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Habeş - ltalyan Kavgası Başlıyor 1 Kuraklık Şayiasını Da Kim Çıkardı? 

Fakat Habeş Ordusu'YurdunBirçokYerl~ri_nde 
. ! · Mahsul Bereketlıdır 

Bır Mılyondan Fazladır Fırıncılar ---
.............................................. -... ······-, ita lyan ların Çok Çetin ihtiktira 

Zorluklarla Karşılaşacağı 
Tahmin Ediliyor 

it.~. krıra,;.an• "5000,, lir• v•r•• 
Ibr•ltim Giir•I 

llia•a kurumuna yapılaD 1ardımlarıa 
.._,, tafıilAtı 1 S iacl uyfada JI 

.......... ·-···-·····················-··· .. -·-
SOO Liralık Müsa
bakamızda Hediye 

Kazananlar 
Okuyucularımı:z ara1ında (500) 

bt,ı.k bir mU abaka açmııtık. Bu 
""'-bakamızıa otuz kuponunu 
~•tetemlze gUnderen1er arasında 

•ntf yaptık. Birçok okuyucuları· 
lbıı aUzel hediyeler kazandılar. 
l.tuaabakaya tıtlrak edenlerden 
~lanap lcaıanmadıklarıoa öjren• i•k iıtlyen okuyuculınmız Uitfen 
~ llncQ aayfamıza bakımlar. 

-4;;;: 

Londra, 11 (Huauet) - BUtUn 
ln9111z gazeteleri ltelya·H•b•t 
gerglnllGlnl genlt bir ö11eml• 
dll• dolamıtl•rd.,. G•zeteler, 
ltalyanın, bir ••Y•f hallnde 
kazanmaeını çok fUphell 118· 
rUror ve göeterlrorler. •u ••· 
vatın çok yakı11laftııı llerl 
•UrUlerek netice hakkında 

911 tahmlnler 811• sUrUIUror; 

Eter cleYletler bir muıize 
yaratıp ta 6nUne 1•çemeıler1e, 

lnlmliıdeld Birinci T eıria l1l11de 
Habeıiıtanda 1'lr HYaf (harp) 
patlayacatına lılç 1Dpbe yoktur. 
Muıollnl, belki de çok kan 46-
kUlecek ve ma1rafh bir UYaf 
lıtemiyor. Fakat onun, elde et
mek lıtediil baıı .. ,ıer Yardır 
Ye bunları da her ne pahaya 
olur11 olıun elde etmlye aımet• 
mit ıörUaUyor. 

. Şarki Afrika ya HYkedllea 
aıker, taıınan harp levaıımı, 

10 milyon nUfuılu, vlal Habeılı· 
tan araılıinde hakiki bir Roma 
lıtlll hareketinin hazırlanmakta 

oldutunu ıöıtermektedir. 
( Dnamı 11 iaci yüadı ) 

Bol Bol Seyyah Akını Olacak 

Bir Kanun ile Bütün 
Eıigeller Kclldırılıyor 

l urizm işleri De 
Sıkı Bir Ni ıa ma 
Bağlanmıı Oldu 
l' uraa aeyyah ıelmeeine eugıl olaa 
••bıplerl bu ıUtunlarda hayli 11rala· 
dık. Fakat Ankara muhabirimiz:, 
htkuoııtin bu 1ebıpleri kökiiadtu 
•tacak tedbirler aldıtını bildiriyor 
ltl bu ıuretlı yurda 1eyyah, yanl 
Plla akıaı mümkün olacaktır; 

~ ~nkara, 17 ( Huıuıl ) - Ba· 
~lllıldar aruı turizm komlıyo
~kun çalışmaıını bitirmesi ve 
" ~nomif Bakanhtınıa tetkikleri 
.,.'tıceıi olarak yurdu bir turiıt 
) 'lhleketi haline koymak için 
~ 'P•lan araıtırmaları tatbik aa· 
1ı. ••11ıa intikal ettirecek kanua 
Pt'Q" U l•ıl bazırlanmııtır. Bu kanun 
.~:eyyahların yurdumuza ıelirken 
•o 

1 
Yetlerine yol açan enıeller, 

• t uldar kaldırılacak ve meml .. "'t .. 
~' •çın yeni ve bikir bir ıellr 
'd~nlliı olan turizm dcrtlete mal 
h 

1 
ttek teıldlitlaama iti başla• 

Ctktır. 

~0~•nunun kazandıracajı baılıca 
'Yhklar fU11lar olacakbrı 

"-' ' - Memleket lçiade r•z• 
1•1.ri. ltirsok ..-~ ._. 

1 urlzın lılııi• ••a.lı 11.sif• ,ıltl•
n•• Fl.,.•n• &•k••• Fa•t Al•rlı 

yenelerlndea kurtulmaları temin 
edilecek Ye bu muameleleri 

- mü~kün oldutu kadar kıaaltala· 
cakt"8' Paaaportların Ylzeden 

[ Dnamı ll inci yüzde ] 

A.11asının 

.lbzı '17 7. 

A/rll~a4•lcl lt•I••• lc•11u.tl•rl i•· 
m••ıl•11l•rı1t'•• •e••r•I Paoo•• 

1BirÇift 
Bacak 
50Liral 

Apaydınlık yUllll bir çocuk ı.ı, 
on lkl :raıındı ya var ya yok, iri 
ıözlerinde, ltlenaiektea mahrum 
kalmıı yaman bh- seki kıYıletm• 
)anıyor. Fakat o, bu Hklnıa mey• 
Yalarını toplayamamaya mahkftm. 
Çnnkl iki bacalı da, k6klerlndea 
keailmit-

Baıi d6nUk gazino mDıterll .. 
rlnln ara1anda, en haıia Hfaletln 
canlanmıı hayaleti gibi dolaııyor. 

V • maaa baılannda koltuk 
depeldetine da1anaralr, kDçOk 
kanııı ellerini uzatıyor, dal ıf ltl 
lnc•lmlı boynunu bllkerek clilenl· 
yor. Yanımdan ıeçerken, karıım• 
dakl boı aandalyeyl ıöıterlyorum: 

- Biraz oturmaı mı11a kil· 
çlk? 

Zavalh yavru, hemclnılerl ılbl 
yaıamaia hattl onların araııada 
oturmaya baldı olduğunu o kadar 
unutmuı ki, bu dayetlml Adeta 
yadarjıyor; ve ııkılıaa bir tered
tlDtle etrafına bakınıyor. 

Ôaftae ı•tlrilen ııcak yemek, 
tabaiana • kim bilir kaç ıUnlUk 
aıhğına ratmen • lıtabaız tıtabaıı 
bakıyor. 

Belki ; ııcak mutfak yemetlnln 
unuttutu tadına yeniden alıımak
tan korkuyor. Belki de, 6mrUnde 

( Dnamı 10 uaeu yüıde ) 

Tayyare 
Piyangosu 

---

Kazanan Numaraları 
.15. inci Sayfamııda 

.auıacak•p.a& 

... 

