

Edimebpıda Demirkazık ıokr. 
.... N. 19 pnoa Kmlleıe; 

Bu ...... ,. dair ID1UI ..,. 

JUi JUIDlf, pnoalana hak~ 
bu 1auda mldafaa elmiftilr. ~ 

mlyetlD bu ıeklcle hareket •ttiihl' 
cloinı•• biz de baynt ediyoı-. 
Yapacajıaaz 191, bir laticla it 
ticaret odama mlracaat etm.t 
Y• Y•IİJeti uJatmütır. 

• Konyadaa mektup gönderen 
ebJ11eUmua; · 

lleld•bu• çok .... ._. 

Deha ...... " 
N .......... 

Nöbetçi 
Eczaneler 
....... ._ ...wr.

leıU: 
İltanbul tarak ŞelasedeltafllMla 

(İllrahim Halil), Abarayda (Zly• 
Nuri), Kaıapmrtıkte (Suat), Şebrr 
mlaiade (A. Hamdı~ Samatyad9 
(lWfiloe), Kttoftpuaıda (Kl~ti'kl* 
ur), Eyilpta (Bikm9', Lileli411 
(8db). F.....a. CFailJadl), Anlı: ... 
oaddeeiade (Efref Nqett, Bahçekr 
pula (Betlr Kemal)., a.brköylocl9 
(HIWJ. Beyoğlu tarafla Beyoğluod9 
(Kamuk), Panı•lbda (Glıı•t), Tar 
.... (Kaıakia Körk9'Ju), Gelr 
t.da (Hidayet), Kurtuluıta (Ne--' 
Bknm), Kuampapda C}feıkd>ı 
11.Mköyde (Halk). Kadıköy tar.fi: 
Modada (Faik İakender), Paıoryo
lancla (N.mık lmıet), B11iikad
(llalk) • 
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j Ziraat Bilgisi ("') 

Şeker Pancarı 
Böcü Ve 
Hastalıkları 

lleybeliadada Mer:r.ifon çiftotl•rln• 
den Uay Nihat Cumalıyaı 

Geçenlerde Adapaı:armdan 
Son Poitaya ya:zılan bir memle• 
ket haberinde oranın pancarla• 
rını lkl böcUnUn ı.arara ıoktuğu 
bildiriliyordu. Bu kısa baberl be· 
nim gibi birçok çiftçilerin il1ıln· 
Ukle okuduğunu öğreniyorum. 
lçler;nden adı yukanda yazılı olan 
ıoruyor: (Tomimeko• Ye Faayotoı 
adındaki bu iki blScft naııl ıeydir? 
Ç resi nedir?) 

C - Ben daha o zaman bu 
İsimleri araştırmıt fakat b6yle bir 
böcü adı bulamamııtım. Bu iıdm· 
lerde yeni bir ıey tnremiı olma· 
•ına ihtimal 'Vererek bir defa da 
lzrnir mUcadele enstittl&llne aorut· 
turdum. Aldığım cevapta deni· 
ltyor ki : 

•• - Bu uimlwde pancar 
b&cnııu yoktur.,. 

Demek oluyor ki ya haber 
Yanlıştır. Yahut ta bildirilen iıim• 
lerde bir yanbt~ık Yardır. Fakat 
adı geçen •nıtitlniln uzman 
dlrektörU bu arada .. ker pancarı 
çiftçilerin• ıa 6ğOdQ Yermektedir: 

'' - Pa car çiftçlıl teker 
fabrikalannın tanm ıit yarlarmın 
Gğntıerlnl dialem•lidlrler. Bu ar· 
kadaşlar pancar çiftçisloin dilek· 
lırlnl ve bilııuizllklerinl ılderecek 
llrni gllçdedirler .•• Ayrıca pancar• 
lırm böcU ve baıtalıklarını lSjre• 
nlp çarelerini bilmek isteyenler 
Eskişehir fabrlkaama bir Ura g~n
dererek (Şeker pancan hastalık· 
ları) adındaki kitabı lıtemelidlrler. 
k:it•p 164 aahife ve renkli 
l'talrnlidir.,, 

Biz bu kitaptaa ayrıca babı· 
edeceğiı. 
Zambakların Kökll Neden 

ÇUrUyor? 
Beylerbeyinde Çamaakııı S. 25 

Artun Y. soruyor; 
'

1 Zambaklarımın k6klerl top
rakta çürüyor, bunun çaresi nedir?,, 

C. - Bunu [ bahçıvanbaıı ]na 
•ordum. Verdiif cevabı olduğu 
iibJ yaz1yorumı 

11 
- Zambaklarınmn ıotan• 

lannın çllrllmesl mikrobik bir baı• 
talıktan ileri gelıe gerektir. 
Söyliyeceğimiz tedbirler bu hH· 
lalığı gidermek mllmldlndlln 

l - Hastalanmıı zambaklan 
•öklip imkan varaa oldağu yerde 
YalcınıL Baıka bir yere lcaldırır· 
Sanız dllten parçacıklar hastalığı 

Yayabilir. 
2 - Yeniden dikilecek çiçek 

•oğanlarının hastalıksız olmasına 
dikkat etmeli. daha iyisi bunları 
~krnezden önce iki yllzde bir n: • 
betinde formnl mahİ\ıliinde yirı_; 
dakika tutunuz. 

3 - Fazla nemlilik hastalığı 
lrttırır. Onun için toprağı çok 
11.eın(i bulundurmayınız. 

4 - ihtiyat bir tedbir olarak 
bahçeniı.d• çiçekleri baç gibi olan 
•~bboy. hardal ve benzerlerin! 
[ Salibiye faailesi nebatları] bulun· 
durmayınız. 

5 - T oprağmı:za fosforlu ye 
l>otaslı kimyevi gUbre veriniz. 

6 - Eğer imkin Yana bah· 
r·~ize bu haıtahğa tutulan çiç.;k. 
hrı Uç dört sene ekmeyiniz. Eğer 

U olmazıa bahçenin toprağını 

~akım etmelidir. Masraflıca olan 
u ilaçlama şöyle yapılır: 

Bahçenin her metre murabbaı 
)'erinde dört tane olmak tizere 
'ltrnıt aantim derinlikte delikler 

SON POSTA Sı ıf a T 

Tar_lb_l~M_lsababe l __ "_an_a•_M-ek-te-be__. 
Gireceksiniz? 

İsrail Oğu )arını Süründüren ~!:~:1u1 
Ve Degv ersı·z Gı·bı· Go··ru··nen Mektebi 

Mektep ayrı ayrı leyli meccani, 
• :lebarl ve llcretll olmak Uz.ere 

V k' ' 
madı, kar 11nın ya• 

a a • nıH utramadı. muhtelif ıeklllırde talebs kayıt 
Dnut onu urhoı Ye kabul eder. latanbul mantaka 
edtrek bu mert aan'at mektebine ancak lstanbul, 
dDıllncedea caydır· Kocaeli, Zonguldak, Samsun, 

Bu Da Bir Hisseli malı Ye 1Lar1ıaaa Ordu vllAyetlerl halkından olanlar 
yollamak dlledf, leyli ve meccani alınırlar. Ücretli 

Kıssa dır 
Tarihi flllmler, hayli rağbet 

rörliyor. Nuhun gemisini seyre 
gidenler o gemiye girenlerden 
belki yüz kat ziyade idi. Uryanın 
Yuab'a gönderildiğini sinemada gö
rUpt• heyecana gelen kadınlar ara· 
ıında onun karısından daha fazla 
aözyap dökenler vardı. Yaln:z 
bir nokta iÖzUmden kaçmıyor. 

Tarihi filimlerdekl tarih özll de· 
kor güzelliğ'I, artiıt hüneri ara· 
aında kayboluyor. Birçok seyir .. 
eller, tarih içJade reziodiklerlnl 
farketmiyorlar ve hangi devrin 
hangi vak'ulla karıılatbklarını 
anlayamıyorlar. Saz aelimi Urya· 
nm Yua b' a ıZSnderilmeai fllrpinl 
görenler, bir aık facla11 seyret· 
mit olmakla kaldılar, o f adanın 
ı5:r:UnD sezemediler. 

Halbuki Da•ut,. Urra mes .. 
IHI tarihin çok katrak Konula· 

Abıalomun mezın 

rındandır. Tevrat hükümdarlık 
ruhunu bu Kana ıerçekten çö
zel [tabllll] bir deyime baglamı,. 
tır, enikonu didiklemiştir. Yalnız, 
bu eski kitap o vlkıayı naııl 

anlatıyor. 
" Blr aktamü•tll DaYut sarayın 

damı üzerinde a-nioiyordu, yakın bir 
evde lir kadının yıkanmakta olduJtuou 
gördO. Kadıa çok gftzeldl. Davut 
hemea adam iÖnderdi, ıorup araıtırdı, 
onun Urya adlı bir sabitin karıaı 
olduQ'unu öQ'rendi ve emredip kendi
•İni uraya getirtti, Kadıa eve dÖa· 
düA'n Hkit DaYuttan gebe idi. Koc; ıı 
ıeferde oldufu ı,in bu durumdan 
UıG.ldü, Davuda haber yolhyıp yOzüne 
bulaıın kiri temidemuinl latedl. 
Davut, ,kadının kocaeını yanında 
bulunduran kumandan Yuab'a bir 
:kiğıt ırönderdi, Uryanm KudüH 
ırönderilmesioi emretti. Makıadı giiu 
sıeçmeden karasının ııehelitini ona 
m:.l etmekti. Likin Uryıa, ıi:ah arka
d ıı tlarıaın <.'.Oıman karıı11oda döriıt· 
tükleri bir ırada evine gidip oen bir 
rece ııe~irmeyi mertliğ"ne yakıttır-. ..................... ·-········-·····-···· .. ·············· 
açınız. Bu it::ik:erin berbirioe on 
bet gram fcrmn:in adındaki sudan 
dökiiuüz. ·re deaklerl kapatınız. 
Forma il burada buğu haline 
geçerek topra ... taki hastalık Amil· 

ler:ni öldürür . ., 
Çiftçi 

(•J lırıs•t huauaundald aılSıl.Ullerinhl 
Htar.us. So" 1 oııla'ın~ (Çiftçi •el 

aunffak olamadı. olarak leyli •• nehari olarak 
Buaun llzuine kız- girmek lstiyenler için mıntakaya 
dı, kumandan Yu• dahil ve yukarıda yazılı Yiliyetler 
ab'a bir biti yazdı. d 

ahalisinden olmak şart değil ir. Uryanıa en tehll· 
keU yerde kullanı- Yeni alınacak talebe tahriri 
larak dllfnaan tara· bir mll11baka imtihanına tabi 
fuadan a.dDrlllmHI· tutulurlar. Bu mllsabaka imtihana 
ne çalııılmaaı em- ilkmekteplerde ot unan lürkçe, 
rial nrdi ve bu riya:ziye, tarih Ye coğrafya, yurd 
bitiyi Uryanın elile bilglıi ve r11im denlerlnden ya• 

2öadermekten çekin pılır. Mektebe TOrk tabiiyetinde 
ınedl. Kumandan, bulunmak şartile 12 yaıından 
Hllkünıdarıa dil•· aşağı ve 16 ya9ından yukarı ta• 
tini yerine i'etlrdi, lob lınma.z. imtihana girmek 
znallı Urya1ı bir 
hüoum ııraauada lıtiyenlerin ıu evrakları mektebe 

•ermeleri li:zımdır: yalaıs bıraktırdı, 
6ldClrttft n Dua- Ilkmektek ıehadıtnameai, aıı 
da müjde •lJnderdl. YHikaıı, ( 4 X 6 ) büyüklüğünde 
HOkllmdar, lfle· ince kiğıtlı (4) fotoğraf, bir iıtida. 
dltl katmerli ein- lstanbulda bulunanların blzıat, 
ayetin HYlıacl lçfa- mıntaka dabillndekllerlo vilAyel• 
de U11anın karı· lerine baı vurmalara 1ıerektlr. 
•aaı a&klbladı." Ayrıca sıhhi muayenede 

Filimde bu tamU11ıhha çıkmak, leylt ve 
kılıc konunun bir D••ut Oryayı röndtriyor neharllerln mutlaka Istanbulda bir 
kısml ıerçekten artiatçe canlan• l ran, ıonra da koca11nı öldllr•r•k yeli aöıtermelerl IAzımdır. Ücretli 
dıralıyor. Llldn ahlAk bakımından niklhlayan hUkllmdaı, Aık auç- ıirmek iıtiyenler (150) lira llcrete 
TeYratın i'ÖzetUği iaceUk oedenae larmda hlkim veya hakem olr tlbidirler. 
unutuluyo. Tevrat bu hlklyeyi ma:zdı, mahküm edeceğl adam· Mektept• tedriaat iki ihzari YO 

yazdıktan ıonra ıoçlu hllkUmdarı lardan ağır slSzlu lşitebillrdl. lıte Uçll mealeki olmak üzere (5) sene 
cezalandırmaya da ututmamıı ve T enat, bu nekteye iıaret etmek devam eder. Ameli olarak ta 
onun bu gllnahklr kadmdan do· lıtiyor ve berbat edllmit olan elektrikçilik, tesviyecilik, demirci· 
tan çocuğunu 6ldUrtmllştUr. Bu Tamarın 6cUnil Apşaluma aldırı· ilk, 111hbl tesisat, marangozluk ve 
cezayı anlatan satırlarda hayli yor. Bu öç, Emnunun 6ldUrll1me· modelcilik göıterlllr. 
'lir -ardll' 'f'e Davudun rektf~ il alı t 1 b' L L Mektebe kabul edilecek tale-

• T JS• ı e nmıı ır, yan ır IUZ lll&r- be demirbaı qyadan herhangi 
7llrek acııı kunetll kelimelerle detin namuıu ytbUnden iki kar.. birini kırdığı, kaybettiği takdirde 
ta1Vlr olunmuıtur. det boğazlanmı., ve biri katil tazmin karıılığı olarak mektep 

fi mln ekılkliğt bu kadarla da olup öbürü de işlediği suçun ce- sandığına bet Ura depozito parası 
kalmıyôr, Tevratın gözettiği nel<te za1ını ~!erek çekmiştir. vermiye mecbur olduğu gibi, 
artistlik kayguau arasında bUsbU· Görülüyor ya, Urya ip ile pergel takımı reıim edevah için 
tlln kayboluyor. Dediğimiz gibi Abşalum hidiacsl araıında gizli, takriben 8 Ura vermesi de icap 
Tevratın bu vak'ayı kaydetmeı·n- fakat pek lojik bir ilginlik vardır. eder. 
deki makaat, hUkümdar ruhunda- Hatta Abıalumuo biraz ıonra Kayıtların batlangıcı gaze· 
ki lhUraaları göstermekten iba· babasını tahttan atmak için gi.. telerle ilin edilecektir. Mıntakaya 
rettir. Bu maksada ermk için ise rittiği teşebbüsler de hem bu dahil viliyetlar talebesinin mUıa· 
o ruhun birkaç çeşit hamlelerini Urya ve Tamar hidiıelerine baka imtihanları ( latanbul mUı· 
göstermek gerekti. Tenat bunu bağlıdır. Bu genç prens, erkek tHna) vilayet merkezlerinde ma· 

arif mUdUrlüklerinde yapılacaktır. da Da .. udun oğlu Apşalumu ele kardeşin kız kardeşe sarkıntılık 
alarak yapmııtır. Davudun en etmesine gözyuman bir babanın, Sorgulara 
bUyllk oğ!u Emnun, başka bir ı b" b. k Cevaplarım namus u ır za ıt arısını ayartan Antalyada Oku_}ucularımııdın M. 
anadan doğma kardeti olan Apıa· ve onunla da kanmıyarak talihsiz Cahide 

1 

lumun öz kız kardeıi Tamara koca} ı öldürten hükUmdarm halk _ Daima doğum HnHI na· 
sarkıntılık •tmifti. AP§alum, vohşi yananda şerefsiz ıayılacağını dU- zarı dikkate alınır. Kuleli askeri 
bir taarruza kurban giden Ta- ş6nmliı ve öclinO tamamlamak Jlsesl yani askeri liıeler hakkında 
marm öcünU alma1ıını ve büyük için babasını tahttan indirmoye 9 Hatlran taribii gazetemizde 
auçu işl~yen Emnunu cezalandır- kalkışmıştı. Davudun ilk gUnlerde bütün tafsilat bildirilmiştir. O 
masını Davuttan istedi. O, bir şey Kudüaten ağlaya ağlaya kaçmıya günkll yazımızı okuyunuz. 