Sapıyor/ 
Blrkat gUndtır gaıetelerde 

''kuraklık,, ıözOaD ıık 11k ıörD
yoruz. Bu yıl yurdun baıı ka, .. 
)erinde kurakhta benzer durum• 
lar baıgöst~rdliini ıöyliyenler de 
ekılk deiildir. Hatta fıraat dUt· 
kinlerinin bundan istifade ederek 
ıpekUllsyon yapabilmeleri lhtl• 
mallerinden de dem Yoruluyor. 
Hakikatte boraada butday flat· 
ları :uzerlne hafif bir yllkaelme 
Yardtı. Fakat hemen ıöyli1eylm 
ki bunuD .. kuraklık,, ile hiçbir 
allkaaı yoktur, ıadece meYılm 
icabıdır. Ve yine lllve edelim kl 
buıOn için henDı " kuraklık ., 

Karelclıkra• •••r ili• olmaliıjuu 
dgll••• z•lılr• 6oraaıı rwlıl Murat 

lddluı bile Deri 1Urüieme1. ÇOn· 
kil bu hUko:iO Yerdlrecek gUn 
daha gelmemiıtlr. Nitekim bu 

( Devamı 11 iaci yüzde ) 

Başbakanın izahatı 

Çiftçiler Borçlarını 15 
Senede Ödeyecekler 

Aakara, 11 (A.A.) - C. H • . Parti grubu buslln eaa~ 15 de 
Abtalya ıaylan Dr. Cemal Tuncanın f>aıkanhtında toplandn 

Baıbakan lımet lnönD TUrk çlftçiıini daha çok korumak için 
hllkfımet tarafından hazırlanıp kamulaya sunulan çiftçi borçlarını 
takıltlendlrme kanun liyıbasını iz.ah etti. Bu lzaba göre l 931 
Hnesi ıonuna kadar çiftçilerin borçları, 15 senede ödemek Uzere 
yllıde ftç Uremll takıltlere batlanac:aktır. 

Baıbakanın bu lııhab parti ırubunca alkıılarla onaylaudı. 

L---------------------------------------1 

Evvelki 1oa Sntıucecle bir lnfUlk oldu, don de bir bammal kafası 
eıllerek öldll. lldılnln de tafıillb altıncı ıayfadadır. Burada StıtlUce 
faciasının yaralılarından Alinin reamlnl 1ı1SrUyoraunuı. 

r Mah- - Gttıol, •· İkinci 
mut dınlndı 
Şıyblılim ola· 

r 

1 

Çerez Kabilinden ... 'Oıkti
dard& ko1ıak 

yap tıra oa fı

Jl&, Botazl· 
oinde bir yalı 

rak tin almıı 

bulun•• (Zey· Deniz Kealllrmlt 
b•llbl din) efen- 1 
di mlıaca ıörı terbet nrme· 
ıinl bilir bir adammıı. 
Vükelanın, yerlerinde pık ıüo .,. 
pek az. tutunabildikleri o devirde, 
b• mbaçıirliti 1ayHlnde, Hneleroo 
en mühim bir mnlci olan mııibatı 
muhafaza edebilmiıtl. 
Rivayet ederler ki, biriÜD, huuırda 
bulunduğu ıırada, İlı:inoi Mahmut, 
kendiıine llkırdı araıında ıoran 
- EfODdi 1 Nerede oturuyoraıın'I 
- Şimdilik Babıme,ibatta, efendim. 
- J .. lkia, iıitıim ki, Ü11küdarda ltlr 
konak yıptmyormuııun! 
- Bnt, efe•clim· SayHiıd• blr 
n edia••k iatedim. " . . 

yaptıraaydın daha iyi olmas mLydıl 
Kurnaz Şeyhlel&ma 
- Efendimi.& 1 yalıdan murat, azli· 
miı halinde oturup ta dınia eafaıı 
ıürmek' IH, tencoühtı tahaııeleri 
münsılıp oldukta e1aHn buna 
hacet kalmaz .. der. 
Ve Padişah, hayret edip tı: 
- Niçinl 
Diye ıorunoaı 
- Öyle y•, ef eodim. Maacallab 
böyle bir hal vukuunda, btitün 
etrafım deniz keailır .. 
Cenbını nrip birçok iltifata nail 
olur. 

Tı/lı 



2 Sayfa 

[Halkın Seıi] ,, 
Balamıganfar 

Ne Diyorlar P 
Sirkeci •• 19 Evi ., hanende 

Sara: 
- Eaklden, •ecede illi buçuk, iç 

liraya para demiyorduk. Şimdi ;yarım 
Hraya .. baha kadar ıarkı aöyl•meJe 
rau11s ••ma, 7fa• burada piaekll
yoruır. Muıtkl Cemiyetinin •arhtıoı 
1ade ellmiıe nrdikl nılkadaa •e 
muntaı:amea topladıfı aJdatt&A an• 
lıyoruL Hele alaturka muılklaln 

ratbettin dütGtünden •• buhran 
yO.ı.ünden birçok •tleace yuJerialo 
kapunpndaa ıoaH, plyaaau aıfaa 

dUtem terlerd• biİial de ''Ha" oldu. 
0.rGn blı detll, boylannea pllk 

doldur•q tam••ıt bazı hanendeler 
bile, Haleriae pazu bulamıyorlar. 

Halbuki, MuaUd Cemiy•tt, bir ala
franp fal'kı 51'ntme mek:t.bl 
kur .. , hem alfranl'anın daha çabuk 
Jayılmauaı temia etmlt. ille• ıde bbe 
bir pçim aaha• aç.mat olar. 

* Bankalar caddeal, " Madam 
Karolln " it ldareh-eal •Dde
vlmlerl•d- lioll; 

-Herkea, IU ... ettileria lur.Wıfı•· 
dan, tembellltiaiea. lmyauhıtuadaa, 
aoy•azlupnd- 1iki1et eder. Buaa 
ıeHp bir de blH ıorH1ar ... B\E hizmet 
edecek bh kapı buluncaya kadar. da· 
ha dotruau a6aderlldlj'imiz bJr kapıra 
iyice yerleteblliuceye kadar onlardan 
çok fazla ıüçlilk çekeriJ. Kimi nde 
kOçUk bey. kimi evde btlyük bey 
yılıtll'· Bası eYlerde bamm kıakançbr. 
Bazı nlerde ayhll aJlarea takılır. 

Bazı nlerde it atwclır, baaan Jaaaım 
tahammül edilemiyecek bdu atıı 

bozuktur, bazı hanımlar bb6 poata
cılılr. Yaaıtalık ettlrmete kaUoıırlu. .. 

Tepeba•• " ı, evi., mldmwl111• 
lerlnden Hakkı; 

- Biz. lıaisllt it edindik ılbl bir 
l•Y• Beu orta•ektep meauauyum, otel 
kltiplitlodea, wuiao sanonlujllna 
kadar ruıyım, buna ratmea de, 1&p 
olabilecek bir balta bulamadım fitti. 
T eerGbe diye catrıyor!ar, laaltle gldl· 
yorawıuz. Oç ay ça1ııtırdı'ktao aoara 
lıluine ıelmedltlnlıl ıöylGyorlar n 
oa para E•nmeden savuyor• 
lar. Patranların keıfettiklerl bu 
bedaya adam çahıtırma uaulll, bl1te, 
lt•itlikten daha bGyUk hlr derttir. fı 
bulmaaııa tan .... t edealeriıı &O)'fUll• 

cıulutu da ayri. ----
Can Kurtaran 

Bir Defter· 
Dtl.a Nbalı Galatad• F erm .. 

necilerde bir cinayet olmUf, bir 
adamın kalbine brfUll mkılmııbr. 
Fakat tecarilze ıağnyan ba adam 
bir defter Nyednde. muhakkak 
bir &lllmden kurtulmuıtur. Hldi-
aenln içylltil, kısaca tudur : 

Fermeuecilerde boya Ucaretl 
yapan Yusufun, Nikola adında 
bir çırajı •armıı ve ~uaaf bunu 
geçenlerde iıinden çıkarm11. 
Nikola buna kızımı Ye eaki nıta• 
ıını 6ldlnniye karar Yermif ve 
dilo sabah Y usufuo lnüne se
çerek tabauca11nı ~ekmlt. kalbine 
doj'ru at8fletmittlr. Fakat mucize 

Bu Da Kırtasiyecilik 
Değilse •• 

Hlldhnet lurtuiyec11tkle mi· 
oadele eder. Bakanlar kırtHlyecl
lit• bir aU.a,.t nrll•ui içia 
••lr lze.riAe •mi' 1•fdırırlar. 
Fakat, aiıl temia ederlm kl bütlıa 
bu ••rretleH ratmen Jumam 
fİDe o laamamdıı. Taa da Jla• e 
uki taı. 

lıte •iH bir nıiıal dalaa: 
"Senim bir çoc•tum oldu. 

Doğum bir lautanede rapaldı. B• 
la•atane bana doktOl'un lm.1aeıaı 
•• mGeuueain millırlnl t&fıyan 
bir kAtıt nrdl. Bu kAfıtla dofum 
yapılan laastHenia bulunduğu 
•ıntalca nahlyeıin• ba1Y~rdum. 
Bir alfu• kijıdı iatedt.. Ver••
diler. Bir banle yaptılar "' 
dediler ld: Aıaaııaıa 1'e babuının 
kayıtlı buluaduldara mıntakalara 
bu 'kltıclı s8tlr1b, oralarda ka7ıt 
dGıttrOr, aoara ptfrirmaia. 

B•a IJabaııJJ•ı kaydım Kadı· 
ldJ1decfü, aauıaıa kaydı da Fa· 
tlbte. 

Halbu~ bu dalr• bana blr 
•Gfuı kAtıdı nrmell, ıonra bu 
teskere ile diler allkadar dalrelerl 

•aalyetten haberdar etmeli idi. 
lıia •uhkfıl 'ba defli mi idi ? 
Halbuki bl:rle 7apılmadı, baıtaa 
.. .,.. bi• anale ile l.tanbulda 
bir devu ••r•hatine pJuaam icap 
ıtti. Bu da kırtaıly•cilik detilıe 
hangJıidlr ? 

Bir Kahveci 

Vili yeti Pro
testo Etti! 
Kuruçeımede Tramvay cad

dealnde (15) numaralı kahveha• 
Denin ıahibl TemeJ, din noterlik 
'Ta11taıile vtliy.te bir proteato 
a6ndermlftfr. Temelin lddiaıına 
ı5re., poliı bir ay evvel kumar 
oyaabldıtı •annlle bunun kıraat• 
hanesini kapatmıı ve kendfıloi 
ele mahkemeye vwalf. Muhake
me neticeaiııde Temel beraet ka· 
ıran almlf. Ba kararla 8etDdat 
lkaymakamhfı•• mlracaat ederek 
dlJ[klamıa •çılmuw btemiı, 
bymakanlhk h lıtida)'I Emniyet 
Mtidlirltlflne pndeJ'lldt. Emalyet 
lllıdlb'llftl İle •tlteaddit mlracaat· 
lanaa •llabet ••)'• m•aft lbir ıce
Yap -.ermemlftir. lft• "-- tçln 
ele Valiyi protuto etalf, •uar 
Te dyan iste.mittir. 

kabilinden, çıkan kW'fUD Yuaufun 
sol cebindeki mahbra defteriae 
teıadnf •tmit Ye defterin içine 
aaplanıp kalmıftır. Fakat Yusuf 
bu ıillhlı teca vllz karflBID da dtı
fllp bayılmqtır. Ôlllmden kurlu· 
lan •damcajaz blru MIU'A ayıl
ttlmıt ve Nikola da yakalanmııtır• 

SON POSTA . 

1 

Sekiz Nüfus Cüzdanlı Adam! 

Kaymakamın Odacısı 
Para Sızdırıyormuş 

Fakat Dün Yakala- Çii;·ki~rimi;-u--·· 
nıp Tevkif Almangada 

Edildi Çok Beğenildi 
MUddelumumilik Fatih Kayma• 

kamhğı odacılarından Hasan 
hakkında tevkif kararı almıttır. 
iddia edUdJgine göre, ba kararı 
icap ettiren hAdise tudur: 

Odacı Haaan nUfuı dairesinde 
kaymakamlıkta itlerini yaptırmak 
lçf n ıundan bundan para ıııdınr· 
mıı. Bir botanma kararı alan 
SaJibanm bu ifiDi ntlfuı kltlğiln• 
yazdırmak için kendilinden 2000 
kurllf, Raif •• NHlm adlı daha 
batkaluındaa da be,.r, ona.r lira 
almıttır. Haaanın latl arandıtı 
zaman batk•la.rma aid tamam 
8 tane nlfu clzd .. ~bu.tbr. 
Tahkikata blriad mlatutlk el 
koymuıtv. 

Madam Elmasyanı 
Öldürenler 

Evvelce Tıevklf Edilenler 
De Suçlu Dej'ilmiş 

Elli aD.n evYel Sanyerde Madam 
Marl ElmMyan adlı bir ermeni 
&engini öldUrDldG. Polis, bu dna• 
7etJn ıuçluıu olarak Uç 1ıUn enel 
•Uddeiumumlliğe Antakyalı Va· 
lııaola Rizeli Aliyi verdi. Müddei· 
amumillk boalar hakkında ıulh
mahkemealnden tevkif kararı al· 
dıktan ıonra tahkikah derinlef" 
tirdi. Bazı ldmaelerı çajırdı. Ha
•elerlnl aldı. ytbl8flirmoler yapb. 
Blıim lfrendlğlmfze ı&re, mGd
delumumllk bu Jkl adamın bu 
cinayeti lflodlkleri hakkında 
mahkeme7I tatmin edebilecek 
kuvvetli d.ıınerin bulunma-

ldığı netfceaine varmııbr. Şa 
halde icap ederse bugün bu iki 
suçlu ıerbest bırakılacaklar ve 
tahkikata ba§ka c•pheden deYam 
edilecektir. Şu neticeye göre de 
bu facia DatUndekl urar perdeal 
henlb kaJkmamıı demektir. 

Denize OUf tD 
Bet yaşlannda Mehmet lımfn· 

de bir çocuk, Kasımpaşada de· 
nia kenanada oynamakta iken 
bir aralık muvazenesini kaybede
rek denize )'UV•rJanmıı, etraftan 
yetiıen ıandallar tarafından kur
tarıl•ıfbr. 

Yat sebze Y• meyYa lhracab 
aerindtricl neticeler vermiye bat· 
lamıfbr. Dun Ttırkofi1e Alman
yadan gelen mektupta. çileklerl
mldn mazhar oldutu rağbetin 
dikkate değer oldutu anlabJmak
tadır. Tayyare ile TtırkJyeden 
çilek getirilmlı olması Almanları 
ve ltalyanlar1 hayrete dUtDrmftftör. 

Çileklermlz Berlinde okadar 
beğenilmfştfr ki derhal Aoanaı çile· 
ği iımini almıı ve en sayılı oteller 
Ye lokantalar tarafından araml
mıya baıJanılJDlflır. 