Yapmadı Ye yurdum duymazhgv a b b k k Adapazcı.rında A. K erime: 

geldi
·. mec ur olması Te irço imse· - Eğer elinizdeki ıahadetna• 

lerio Abşaluma taraftarlık etmesi dil b 
Tevrat, borada loce davra nı· d me ortamektebe mua ir fa• 

de o düşüncenin oğruluğunu hadetname i&e istediğiniz mekte-
yor, ,Wıkfi Davudun suçlu oğluna F k U D d gösterir. a at ryayı avu un be girebilirainiz ve ayni zamanda 
bir şey demeye yüzü yoktu. Ur- emrile öldürmUş olan Yuap, girerken de imtihanda muvaffak 

.!~?.~?. .. ~~~~~~ ... !!~~~.-~~!.~~~ ... ~.·-~~:- cinayet ortağım bu güç durumda olmanız lA:ıımgelmektedlr. 
da korudu, ordu üzerindeki nüfu· Aydın Navman şubtıılode M. Arif 

Son Posta 
iLAN FiA TLARI 

l - Ca.cettuıln eıa• gazııil~ 
6lr ıiltunan iki •tırı bir 
( ıantlm) ıagıtı,.. 

z- Sag/as1rc• ı&-• 6/r ıoıdl· 
•in ilô11 /letı pın.lardır; 

aayfa eayfa aay[a l eayfa Diğer Son 
1 2 3 7- • 5 )·erler sayfa, -400 2so 200 100 &o ao j 

Krş. Krş. l<rt. Kı._ Kt'f. Kro. 

3-:Bı,. nmtfmde oa,tıll 
(8) kelbne Nrdır. 

4 - l11ce o• kalın garalar 
tutacalclan gere aöre 
N11llml• ölçülb. 

ıruıu kullandı. Apıa umu yüzdü T eagere: 
- Yaşınız epeyce bllyOk, 

ve öldürdü. ıizin için göıtereceğlmiz hiçbir 
Filimde bu birbirine bağlı mektep yok gibi bir{ey .• Maama• 

hadiseler yokkr. 0 } ilzdcn de fib bir ıistida f e vekalete mUra-
Uryanın Yuaba gönderilmesi sade caat ediniz, Ziraat mektebine 
bir vak'a gibi beyaz perde de ancak 19 yatında talebe aldıkıarı 
belirip sönüyor. Halbuki 0 hadise, için, belki bir istisna ya pılab:lir. 
lırail oğullarmı bağıonzlıktan ayı· Diğer mektep!er hakkında pek 
ran Babillerde sUrUndüren ve en yak,nda sUlunlarımızda ma[ümat 

bulacaksınız. 
somu~da darma dağın eden ahlAk Kütahya Zeryan mıhalleai No. 
bozukluğunun en göze çarpan 46 da 0 ma.n oğlu Süleymana: 

izerler~nden biridir. Biz, beyaz - Ö nümüzdeki glhıler içinde 
perde de caolandmlan kara hikıi· gazetenılzdc birçok mekteplerin 
ye!erin en çok bu bakımdau kayıt ve kabul ıartlannı yazaca• 
anlaşılmasını dt eyenlerdeniz. Her ğız. Bunları okur, fikir edinirs:n:z. 
kıHada bir hlHe olmak gerek. Bilfihnre seçeceğiniz mektep hak· 

M. T• Tan kuıda bize yenicen yazınız. 
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Bu wabfl 
kadın yDzDa
den 1879da 

lnai.U.ler Zulularla 
harbe tlrifmlfti. M ... 
laur Zalu krala Slrayo
aun kanaı olan Umla
lana aclıadaki bu 

kadın kocamadan kaça-
rak lnslllz arazlıiae il

tica etmip• de, pefia
den ılnderUea adamlar hudu
du ıeçerek onu 7akala•tlar 
•e 61dttrm....,dlr. Bu tecaYla 

&zerin l•tilialer Zu
lalara UAmharp et-

•ltlercllr. 

Makyaj J•pan hir 
kut: Bu ku1t kur 
ruk sokumundaki 
bir pddenin lfu 
ettiii bir madde 
ile kencliai boyar. 

Afrika A nupadaa aç 
mlall bl)'Ok oldutu halele 
Ahil hatb Awrupaamkia-

den daha kıaadır. 

Alrlkada kanncalar taraf.a
dan yapılan ba tepeler haa1a 
..O kadem irtif aında olur •• 
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.. , slJia•ul•. 

1 Bl!N~ARIN CEV ABINJ VEREBİLiR MISiNi!!J 
H•nai•I Olmüttür? . 1 MUrekkep Lekeleri J Miras 

Alt-.t, All. Dur...., Kadrı Bir l~ralak bir banknotu ikiye 
•• Slie)••n i..W.de heı arka- katladıtımı zam... açlıiamada 
daı hlylik harpte bir arada u- 0 yine bir il· 
ker:ik et•iflerdi. Bualardaa birisi radar. Hiç ff. 
harpte 6ldD. Otekiler k6ye ı•:- ı·ımeml t t 1 r. 
di!er. Şimdi apjıda verecellmia fakat b l r 
mali•attaa bunlardan banpiaia damla mUrek· 
lldDtlali btdablllr mlaiaiz? kep damlabp 

1 - Ahmet beldrch. ta lk'-e kat-
2 - Oıen ada••• kanaa ar- •7 

•- bnaıaıa im kardefiydL ladıiım• kl-
5 - Donanan kan81111a ti- lıt. açtlia••• aa 

sel kam çocuk felclnHa llm8ft0. ••• yine a1nl 
4 - Kadri, Allalade keacll kljıt delildir. B• defa Dzeriade 

pltliti tireale ı•l•edljiae te... tizi etlendirebllea, ona bir mlaa 
llf Mirordu. wermek lçla dlf&ndlrea bir .. ki 

5 - Durıu•• kan•, hiç ,.. lı ı oJm 
tul .ı.amtına laa11flanıyordu. ua Uflur. 

la •tarlardaki mallmaba Glrdljlnlı nllmde ita ıo-
laer Mrlal •IW•tlir, ba•a iyice retle yapalaa bir lekeden kQrko
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Bir adam •allJetna ..... it 
oj'htaa 3000 lira bırakbjlm •• 
aıdıta saman çocuktan kaı , ..... 
da i.. bu paranın da o al.bet 
dahlUade aralarında tablm ecllJ. 
melini yaayor. Bu para waalyet-
name yapıldı;. zamaa tabi• 
edllDIİf olaaydı ikinci o;lmaa 1000 
lira iubet edecekti. Halbül 
baba, •ulretaa...W rucLldaa 
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.U ...... ru Ilı•• ••lat• ta• 
lerd.. taWI •ttlll lallr6m•t• .ıt 
paralardan birer miktar harcı/ .. 
rak vuae1• ebik r•brmll .e 
hlr teftlt aetlceel lı meydaaa 
çıkarak Ken... 0 300., Uradd 
fula bir paraJI mametla• ıeçil
cliii ................ lKeaaa ı••• 
mahkemede: 

- .. Ben hu paraJI emnl1•t 
ederek yemeye 7abrmaıı içi• 
mubaıebeciye wermiftim, fakat 
mukabilltade •akbuz almadı .. 
Kababattbim,. lcldia•ada bular 
,.,.tc+ .. d.r • 
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. QYARENLiKj(J 
Uluslar Tayyare Yarışında.. P!ıllll---·-------ıı:mr-1 

IFIKRALAR&l 
imtihanlar 

- Of.. Of!. Kahpe geuçmd. 
- Ne o Haaan Bey? Yine 

llleraklanınıııın. Yeniden yeniye 
ıevdalanıyor muıun, yok1a? 

- Haydi, aen del ZevzekJij'in 
lirası detıl, ben kim, aevdalan• 
ınak kfm?. 

- Neden, Haaan Beycillm? 
GönUI, kayıt kuyut tanımaz ki •• 
Araızdır. 

- Evet amma, benim derdJm 
o dejil. Çocuklupm akhma ıel• 
dl. Mektep çağımı özledim. 

- Me münasebet? 
- MUnaHbetl ıu ı Bizim kft. 

tbk otlan, dla imtihan Yermlı; 
ııaıf ıe~mlf.. Ôyl• keyfle eve 
döndn ld, don akıam.. dofruıu 
hıırendim. 

- Senin keyfini yerine ıeti· 
rıcek baıkı 1•1 yok mu, 1ankl? 

- Hareli aalan 1.. Sen de yetlt bakalım onlara L 

- Ne ı5yl0yoraun? DDnyada, 
bilıf kadar, adama kıvanç Yere
cek ne vardır? Bakıyorum da, 
benim tamama kadar oj'lancatu, 
bize ıraktile hocahk edenlere ne• 
rede IH tat çıkaracak. 

--~------·--------------------------------------------------------------~ =-== ----------------------------------~-----~ 

- Amma ettin, ha?. MaıaJlah, 
•kıllıdır.. BUJrim amma, daha dUn 
bir, bugün iki.. Ne öfreae bU
llıittlr? 

1-
Siz •erinin, cayar1ın, 

H•r rhglra uyaraıu, 
Bu ıiditle, gUıellm, 
Çok piımanlık duyanın. 

MANiLER 
-2-

Glttln, daha dönmedin, 
Bir yıldır görUnmedio, 
Mad•m kaçacakmaşın, 
Neden: "Beni ıevl,, Dedin, 

- Karıına ıl dı, kendine ıU· 
••nlyonaa, bir imtihan da Hn et. 
GörUralln, bak. Aaıl cahil kalan 
biıJer. Bu koca kafamın içine, yola bilıi ile, aermaye ile ablııolar. mehtaba tek kürek!e çıktığımız· 
ilim diye doldurdukları ıUprlln· Ti ki, kar,lıarına çıkacak her dan, çektiiimiz zahmeti yine 
lUyo dUıUndUkçe, yetiıtifim o ıllçlUğUn üıteainden gelıinler. Bb kendimiz biliriz. Hayatta muvaf· 
•ıld devirlere linet ediyorum. - ·· · · ··· ·· ···~ · ' · ·~ · · · ·--·· · · ··· ·•··· · ·- fakıyet, bahtiyarhk, çahşanlar için· 
kalenin aslında kavele olduaunu, dl·. BilKl adama her hazinenin 
Dllidahalınin mUfaale babından kap11mı kolayca açar. lıte benim 
lllııtar oldujunu, 0 11t babanın de hayıflandığım budun Keıkl 
tnejiol, al bir ati ., mııraının çocuk ol&aydım da, derim, yeni 
''fallAtno, failitlln, faillt,, yezoln· baıtao mektebe girip okuaaydım. 
de bulunduğunu, {merlm)ın (A) ıl IbUyarlıkta ol•un rahat ederdim. 
iki elif miktarı çekileceğini öj'ret• Ne dersin? 
111

"'.!~::1°~.::0 ~~;!iıım .. hak- - HiıiSiin·-e-:-in·· Daı11adl 
lııın. Bizim mektep zamanlarımız Haaan Bey kızını ev:endirmişti. 
bo1 geçti. DUğUne bizlerde gitmiıtik, betti 

- Bot ta ıöı mil? Denize aradan bir iki hafta geçtikten 
Pala çaldık. Onun için, yUreiim ıonra, 11orduk: 

- Ha&an Beyi Na111, kızımız Yanaraktan, diyorum kJ, bual1nUn 
tocukları, yetittiklerl Cümhu· rahat mı? Memnun mu?. 

riyet devrinin kıymetini bUıinler. Avcı - Aılan ilzorime doğru Hasan Bey: 
Mekteplerine, derılerlnel dört ellı bir atıldı, atılmaıile klitf.. Diye - Çok rahat.. Çok memnun! 
• l 1 ] b l d ff k dedi. Yalnız bir tek tikiyeti var, •rı ıın ar. mti an arın a muva a yere düşmesi bir oldu. 
olup, sınıflarım ııra1ile ıeçtikten Hatan Bey - ya... Batına amma ehemmiyet.il:. 

-3-
Yu hayırın, dtlz, UıtO .• 
Neden kaçtın, gllz DatD ? 
Sen buradan ıideli, 
Kalakaldım yüz UıtU. 

- Ne diyeyim, Haaan Bey? 
Cevahir yumurtlıyorsun, yine! 

- Ona ne 1Upbel.. 

- Haaan Boy; kocama hekim 
hava tebdili tava'.ye ediyor ... Sinir· 
lcrirıe acaba Bursa mı iyi gelir, 
Yalova mı? 

Tasarruf Ederlermif 
Son Poıta idare müdllrll Bay 

Halil Lfitfl, Haaan Beye sordu: 
- Hasan Beyi Sen eski ıa· 

manlarda yetiştin.. Bilinin. Elek· 
trikle, havagazı Iıtanbulda tatbik 
edl:mezden evl'el, atalarımız ne 
yaparlardı? 

Haaan Bey, ağır ağır başınıf 
ıalladı: 

- Ne mi yaparlardı? dedi .• 
Para biriktirirlerdi, dostum ..• 

~ 
Parça 

Bizim HHan Beyin katiyen 
mUzikeel duyguları yoktur. 

Bir glln, Bayan NeclAnın ça· 
yına davetli idi. Ev sahibeel 
misafirlerine ikram olsun diye 
piyano çalarken, Hasan Bey de 
karııda büfenin Ozerine dilim dilim 
konulmuı neffı bir pa1tayı dikiı
leyordu. 

Piyano bitince, Bayan Necla, 
Hasan Beye döndü. 

- Naııl? diye ıordu •• Beğen· 
din mi? 

Hasan Beyin aklı fikri pattada 
idi. Aizının ıuları akarak: 

- Eofes1. dedi. 
- O halde, hangi parçayı 

Hvdin? SöyleJ 
Haaan Bey, maaayı parmağile 

lıaret ederek: 
Şu baıtaldnl! Cevabını 

yerdi. 

Q 
Taksi 

Haaan Bey, takıiler yeni çık· 
tığı zaman, bir otomobi:in önünde 
durup bu aletin ne lıe yaradığın1 

öğrenmek istedi. 
- Nedir bu? diye sordu. 
- Taksi •• dediler. 
- Ne ite yarar? 
- Vereceğin parayı yazar. 
- Nuııl yazar? 
- fürinci 500 metre için 26 

kuruı, ıonruı için de lkiıer kuruı 
yazar, Hasan Bey. 

Hu•n Bey dOıUodü, dütUndO. 
Ve: 

· l l - Nedir? .!...._~o_n_ra __ b_a_y_at __ d_e_n_i_~_n __ d_lk_e_n_ıı_,_t•_ı_Iı ___ g_ll_n_e_, __ geçmıf o __ m_a_ı_ .• ________ _ 
- Kocası ile geçinemiyor. 

- S:ı Y a!ovaya gitmek ıartile 
onu Buraaya gönderini .. 

- Öyle in beiJ, Uk beı yllz 
metreyi yayan yürlir, sonra oto-
mobile binerim.. dedi • 

' 

------------------------------:~------------..._, --···· ................. _ ...... . ._ ··- ... .... .... .. .. w....--

OÖLUMA 
Hayatta ıtler ylz göıterenlerl, 
Daima arayıp, HYerler oğlum. 
Dilllya bahçeıinaen, gftl derenlerl, 
"Ne hoı adam!,, Diye överler oğlum. _ 

* Go:erek kartıla her hldlseyi, 
Ahla Yah doldurmaz bot bir keıeyl, 
Ajlama boıuna, gül, daha ~yl, 
Ajlayan adama ıüler:er oğlum. 

lf 
KlmHlerden umaıa, dileme yardım, 

Ben kendi kendime bu bala Yardım, 
Söylerdi ıraktile, babam, duyardım; 
Fazla ıokulanı, teper:er oilum. 

lf 
Ne klmaelere haf, ne de kuyruk oJ, 
Sen kendi batına, keudin buyruk o). 
Sıraınnda okıa, hazan yumruk ol, 
Alçalma, baıını ezerler oğluml 

-------· __ .. _ .... - -.--- ---

Hasan Eey acaba patron j 
diye kime derler?.. JI 

Haaao Bey - Patron diye ıen 
ite erken gittiğin zaman geç g& 
lene, geç gittiğin zaman da aksi 
vlbl erken ıı•len adama derler ... 

KIZIMA 
Kııım ! Senin ninen çarıaf giyerdi; 
imanı gevrerdi kafes ardında. 
Bak, Tann, çok ıükür, .ana ne verdi; 
BUyük devrim oldu gllzel yurduod•. 

lf 
Kadrini bil, kızım, ıen bu gönlerin. 
Dünyada ytkedlr aenin de yerin; 
Gülıün artık yOzlin, gülsUn gözlerin 
Bu yurtta erkek te birdir kadın da 

lf 
Yükıelmeğe çallf, ilim, lrf anla, 
Yardım et bizle.re, akıl, lzanla, 
lıit, dinle, t:ğren, her ıeyi anla, 
Başka çesol vardır ilmin tadında. .. 
Eyi kullan Bt!ln bu hürriyetini, 
ispat et fazlını, meziyetini, 
Devam ettiralnler f aziletlni, 
Seodeo yetiıecek evlatların da l 
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f efrlka No: 51 

Bir dakika ıonra teleıonu 

Perditaya verdi: 
- " Allof.. Allo... Sen mlıin 

Laurence?., 
T e.ln lHekl ucundan gR} et ha· 

flf ve sönUk blr " evet ., aeıl 
geldi: 

" Allo .•• iyi işitemiyorum. 
Sen heni lıitebiliyor musun? 