TtiTkoHaiD çlleklormizl acm 
naklettirmok için ErFranı tayyare 
tirketi nezdinde yapbA'ı t91ebbls 
Jyl ka"ılanmıf, firbt TUrktye 
çilelde.-ini dtba1aya tanıtmak ifbal 
Oattine almıı Y• Tlrki1eye bir 
cemile olmak hare bu rıl haftada 
lkl posta yapmak llr:ere her hafta 
bin kilo çileği Berlioe, Vlyanaya 
ve Parlse bedava taııyacatını 
bildirıniıtir. Gelecek yıldan ftJba
ren de kilosu 50 kuruıtan nakle
dlJecekt:r. Oflı bu blldiriğJ dtın 
akıam geç vakit almaıına rağmen 
telefon n te1graflarla yq meyn 
ihracatı yapan firmalara bildlr
miftir. . 

Bu sabah da aaat d6rtte Er 
Franı tayyaresi ile Berline ylz 
kilo turfanda pathcan s6nderll
mişttr. 

Hem Suçlu 
Heın De Güçlü I 

Poliı, dün hem auçlu, hem de 
alçUl bir adama yakalamııtn·. 

Bu yakalanm•J• 1ebeb olaa 
•ak'a Haliç Fenerinde geçmlttir. 
Bu ıemtto oturan Şerif lamindo 
biri, komıusu V uilaldnln bahçe
sine atlaınıf, eline geçebilen ye• 
mlılerl toplamağ'a koyulmuıtur. 
Bu mrada Vullald, Şerifi yakala
yıp dıpn çıkarmak iatemlıtlr. 
Fakat Şerif iblddete galerek yer
den bir taı almq ve ey sahibinin 
bapııı, tehlikeli ıurette yarmııbr. 

Dahlll Haberlerlmlz Bura
da Bitmedi. 8 ıncı ••rt• 

mızda Devam Ediyor 

P•z•r Ol• Hn•n B. Diyor Ki: 

Hax:ran 12 

1 

[ Glinün Tarilıi J 
Bir iki 
Satırla 

Kabzımallar DUkkanları 
Niçin Tutmuyor 

Belt:diyenin yeni yaptırdıil 
1ebxe ve mey va hail bir Tem
muzda açılacaktır. Fakat kabzı
mallar haldeki dllkkiolan tutmak 
istememekte, sebep olarak ta 
belediyenin kendileri için kano~ 
lara aykın ıartlar koydutunu Uerl 
ıilrmoktedirler. 

.. * * llAçlara Pul 
Bir Temmuzdan itibaren bi

ten haz.ır Ulçların fla tlanna a6rt 
birer pul yapııhrılacaktır. .. .. .. 

Kaçakçı Yolcu 
Daçya Tapuru yolcUlanndan 

Madam Elinanın çamqa.rlan ara• 
anda kaçak ipekli kumaı bu1Ull9 
IDUft mnaadere edilmfttlr. Madam 
Elina hakkında takibat 7apıJ.. 
maktadır. 

.. lf. .. 

lzmlr P•nay1rı 
hmlr. ar11ulusal paaayın banr

hkları devam etmektedir. Panayar 
dol · i ·ıe muhtelif dillerle hazır
lan i:ıroıtirler bugOo, yarın çık• 
mak Gzeredir. 

* * .. Deniz Bayramı 
Kaputaj hakkının TUrk ban• 

clraaına geçmesi dolıyıılle bir 
Temmazda yapılacak blylk d•ab• 
cUik bayramı komitesi diin de 
proaram iıil• mqgul olmuıtur. 

• * .. 
Ayalı Koptu 

Penclikte oturan ateıçi Nurl
nln ldıı Pakize, tren yolunda oy• 
narken tııorindon tren ieçmlf, 
Paklzenfn ayaA'ı kopmuıtur. 

.. « « 
Merlyete Girdi 

TOrk • Bulııar ticaret muka• 
veleıi dünden ttlbaren meriyete 
pmiıtlr. 

« .. .. 
Çocuk Tababeti Konteraneı 

EyltilUn yirmisinde lsviçrede 
Bal ıehrinde beynelmilel çocuk 
tababeti konferan11 toplanacakbr. 

Dört Ayakh Civciv 
Beykozda Yahk6yDnde kalı• 

yeel Recebin tavuğu dtsrt ayaklı 
bir civciv çıkarmıftır. Bu yara• 
clıht garibesi bir iki glln yaıa
clıktau ıonra ölmDıtUr. 

Tramvay Altmda Kaldı 
Hattce l&miode bir kadın; 

Boyoğlunda Metrutiyet caddeain .. 
den geçmekte iken vatman Ha
aıidin idaresindeki tramvayın 
eademeaine uğramış, yaralanmıştır. 

PoUı, vatman Hamidi yaka• 
auıbr. 

-=_,..-------------=---

Haaan B. - Paıarola balıkçıbaıı... 1 . . . Zavallı b•!ıklar ••• Bu hayyanlara 1 . . . Yahut ta fıçılara lıtif edil•r•k 
Ne o? •. Burada balık mı avlıyorauıı? ,ok acıyorum ... Şimdi ra tawada kızara•. aalamura yapılacaklar. Ne ltkonce yahuL. 

.. klar ... 

Balık - Hasan Beyi .. Ben de &ize acı· 
yorum. Siz tram•aylarda, vapurlarda diri 
diri ıalamura oluyonunuz ya 1 



12 Haziran 

1 
HergÜP 

Yunan Seçmesi 

• Dayak 

• Tersane 
• 

Yunan Seçimi 
_. Yunaniıtan yakın Şarkın ol• 
JKUD uluslarmdan biri olduiunu 
ııbat ettL Daha dun Atina •e 
.Selanik sokaklarında lhtilalcller 
· dolaşıyordu. Daha dun hükumet 
kuvvetlerlle halkın bir Jnımı 
karada ve denizde çarpıııyorlardı. 
Bugün de bu iki dliımao ku•vıt 
karşı karııya geçti. GürllltüıUzce 
bir seçim yaptı. Yunan intihaba• 
boa halkın bir kısmı lttirak et· 
memİi olabilir. Fakat ne de olla 
ahnan netice hükümet için de, 
Yunan milleti için de 6vUnlllecek 
bir olgunluk eseridir. 

Daha dün ihtilAlcUerin ve 
Asilerin hllcumuna utrayan bir 
hükümetio intihabatı bu derece 
serbeşt bırakması hattl kııka· 
nılacak bir hadisedir. 

lf 

Poliste Dayak 
iç lılerJ bakanını Kamutayda 

dayak me1eleslnden dolayı söy· 
lediği sözler mUnas.betile tebrik 
ederiz. 

Dayak eyde de, mektepte de, 
poliste de kuvvetlinin zaylften 
dtııkünce intikam almaııdır. 

Evde de, mektepte de poliıte 
de dayak aczin lfadeaidlr. 

Polis zayif olduğu mtıddetce 
ın basit Ye en kolay yol olan 
dayok usulüne mllracaat edebilir. 
Fakat kuYvetll blr poHı ldareıl 
bu iptidai •aaıtaya müracaatı bir 
kUçilklUk uyar. 

Evde, mektepte oldutu Fbl, 
pol:ste de arbk dayatın yeri 
kalmamııtır. 

Jf 

Gemi Yapabilir Miyiz? 
Hükumet birkaç sene içinde 

en milyon liralık vapur alacak, 
Bir heyet Avrupada tetkikat ile 
lbeşgul. Beri tarafta Ankarada 
bulunan l Holandalı bir uıntehas· 
ııstan bu gemileri memlekette 
Yapmak mümkün olup iolmadığı 
soruluyor. 

Salahiyettar olanlar diyorlar ki 
"Bunu Anupa kumpanyaları• 

nın aleti olabilecek bir ecnebiye 
ıormıya ne lüzum var. Bunu bi1e 
ıorsunlar. Haliçteki havuzlar dUn· 
Yanın en rahat, en gentı havuı• 
larıdır. Bunlar ıslah ediline, dtln• 
Yanın en mükemmel tersanelerin· 
den biri haline gctlrileblllr. 
lniiliz ve Fransıı hrBBnelerlnde 
Yandan indirilen bDyUk tranaat• 
lantiklerl bizim havuzda burundan 
indirmek mllmkUndUr. BinaeDaleyb 
Avrupada tetkikat yapılacağma 
veya ecnebi bir mUtehassasuı mD· 
taleaaı almacaj'ına, bavuzlarımıı· 
da tetkikat yapılım. Vnpur yap
tırmak fçln aarfedilecek paranın 
l.ir kıımı ile bu terıaneler yapıla• 
hlHr. Bizde gemicilik ıanayH t ... 
•ııUs edince de bunlara ek ola· 
rak demlrcllik, marangozluk, dök· 
hıecilik •• daha blnbir çeıit kUçük 
•asıayl teıekkUl edecek ve lıtan• 
bul için mUUhim bir fı merkezi 
kurulacaktır • ., 

Biz anlamıyoruz amma, anlı· 
Y•nlar bu iddiayl tetkJlr edeM 
bilirler. .. 
Özıu Sözler ı 

Fransanın ihtiyar kaplanı 
l<lemanıu, öleceği zaman vasiyet• 
llameainde mezara ayakUıUl fÖ
llıUimeaini tavsiye etmif. 

Sebebini sormuılar : 
- Hayatımda sırtım yere gel· 

llledi, mezarımda da sırtımın yere 
Kelmesinl iıtcmem, demiı. 

Moskova Büyük 
• Elçiliği 

Ankara, 1 ı - Eıkl Sn Baka· 
'9 Zekllnln MoıkoYa BOyUk Elçi· 
llifne taylal kararlaıbnllDlftar. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Tabiatı Kontrol il 

İnsanın bltilıı iddiaa1, aııırlaroa e11iri yaşadığı tabiat• 
hAkim olmaktır. Entlce yağmur, gökten gelen bir A.fıt, 
ıoğuk, kuraklık, bir ko.ıırga inaanın btttün bir senelik 
çalışmasını hiçe indirebilirdi. Fukat insan, r:ekdıı 1ayeıinde 
taltiatın biitün bu yılncı kuvvetlerini, yapıcı birer kuvnt 

haline getirdi. Tabiat• eıılı olmaktan kurtularak tabiat• 
hô.kim olmayı öğrendi. Ogündtn itibaren de hayatın şekli 
değişti. Bugün tabiatı nimi:ıde ve işimizde bir hizmetçi 
gibi kullanıyoruz. Türkiye de, tabiatı bu derece ıslr edebil• 

diğl gün, refaha ermif olacaktır. 

.. 
• 

SON TELGRAF HABERLERi 

100 Bin Kişilik Bir lngiliz 
Kuvveti Habeş Hududunda 

Her İhtimale Karııj 
Orada 

Toplandı 
Roma, 12 (A. A.) - Glornale 

d'ltalyan gazetesinin lakender
reden öGrendlQlne göre, Mı· 
sırdakl lnglllz sUel makamlar1 
100 bin kı,mk bir kuvvet 
almaktad1rlar. Bu kuvvetler 
Sudan • Habe' aınır1nda her 
ihtimale kartı hazır bulundu
rulacaktlr. 

balyada Seferberliğe Hız 
Verildi 

Roma, 12 (A.A.) - Silah al· 
bna çağırılmıı olan iki fırka fa· 
tlıt millıinln 11ferberliil devam 
ediyor. 

(21 Nlaan) adını taııyen fırka 
da ayın 2 l inde AYelino' da top· 
lanacaktır. 

(3 ikinci kiııun) adını taııyan 
frrkada General Traditinin ku· 
mandaaında toplanıyor. 

Ayrıca Ll•ourna çllncü Ber1aa· 
Heri alayı da· harekete hazırlan· 
maktadrr. 1500 kitilik bir itcl 
taburu da bugün Afrikaya gidiyor. 

Vehlp Pafa Habet 
Batkumandanı 1 

Roma, 11 (Radyo) - Popolo
ditafya gaıeteıl, eski Osmanlı 
orduıu kumandanlarmdan V ehip 
Pqanın Habeı orduıu haıkuman· 
danbğıaa tayin edildlğlnl haber 
veriyor. 

Mesken Bedelleri 
Ankara, 12 (Hususi) - Kamu• 

tayın önUmUı:deki Pazartesi günü 
tatil yapmaıı muhtemeldir. Klll• 
tUr encümeni muallimlerin mes• 
ken bedellerini daha lki sene mUd· 
dıtle tecil etmittlr. 

Yeni Kültür Bakanı B. Saffet 
Arıkan Vazife•ine Başladı 

Ankara, 12 (Hususi) - Knlttlr bakanlağına tayin edilen parti 
kamutay grupu aabaıkanı Erzincan saylavı Saffet Arıkan Yazlfealoe 
baıl•dı. V ekAlet iJeri gelenlerin tebriklerini kabul ettI. 

Eski bakan Abidin Ôzmen, birinci umumi mUfettitlik •azlfeılnl 
nzerine alması için baıbakan tarafından yapılan teklifi sevinçle kabul 
etmiştir. 

Samsundaki Çirkin Un Fiatı 
Cinayet lzmirde De 

Babasını Öldüren Çocuğu Yükseldi 
Ağabeysi T eıvik Etmiı 1 . 11 z· t b k 

zmır, - ıraa an asının 

• Sa~ı~n, 12 (Hususi~ - AdHye buğday aatııından çekilmesi nz ... 
bınaıı ıçınde bir çocugun baba· rine un flatlan çuvalda bir lira 
s~nı öldUrdUğUnU bildlrmiıtim yükselmit. Belediye de ekmeğe 
Cinayetin sebepleri tahkik edildi, 30 para zam yapmııtır. Fımcılar 
fU neticeye varıldı ı buna rağmen zarar iddia etmekte, 

Ölen Hakkı, çocuklartnı mira· az ekmek çıkarmaktadırlar. Bir· 
11Ddan mahrum bırakmak kara- çok mnıtahsfllor hmlrdekl ko

rını vermlt •• bütün emlikini 
ıon aldığı kadın Uzerioe intikal 
ettlrmiıtlr. KllçOk çocuğu bu 
cinayeti lflemeye •e•kedeo bDyUk 
çocuk ta yakalaomııtır. 

Alman Vatandaılı
ğından Çıkarılanlar 

Berlba, 12 (A.A.) - Bir ka· 
rarnlme ile elU kiti Alman tabi· 
yetinden çıkarılmıı, Mallan mB
aadere edllmlttlr. içlerinde ba
kanlarda •ardır. 