Yine hafif bir sesi geldi: 
- " lıitiyorum... H&m de ga· 

yet iyi ... Nerdeain?,, 
- "Öyle ise beni dinle, bu· 

dala gibi o evrakı iıteyen Alman· 
larm e1ine dUştüm. Bu kağıtlarda 
ne yazıldığını kimseye söylemeye· 
ceğinize söz vermenizi istiyorlar. 
Beni Wenceılaua meydanına ya· 
km bir pasajın içinde 58 numara 
kadın çamaıırı 1&tan bir dükka· 
nıo tavan arasında alakoyuyorlar ... 
Salcın i~tedilderi gibi ıaz verme •• 
Anladın mı?,. 

Bir az durdu. Fakat telln öte• 
ki ucundan ceYap veren olmadı. 
Hayretle: 

- "Allof. .. AHo! ... Laurence?,, 
Diye sordu. Telefonda ylne seı 
yoktu. MHada oturan adam ce· 
Yap verdi: 

- uT olefonun 6b0r ucunda 
kimseler yok .... Zaten deminden· 
beri bo1 hatta görllşllyordunuz ..• 
Sizin ne ıöyleyeceğbizl anlamak 
htediğ:m lçln size böyle blr oyun 
yaptım.,. 

Perdita kendisine oynanan bu 
kurnaz· ığı anlamııtı. Birdenbire 
hiddeti, korkuauna galebe etti 
ve herifin suratına haykırdı: 

- "Een size ne yaptım!.. Be· 
ni burada alakoymağa, hapıet .. 
meğe hiç bir hak Ye salibiyeliniz 
yok. Eunun cezasını kat kat çe• 
keceks:oiz .•••• İyisi mi beni bırakı· 
nız. .. Hakkınızda herhalde daha 
hayırh olur,,. 

- "Orası benim dUıUnece· 
ğim biı bir İf ... 

- "Yaphğımz cinayet diyo
rum size!.. lngiliz sefiri boş mu 
duracak zannedlyorıunuz? .. ,, 

Perdita sefaretbanedeki dost• 
larını, lngiltere hnkumetinin kud· 
ret ve nüfuzunu dllşUnllyor ve 
bftyük bir itimadı nefsi• söz söy
liyordu. Fakat bu sözleri karşısın· 
da\:i adamda hiç bir tesir yap
mamıştı. Genç kızı müstehzi na· 
zarlarla ahdi: 

- .. Öyle mi zannediyorsunuz? 
O halde aldnkten sonra bu dü· 
tUncelerle teselli bulabilirsin:z ... 
Demek ki dostları ıızın dedikleri· 
mizi yapmıyacaklarmı zanoediyor· 
aunuz ôyle mi?,. 

Dedi ve kapıda duran. adama 
1tılenerek: 

- F ritzl... Madamı al, yine 
yandaki odaya götnr. Dükkan 
akıamlan kaçta kapamyor? Altı· 
da mı? Öyle lae tam altıyı çeyrek 
reçeye kadar beklersin. o zamana 
kadar benden bir baber almazsı:n, 
madama serbeat olduğunu ıöy· 
lerıin... Ve ona Bfağıya giden 
kHt;rme yolu gösterirsin ,, dedi. 

Kapıda duran adam başını 
6ne eğerek sadece: 

- ''Başilstüne efendim,, dedi. 
Aldığı emrin nıanaırnı pek iyi 

biliyordu. Saat altıyı çeyrek geçe 
genç kadana aımsöril yukarı 

çağıracağ nı aö. r: ecekti. Ka· 

ııul-. \" 

dm onun gizli ıiU çal• 
d1ğını görecek ve bir an evvel 
oradan kurtulmak arzuılle pek 
tabii o1arak derhal asaas6rlln 
kapııına yaklaıacakb. Bir müddet 
ıonra da kapı açılacaktı. 

Asanıöre girmek nzere ileriye 
bir adım atar atmaz, arkaamdan 
hafifçe itecekti... Aunıör o za• 
man daha yukarıda bulunacak 

ve zavctlh kadın da bot uana3r 
kuyusuna düşUp aıağıda parça 
parça olacakta. 

Poll• Amiri 
39 

Polis nazın aat dördil kırk 

a•çe lnglliz aelirile telefonda gö
rUıtllkten sonra derhal otomobl· 
line atbyarak Ingilten ıefaretlne 
gitmek nzere yola çıkmııb. 

Slr Geoffrey tarafından gelea 
ilk telefon haberi herine polis 
dairesi derhal telefon hatlarını 
kontrol ettirerek Alman caaasile 
olan mu ha verenin ıon kııımlarınl 
dinleyebilmiı, bu adamın Wences• 
lauı meydanı civarmda bulunan 

bir telefon kulUbes:nden telefon 
ettiğini tesbit edebilmiı, fakat 
herifln kend:ainl ele geçireme
mişti. 

Polls Nazıra, bir taraftan se
fire mazeret beyan ederken diğer 
taraftan da ıerek bu kız kaçar· 
mak meselesinde, gerekae lngillz 
sefirine teklif edilen şartlarda 
Herr Müller'in methaldar olamı• 
yacağmı, çünkü gece, gllndnz bu 
adamın her hareketinin polis ta· 
rafından tar.auut edildigini aöy• 
liyordu. 

Genç lngillz kadımnm kaçırıl• 
masınada beyan teessllf ederek 
onun derhal bulunması için bUttın 
Prag polisinin seferber edilece-

ğini temin etti ve geleli benOı: 

on dakika olmadığı halde yerlıı· 
den kalktı ve : 

- u Sıgmakların metballerini 
kapatmak için tertip edilen bu 
aıüthlt sulkaati haber verdiğiniz· 
den dolayı uhAlilerine aon derece 
ml.nnettarım. Oturduklan şehrin 

asayişini bozmıya, halkmı öldür· 
miye teşebbüı edenler her halde 

liyık oldukları cezayı bulacaklar!., 
Diyerek lngiliz sefirine veda 

etti ve safarethanedea çıktı. 

* y o'.da, zihninde mntemadlyen 
blrlbirine zıt dtişüncelerl evirip 
çeviriyordu. Herr Scbmet, öldük· 
ten ıonra bile onu atlatmağa 

muvaffak olmuştu. GUmrUk ve 
hudut memurların da atlatıldığına, 
lng:Iiz kaclmlaranın etyalarını daha 
sıkı bir muayeneden geçirmemiı 

olduklar.ana fena halde kızıyordu. 
Hele ancak son aahifesi halledilen 
o gizli talimata dört bet gün evvel 
ele geçl/ p me.alini biltnn dost ve 
komşu ievlet:ere tebliğ edeme-

11. 6. 1935 

mit olmaıı onu bnıbntlln hiddet• 
leodiriyordu. 

Fakat, arbk ı•ç kalınmııta. 
Kimbilir, belkl de ton dakika 
acılmiı çatm11ta bile. Acaba timdi 
bu dakikada auikastın 6nDne 
geçmek ve •ığınaldan kurtar· 
mak kabll olabilecek mlyidi? 
Suikaıtçılar bu ııjuıakları acaba 
ne ıuret1e tahrip etmeyi dütU· 
nDyorlardı? Polls buna nasıl 
mini olacak Ye ne gibi tedbirlere 
baıvurulmuı lAzımdı? 

Bundu maada, bu knçnk 
kAjlt parçamndald yazılar, tehir .. 
deki blltün şüpheli Almanları 
toptan te•klf etmek içl:ı kAfi bir 
delil 1&yılabllir miydi? Böyle bir 
hareket, 9u nazik ve gergin za· 
manlarda ne aibl bir tesir husule 
l'etlre bilirdi? 

Meseleyi reise anlatmak ve 
diğer nazırlarla da görUştllkten 
ıonra mutabık kalınacak ıurette 
hareket etmekten baıka çare 
yoktu. 

Derhal reiı ile görlltmeye 
karar verdi. Bu kadar mühim 
itler dururken. aulkaatçılarto eline 
düıen bir lnglliz kızını uzun 
boylu dütUnmek dotru değildi. 

Laure.lce de nazaran bu ıuret1e 
dlitüneceğini tahmin elmiıtl. A· 
deta bu dUıftncelere tercllmao 
oluyormuı gibi: 

- " Bu adamdan bize hayır 
yok" dedi. 

Sluirli adımlarla odada rezln· 
meye başladı: 

- "Perditanın nerede oldu· 
ğunu bilsen? .. 11 

Ve sefire dönerek: 
- " Bana birkaç aaat mllu.· 

ade edersiniz değil mi efendim?., ' 
dedi. 

Sir Geoffrey o dakikada [Ge· · 
rald Langton] a Londrayı terket• 
mezden evvel yetişebilmek Uzere 
bir telgraf yazmakla meşguldO. 

( arkaa ı var ) 

500 Liralık 
Müsabakamız 

Okuyucularımıı arasında açtığl· 
aııı: (500) liralık mfteabaka 
bitti ve bu mhabakaya ait 
( 30) uncu aon kupona neırettik. 

lıtanhulda Ye dı13rıda bulunan 
okuyucularımıım 7 haziran akıamı
na lradar idaremize gönd•rdikleri 

(80)ıar kupondan mGrekk•p zarf
ların tasnifine baılanmııtır. MGkA· 
fat kuananlıırıa listeei ayın (12)· 
alnde neıredllecektir. 

L---------------------J 
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Haı:lran 11 

Tüyler Ürpertici Bir 
lnfilik Oldu 

( Battarafı 1 inci yüzde ) 
ne haber? Allahaıkına bir ha· 
her uçur, çoluk çocuğu ağla· 
yorlar. 

Nihayet, fabrikadan ikl amele 
geldi ve blrlslnlo kulağına bir 
ıeyler fısıldadı. işte o vakit tUy· 
leri ttrperlen bir ... yllkıeldl 

- Ah kardefim. Kardeılm 
HD mi kurban gittin. Yerini kim 
dolduracak karde9im? 

Bu :ı.avaUı, Hana adla bir 
delikaoh idi. Kardafi uıtabap 
Ahmet, boğulmuı ve ölmOştl. 
O, tamam bir aaat çırpmdı. 
Bağırıyor ve ağlıyorduı 

- AUahqkma bul barakm 
gideyim kardetimill parçalarmı 

bari ıöreyim. 
Beyoğlu v.e deniz ltfaiyelerı. 

nin ayrı ayn plışqlan uzaktan 
g6riilllyordu. HAdlse mahalline 
MOddeiumumt muavinlerinden Bay 
Celalle Tabibi adil Bay Enver 
gelmiı ve yanııan aöndürUldUkten 
aonra tahkikata el koymuılardı. 

Bir ameleye yaklaıtım, ıor
dum. Heyecan içinde anlattı : 

- Birdenbire bir ılyah du
man orta!ığı bürüdü. Ne olduğunu 
bileımedik. Kaç kiti boğuldu, kaç 
kiti parçalandı. Bunlardan habe
rim yok .. 

Bu miipbem haberler bekl .. 
şenlerin endiıelerioi kamçıbyor, 
feryat ve figan ıöklere çıkıyordu. 

Diğer bir amele de ıunları 
ıöyledi: 

- kazana fazİa iıtim vermlıler. 
Birdenbire patlayınca yanmdakl 
ecıa at.. aldı. B1r dakika içinde 
her tarafa ateı ve dumaD kapladı. 

Kurtulan amele fabrikadan 
çıkarlarken 

Kendimi dıtarlya zor athm. Bina 
göçtü. Altmda kaç kiıl kaldatını 
bilmem. 

Diğer bir itçi de bize tunları 
söyledi: 

-Mnddelumuml tahkikat yapt 
yor. HAdJıenJo bir kaza •••rl ol
duğu anlaplıyor. Ecza yerine bir 
sigara atılmış Ye birdenbire par 
lamıştır. Ustabqa Ahmet uıta il• 
tıçilerden Hasan, HUMyln Ye M.... 
tafa boğc.:mak ıuretlle 6lmDr 
!erdir. Üç dört te amele Jarr 
lanm!fl&r. 

Mllddeiumumi Bay Celil ıet 
vaklte kadar fabrikada kalarak 
tahkikatla meıgul olmuı ve o 
kısımda bulıman ameleyi ve fab
rika sahibini ıorauya çekmiftir. 
Y aralalardan blriıinla yarası aiıf
cadır. 

Liselerde Sözlü imtihanlar Başladı 

l..inlerde alSzlll imtihanlara dün ba9landı, birkaç gUn ıonra bitiri· 
lecelc, ondan sonra da olgunluk imtihanlara baıhyacakbr. Resimd., 
imtihan odasının kapısı önUnde ders çalııan talebeleri görllyonunuz. Jll9--------· ao,uk 
Türk Macar GDreşlerine 

PARASIZ GİRMEK IÇJN 
Ttlrklye idman C8mlyetlerl lttllalu 

EŞYA PiYANGOSU 
blleUerlnden ehnız. 

23 Bazlraa Pazar glDI kat'I iletide; 
Ba iki takımın mabtellt maçında yapılacaktır. 
(Binlerce kıymetli hediyeleri kazanamayanlar, aynı hafta içerisinde 

yapılacak bir seri maçları parasız göreceklerdir. ) 
Bu maçlarda duhuliye blleU olm•••caktar. 

DarDşşafaka 
DirektOrlUğUnden : 

DarUnafaka için 935 ıenesl zarfında alınacak etin yapılan 
ekslltmeıinde iAteklilerin teklifleri itidalda görlilmemiştir. tşbu Okul 
için iktiza eden Yirmi bin kilo etin vasati olarak muhammen fiatı 
7600 lira ve ilk teminat da 570 liradır. istekli olanların 24 Haziran 
935 Pazartesi gllnft ~•at On altıda Nuruosmaniyede Türk Okutma 
kurumuna mllracaatlan. "3204,, 
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'...Vilson Prensipleri Cemiyetinin Prog
ramı Da Şayanı Dikkatli 

Bu cemiyetin mtıeuialerl> muhtelif 
TUrkçe gazetelerin oahip vo mu• 
harrlrlerilo mütefekkir geçinen 
barı zevattan mürekkepti. Bu 
ıevat da memloketi11 hallı •• 
aelimet çarelerini; ancak Vilıon 
prenıiplerine uygun harekete1 ve 
bUhaasa Amerika hükumetinin 
lllUzaheretini temin eylemekte 
arıyorlar, o6yle bir proaramla 
ortaya abhyorlardı: 

1 - Memleketin, (Akvam ce• 
bıiyeti) nde mu.avı hukuku haiz 
bir uzuv, ye beynelmilel mücade
lede belllbaıh bir imil olabilmesi 
için; lhtlıaaklr bir hUkumot ma• 
kinedue mazhar olmun, kendi 
ihtiyacına göre mello •• ulim 
bir ıurette lııkltaf edebllmelli. 

2 - Botun ahalinin Oımaııh 
•atandaıı ııfatlle memleketin 
hayatına lıtlrak huauaunda mUaa· 
•I hukuk Ye yezaife mazhar ol• 
lllaaı •• iıtlrabat, itimat ve saa· 
detJerinfıı temin edllmcılnl kAmll 
bulunacıak teralt lhdaıı. 

3 - EfkArıumumlye1lnlo bir 
kıımmda, hakkımızda ademliti· 
ıııat Ye aul teveccüh bulunan lh· 
tilAf doYlotlerJle Amerikaya itimat 
llkllaı. 

4 - Haricen ıfyaal ve lktısad! 
lıUklillmi.zin temini! Ecnebi ıer• 
lbayeılnln m•mlekete, slya111 de
lil lktııadi bir 1181 üzerine gir• 
lneai, lktııadl menatıkı nllfuz 
tefrikine mahal kalmamaaı ve 
•nıuru dahiliyembe mtldahale 
ltiyatları11a karıı kavi bir ıod 
•licude ı•tirilmoıi. 

Az ~ok ~etroffl bir tarzda 
Y•zılmıı olan ıu maddeler, b11lt 
temennilerden ibaretti. Fakat fU 
•on beşlacl madde, birdenbire 
•aılyete bir ıarabet Yermekte idi. 