Bunlar " ulusa aadAkat,. için 
yermlı oldukları ıöze rağmen 
mlllete fenalak yapmıı olmakla 
lttlham edilmektedirler. 

miıyonculanna telgraf çekerek 
buğdaylarının 1atılmamaıın1 bil· 
dlrmitlerdir. Belediye Ye vlliyet 
Ankaraya mDracaat ederek Ban· 
kanın plyaaaya buiday YermealAI 
utemlflerdir. 

lranda Şapka 
Eski Serpuılann Yerine 

Şapka Kabul Edildi 
Tahran, 12 (A. A.) - Birkaç 

gtındenbeJ"i bl\tihı Iranda Avrupa 
ppkası eakl baılığm yerine geç• 
mittir. 

Karpuz Çıktı 
Adana, 12 (Huıusi) - Mev· 

ıimio ilk karpuz, üzüm ve inciri 
çıkmıştır. Bir haftaya kadar pa· 
zara ineceği umuluyor. 

/STER iNAN /STER 1 NANMAI 
Tnrk hava kurumunun açtıtı "TDrk kuıu., na Uye 

yuılmak lçia birçok gençler mQracaat etmektedir. 
Bu de, Tnrk ıeoçliğinlo hnacılıta olan hnesiol 

röıterir. 
Fakat ne ıariptir ki bir Bulgar srazetealnln mubar· 

rlrleri bu haberi blı:im gazetelerde okurken ıaliba 
ıöılerin• telHkop takıyorlar. GQya genç TGrll kıduı 

TOrk orduıunda pilot olarak çalıımak için mDracaat 
etmitlerl Banların yatları da 16 ile 2S areıında imif 
ve daha nelerde neler. 

TOrk kızları icabında kara, denlı Ye bava cephele
rinde vazife alacak kadar ceanretJi ve yurt · HYerdir. 
Fakat bua-Qn için ortada b~yle biıt•Y olmadıtına röre, 
Bulgar meıJekdaıın bOınOniyet sahibi oldutuaa; 

JSTER iNAN iSTER JNANMAI 

L--~-------------------------------------------------___, 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Napolgonun 
Eski 
Bir Sözü 

•------- S.rYer Bedi _ 

Bir dDıman orduıundan ziya· 
de bir gazeteden korktuğunu söy· 
leyen Napolyonun meıhur sözünll 
dünkü " Son Poata ., da okuyun· 
ca, elimdeki kalem göıümde bir 
ıUngU kadar uzadı; önümdeki 
hokka bir uçak bombası kadar 
~itti; maaamın fistünde duran 
kağıt kesmiye mahsuı kemik par• 
ça11 bir kılıç kadar hllyüdU; üs· 
tnoe oturduğum sandalyayı eğer• 
alı:, koşumsuz, karayağız bir at, 
kendimi de Attllanın bu zamana 
yetişmit cengaverlerinden biri 
aandım. Napolyonu tırkUten mat
buat orduıuna mensup olmak ba· 
na bir an için bu hayali vermişti. 

Sonra kendimi toplayarak hemen 
kalemimin ucunu yokladım. Bunun 
bir insan değil, kertenkele öldllr· 
mesi bile kabil değildi; hokkamın 
içindeki mürekkep ancak başka· 
larma • yıkanınca kolayca çıka· 
bilecek • lekeJer sllrmiye yaraya· 
bilirdi; kAğıt kesecek aletin ki· 
ğıttan baıka birıey keımlye ikti• 
darı yoktu. 

O zaman kılıcın kalemden 
korkusunu yersiz buldum. Blrhi· 
rine hiç bir alanda reka betI olml
yan bu iki maddenin yurt mllda• 
faaıı günlerinde ne mnkemmel 
dost olduklarını da dilfUndüm Ye 
kendi kendime dedim ki: 

., Zamanının kalemlerini yont• 
mak lçJn kalemtraı yerine kılıç 
kullanan Napolyon, belki muay• 
yea bir devir ve muayyen blr 
ıa:ıete için bu ıözO doğru s6yl .. 
mlştlr; fakat bu korku her devirde 
her gazeteye karıı yaıaaaydı her 
memleketin dOımau ordusundan 
ziyade kendi matbuatından kork· 
ması ve ona kin beslemesi llnm 
gelirdi. Halbuki baıta Napolyoaun 
Franıaıııı olmak lb:ere birçok Uerl 
memleketler, buglin, o korkunun 
hazan bir 'kuruntudan ibaret ola· 
bileceğini anlamıılardır. ,, 

Dut Ağacından 
Demir Üstüne 

Düştü 
Ayaıofya Üskftp sokağında 

oturan Remzi oğlu 13 yaşında 
irfan dün dut ağacından 
dllımDt. 1&ğ bacağına yerdeki 
bir demire aaplanmıftu. Demir 
çocuğun bacağının bir tarafından 
girip öbllr tarafından çıkmıtbr. 
irfan haataneye kaldmlmııtır. 

F utbo lcularımızRo-
manyaya Gidiyor 

Fener bahçe ile Gihıeş takım
lan muhtelitl Romanya futbocu
larile maçlar yapmak tlzere bu 
ayın 23lhıde BUkreıe gidecektir. 
Muhtelit, orada 25 ve 27 haziran• 
da iki maç yapacakbr. 

Adliyede Bir T okatP 
Avukatlardan Hayri, kendlain

den kaydiye paraıı iıtiyen Üçün· 
en ceı:e mfibaıın KAmile bir to
kat vurmuş, derhal zabıt tutul-
muıtur. 

Temel Yasa 
Partinin Ana Vaııf ları 
Tebarüz Ettirilecek 
Ankaradan bildirildiğine g6re 

Te~kilatı Esaiİye kanununda Halk 
partisinin ana \'aııfları olan lnkı· 
Uipçılık, devletçilik, halkçılık, mil· 
llyetçilik vasıflarını tebarüz et· 
tirecek değişiklik yapalmaaı için 
ıaylavlar arasında bir cereyan 
vardır. Yapılacak kanuni teklif 
Kamutayın önümüzdeki toplanb· 
aında ıörOtlUecektlr. 



Yazırlı da böyle bir met .. 
bin lnıaaını duyan komıu 
k6yltller de Pirlibey mektebi 
talebeal geçenlerde bu k6ytı •• 
mektebi ziyarete gidince Yazarlı· 
larda mektep heyecanı artmıı ve 
çok ıe•İnmlıler, kendi çocuk· 
)arının da mektepli lolıiına 
ılrmelerl için canla baıla aa•ap 
karar •ermiılerdlr. Y azırlıdau 
Muıtaf anın HYinciaden hamiyeti 
ıaleyana ıelmlı, Pirllbey mektebi 
çocuklarından kimHılzlerlae yar
dım olmak &zere hemen teberru
da bulunmuıtur. 

Kazanın kaymakamı lhıan 
yeni bir mektep inıa eden Y azlrh 
k6y heyetin• takdlrnlm• 16ader
miftlr. ·Yazırlı halkı, ı•nlt tarlala• 
nnda mtıhlm miktarda pamuk 
r•tiıtlrerek ıeçinirler. 

SögUt Yangını 
Snğnt, (Huıu11i) - Bir yanpa 

neticesinde 32 evi ve 20 ıaman
hklara yanan Sarıca köylülere 
hükümet tarafından yardım etlll
mektedir. Hililiahmer de yanıın· 
dan çıkanlara yardım etmektedir. 

BUfUN ULKE.Yl 
HERCtUN 

.,. 
DOLASAMAZSINIZ 
FAK.O.T 1 

~n•osfa 
DAKİ ~IR. TLAN 

6üTUN ÜLKEYi HER '-'JN DOLA$11 

Kırk•l•t memurları Wr uada 

Susığır lıkta 
Kongresi 

Kırkağaç ( Huıuıl ) - Hafta 
tatili kanunu burada btlyDk bir 
al ika ile karıılanmııbr. Bllttln 
memurlar kanunu• tatbik edllditl 
ilk tatil ıOnlinll toplu bir halde 
•• pek neı'•ll bir ıurette tH'ld 
etmiılerdlr. Yapılan kır ejlenll· 
ılnde çamlıta ıldilmlı, bu eğlen
tiye lttlrak etmeyen tek bir 
memur kalmamııt.r. 

Ka1amızdaki berberler de bu 
ka11uola hafta tatilinden iıtifadeye 
karar •ermiıler ve bir taoHİ 
mUıtHoa olmak ftzere hepıl 
birden dnkkinlarıaı kapamıılar
dır. Berberler de memurlar aibl 
ilk tatil ıUnOnil hep bir arada 
kutlulamıılardır. 

Bir Köy 
Yapıldı 

S111ıtırlıll: aahwlan b7makamla lteraber 
Suııjırlık (Huıuıl} - Burada klyde haftanın muayyen gUnle• 

52 klytıa muhtarı ve ihtiyar b.. rinde mU1amereler •e konfcranı· 
yeti aıaları nahiye mlldtırlerl tle lar •erilecektir. Kaaabada lrıat 
dahil oldutu halde kaymakam heyetleri teıkil edilecek ve bun• 
Münip lıbanın baıkanlıiı altında lar klSyleri dolaıacaklardır. 
bir kly konıreıi yapmıılardır. Karamanda Emaye Atölyesi 
Bu kongrede köy itleri konuıul· Karaman (Huıuıt) - Burada 
muf, Ba) ındırlık lılerl, k6y Dil· numara •e ıokak levhalarını ya• 
mu ne bahçeleri laakkında faydalı pacak olan bir emaye levha f ab-
kararlar abnmııtır. rikatı açılmııtır. Bu atölye yalnız 

Köy undıia varidatını artta- Kar~mana ilzam olan levhaları 

rıcı tedbirler de ittihaz edllmlıtir. değil, dijer clnr kaıa •• nabl· 
A!ınan kararlara ıire köylerde 7elere ilzam olan le•haları da 
iUltUr itlerle• ehemmiyet, her llazarlamaktacLr. 

Karamanda
Atatürk Heykeli 

Karaman (Huıuıl) - Cllmbu
rlyet meydanındaki belecll1• p ... 
kının ortaaına Atattırk'lln ,Oıel 
bir heykeli konulmaaı kararla1br1l
mııtar. Heykel oturajıoın temell .. 
rl kazılmıya baılanılmıfbr. 

Söğütte 
Bir Adam 40 Kuruı Bor

cunu Vermemek için Ala
caklııını Öldürdü 

Söjiit (Huıuıi) - Çaltı kayla· 
den 65 yaıında Hacı Haıan, AJı. 
metçl Ali otlu Mehmette alacalı 
olan 40 kuruıu lıtemiı, bu ylls
deo çıkan kaviada Mehmet bal 
budama bıçaiale Haaaaı yarala• 
yıp 6ldUrmüıtOr. 

Kayseri de 
Yeni Gaziantep Saylavı 
Şerefine Bir Ziyafet Verildi 

Kayteri, (Huıuıt) - Gazian
tep ıaylavlığma namzet ıöıterllea 
korgeneral Ali Hikmet Ayardelin 
Kayteriden ayrılııı dolayısile be
lediye tarafından ıinema binaain
da bir ayrılık ziyafeti verilmiıtir. 
Bu ılyafet çok 11&mlmi olmuı, 
lise ve ortamektep mu11ikl öiret• 
meni Şaban Saykom, güzel ve içten 
ıelen bir ıöylevle yeni tayla•• 
uj"urlu işler baıarmasmı dilemiştir. 

incir Alivre 
Fiatları 

lımir, (Huıuıl) - incir alivre 
fiatları da teabit edllmiıtir. Al· 
manya için Ekıtrisaima Cenevln 
incirlerin yUz kilosu eylôl ayı 

teslimi 9 TUrk l iraaı , birinci teı· 

rin teılimi 8.75 tir. Cenevinler 
Londra ye Liverpol için eyl61 
teslimi 16.5 ,mn birinci tet rin 
teali mi 16 ı i l indir. Ihrac<ı tçılar 
yapılan para iade1tinin Restorno 
değil, komisyon olduğunu Türk 
ofiH bildirmi,lerdir. Jt 

Dllngt1 llctı•at Haberleri 

1 

Budapeıteden yaıılıyor ı iç 
Macerbtan itler BakanhğınıD 

yeniden ibdaı 
lono111lıl•• edlJmHI vealleslle 
l•ıln Vlll'CI· r.lacar Ticaret Da• 

e•lc kanı ıöylevlnd• 
dOnyanın ekonomik alanda ıtt• 
melde olduju yolu ıaıtererek 
Macarlana da erı•ç buna uymak 
ıaruretinl ortaya koymu9tur. tica• ı 
ret Bakanı btık6metin lıtlhaalltı J 
korumak ve kontrol etmek meq 
burlyetlnde oldutunu ılSyllyerek 
yakın bir lttlkbalde eadtııtrl llı 
atrqanlann idareli bir ekonomi 
ıiıteml lçhı flmcllden keadllerlal 
bazırlamalanm tanly• etmlıtir. 

* Romadan yazılayor: ltalya , .. 
ltalıoıla 7ualannda buf-

day flatlann .. 
6•111•• ~·- muntazam bir '°' 
lıallılaıtı rette artııı Ziraat 

bakaalıtımn ı&•llnden kaçmamır 
tar. Bu bakanhk memlekettekJ 
butday ttoklarımn ihtiyaca kd 
ıeldltlnl •• yapılmaıına m&laad• 
edilen idballtla birlikte memle
kette bir butday ııkınbıı dol
maıına lmklnı bulunmadıiını bit 
tamimle bildlrmittir. 

Flatıa yOkHlmealne Teali• "'"' 
ren Speküllıyon itlerinin memle-
ket ekonomiıi aleyhinde bir br 
reket olduiu da bu temim• iliff 
edilmektedir. ----- ..... ·~ ...... _ ... ---. ·-------

' ... ... Polta -ıLlN FIATLARI 

, .. _ a..,.,.,., • ......... ;ı. 
tir .aı11111111 liri .,,,,. 6tr , .,.,,,,., ..,.,, ... 

2- $cg/• .. •• ,.,.. 61r soıtll• 
.. ı,. IMra /Hlh ,.,.ıardır: 

loıııl 

tayfa ıayfa sayfa aayf• Uiğer so• 
t 2 s , _ 5 serler ~ - -- 1 400 2150 200 100 60 

Krı. Krıt. Kr11. Kt~. Krt. • 
-

""'"'' J91r:Bır .. ntlmtle 
(8) le/ime oordrr. 

4- ince '1• kalın gazı/at 

tutacak lan ıere .~ 
Mntiml• ölçiiliir. 

.......111 

t 

t 

t 

• fa 

-
• 
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( Siga•et Alemi ) 

Italganın 
Yeni Manevraları 

ltalyamn doA"u Afrikaaındald dan
•ıııa Almanyanın milliyim glSrliamHl, 
bir zamanlar epey ır•ri'inleıen Alma•
ltalyan milnaaebetlerlnl yumuıatb. 
Ve binnetice, Tunaya elnr dnletler 
lra11nda genel bir miuk vticude 
ittirmek lçia Romada toplanacak 
olan konferanH AlmaDyaoıo ittirak 
•taıui imklnlarını yarattı. 