S - Hariçten, ilzetinefıimlzl 
teribadar edecek merakibe ve 
•esayet teklifleri ıerdine 

bıahal bırakmakıızın, ıırf ken
di ihtiyaçlarımız ve arzularımız 
boktainazarından haysiyetimize 
ınuvafık ve itilif devletleri ile 
Amerika için tayam kabul bir milll 
Programla ortaya çıkmak ihtiyacı ••• 
Müıtakll ve asri bir millet sıfatile 
ldamei mevcudiyet etmemiz için 
lemini mutlaka icap eden bu nok· 
tayı cami bir tarzıteniy• bulmak 
lnakaadile,ve Avrupada bugün mev
cut vazlyetiumumiyeyi ıözönilnde 

bulundurmak suretile, muhtelif 
ıuabatıidarede essah ulahat icra 
etmek ll:ıere ( memleketimize mu· 
'Yyen bir zaman için Amerikalı 
bıütebasaıılardan mürekkep heyeti 
•ılahiyeler colbi) ve bu noktaina
tarın, ( ıulh mllzakeratından ••v•l 
Aoıerikaya ve Avrupa devletlerine 
lanıaı) muvafık görülmüıttır. 

Şu maddede başhca iki nokta 
&öze çarpıyordu. Biri, (memlekete, 

. lnuayyen bir zaman için Amerikalı 
llıUtehaısıılardan mtırekkep heyet 
telbi ) idi. Filhakika, idarelerinde 
bokaanbk ve teıenUt görlllen 
hllkô.metler, baıka dovlet ve 
llaillotin mtitcbassıılarından mli· 
tekkep heyetler celbedobillrlordl. 
Fakat muhtelif ıuabatı idareyi 
llıtlnhasıran Amerikalılara teslim 
•tnıek; ( evveli, diğer devletlerin 
lıoşnutauzluğunu celbeylemek ve 
•onra da doğrudan doğruya 
Anıerikanın tesir ve nUfuzu allına 

1 r 

Dahiliye Hzırı Mehmet Ali 

ılrmek) demekti. Ilclnel aokta da 
bu arzunun (ıulh mDzakerabndaa 

evYel Amerikaya Ye Auupa dev• 
!etlerine lımaı ) meselesi ldL 

Cemiyet acaba bu fikirle, ne 
ribl bir ıaye lıtihdaf etmektey• 

eli... Oımanh hükumetinin a1ır

lardanberl ıUrUp &e.lın batı Y• 

an'anevt idare.ine artık hitam ... 

rilmek istenildiğine Amerika •• 

Avrupa devletleri ikna edilecek, 
•• ıulh maıaamda Oınıanlı htıkfi· 
metinin lehine bir karar mı alına• 
bilecekti? .• 

YJoe . bu cemiyetin (ıılahat) 
için kabul ettiği e1aılar da bir 
hayH calibi dikkattl. 

Birinci madde - ( Hukuku 
ıaJtanat) ve (meırutlyıt) J ber 

tUrlll mUdahaleden maıun bulun
durmak istiyordu. 

2 inci madde - Her ne•I ln

tlhaplarda (temıiU niabl) ve (ekal

liyetler) in hukukunu muhafaza 

ediyordu. V • aynı ı:amandı, 

( mecliti Yllkela ) dan, en ktıçük 
yazife ve memuriyetlere kadar 

bUtUn (Oımanlı unıurlın) ili lda· 
reye lıtirak ettiriyordu. 

3 tlncU. madde - Nezaretlere 
Ylıl salAhlyotl hab - biltabl A~ 
morikah - mUıavirlor tayiul. 

4 DncU madde - AdJlyedo 
ıılıbat •. 

5 inci madde - Polla, jan• 
darma ve hapiıhanel•rin ıılahı. 

6 ancı madde - Her vilayette 
Ylıl ıalAhiyetH bir mllfettlıle, 

muhtelif aahaiardakl mUtıhB11111• 
lardan mürekkep birer 11lahat 
heyeti. 

7 - Vlllyetlerde (1allhl)'etlar 
bir ldarel mahalliye) ?J •• 

Bu maddeyi takip eden mad· 

deler, ylae ıuya ıabuaa dokun

mayan ıeylerden mllrekkoptl. Fa· 
kat bu rodinci madde, fevka!Ade 
haizi ehemmiyettl. Daha bili, 
(Oımanh unıuru) denilen mfl1etler 
arbk yüılcrlndeki maıkelorl at-

mıılar; kendi miJJJ Yarlıklarım 
muayyen noktalarda teksif wo 
t11pit için feryadı bıılamıılardı. 

Ermenilert Şark vilAyetlerinden 
başhyarak bir ucu Samıuna we 

diğer ucu da, Cenup vllAyetleri
nln hududuna dayanan koca 
kıt'ayı (Ermeni.tan) ıaha11 telak· 

ki ediyorlar, Ye mOıtakil bir 
bOkümet tetkil etmek lıtiyorlardı. 

(Ktırt) ler, biri (Knrtll taall ce• 
mlyeti) dJğerl ·de ( Kort taavUn 
cemiyeti) namile iki cemiyet teı-

kU etmiıler; we onlu da latiklaJ 

fikri peıln• dlltmUflerdt. Bu un• 

ıurlarla meıkiln Ye bu lhtlraılar
la çalkanan muhitlerde, bu (aall· 
hiyettar ldarei mahalJiye) Jer, 

acaba ( Türk huzuru) na ne dere

ceye kadar huzur ve ılllrün ,. ... 
receklerdl? •• 

(Arkuı ur) 

lltanbul 7 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
(700) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevrtl• 
meslne karar verilen Ye tamamına (3500) lira kıymet takdir 
edilen lıtanbulda Samatya'da HacıhUaeyinağa mahalleılnda Narlı· 
kapı ıokaiında eıkl 72, 72 mllkerrer yeni 49, 48 numaralarla mu
rakkam maabahçe ye mllıtemilit iki evin tamamı açık arttırmaya 

•ezedilmişUr. 

Arttırma peıindlr. Artbrmaya lttlrlk edecek mlltterllerin 
kıymeti muhammcnenln % 7,5 niıbetlnde pey akç .. l veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu himll olmalara icap eder. 
MUterakim vergi, tanzifat, tenYiriye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Arttırma ıartnameal 25/6/935 tarihine müsad f Sah 
aünO dairede mahalli mahıuıuna talik edilecektir. Birinci artbr· 
maıı 15///935 tarihine mllsadif Pazarteai ıllnU dairemizde aaat 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci a.rttırmada bedel, kıy· 
meti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. 
Aksi takdirde ıon arttırmanın taahüdll baki kalmak llze.re arttırma 
on beş glin daha temdit edilerek 3017/935 tarihine mUsadif 
Sat. gllntl aaat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
artbrma neticesinde en çok arttıranın Uatnnde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra ve ifliı kanununun 126 ıncı maddeıioe tevfi .. 
kan hakları tapu ıicillerile ıabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alikadaramn •e irtifak hakkı ıahiplerlnln bu haklarını •• husoıile 
falı ve maaarife dair olan lddialaram ilin tarihinden itibaren 
20 glln zarfında evrakı mUabitolerlle birlikte Dairemize blldirmeleri 
lazımdır. Akıl takdirde hakları tapu sicillerile aabit olmıyanlar 
1atıı bedelinin paylaşmaaından hariç kalırlar. Müterakim vergi, . 
tenviriyo ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye ruaumu ve Vakıf 
lcareııi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 934/3535 numarala dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdlrikıymet raporunu ıörilp anlayacakları 
ilin olunur. (3218) 

Sayfa 11 

Çin Ve Cehalet 
Halkın Cahil Kalması, Alfabenin 

Çok Çetrefil Olmasındanmıı 

Naald11dekl ClnJnr.Jte, ffmdl çolı heyecaalı mlfUyetpenerler yetııtlriyor 

UsanJyat ilimleri uzun araı· 

brmaJu neticesinde h•zı millet· 
lerln ne Hbepten cahil kaldıkla
rını ortaya çıkarmıya ujraııyorlar. 
Bu arada dllnyanın en kesif 
nüfuıuna malik buluaan koca Çin 
Olkealade lbugUn okuyup yaıma 
bilmeyen kara cahlllulu ıayıai 
korkunç bir yekun 16ıtermek• 
tedir. 

Y apıJan bir fıtatlıtlje ıöre 
bugllo Çlnde Jqıyan lnaanlarm 
tutarı 436 milyondur. Fakat buna 

mukabil bunlardanl 200 milyonu 
okuyup yazmaktan tamamen 
mahrum kimselerdir. Geriye ka• 
lan 236 milyonun 3 te birinin 
tahıil derecesi pek lptldatdL 

IıtaHstiğl yapan Uıanlyat ilim• 
Jerl bu neticenin sebebini de uzun 
araştırmalardan sonra bulmıya 
muyaffak oldukları iddlaıında
dırlar: 

Bu kara cahllJik ÇJn alfa beıi
nln binden fazla harfi lhtive 
ıtmeılnden ileri ıelmokto imiş 1 •• 

1935 Senesinin Apol1onu 
ilin Edilen Adam 

Y almı güzel· ~,. ~~ .. --..,..-~:.. · - - -- ----""'-

ilk m01abakaaı "' , · 
yapılmaz yal Ni
tekim reıimde 
gördU(ı11oUz gibi 
erkekler araım 
dada mnaabaka 
yapılar. Fakat 
bu, ytız ıUzelllğl 
için deaU vtıcut 

lçla yapılmııb.r. 
Nasıl kadm 

gUzelliil V enti
ıilıı kine yaklat· 
tıkca kemal bul· 

muı 1ayıbr1a bfr 
erkek yllcudu 

da Apollonun 

hnaıllbUne yak· 

leşabllclikçe mn .. 
tenasip addediir. 

Parisle bu Hne 
yapılan bu mü• 

sabaka da ifte b~ 

noktadan icra 
edilmit ve Ruo ia mli bu genç 
yficutca birinci erk .ek güzeli ilin 
olunmuıtur. Jurl heyetini maruf 

p 

1935 Apollonu 
M. Rue 

renam Van Dongen, miralay 
Lögro, doktor Rüffi}e •• yllzbaıı 
Klayö tef kil ediyordu. 

Akdağmadeninde Merzifonda 
Kültür işlerine· Voleybol Maçı 
O•• T :/' •[d • Merzifon (Hususi) - Ukmek• nem v er l l tepler arasmda açılan voleybol 

Akdağmadeni, (Hususi) - Bu
rada kUltilr işlerine çok önem ve· 
rilmektedir. Haıobek köyünde yeni 
beş sımfh bir ilk okul yapılm ı şt!r, 
Önümlizdeki ders yılına kadar 
tamamlanmamıı bütün köy oku
laları tamamlanacaktır. Bu yapı l arı 
tamamlatnıak için muallimler bü
yük azat aylarında köyleriadeo 

müsabakasını b.tiklal mektebi 
talabeleri kazanmışlar •e ortaya 
ko-ıan şeref topunu a]mışle.rclır. 

.. • .- ıı. :ll • IL • • l.iWJı; JI L . ..,,.,a ıJ 1 · f · «'ll•t · ,_. l•'!• I 1 "il- • '• • 11 1 .., ... l<l l'Ol•--

ayrılmamayı karadaıtırmışlc rdır. 
ilk okullar ispeklörO Oıman Tur• 
gut köy öğretmenleri bir aaya 
lophyarak mesleki konferanslar 
terlip etmiş ve bu hasbihaller çok 
faydalı olmuştur. 



12 Sayfa 

r.,.n, Deli Aslan Tefrika 
All 

No. ıu Rıza 
Seyfi 47 

Kılıçlar Korkunç Hışırtı İle Çekilmişti .. 
Burada Şahin bey ılmıek gibi 

· bir davranııla belindeki kıbcı 
ııyırdı ve demirini öperek dediki : 

- Iıte ben karımızda kahra· 
manlarm tanrısına andediyorum 
ki : tek 11vgili kızımı dUtmana 
vermektenH öldüreceğim ; bu gece 
ıllah tutabilenlerimizle beraber 
diltmanın içine girdiğimiz zaman 
ölUnclye kadar döğUıeceğim •.• 
Ölmeden evvel bir dUıman 
daha öldürmekten başka blrt•Y 
düıUnmlyeceğim!. 

Bu anda her yanda bir hare• 
ket oldu. Bin kılıç, korkunç bir 
devin uzun, alevli soluk almasını 
andırır bir hışırtı ile çekildi. 

Divanhane ve bahçe keıkln 

ve parlak kıhç, bıçak demirlerile 
doldu ve dalgalandı. 

Bu yalın ve keskin çelikler, 
burada toplanmıı çatık kaıh, tun9 
renkll ve tunçtan katı yürekli sa• 
va~çıların yüzlerine ne yakııır blr 
çerçeve olmuştu !.. 

Biraz sonra Subuskalılar kor
kunç bir dursıunluk içinde da· 
jllmıılardı. 

* Bu korkunç toplanma dağılır• 
ken Deli Aılan Bey olduğu yerde 
dahp kalmııtı; o anda bir ıey 
duymuyor, dUıünmllyordu. Bu 
kanlı neticeyi bundan evvel kaç 
defa dlişUnmUı, annesile, Şahin 

Beyle konuşmuf, battA öyle olıun 
demJıken, hakikat bıçağmm so
ğuk, acımaz demiri yllreğine da· 
yamverlnce ıaşırmıt kalmııtı. 

Deli Aslan Beyin yananda 
duran, yüzü, alnı birçok yaralarla 
nişanla, palabıyıklı Yeniçeri zabiti 
dımlr bir kıakaca benzeyen o 
gUçlU pençeslle Deli Aslanın biraz 
titreyen elini tuttu. 

Delikanlı Okyanuılarm ıoğuk 

ve karanlık derinliklerinden çe

kilip çıkarılıyormuı gibi titreye· 
rek uyandı. 

Y eniçerl zııbitlnin demir eli, 
Deli Aslanın elini Adeta acıtarak 
sıkıyordu. 

- E Aslan Bey 1 dedi; şimdi· 
ilk tanrıya ısmarladık! Benim bu 
yıkılası dünyada arkamdan acı• 

yacak, ağlayacak kimsem yok •. 
Benim karım, çocuğum, anam ve 
kardeşim şu belimde asıh keı
kin kılıç ile işini ıaıırmaz kavga 
baltamdır... Ben bunlarla yarm 
benim değilse de yoldaılarımın 
vereceği binlerce günahıız 'H 

laliıiz kurbanın acısını Macar· 
lardan, Almanlardan çıkaracağım! 
Çoktanberi seninle yanyana dö
illşmeyi ne kadar istiyordum. 
Bu aon günde birbirlmiıl göre 
ıöre ölelim Ye öldürelim! •. 

Sonra ondan umulmaz bir tat• 
lılık ye derinlikle söyled 'ı 

- Aslan Bey; kendini tut! 
Tanrıdan gelıne boyun bilkJ .• 
Gençlik duyıulara güçlll, coıkun• 
dur; ancak korun ki: Yigitlik 
duyguna üstün olmaıın .• 

Evıt, bu sert ıavaıcının 

yurdu ordugAh, soyu aopu 
asker, eğlence yeri döğUı 
olan ylğltin ne kendisine acıyacak 
kimsesi vardı; ne de kendi elile 
öldUrmeğe borçlu olacağı çoluğu 
çocuğu vardı. Onun için o, bütün 
Subuskalıların geçireceği o yürek· 
ler paralayıcı işkenceden, o geçil· 
meı imtihandan kurtulmuı olu· 
ıordu. 

Ancak bu elli yaıını bulmuı 
cenkler kahramanı, bu demir 
koıilmlş yürek, Atılan beyin fU 
anda naaal acıkh duygularla ut
raıtığını biliyordu. Aalan beyin 
bir ı.nası ve ı•nç kıs kardeıl 
olduğunu bildiii afbl, delikanlının 
Şahin beyin tek ve aevglll kızına 
niıanb olduğunu da pekAll hatır• 
lıyordu ..• 

Y eniçırl zabiti o ı6zlerle 1an· 
ki delikanlıya kuvvet, tahammlll 
'ırmek iıtemiıti. Korkunç facia• 
nın önünde onun tunç yllreği bile 
kmlmıf, erimişti. Birden dellkan· 
hya döndU. Sertliğini kaybetmiı 
bir 1eı!ı: 

- Tanrıya 11marladım, Aslınr 
Allah gUc ve dayamk verslnl 

Diyerek kaçıyormuı gibi batı 
6nllndı uzaklaıta. 

Subuakada herkesin "cehen· 
nem suratlı,, , 0 demir yürekli ,, 
dedikleri bu korkunç aakerin o 
ıırada gözleri yaılaomıı olduğunu 
görebilenler bulun1aydı ne kadar 
ıaıacaklardd 

Y eniçerl zabiti önUne bakarak 
kale kapısı altındaki yeniçeri 
koğufuna doğru yürlirken iki ııra 
aıker ve serdengeçti koğuşları 

önUodekJ tahta sıralarda bir ta· 
kım aakerler vardı... Onlar aıd 
Subuıkalı olmadıkları halde aer
haddm blltün k•le ve palangala• 
rında itin gidifine göre dölliime
ii meılek etmiş, fan! dünya kay• 
guıu çekmeyen yiğitlerdi. 

Bunlardan genç bir sipahi 
elindeki kubuzu inletiyor ve ya· 
mk bir seıle koıma söylUyordu. 
Loı, kubbeli geçidin albnda çın· 
layan koıma 16yle bir ıeydl: 

S ubuska, Subuıka, zalim Subuıka 
Bizi ölümle düşlirdün aşka; 
DGnya kahraman olsa, Türk oğlun 

başka, 
Yiğitlik dava1ının nihayeti yok! 

• 
Kılıçlar çekilıio, açıl11n kitap, 
'•Viyana,, allanda ıorolsun he111p, 
Yık Alman yurdunu, cennetini yap, 
Gazi cenazesinin cemaati yok 1 .. 
7.ağlı bir kılıQ ver, dokuz okka gilrz, 
On .Macar az gelir, olsun birkaç yüz, 
Sevgilim kahraan arkamda ökıüz; 

Çıkına11n gönlünden attığım bu ok! 

* Ölüm ıokağındanl her yiğit geçer, 
Rahat döşeğinde ölmez ya Türkler, 
Serharldi doldurmuo gaziler meğer 

Şehit olam, dedim, müıteriııi çok!. 

( Arkaaı nr ) 
..................................................•......•.... 
l __ &_P _o_R _ _.I 
/zm~rde Bir Hava 
Kurumu Turnuvası 
Yapılıyor 

lzmir, 10 (A.A.) - Hava ku· 
rumu a11ğma dUzgUlenen ( tertip 
edilen ) maçların birincisi dün 
Al.ancak alanında yapılmııtır. Öi· 
leden sonraki maçlarda lzmlrıpor 
bire kartı iki ıayı ile Göıtepeyi 
•e Altay da 11fara karıı iki sayı 
ile Karşıyakayı yenmiılerdir. 

935 u,ak ••mplyonu 

Uıak, 10 - Gençler blrllji 
ile Ergenekon takımı araıında dün 
bir maç yapılm19, lik maçlarının 
finalini teıkil den bu müaabakayı 
Gençler Birliği (1·4) ile ka:ıanmıı, 
935 ıampiyonu olmuştur. 

"Şlpka Kartah,, Niçin 
Gellyormut ? 

Sofya, l l (Huausi) - General 

SON POSTA 

Evdeki Pazar 
Çarşıya Ug1nadı 

Pantalon UtUıü f.. 

~ı==!on Posta C 
l•tanbul BORSASI 

10· 8· 1935 
ÇEKLER 
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lAsıı) 4625 \•) BerH barlet 

Frank Sağlamlaşın
ca işler Düzeldi 

Dün lıtanbul borsası Adeta 
kapah vaziyette kalmıjt1r. Bunun 
sebebi Londra ve Pariı borsala• 
rından telgraf gelmemiı olma· 
ııdır. Londra ve Pariı borsaları 
yortu münasebetile kapah kalmıı 
bu yüzden telgraf gelmemiş, tel· 
graf gelmeyince bizim borsa da 
hareketsiz ka'. mı9tır. 

Frank vaziyetinin aaA'lamlaı· 

ması, laviçre frangının da aağlam 
vaziyetini muhafaza edişi Türk 
tahvilleri Uzerlnde çok iyi tesirler 
yapmıştır. 

29,30 dan 28, 1 Se kadar düıen 
ve birçok temevvüçler göıteren 

UnitUrk tekrar. ynkselmiye batla· 
mıı, dün borsada pek durgun 
muamele yapılmasına rağmen 

28,30a almıp sahlmıtbr. Diğer 
Türk tahvillerinde de salah. vardır. 

...................................... ·-····················· 
Göring Sofya ziyareti e1naımda 
Alman mlll1 B. takımilo Bulgar 
karııık takmıları arasında yapılan 
bir maçta Bulgarlar Almanları 

(O· 2) ile yenmiılerdi. 

Pazar günü de Bulgarlarla 
Fran1amn Raıing futbol takım\ 
araamda oynanan maçı, Bulgarlar 
(3-2) kazanmıılardır. 

Bu sebeple Bulgar mlll1 takı· 
mı Istanbulun ileri gelen takımları 
ile de karıılaşmak istemektedir, 

Fakat Türklerin kuvvetini de· 
nemek için evvel& lstanbula, Var• 
nın Şipka Kartalı nammdakl Bul· 
gar takımı gelecektir. 

Haziran 11 ,,. • A ; 

l B 1 K A 1 J lngiUzceden r 

CAN KURTARAN TABUl .. 
Mary Brennan çok ağır hasta 

idi. Küçücük adanm blltno halkı 
onun akıama varmaı öleceğini 
ıöylUyorlardı. 

Kocaaı Pet•r çok memnundu, 
için için aeviniyordu, fakat bunu 
belli etmemeye çalıııyordu. Papaı 
ıon dini lylnl de yapıp karısının 
yanından ç•kınca komıular Peterin 
etrafını aldılar. Daha şimdiden 
taziyeye başladılar ve artık bir 
ta but tedarik etmek zamanı gel· 

diğinl de hatırlatblar. 
Fakat lrlandaoın ıimalindekl 

bu çorak adada ne ağaç, ne de 
tabut yapacak kereıte vardı. Bu· 
nu karııdan, Irlandadan getirt• 
mek lizımdL Halbuki deniz oka· 
dar fırtınah idi ki, karııya geçmek 
kabil değildi. 

Mary Brennan iri yarı, sert, 
cadaloz bir karı idi. Adadaki 
yegane dükkin onun olduğu gibi 
koc&11 Peter de onun adeta kö· 
leal idi. Adamcatııı aabııbtan 
akıama kadar zorla çalııtmr, 
ahıradan çuvallarını ona taııtar, 
dUkkAm ona sUpUrttır ve mUıte
rilerin evlerine de onu koıturur'du. 

Peter, aııka, çabmıız uf ak 
tefek bir adamdı. Gözleri tıpkı 
dayak yemit bir köpeiln gözleri 
gibi mahzun bakıılı idi. Bundan 
maada onda tuhaf bir hastabk ta 
vardı: Slnirlendiğı, korktuğu ve· 
yahut yorulduğu zaman birdenbire 
dizlerinin bağı çöıı:Ulllr, yere çökU· 
verirdi. Onun bu hali kendisini 
bilmeyenleri çok korkuturdu. Fa· 
kat onu artık adada bilmeyen 
kime kalmamışh ki .•• 

* Karası Peter'e okadar aıağı 

bir nazarla bakıyordu ki evlen• 
dikleri halde onun iımini anmaya 
bile tenezzül etmemiş, kendi aile 
ismini muhafaza etmiıti. 

Fakat artık bu ıirret karı 
ölüyordu.. Peter hayalAta daldı. 
Karısı öldükten aonra o, ne ra• 
hbt yaıayacaktıJ... o.~onde artık 
Mary Brennan'ı canla olarak taıı· 
mayacak olan ada cennet gibi 
bir yer olacakta... Arbk ne ortalık 
aüplirecek, ne de rıhbmdan ağır 

ıeker vıya un çuvlları taııyacaktı. 
DUkkAnı sabp kendi köyUne 

dönecek, küçük bir tarla alacak. 
Bahadan kalma kulllbeyl tamir 
edecek, yan gelip keyfine baka· 
cakh. Birdenbire hırçın bir ıeı 
onu bu tatlı hulyaaından uyan· 
dardı: 

- Ne dUşilnUyorıun, tabutu 

mu? Dur ben sana söyleylm. 
Peter yerinden sıç,radı. Dllzerl 

gevşedi. Düımemek için 1andık• 
lardan birine tutundu ve başanı 
kaldırarak dUkkina girene baktı. 
Bu, adanın posta memuru eUUlk 
Mlı Svini ismindeki kadmdı. BU· 
tün işi gücU her şeye burnunu 
sokmak, gelen mektupları, tel• 
grafları okumak ve ötekine b .. 
rikine akıl öğretmgkten ibaretti. 
Şimdi de Peter'e akıl öğretmeye 
gelmişti: 

- Hükumet buraya bir dok· 
tor gönderlyormuf. Pek uıta 
birşey değil, gençten bir adam• 
mıt amma ne y•pahm, Allahıa 
bile unuttuğu biılere bu, bile 
çok ne lae, bugün Düblenden 
hareket ediyormuş. Şimdi ona 
bir telgraf çekerıin ve oradaa 
ıana ucuz Ye hazır bir tab11t 
aetirme1iol rica edenin. 

- Fakat ben bu adamı tana
mıyorum ki? Adresini bile bil· 
mi yorum. 

- Ora1ım 1eo bana bırak. 
Şu kAğıdı Yer de tela-rafı ben 
yazayım. 

Nihayet telrraf yaııldı ve Mtı 
Svinl onu derhal göndermek tlzere 
dllkkiodan çıkıp gitti. 

Peter'in içi içine ıığmıyordu. 

Bu iş te olmuı bitmlıti. Tabutu 
bile ısmarlanmıt olan blr kimsenin 
arhk öleceğine ıüphe edllemHdl 
ya 1 •• 

Geoç doktor, etyalannı ha• 
zırlarken pansiyon 1ahibi bir 
telgraf getirdi. Doktor telgrafı 
açtı ve yUzünll buruıturdu. Ar
kadaşları merak ettiler ve sor
dular : 

- Ne o? Fena bir bavadlı 
değil inıallah? 

- Hayır, mUıtakbel mUıterl· 
!erimden blriıi bir ı•Y slparlt 
ediyor da •. 

Blr müddet sonra arkadaıları 
gidince telgrafı tekrar açta. 
Okudu ve bildiği, hahrladıjı 
bll.tiln küfürleri savurmaya baıladı. 

Bir doktorun, yananda bir de 
tabutla ıeyabat etmcılne ne 
derlerdi! Aiem gülerdi vallahi .. 

Fakat biraz düıUndü. Bu 
kUçUk köyün ahaliıi pek tuhaf 
adamlar olmak gerekti. ÖIDm ve 
tedfin meraıimi onların nazarında 
pek mühim bir şeydi. Onları 
daha bidayette gücendirmek 
doğru olmazdı. Fakat ucuzca bir 
tabut nasıl bulmalı idi? 

( Sonu yarı• ) 
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YALNIZ GENÇ 
BIZLAB iÇiNi 

Tren durur durmH, yataklı 
•agona doiru ilerledik. Garaon• 
1•rın ıefine müracaat ederken, 
Sait Beyle karşı karııya geldik. 
l\endiı:ni takd;m etti. Her halde 
ltılldllreye kanaat vermiı olmak 
l~fn olacak ki, babamdan kendi· 
••ne gelen telgrafı ıöıterdi. 

Tren, Uç dakikadan fazla du· 
tarnıyacağı için mildüre ile ancak 
••daa vakit bulabildik. Üç, çan 
lada11.. bir; 

- Fertik. 

8 
Bir de hırçın dUdUk aeıi .• 

h lrdenblre gözlerimin lSnUndo, 
•rıey ıallandı. MUdUre, rampa· 

~~Jci lnaanlar, ve sonra lıtaıyon 
~ 1haıı; bütlln bunlar ya Yat ya Yat 
•ydı. Tren birdenbire hıılandL 

~rtılc aralarından ıUıUldntnmuı 
•rıey, arkamııda kaldı. 

ı Omuzbaıımdan bir Hl mı• 
tı dadı: 

- E, ef endlm.. Ujurlar olıu11. 
\' Titreyerek baıımı çe•irdlm. 

'• korkak fakat naılkAne bir 
ltıJe oevap Yerdim: 
b - Size de uturlar olıua Salt 
vty. . 

. - Y erlnill ıörmek iıtemtl 
llıııinlı, efendim. 
..ı - T eıekkUr ederim. LGtfeder-
11tlll1. 

O, daracık koridorda, iki tarafa 
~•lpa Yura Yura 2ldlyordu. 
•n de ıendeleye 1endeleye takip 

:diyordum. Vagonun ıon kom par
~ lllanıoın kap111ndakl plrlaç laal• 
~ 'Y• yap11tı. Y aaa doj'ru çekerek 
1Pıyı ıçtı, kenara çekildi: 

- Buyurun. 
Dıdl. V • ıonra, çantalanmı 

l•tirtnıek için garaona lıaret ettL 
la Baktım. içeride b.aıka çanta• 
k r •• baYullar bulunuyordu. Alt 
ı. •t Yatağının lıtUnde de (fflozofl) 
dibinde kalınca bir kitap duruyor• 
bı~· Bu çantaların .,. kitabın .... 
d 1 olmaaı lizımgelen yol arka· 
~lıının biç tDpheıiı bir kadın 

0

1 
lııaıı llzımıelirdi. Meydanda 

~k•maaına bakılıraa, her halde 
\ •nta vaıonuna gitmlıti. Fakat 
.... ~~ba bu kadın kimdi, •• •• 
~•Hendi?. 

ta Baıımı çeYlrdlm. Kapıaıa iki 
s_t•fına ellerini dayayarak dura• 

it Beye: 
~ - Acaba, yol arkadaıım 
~~?.. Allah Yere, mllnaHbetılz 

olmasaydı. 
Dedim. 

tlb Sait Bey, birdenbire bo•ulur 
~ 1 bir bal aldı. Renıl hafifçe 
tırcL. 

),
1 
- Ef endlm, merak etmeyiniz. 
arkadaıınız, bondenlıim. 

Diye mırıldandı. 
tı Bu ınzlerl iıltir iıltmeı 1ankJ 
y~1 1tıda ıojıık bir el clolaıtı. 
•· tudumu hafif bir tırperme 
~l'dı: 

~' - Aman efendim, na11l olur?. 
~,knı tanıdığım yabancı bir er .. 
~ le, bir arada naaıJ yatabilirim. 

' Pek münasebet.iz birıey olur. 

111 
Demeye haıırlanırken, aankl 

~,t~ul bir kuvvet, ağzımı kapadı; 
•iııı •na, ( Adahı muaferet ) der
'd b ( yolculuk esn&1ında zuhur 
hi ~'1 fevkalide hallere karıı ted· 
ter ) bahıini hatırlattı. 

ı,11kliocam1z ( F rav Şarlot ) bu 
>, kalade hal ve ihtimalleri ... 

t en: 

\c 
1 
...... Olabilir ki, yataklı vagonla 

~~~ e bir seyahat mecht.1riyetl 
~, •ısında kalırsınız, ve bir kom• 
ttıınanda tek bir yatak karşı· 

1 ıında bulunuraunuz. Eğer arkada
ıınız bir kadin1a, tabiidir ki mea· 
ele yoktur. Fakat erkek iae, ne 
yapacaksınız? .. Yolculuktan •az mı 
ıeçecokıiniz?. Hayır, Hu lüzumsuz 
bir ıeydir. Uk yapacağınız hare• 
ket, ıöylıce kaılarınızı çatmak ve 
ciddi bi! tavır almak olacaktır .. 
Derhal kanepenin bir köfesine 
çekilirainl:r:. Kitabınızı açarsınız. 
Okumıya baılarsmız. 

Şayet canınıı 11kılır1a; pence.o 
1 

reden dııarıya, ıık ıık değiıen 
manzaraya bakaraıaı:r:. Eğer yol 
arkadaıınız olan erkek, ıevzel. 
Ye münasebotıiı bir adamla, ha· 
fif hafif ökıürlir, akıırır; derin 
derin içini çeker, bir çok hilelere 
mUracaat ederek ıizln na:r:arıdlk· 
katlnlıl celbetmek Ye ılziale gö· 
rllımek lıter. Bunlara 1akın al• 
danmayınız... En mUhlm muele, 
yatmak meHleeldfr. Bu da bir 
uıllle tlbldlr. Eter yatatınız Oı· 
te teaadüf edlyoraa ne ill. Yok 
ejer yol arkadaıınaz olan erkek 
Uıt kattaki yataiı ltgal ediyoraa, 
o zaman ganonlarm ıefine mira• 
caat eder; yol arkadaııaı:ıla ya• 
taklarınızın mil badele edilmealal 
rica eylcrıfnlı. Bu ricanıza kabul 
ettirebilmek için kOçllk bir bah· 
tit Yermek lizım ıeldlj'lnl unut• 
mayınız. Gelelim, ne tarzda yat• 
mak IAzım ıeleceil m11elHlne ••• 
Yol arkadaıınız olan erkeiin ılıl 
yalnız bırakmaıını bekleralaiz. 

Ya, bu erke le terbiyeli bir 
adamdır; aaygı eder, ılıla ıo,.. 
aup yatacaiını:ı zaman ılıl yalnız 

bırakmak için dııan çıkar. O za• 
m- dıı elbiHnizle lıkarpinlerl· 

nizl çarçabuk çıkararak yatalı· 
nııa ııçrar; uıamr, perdelerinizi 
ıımııkı kaparsınız •.• Veyahut yol 
arkadaıınız &aygııız, belkide her 
fıraattan lıtifade etmek lıtiyen 
bir çapkındır. O zaman, yine 
ıaraonlara müracaat ederainiz. O 
adamın biraz dıtarı çıkmasını te· 
min ederainb:. Ondan ıonra da 
yatatını:ıa çıkıp perdeleri çeker· 
ıiniz. Alt katınızda yatan erkek, 
hangi 11nıfa menıup oluraa olıuu; 
o orada yatarken aakın yataaı· 
nııdan inip çıkmaya kalkıımayı· 
nıı.. Ye alt Irat perdelerinin ara· 
ıında, dalma ılzl tara11ut eden 
bir çift mütece11lı g6ı oldutuau 
uautmayınız. 

At atı yukarı bu ı•kllde aklım• 
da kalan dersi, aynen tatblka 
batladım. Filhakika Salt Beyi, 
babam tanıtıyor ve bu yolculukta 
bana refakatlnl o taniye ediyor· 
du. Eter bu adam, dUrUıt bir 
adam olmaeaydı, ıtıpheılı ki 
babam b6yle bir it• kalkıımazdı. 
B&yle olmakla beraber, ben yine 
hocamın tavalyuine riayeti 11· 
ıumlu addettim. Derhal kaşlarımı 
çatarak, ciddi bir vaziyet alıver
dim. Bavullarımı bir kenara yer
lettlrdlkten ıonra da çanhmdan 
kitabımı çıkaracak Ye bir klSıeye 
çekilecektim... Yatak meaelesi, 
kendiliğinden hallolunmuıtu. Salt 
Beyin, alt kattaki yatakta yattı• 
iı eYvelA orada gördüğüm kita• 
hından ve sonra da koyu llcivert 
bir aeyahat bereainden anlatılı· 
yordu. Şimdi, kala kala yataca• 
tımız zaman oynayacağımız ko
medi kalıyordu. O Yakte de, en 
aıağı on, on bir aaatlik bir ıa .. 
man vardı. Bu mOddet zarfında 
Sait Bey nasıl olsa benim ciddi· 
yetimi anlayacak, ona göre bir 
tavır alacaktı. 

( ArkHı nr) 
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Dünyanın En 
ihtiyar Adamı 
Bu Mu? 
Kabil Civarındaki Bu ihti
yarın Yaıı Tamam lkiyüzü 

Bulmuı 
Efganiıtanın merkezi oJan 

Kibilde çıkan ltir mecmuanın 
yaıdığına göre Kibil ciYarında, 
bir köyde dünyanın en yatlı bir 
adamı yaıamakta lmiı. KöyUn 
ismi Matta Canadır ve tam 200 
yaıında sıhhatJl ve gllrbüz olan bu 
adamın iıml Maragkudur. 

Ayni mecmua yaptıiı tetıdki 
bUyUterelc yine o ciYarda bir köy· 
de yaıayao uzun ömUrlO bir 
adamdan da babaetmektedir. Bun• 
lardan Sakvall lımindekl adam 
120 yaımdadır. Yedi defa eYlea· 
mit, tlmdiye kadar otuz b9f ço• 
çuau olmuıtur. Oturduiu kay 

ııoo 1•fıadakl Efaranlı buymut 

tamamen bu adamın çocuklan ve 
torunlarından mürekkeptir. 

Yine o civarda Ekanabat k&-
7Unde de 105 yaıanda bir adam 
yaıamaktadır. iddia edildiğine 
ınre bu adamın tamam 120 ço· 
cuğu Yardır. Çocuklarının en kll· 
çOjU, yani 120 nci çocuk 1934 
aenuinde dünyaya gelmiıtir. 

iki Memur 
Hak Yerine 
Gönderildi 

( Ba ıtarafı 1 inci yllzde ) 
Süleyman, Bergama muhasebel 
buıuıiye memuru HUsnlldUr. Bun· 
lardan Naci ihtila1dan, HOınU 
zimmetten, dijerleri vazifelerini 
ihmalden mahkemeye HYkedfl· 
mitlerdir. 

Naci, muhasebel huıuılye dl· 
rekUSrll Hasan Fehmhıin malumatı 
tahtında bttttın bu bulatık lılerl 
rapbjını iddia etmişti. Bu iddia 
Yarlt ınrUlmemit ve Bay HaHD 
F ehml temize çıkmııtır. 

Haklarında men'i muhakeme 
kararı verılen memurları 

Muhaaebıl buıuılye direktörll· 
Ha1an F ehml, tetkik memuru 
Ltıtfi, merkes memur muavini 
Milat, tetkik memur mua•lnl Muı 
tafa, Dikili ıabık malmüdfirO 
Tevfik, muhaHbe kltibl Muzaf· 
fer, kAtip Mehmet Ali, muaJllm 
Ali Rıza, muallim Bedii, odacı 
HUınU, Berıama muha1ehe kitibl 
Rıfat Ye memurlardan Salih oilu 
Hakkıdır. Haklarında IDzum mu· 
hakeme kararı Yerilenler atır ce
zada hHap Yereceklerdir. 

Ad. Bil 

MDnasebetıiz Bir Vaziyet 
Pollı dnn MUddeiumumllfte 

Hakkı ve Ayte adlı iki ıuçlu 
vermlıtir. Bunlar, evvelıl ınn 
gece Sultanahmette sokak orta• 
ıında fena bir vaziyette yaka· 
laamıılardar. 

Sayfa 13 

Baımemur Oıman Son Poıta muhanirine anlabyor 
( Baıtarafr 1 IHI JI• de ) 

mevki aalonlarının muhtelif yer
, lerlne yerleıtlrlri• Ye muhtelif 

yerlere de, göıcOler koyarıı. 
Geçenlerde, mn.tabdemleriml· 

sin ahllkını kontrol için yaptıjl'" 
mıı böyle bir tecrübede, paket• 
lert Gyle alda hayale ıelmedil. 
adamlar ahp ıitiller ki, biz 
cOrUmlerlnl yUzlerine wrmaktaa 
atandık. 

Bay Uıman'ın, kııa bir ıl
ldUtan ıonra anlattığı lldnd 
vak'a, birinciyi de baıtıracak 
kadar ıaripti: 

- Geçenlerde, idareye yeni 
bir kamarot alınmııtı. Aylarca 
ltılz kalmıı olan bu çocukcatı· 
&ın ıırhnda bir 16mleği blle 

· 7oktu. Onun, hennz aylığım alıp 
ta karnını doyuramadıiı ııralar-
daydı. Bir gDn yanıma sıirdf. 
Yapurda bulduiunu ıöyliyerek 
&nUme baraktığı gUmDı çantada 
tam dört yUz lira •ardı. Hlo 
korkuıuz cebine indirebileceği bu 
kUçUk Hrvetl masama koyarken, 
biçarenin kemikleri çıkık elleri 
açlıktan titreyordu. 

O, daha odadan çıkmadan, 
lçerly e, can düımanile karıılaımıı 
kadar telitlı bir kadın girdi, Ye 
ıu oturduğunuz koltuğa yıtılarak: 

- içinde tam 400 lira bulu-
nan çantamı kaybettim, dedi 
Ye ıillve etti: 

- Az evvel buraya yanaian 
Yapurda düşUrdUğllmU ıanıyorum. 

Parada \'azgeçtim, içinde öyle 
evrak vardı ki, ele geçirmez· 
ı•m mahvolurum. 

Sonra Umitslı Umltıiz ıordu: 
- Acaba bulabllmeklljlme 

yUzde bir ihtimal olıun yok 
mudur? 

icap eden ıorıular neticesinde, 
ıllrmey• attıtım çantanın ona aJt 
oldutunu anladım ve: 

- T elit etmeyin! dedim. 
Çantasını uzatarak Uive eltim: 
- Enakınız da, paralarınız 

da tamamdır! 
Berikinin, çantayı kapıp gider

ken, teıekkUrll bile akıl edemeyi· 
tini aevlncinln ıaıkınhğına Yer· 
dlm. Fakat zavallı kamarotun, 
hakettlği mUkAfattan mahrum 
kalma1ına ılSnlUm raıı olamadı, 
arkaıındın 111leadiml 

- Hanımefendi! .• 
.. Hrnımefendi,, döndU: 
- Efendim, dedim, vakıa m ... 

murumu.ı vaıifHinl yapmııhr, •• 
ıaten dUrllet hareketler para ile 
lSdenemez. Fakat çantanızı bulan 
arkadaıı, ılı• verdijl aevincln 
yOıde birine olıun liyık ıörmez 
mlıiniz? 

Muhatabım beni, rUınt iıte· 
mlılm gibi tepemden tırnaga ka· 
dar ıUıdU. Ve: 

- Bozuk param yok! dedi. 
Bana kalıraa onun hynetindekl 

iğrençliği, kendi cevabından daha 
belAgatla anlatabilecek bir kelime, 
bir cUmle aramak lüzumsuzdur. 

Bay Usman güldU : 
- Size, dedi, aklıma gelen 

çok bof bir hikayeciğimi de an
latatayımt •• 

uorayan bir harem aaası 
Ve gelen kahvesini yudumla· 

dıktan ıonra ıGz• baıladı ı 
- Bir gtın, yine buraya uzun 

boylu bir harem ajaıı ıeldi. O 
da, ıınta11nı kaybedenden az 
tellıb değildi. Atrııı tutmuı 
ıibl bablre kınanıyor; 

- Bizim paıanın kaaasını n•· 
rede bulaca? diye yırtınıyordu. 
Bir aralık, daha derdinin lçyU· 
ıUnD anlamamıza vakıt kalmadan 
etrafta fıldır fıldır dönen sılizlerl 
atet böcekleri ıabl paraldadılar. 

Vo arap: 
- Hah! 
Diye yerinden ııçradı. Dört 

gUndOr kapının kenarında duran 
bir neıneye aarıldı. Meğer, hepi· 
miıln bir Adi demir parçası san• 
dıjımız o pulı kutu, Mahmut 
Muhtar paıanın mtıcevherat ka· 
1&11ymıı. 

O bir hela ıDpUrıeal gibi kapk 
diblnda atılmıı kutunun içinde 
60 bin altınlık mllceYher buluna· 
bileceğini ı•ytan bile akıl ede
meıdL 

Bay Usman ıttlerek llAve 
etti: 

- O tecrDbeden ıoma da heli 
ıUpftrgeai bıralualar, her telini 
ayrı ayrı yoklamadan bırakmı• 
yoruzl 

Bay Uımandan, vapurlarda 
unutulan eıyalar hakkında malfı. 
mat rica ettim ı 
Vapurlarda Unutulan Etyalar 

- Azizim, dedi, bu ıldiıl• 
a1&ylşl temin edebilmek için, her 
vapura mUrettobatı bol bir kara• 
kol kurmak liıımıelecek. 

Zira, aade unutulan eşya çal
mayı it edinen hıraızların adedi, 
vergi kaçıran zenginlerden bile 
fazladır. Vapurlara, hareketlerin
den evYcl porek paket aıırıp 
çıkanlar da caba ••• 

Biraz dikkatli dananmaaak, 
Akay Yapurlarında bir muıluk, 
bir abajur, bir ampul, bir aynı, 
bir perde bulmak, borçıus me-
mur bulmak kadar lmkAnıızlaıa· 
cak l Ç8ok0 aade bunu it edl· 
nenler de var 1 

Geçenlerde, bunlardan birisine, 
neden namU1kir it tutmadıj'ını 
aordum. KUlhanl, akla gUç gele• 
bilecek kadar zekice bir cevap 
yerdi ve: 

- Ağabey, dedi, ben değll, 
belediyenin maaıh memurları bile 
ıörecek iş bulamıyorlar 1 

Manyak Bir Kadın 
Sormam üzerine vapurlarda 

intihar •ak'a'.arınm yok denecek 
kadar azaldığını ı6yliyen kıymetli 
arkadaı: 

- Y alnıı, dedi, bir kadınca• 
ğız var. Vazifeye devam eden 
bir insan lntizamile, haftada iki 
defa kendisini denize atar. 

V • itin asıl garibi, balıkları 
geride bırakacak kadar da yUım• 
bilir. intihara kalkııma illetine 
müptela olacak? 

Sordum: 
- Vapur:arda unutulan eşya

lar ekseriyetle nelerdir? 
- Kadınlar, erkeklere nisbe· 

ten çok daha unutkan!.. Onlar 
çantalarını, erkekler de ıapkala· 
rım unutuyorlar! 

Ayrılmadan evvel, fazla unu• 
[ Devamı 14 üncü yiiıde 1 
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ispanyada Güzellik Seç
me Sarhoşluğu 

._. 

Bars1on Şehrinin Sağır V • Dilsizleri De 
Kendilerine Bir Kraliçe Seçtiler 

SlkGt luallçul Ye da• doH5rlerl 

Beadaa tlkt .,.. llUar e.- kalmlfbr. Buab I.panyama la• 
Yel, gtkelllk mlDNkalunua .. kaaabaıında, her köyünde blylk 

rllltOıll dllnyarı ıarmıtb. Ba arada çd11alddar, eileacel.r, ı•c• t•n· 
bu merak bize de intikal etmlı, Ulderl .._.t1a ıllrl lllrl alz.nllr 
Wr takı• sıldltl&., alaaluplu m•abakaları tertip eclUmekteclir • 

Son samanlarda Barılonda da 
plrmqtr. yeni Ye enteruaa bir mOıabaka 

işte halkın bGyGk bir ratbe- yapdmıtbr. Dllmler bir araya 

tl9e mazhar olan bu •l•baka· pJmifler, kendilerine bir kral~• 
tar soe te11eler lflnde lııer yerde HÇmftlerdelr. lıml Haanlta Soler 
birdenbire tanamııur. Meraklılar olan bu ıajır Ye dllıiz kraliçe 20 
ualmıı. ialak kalmam ... halk ... yapnda. atızel, ... ımU bir kızca• 
Miri ej'lenaye kaqa clnek ç.. jızdar. Dilü olma11 ltlb11rile ku
Ylrmlıtlr. e. ratbetlhli;e atra- cliaiıı• 111Ukiit,, kraliç..a ı..ı 
mayan ortada yaloıs lapanya Yerllmiıtlr. 

lzmir Ba yraklısına 
Geçmiş Olsun 

( Baıtarafa 1 inci ylıı:de ) 
bayılı) or. Bu lklaci adamın çehre 
ıeldi kaybolmuftur. V apurdau bir 
ıu Franıızca: 

- Yaagua yan19aldiy• bajırıyor. .. 
Karanhkta. deniz~ uhlle 

doğru ıelH dumanla S.yrakll 
halkım korkuya HYkederken 
.. bir itfalye.t Bayraklı yola tize. 
rinde koıuıuyor. Vapur, Bayrakh 
t.kelesiala yaoıbaımda durduiu 
için derhal inleme tertibata alı
nıyor. ltfal1• memurları tam bir 
nat ateıia lçbade çallfU'ak haki
katen bOyDk bir fedaklrlıkla 

wapuru kurtarıyorlar. Bu sırada 
middeiumuml •uavial Bay Or
ban, nbata l•irl~ri la&diae yuiae 
,.tiferek talıkikata batlamae 
baluauyOI'. 

• HidlN nud olclw? •na Y&• 

par kaptan Ye mlhtaltdemlnhl 
lfadelerile adliye ft zab.Jadan al
dığım malilmab ekleyerek yazı• 
Jorum: 

Kö.tencedea hmlre Leaıia 
Ye motörin ıetiren ••Site Dat .. ., 
wapuru Oç 16• eYvel W.lr lima• 
mna gelmit ve bamul .. lDI H
.. ıtmıya baflamlfb. Bu alqa .. 
kıdar hamulenin n mlhlm ina
mı sahildeki ıu bombalarına 
bir motopomp vaııtaıile boıalbl
mış, dolan gaz bombaları da ora• 
dan kaldırılmııta. 

Hidiaenln ıabalu Yapar laar• 
ket edeceii için hamuleainl de 
ıece vakti çıkanyordu. 

Saat 12.45 1Ulannda makine 
dalraıinde, aizında 11auam oldu
tu halde lkiad maldalat Yuao .. 
laY tebuaaclu Bella Albepte• 

ile ifçilerdu ltalyan Boulı bulu
nuyordu. Iıte bu ıırada ıablldeld 
bombalara mal Y.,.. motopom• 
pan b.nzlnl tGkenınltti. Makimat 
muaYlnl motopompa benzin nrlr
kea lrlllfyetU bir mıktar benzin 
de makine dalrHlne dGklllmtııtD ... 

fUdlHyl hazırlayan k6t0 teaa• 
dllf te lıte yerlere d6kllen bu 
benzinlerden çıkmıf; bir iddiaya 
pn el•lrtrik clh•mndaa çıksa 
.. ln..lcım benzfnlerf tutaftar
muı ve korkunç bıflllk olmUftur. 
Bir bqka iddiaya ıGn de hldiıe 
maklnlat muaYininfn aıaaraıındaa 
meydana aeJmifür. 811 •llıet 
karaalıktır. 

laflllk okadu aat olmllflur ld 
makloiat maaYlal, hdillkm fid• 
tile IHttametn ıeriye fırlayan• 
kafam demir leYhalara prpmıft 
kafataıı parçalanarak be1nl ela· 
jılmııbr. 

Diiu .. .ı. Boal~ lu çok 
afıır 7aralıdır. Memleket buta· 
aeılnde tedavi aJtma ahnmıftır. 

lkiad makinist Yuıo.JaYyu 
leliı, dalma talihaia k6tnlıtı ile 
taMDm'f bir adam-.... Kendlll 
handaa ance Ud defa e111m teh
likeli a•çirmlı ... bundan d8rt 
ay 6ac• Yaaoalatyacla bir kızla 
nlpnJanmıf.. Bu ıeferclu d6n&
ıtınde ••leucekmif.. Fakat 6JDm 
ODUD bu UZUUDU Jeriae letİr

mekt• ••••bllttir. 
HldiH pcffl S.yrakll Mllrı 

bOyilk bir tehlike aeçlrmiftlr. 
MaazaUab Yapurdald bemlnler 
Ye motorinler tahB1e edllmemlf 
ol11ycla, blltGa bir Ba,..ak•••• 
uç .... lmlr•• Uhllne....._ 

Ati. .,,. 

SON POSTA 

Yunani&tanda 
Yeni Meclis 
( Baıtarah 1 bıoi ylıde , 

HllkGmetln bir hbHthae ı&re, 
~·• pmer• mabalif ~c:i
leria at.beti ylzde yirmi b .. Ur. 
Hlktmet tarafı pzeteler de 
buna teyit ediyorlar. Fakat mu
Wif gantelerden Elelteron Vima 

putMi, ~· sfrmeyenlerla 
Jbde otn bet ni•betinde oldu· 
p.., tae,az pa•ala kullanmak 
-etile .a.tealdf kalanlar da 
Maapluına hDk6met• karp p.. 
twt ..... ol• mahaHfetin ,tlzde 
.UI beti bald11ğanu yazıyor. 

llahallf partiler liderleri de, 
~ele M.t•lmas parti8ini11 m.
...tfaldyet kaunma11 ıuretlle kral
lık aryH1nıa boğalmut oldutunu 
817lemiflerdlr. 

lletalr•ıa ıeUace; leÇimde 
lrazaumamamnın Hbeblni, hllkô
met tarafından yapılan tazyika 
atfetmektecllr. General Pangaloı 
naınetlijiai k07duja Dramada 
kuaaamaaufbr. florinada komil• 
m.tler aylaYhlr kazallllllflardır. 

Atiaa Ylllyethade lal\kümet 
na .. etlerl (37, 150). llebkaaaçdar 
(13,175) " kerlbtiwtt.r (10) bin 
n7 ka•u-tlardır. Halhakl bun· 
claa ""8d uylaw •çiminde 
A•ada (100) bia ldti n1 kul· ........ 

c. .. ,..... bmdıtt -qf. 
faldyettu dolayı lallrftmetl tebrik 
etmlfdr. &.elMlba Çaldarlıl de 
..... hlkl Hele lr-. ıa.terc:llii 
iN ..... lzerine artık lılkfam .. 
.. .... ............ ••lanetle 
tatblb pçecejiai ., ........ 

Son Vaziyet 
Yeni Meclt. 

AtlDa, 11 ( Hoıuıt muhabiri
mizden telefonla) - Seçim e1na-
11nda Yonanlıtanm hiçbir tarafında 
hldia olmamıtbr. Kat'ı netice 
ulqılmııbr. Metakaaa taraftarlan 
redl mebu1, Draaoml 6 mebua 
cıkarmıtlardır. 

Rejim m•elul tlmdUlk m•v• 
ıubahı deiildir. Yeni mediıla 
lıteğine bajlı bir meıeledir. Mec
llı iıterse rejim ftiDl ortaya ata
caktır. Bazı mahalUde hu mHele
nln birinci tetrla •• yalaut plecek 
••ne aörUtlllmul ibtlmalindea 
baluedilmektedlr. 

Yeni meclla ilk toplaatı11nı 
Tem.muzun birinde yapacakbr. 
Kabinede cleiftlklik yapalacatı 
mahakkaktır. 

Gazeteler ne dlrorlu 
Atina, 10 (A.A.) - Bu aabab 

pkaa ıuetelud• her Wrt ha 
IOllUC• kelKIJ ikltlaiM .... 
lacelemelde beraber bllldnaethl 
kasandıp ltlylk .,...,.... ,mı .. 
mlyorlar, ~-gazeteler, •inan 
mut awda (i8J•-d•) olcluiu 
albl aeçhade ele it a....cta bal.
......._ uladamak oWDt- kay· 
decll,erlar. 

Kadınlar Mı Dalıa 
Unutkan, 
Erkekler Mi 

f B.ftwafa 13 l•ol )'ibde , 

hllan ..,alardaa birkaçının adım 
aha atnnmelr istedim. Uımam 

- V aUahl azizim, dedi, ba .. 
tondaa, ı•malyeden, paketten, 
walhdn tutan da, aandıta, yataia 
kadar unutu1orlar. içlerinde, va• 
purda kaybolan kanlanm blle 
W.d• •n1aallll' warl 

K ... bir alldttaa soar• Ulwe 
etti ı 

- Hattl ballan, Wa,. çeki, ................... ,...,. 
Nal l•*ll•• 

Hazirn il 
~ 

Adı Kötüye Çıkan Bir Zavallı 

Başından Geçen F eliket
ler Yetmiyormuş Gibi •• 

Şimdi De Babasız Ve isimsiz Y avrusilw 
lstanbulda Tek Başına Kaldı 

Kadınların fena yola upııla
nnın aebeblnl, ba aibilerla 
kendi yaradıhtlanndaki kötlllOk 
lllUdadında ararız. Ataiıda oku
J&caiuııs olm111 wak'a, bu haksız 
hlilcOmde ne kadar 1anıldıfımızı 
bir defa daha, Ye çok acı bir 
pkilde ıapat ediyor • .. 

Marmara adaıı, zeytinlikleri· 
le de ••flıardur. Marmara aduıa
daki zeytin ağaçlanodan blrçoğaaa 
uhip olu bir adam Yardır. 

Bu adam, her nne olduğu 
tfbl geçen zeytin toplama meY
•imiude de adaya gidiyor. Fakat 
malııul fazla olduğu için itler 
uzuyor ve bu 11rada kimıesil 
bir kızı nikihlıyor. 

Madeni nlkibua adım bile 
da1madajl lçia. lmua &alade 
c:lllaya e'rine pu ba lmcajı
ua Jafl OD albdar. 

Tice.,. byfiae azuaca zam• 
bllme1enk .ı.t olu .... alla; 
... Da hülacle, aı..nd 6' a,ı.lr 
Wr çocukla onada lrahyor. 
Çlllkl a.- aikiğile kendUlae 
koca olan ada• keadlllnl tvket
mlftlt • 

Çolr pçmeden, Marmara adam 
titnlr pnon eBae dOfm" bir 
tepsi fibl AllanlDIJll bqhyor. 
Ewlw lslıambll kltatlan pbl rıla
byor, toprak JW yer çatlıyor. 

Çatua kalanlar, nhlllere kar
daklan çadırlarda bannırorlar Ye 

dokua aylık gebeyken bil., atında 
dokuz ıaat çahpn ldmaui& kız. 
cajıa, dalla c:lolmadaa babua& 
kalan çocu;unu. bir çadırda kendi 
bqına lr:ıvraaa lr:ıwana doimayor. 
Fartmab bir gece Jarı•ı, çoaa
jmıu emDru çocuk 7qmdald 
dalmı kqak kadar malm11 yld, 
nlaelenla bile nnnecllği bir delı 
,.tıe kmpyor. Zira bapnı ayak 
ıeıin• ç•Ylrdftl saman, tam .ekiz 
çocuklu ada lraubanın fırlamıı 
ı&zlerile karplapyor. 

Kasap ilerliyor. Kıı rerlliyor. 
Ve nihayet ıırb çadır bezin• 
dayanan kız, anına ıaldara· 
nın korkum, ve k6rpe bileklerini 
luıkaç ıibl ııkan iri, Art awç· 
lana ae11U. batırıyor ı 

- imdat._ imdat... 

Bitiflk çacLrlanlan yetlflp -
tanmlu, o...ıa alar ediyorlar ı 

- Kaup ba tabii, elbette 
etin taainl araJ&cak. •• 

Aradan çok ppaeclen, ~ 
lmua Jlnii ybae arm kor-
.,.. tltreycm Ba ıehrkl 

dyantd, ~ bir ltçidir. 
~ im. bnmllkta, IKlala •t 
kokam al•1t uıın lmrt sizleri 
sfbl parlayan ı&zlerbıdeld lhlir..
- clebfetlnl Hçemlyor. Delikaa-
11 ... aul yumupk n kanchrıcıdın 

- Kız, di1or, karkmal Sua 
eUml bile •eak değilim. Yalım
lejıaa aadam da caa yoldqhğıu 
ıeldlm. 

Şefkatin, allkaam ıabteıine 
bile 1aaa7an ldmıeaiz kızcağız. 
bu YadİD altındaki malum mak
Adı auebilecek kadar tecrilbeU 
detlldir. Fakat o, bu tehlikeyi 
aezmemelde, beraber: 

- G&nlliml bot ettin ya, , .. 
ter, di7or. Ve lllw• ediyor: 

- Harada fazla •ilenme. •• 
Adamı k&tl\ye çabrll'llal 

Fakat tlelibnh onun bu ea 

zayıf anında, en can alacak 1#' 
muma ba11yor: 

- Kız. diyor, batlqırız _.
alnle. Benim de kimim, kim•
yok. Çocupnua baba .. , HllİD '111 
helil erkeğin olurum. 

Bu adam, kadmı tatla bW 
imim dDtilrlyor. Fakat oafl/I 
dertli ytıreiQae bu &mitle ber..., 
bir kurd da dOıllyorz 

- Ya delikanlı da ,.,_ 
dlyona? 

Ve bu korkuyla: 
- Git, diyor... Eneli bal' 

laıalım da &yJe 1 
Delikanlı cebinden çakardaf 

kibritle mumu aleYRyor ve kof 
nundan, uld harfler deninclt' 
kalma bir gazete çakan1orz 

- itte, cllyor, adına Kur'" 
deaileo Allahıa ldtabandaa Wt 
parçadır bu. 

v. blkWmlf aoluk au.etf/İ 
dudaklanna 16tllrlp 6penk .., 
edl1on 

- Allahın kitabı çarpaıa lıl 
hajiapcatam Hnlnlel 

Kız, Allahın adına edilea .. 
yemine lnamyor. Hem delikanhoil' 
lıtediii kadar. 

• Talihllz kızın bapna art daıl' 
plea fellketlerln en klttıd, lıl' 
ıeceden Dç ila aonra batall"' 
rlyor. Çllnkll lhtlyatllZ Ada çaf' 
lanı, mlteha..ı. kolllf1lfan• ,,, 
terinden bçllllJOI'. 

Ve gece yarııındaa çok ıooı' 
cacbr bpla namuslu mahau.dt 
lf ley• ı bir ıizll •Y albl baııhfG" 

Mahkemeye werUen lmm kf' 
tlllftib• ıehadet etm91ea t.t 
komfU kalmıyor Ye m ...... 
m• da bu ıehadetlerl t" 
lnllnde tutarak la11 malıkO" 
ediyor. 

Marmara ada11ndakl bir Jll' 
Uden aldıtım mektupta, dl# 
dinlediğim biçare Ayıeoln ı~ 
rlne tıpatıp uyıundur. 

Buılbı .. AJte,. nln bealm ' 
11tamla cemi7ettea lstedlji ., 
ıey yudır: _.t. 

- EYvell, eYllcLaı em...
edebileceti bir kapı... Sonra J11 
kötll kadınlann yqadıklan ~ 
katı tarif edecek bayır ubibl 
bir lıowardal 

S.llın T•~ ..... 
Dr. lbrahlın Zati 
Belediye kar1111ada Pirerlotl 

caddHbade No. 21 
Herail• 8tleda ... ,. lautaıaflıt 

kab11l eder. 

-OSMANLI BANKA 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESiS TARlHİı 1868 

Sermayeıi: 10.000,000 İogilis Ut"' 

Tilrkiyenin ba,ho• eehirleril• 
Pariı, Marailya, Nis,Loodra ., 
Mançestcr'de. Mısır, Kıbnı, ~ 
İran, Filistin n Yuoanietao'cı
Şubeleri, Yugoeia"ya, Ro~ 
Suriye vt Yunanistan'da Filyall ... 

vardır. 

Her tUrlD banka muameıeı,ri 
yapar 
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Askerliğin Tarifi 
Dün Kamutayda Kabul Edilen 

Kanunlar 
Ankara. 10 (A.A.) - BugOn 

Nuri Conkerin baıkanhğında ya• 
Ptlan kamutay toplantısında TOr
kİye • Almanya tecim mukavele:· 
line ek anlaşmanın, Tnrkiye - Iran 
arasındaki emniyet, bitaraflık ve 
ekonomik emek birliği muahede-

Iİnin tasdikine, temyiz mahkeme· 
linin Ankaraya nakliae ait kanun 
l&yıhalannın ikinci müzakereleri 
)apılarak kabul edilmiıtir. 

Kamula) ın bugün kabul ettiği 
kanunlardan, siyasal bilgiler oku
lıQı hakkındaki kanun IAyihaıı ile 
devlet işleri iç.in yükaek tabıi) 
IÖrmUı memur yetiştirmek Ozere 
ilurulmuı olan mUlkiye mektebi 
•dı l'Jyasal bilgiler okulatına çev· 
rllerek Ankaraya nakledilmektedir. 

Ordunun dahiU hiımet:eri hak· 
lıındakl kanun liiyihasile de, 
Ordunun değişik dahfl1 hizmetleri 
baklanda yarım a11rdan fazla bir za
llaandanberi tatbik edilmekte olan 
dıblllye kanunanmeıi bugUnkO 
lbt1yaçlar1 lcarşılıyacalc bir ıurette 
tadil edilmektedir. 

Bu kanunla aakerllk, Ttlrk 
Yurdunun istiklll Ye Cumhuriyetini 
korumak için harp aanatını öğren· 

mek ve yapmak mllkelleflyeH 
olarak tarif edilmekte ve bu mn
kellefiyetin hususi kanunlarla vaz· 
olunacağını ve böyle bir mUkelle· 
fiyet albna IJİren ve resmi bir 
kıyafet taşı} an kimseye aıker de
nileceği kaydolunmaktadır. 

Satın ahnan Aydın ve tuabatı 
demiryoHarmın tesellllm ve tasfi-
yes·ne ve işletme muamelitına 
da·r kanunla posta telgraf 'fe 
telefon memurları hakkındaki 
k anun da bugün kamutayın kabul 
ettiği kanunlar a ara1ınd bulun· 
maktadır. 

Kamutay Çarıamba &llnll top
lanacaktır. 

Irak isyanı 
Bir Habere Göre Şimdilik 

Y atııtırılmıı 
Bağdat. 10 (Huıuıl) - Basra 

ile Bağdat araamdaki aahada 
kopan ıon lıyan, bllyUk yorgun· 
luklar ve ayni derecede mtlhim 
paralar sarfıle baıtmlmış ıibidir. 
Fakat ortada dönen ıayialara 
göre iıyanın ancak yahıtırılabil· 
diği, aıilerin parça parça layan 
ıahaıı içinde muvakkaten ıindiği 
sanılıyor. 

Fransız - Sovyet Pakb Karşı-
sın da Almanya 

Belgrad, 10 (A.A.) - Yeni KflçOk de•letlere JH piyaaaıar 
ıaıete General Garingln aon ıe- açıyor ve 70 milyonluk bir mUı· 
Yahati Uzerlne Almanyanm 11ya- tehllk gösteriyor. Almanyanan bil· 
~ıı hakkında çok Uiİli bir yazı ton hareketleri buırtın Alman ıı· 
asmııtır. 1aıaaının fUDU latlbdaf ettlAinl 

Bu gazete diyor ki ı Alman ıöıtermlye çalıtıyor: 
diplomasisi Almanyayı bugün AY· Şlmaldan cenuba kadar uza· 
~anın bolınlkliğe karfl mlldafil nan ve Almanyayı, Lehiıtaaı, 
....... k ortaya koyuyor ve bunu da 
Lq"llk d l tl ı F S et Avuıturyayı, Macarlstanı, ltalyayı ı ev e er ranıız • ovy 
P•ktına karıı ayaklandırmak için ve bazı balkan devletlerini içine 
~ıyor. alan yeni bir blok kurmak. · 

Buğa1arın En Kızdıkları 
Renk Kırmızıdır 

Böyle Bir Hayvan Görürseniz, Üzeriniz

deki Kırmızı Rengi Saklayınız 
Son ıelea 

ltalyan gazete• 
lerı Italyada 
holcano köyünde 
l•vılb bir kly• 
lonun baııaa 
l•l•n bir kaza· 
dın bahıetmek· 
ltdlrler. HAdiae 
kayd• bir tarla
dı vukua gel
lrılttlr. Vak'a 
kıhramanı k6y· 
lıı sabahleyha 
''Viııden çıkmıf, 
tırıa11na ılderek 
topratanı ıör
llılye baıl•mıt, 
0 •ırada tarlanaa 
) • n ı ba tın da ld 
ltotıada komşu· 
"'-n iri buj'aaa 
lllc· n •kin otlu· 
t~ıauı. Hlr lara• Bir boyııuz dari11ile biçare köylü banlan.dı 
ıq bata birdenbire kızm11, mOt• ıarip lıir manıara ile karıılaş· 
bit bir bazla k6ylilJ• ve çift hay• mıılar. Biraz e•vel bütl\n kudu· 
~•nlarına 1aldırmı9. boynuzlarının rukluiu ile ıaldıran buja yine 
a Orlcunç darbHile köyllJytl Ye rahat rahat Çayırda otJaauyor mu? 
kllılerl bir anda havaya fırlat• MejerH butayı hlddetleadireD, 

llııttır. öküzlerin boyunduruktan mUtı· 
l Feryada koıan klSylUler, za- esıir olmamaları için hayvanların 
ı:ııı adamı kolu ve ayaklan omuzları UıtUne konulan kırmızı 
.ı _rıl11a19 bulmupar, çift hayvanları bezmı,. En ıakin bir buia bile 
S- kaııolan deşilerek ö:mllftür. kırmızıyı ıörllnce böyle çılıına 

11 •ırada ba~Jarını çevirdikleri dönor ! .• 

SON POSTA 

Hava Tehlikesini 
Bilenler 

Üye Olanlann Sayısı 
1200 ü Geçti 

Ankara, 11 (Huıual) - Hava 
tehlikesini bllen Uyelerin aayııı 
J 200 il geçtL lnıaat mllhendial 
bay Muhlis 500 lira vermlıttr. 
Memleketin her tarafında toplan
tılar yapılmakta, yeniden Dyeler 
yazılmaktadır. 

Befrada 
Bafra, 10 (A.A.) - Dllokl 

Pazar gtınll llçebayımızın bııkan
bğmda yapılan bir toplanbda iki 
üye tarafından uçaklar •• teblJ. 
kelerini anbtan aöyle•lerden aonra 
56 kişi birkaç dakikada bUyllk 
bir istekle tehlikeyi bilen Oye 
yazılmıt !ar Ye 1952 lira yıllık yOk· 
lenmlılerdlr. Bo it• çok önem 
Yeren Bafralılar bOyiik bir heye
canla tehlikeyi bUen llye razıJ. 
maktadır. --........... __________ _ 

Dr. BAFIZ CEMAL 
Dalıllige Miit•lıa,.ısı 

Telefon 118, Dlvanrolu 
22398 Cumadan maada laer 
21044 gln öğleden ıonra 

..., 
Kanr.uk ecunul mllıtahurlarındıa ıJ 

KOMOJEN aaçlano dökülmeıine ve 
kepeklenmeeioe ml\ni olur. Saçların kök
lerini lı::uvvetleııdirir ve bealer,tabit renk
lerini boımaı, lltif bir rayihuı nrdır. 

Cilt ve sihrni7e mlltelıaum 

Doktor Ç İ P R U T 
Seyahattan &Ydetle haetalannı 

kabule baılamııbr. Beyoğlu,Aıma
lımeacit, Atlaa Han. 1 noi kat. 

Telefon ı 43353 

•Gençlik Tllsımı. 
SEKSÜLIN 

iger ikttdaraızhktan fiklymı 
iseniz. eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden tayda 
görmedinizse eize son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz . 

SEKS Ü L i N kullanınız. 
du savanı hayret ilaç, terkibindeki 

Kam, Sinirleri, Beyini ihyn 

edici unsurl3r sayesınde iki kelime :ıe 

GENÇLiGIN TILSIMI dır 
KUTUSU 200 Krt 

BEŞiR KEllAL • llAHllUT CEVAT' 
ECZANESi SiRKECi 

Birinoi 11nıf feanl SONNllTÇI 

EMiN FiDAN 
Evlerde, huausl .haıtanelerde ıln• 
aet yapar. Büyllderio ioleriııe dt• 
vamıaa mani olmaı. Ankaradan 
d-.e& kabul eder. Betikta, Erib 
apartımanı. Telefonı Kabine 4489~, 

' 8T 40621 _____ ,, 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular cadd11i No. 13 

Sayfa 15 

Haydut Buluşu 
iki Amerikan Gangsteri, Bir Bankaya 
Kolaylıkla Soyup Sovana Çevirdiler 

Geç enlerde 
Şikago'da Ame
rikalıları çok 1111-
dnren bir banka 
aoyguoculutu oJ. 
muıtur. 

Usua ailnler
den beri ilukayı 
göz laapaine alaa 
iki gangater bir 
gece banka bek· 
çiaiıafn yine ban• 
kada çalaıan 
daktilolardan bl· 
rile huıull bir 
gece •tlenceıi 

tertip ettiklerini 
aulamıı ve içeri 
girip bankayı aoy· 
mayı lcararlaı· 
brmıılardır. iki 

aevdabnıo blribi• 
rjne HYda ma· 

-

aalları anlatbldarı Vak'anın Amerika gazetelerinde çıkan temııli recımi 
bir aırada &DllZID içeriye pen alıp kapıyı tlıtlerlne kilitledik· 
Ganwater1er bekçiyi Ye daktiloyu ten ıonra bankanın kasalarını 
cürmümeşhut halinde 1akalamı.- rahat rahat boıaltmıya başlamıf• 
lar, ıilAhlarını Uıerlerine çevir- lardır. Gangıterlerjn ıeytana taı 
miılerdir. Neye utradıkJarını çıkaran buluılarmdan ıonra 
aolamıyan sevdalılar, dilleri tu· iki aevdalı suçlarının ortaya çıkma-
tuk, kekelerlerken haydutlar ı•y- ıından korkarak haydutları ele 
tanca bir karar vermişlerdir. vermlye ceaaret edememişler ve 
lkiıini de yakalamıılar, çırılçıp- burunları dibinde koca banka böy 
lak aoymuılar, elbiaelerl yanlarına lece ıoyulop ıovana çevrilm"ştlr ____ ....;. __ _;;_ ________ __;;._ ______ ;_,, _________________________ . 

Bu Da Bir istatistik 
Bir Zengin Amerikan Kadınının Sene ~ 

lik Berber Masrafı Ne Kadarını ? 
Amerikalılar her ıeyin i•t•tia

lkını yapmak merakındadırlar. 

Bu meyanda geçenlerde Nevyor
kun en bUyllk kadın berberlerin· 
den hlri Uşenmemlı, eakl defter· 
lerini açıp karııtarmıı •• Ameri· 
ka kadıalarıaıo ıaçlarını keım•k 

için sonede ne kadar para aar
fettiklcırini bulmuıtur. Bu garip 
Ye entereıan hesaba inanılacak 
oluraa, ıarfiyat debıetll bir ye· 
k6n tutmaktadır. 

Amorlkah yUkHk bir aoıyete 
kadmınıo, en ytıkaek bir berbere 
.. çını kestirmek için aoaede ver
diği peraum tutan, Amuika 
Harbiye bakanının yeni ve kUçUk 
bir harp gemiıi yapmak için 
aarfedeceği paradan fazla lmiıl.. 

Kadının müırif oldutuna dair 

Milyoner Mak Ferl2 nın kızı D11 IJ 
ç.ıkan ri•ayetin bu, en kuv etli 
bir delili değllmidir? 

Zorluklarla Dolu, Bir Ku
tup Tetkik Seyahati 

Bu reaim, kutuplarda tetkik seyahatine giden ve dlSnen Amer.kah 
Bird'in ne müşklll ıarth~r altında müşahedelerini yaptığını ıöıteriyor. 
Tetkik heyeti nzasmın rahatça çalııabilmerl için, burada gördüğüntız 

tekilde yataklar } apılmııhr. Onlar, bu ~ati' ki. r., s rtüstü uzan ar~ k ve 
teleskoplarını hmmsi surette tertip edi:miş deLklerden dışarı çıkararak 
tetkiklerini yapa bi;mişlerdir. 
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HASA KREMİ ÇiLLERi KAT'IYYEN İZALE EDER 
Dünyada mevcui. kremlerin en nefiıl en aıhhisidir. Nazik clldll kadınların bayat arlıadaııdır. lbtiyarları ıençleıtirlr ve ıençlerl ıUzelleıtirlr insana ebedi bir taravet yeren 
Haaao kremini unutmayınız. Kutuıu 50, tOp halinde 20 TOrklyede yapılıp ta Anupa etiketi yapııtardan Ye halkı aldatan kremlere YHair ıtrfyata aldanmayınız. Haaan mark11ına 
dikkat ediniz. Ha1an depoıu ı Ankara, Iıtanbul, Beyoihı. 

- ' 

-' 

Hazır erkek kostümleri 

Hereke v• F csane 
Kumaılarından itina ile dikilmiı olan 
bt1 koıtümler, ucuz, aağlam, güzeldir. 

•itala• alm•dan evvel mutlak• bir defa 

Sümer Bank 

Yerli Mallar 
Pazarları 

Hazır elbiıe dairesine uğrayınız. 

Dlllk t Yerll M .. 11., Pazarler1n111 ikramiyeli 
a 1 1atıjlari devam ediyor; istifade ediniz. 

- Cn bÜyÜ/r lro3 bende .. 
()da 

· llllllll 
lllllf · 

f raJ 
bçağıdır. 

S t ı ı ANKARA ı Sofa zade Mehmet Emin, 
8 iŞ yer er : MERSlN ı Hakktk oğlu Silifkeli Rahmi, 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada alf teallm ıartile 20250 lira muhanımen bedelli 

270 adet ray kaldırma aleti kapalı zarf uıulile ekıiltmeye konul· 
muıtur. Ekıiltme 16 Temmuz 935 Sah iÜDU aaat 16 da Ankarada 
Bakanlık Malzeme MUdürlüğUnde yapılacaktır. Klirlng ıarttır. 

lıteklilerln tekliflerini 1518,75 liralık muvakkat teminat ve 
Ticaret Odaıı veaikuile birlikte 1617/935 Salı aunn ıaat ıs • 
kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lizımdır. 

latekliler bu buıuıtaki ıartnamelerl paraaı:ı olarak Ankarada 
Bakanlık Malzeme MüdürlUğllnden alabilirler. "2984,. 

~~~~~~~~--

inhisarlar lstanbul aşmüdürlüğünden: 
Baımildllriyet ambarında bu'unan muhtelif cin• levantalar 

18/6/935 ıtınü için açık arttırmaya konulmuıtur. Bu Htıf 27/6/935 
Perıembe gllutl saat Oa da Kabataıta Baı MOdUriyet bina11nda 
toplanacak olan komiıyonda yap1:acağmdan iıteklllerln ıöaterilen 
ıno ve ••alt• 18 liradan ibaret ~. 1,5 inanca paralarlle aelme
lerL "3125,. 

MÜJDE 
Zabıt& memurlarına 

mahıuı 200 metrolulı: 

me1afeyi cöıterlı 

lı:uvnUe 

DAiMON 
Cep F eoerleri 

celmiıtir. Her 1ırcle 

1626 numara tahtuu:la 

arar ınn; ve talı:Jitlı

Tinden Hkınıoıs. 

IZMIR ı HllHyio HüanD 
SAMSUN ı Tursun Eıref 

6fm• DIŞ TABiBi 

MEDIET BIFAT ATAY 
latanbul Belediyeal hrıııına 

nakletmiıtir.4111 __ ,,, 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

AH•t•leri • Karak81 K3prlbaıı 
Tel. 42S6l • Sirluel MGhlrdarsade 

Han Tel. 22740 

Ayvallk Yolu 
BANDIRMA vapuru 12 H•· 

ziran ÇARŞAMBA ıUnll ıaat 
19 da Aynlıia kadar. (3219) 

•o• Poeta Matbaaaı 

Salatbl ı R. Klktl 
Nep. llldlrl: Tabii 

1 

Kendine beyhude yere eziyet ediyor! 

GRIPiN 
varken ıztırap 

çekilir mi? 

BAŞ, DiŞ 
ağrıları 

Ya Ottltmekten mUtevellid 
bUtlln ağrı, 1ınzı, aancılarla 
neııleye, romatizmaya karşı 

GR p • 
1 N • 

1 
kaıelerini tecrübe ediniz l 

Ra410JID dit macunu fabriku :n ıa mllt•haHı• klmya~trlerl tarafıadH 

yapılan GRİPIN bcr eczaHde nrdır. Flati 7,~ kuruıtur. 

FLiT ô~c;Iö~ô~ı 

Kanncalan ö LD Ü R O NOZ~ 
Her han81 (haşarat OldQrQoO bit cawQ 
ile karınoaları OldUrmeyl teorObe ... 
tlnlzml ? Eğer teorUbe eWnla tee M. 
tabi tealraızttğinl de aOrcSOnO .. ~ 
oaıat sizin bu teorUbeftlaJe adeta U., 
ederek mutbağınııı letJIA " ,..,.. ... 
ıerlnlaJ bula~tırmaaa cSevua ederler. 
Bunun OnDnQ almak ıoın 1n01tMal,_ 
ve mu..ırren FLiT lateylnla. P L 1 T ~ 
"•lclkaten ve ebediye" OtdOrOt. "-ile 
Naotn•ı. taze ve lAtJf kokuludur. eıwa• 
lcuf&kh ve asker re..ımu .. r• ten .... 
ıere dikkat edlnla. Plallal ı.q,tl4U. 

I 

Uıaıımr DıpolD 1 f. CRESPIN, '"· Cıııtt. -,.o11 ...... 

BELSOGUKLUGU ve FRENGİ'ye 
1akalanmamak için en iyi caH, 21 Hnedenberl bu baıtalıklarıa tedaYlıile 
utr•ı•• Dr. A. KUTİEL'la tertip ettltt (NEOPROTEKTIN) ll&eıdır. Yamada 
plyuaya çıkarılacakt· r. 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 

FENER : Tevkilcafer yeni ıokalc eıkl 5 yeni 7 

Muhamr 
Kıy ,. 

L' 

evlo tamamı. 62 ı 

ARNA VUTKÔY: Ayanofrl ıokak eski 70 yeni 6, 6/1 ey 
ve Dükkin araaıınm 2/6 payı. 165 

ARNAVUTKÖY: Dere ıokak eaki 22 yeni 15 evin 13/20 

• 
.. 

payı. 
• Dere ıokak eakl 58 yeni 54 evin 2/3 

payı. 

Y enlçöne ıokak eski 8 yeni 6 evin 
1/4 payı 

KAMERHATUN : Tatavla ıaatçl ıokak eski 52 - 54 • 56 
yeni 54 • 56 • 58 iki ev ve bir dUkkl· 

KASIMPAŞA 

KANLICA 

DID 1/4 payı. 
ı Emin cami EyyUbem çıkma~ı Hki 10 

M, yeni 1 evln T. 
ı Kandilli kll:se aokak eakl 75 yeni 51 

evin 112 P. 

387 

104 

210 

234 

479 

102 

Yukarıda yaııh mallar 18/6/935 Sah gUntı aaat 14 de peılo 

para ye açık arttırma ile aatılacaktır. isteklilerin yüzde yedi b•çuk 

pey ak~elerlol Yaktı muayyeninden evvel yatırmalara. ..F,, u3026,, 