Almanya .tarafından AYusturya 
hakkında gizli açık hiçbir emel bH· 
lennıedlQ'ine dair kHln temiaat nrll• 
llbeılnl iki dnletin iyi i'eçlnmHl için 
l•rt koıan ltalya, bu arzuyu yerine 
tetlrmek makaadile ıon söyleTine 
baıı fıkralar illve eden Hitl•rin b• 
•6ıterini betenmemlıtlr. Bu tellkkl· 
•ini timdi açıla yurmaktadır. Bu H• 

bıapledirkl Almanya ile ltalya, yeni 
battan fikir teatlıin• koyulmuılardır. 
llu mUnaHbetle Almanyanan dltOn· 
teıi ıudun 

Tuna miHkına ıirecek olan deT· 
lıau., arasında hiçbir iıtiına olmaya
taktır. Herkes, aynı vazifeye batlana· 
taktır. Almanya, ancak bu eau dahi· 
liıade Tuna andlaımuına dahli olabl· 
lecetini bildirmektedir. Yalaıs, bu and· 
1•tlbaaıo mHeli bir Franıııı: • SoYyet 
~uıya, yahut bir Çekoılonkya-Sovyet 

Uaya mlaakına beazememHi lale• 
tlııdedir. Ç<lnkG Almanyaoın oaıarın• 
da, bu neTI misaklar, basit birer 
"1Utekabll emniyet veaikaıı olmaktan 
daha fazla ıeyJerdir n ukeri mabl· 
htte eserlerdir. Almanya, Tuna mi• 
'•kının böyle bir mahiyet almaaıaa 
lbuarızdır. 

* Alman-ltalyan görOımelerl, ltalya• 
~n Afrikadaki emellerini lıtedltl l'ibl 
d hakkuk ettirememHiaden dolayı 
t 11Jduğu iokiaar lle bauöatermiı bir 
~•ıahar uyılabilir. Bazıları, bu hare• 
etı, ltalya beaabıaa, FranH •• lıııril· 

tere üzerinde tHlr yapmak için lbtf. 
)ar edilmlı bir mannra addediyorlar. 
it Verilebilecek ad ae oluraa olıun, 
f u hatta hareketin bir ani ııyaıal 
ındılcçılıktan baıka bir manası ola• 
'-lıyacatı bedlhidlr. - Süreyya 

BABiC:I 

Rusya - Fransa - Çekler 
Üç Devlet Elbirliğile Hareket Edecek 

.......... -.............................. -... ·--···-
Lavrens Hem Öldü, 

Hem Yaşıyor 1 
Japonyada Da Bir Lavrenı 

Var V • Şimdi Çfndedir 
Şanıhun, 11 ( A.A ) - 11 Mançurl· 

ala Japoa LaTrenı'l ,, diye anıla• 
TClmi'en.ral Dolhara, japon7a'oıa 

dlleklerlaln yerin• l'etlrllmHine çalıt
mak Gı:ere buradan Pekin'• gltmlttlr. 

Çölde Susuzluktan 
Ölenler 

Parla, 11 (A.A.) - Dakarda hulu· 
naa d6rt ııenç yerli leçl, Sudan ...... 
raıında IUIUıı:lulltan aımaıtlr. Dualar 
Hkh: aylık lzlnlerial weçfrmek IHH 

•!'.Gleketlerine danOyorlardı ye oto• 
~'Dilleri bo.auldutu için t.u faciaya 
kurban 8'itmitlerdir. 

... 

s • ...,..t 
herlcly• 
koml1el'f 
Lltvlnol 

ve Ben•• 

Fra•H 
dıt itleri 
bakaaı 
Laval 

Fransız işçileri Hit1er Or-
dusuna Karşı Duracak 

l lfnia dlJ••iae Te Franaada Terilen 
Fakat lngiliz Sosya- anlam• kabul etmeliylıı: ... 

lnglllz l9çllerl 

1• ti rı· Sa aclara Londra 11 ( A.A) - Brlatol'da ıs • v y toplanan rn.ilf s ıoıyallıt kongrHlnde 

1 Barııın T ehlikedcı 
Olduğu 

inkar Edilemez ! 
Moıkova, l 1 (A.A.) - " Aalatıldı

tına g6re, B. Ben .. , Llhinof, Stalln 
•• Molotof arasındaki konuımalar, 
SoYyetlerJe çelıı:oslonkya aruındakl 
ilgilerin tekli hakkında aoa bir mem
nuniyet uyaadarmııtır. Yıl içerlılade 

her iki ilkenin blrlblrlne yakınlaımaaı 
Te genel barııı eatl• •ak 10 lunda 
elbirliti ile çalıımaaı yOzQndea büyDk 
itler baıarılmııtır. 

İki Olkenin dnlet adamları, hli· 
k6metleri araaında yapılmıf olan 
uzlatma n andlaımaların, elblrlltlnl 
denm ettirmek H aradaki tecimel 
( ticari ) illtiklerl uy«un bir tarzda 
i'•nlıletmek için Hflim bir timel 
kurmakta oldutunu sllylemlılerdir. 

Bu konuımalar ııruanda araıuluHI 
kurum da gözden ıreçlrllmiıtlr. Her iki 
devlet adamları, i'•n•l barıfın ıonucu 
hak kanda ortalıkta bir korku duyıuııı 
bulunduğunu teslim etmek ıı:orunda 
kalmıtlardır. 

Bildirik 16yle bltiyon 
• Her iki taraf, barııın b6lftnmes 

bir b<ltltn olduj'u Hası üzerine, •nea• 
Hl bayaallıtın dGzenlni kurmak key• 
fiyetlnin önemi hakkında UJUfmuı• 
lardır 

,,-------------------...... 
Gönül lıleri 

Klzlara 
J4 

Umit Veren 
Erkekler 

" On aydanberi bir kızla snlti
yorum. Nihayet eYlenmemiı mevzu
bahı oldu. Fakat mab ndyetim 
buna milaait detlldl, lnz çalıfbQ'& 
için kazanıp beraber yaıayacaj'ımızt 
söyledi. Fakat ben nleadltim biı 
kadının artık çalaıma11na mGıaade 

edemem. Baıımda bir aanem bir de 
kız kardeılm YH. Bu ıerait dahilinde 
evlenmeyi mGmkBn w6rmedim. Kız, 

baıkaaı tarafından llteadltint ı6yledL 
Bu mahzurlara dlltlnerek ıerbHt 

oldutunu bildirdl Çok Gıı:OldO, ben 
ondan fada GzOldQm. Fakat batka 
ne yapabilirdim?,, 

Vertll 

Bu iıte aııl dertli olan mek· 
tup sahibi detfl, ortada aldandığı 
anlatılan kızdır. Bu dertli Bay, 
fUphesb ki kızla OD ay sUreD 
mUnaaebetl eaaa11nda evlenemi· 
yeceğlni biliyordu. Mail •az.iyeli 
birdenbire dllr.elecck değildi. O 
halde bu kıza ne diye boı 
ümitler verdi. 

Bu vak'a bir değil, bin değil, 
bütün lstanbul kızlannın derdini 
tasvir eden umumi bir vak'adır. 
Gençler, kızların evlenme hayal· 
leri~ lıtlsmar ederek onları alda· 
tıyor, ıonra evlenme meselesi 
ortaya çıkmca bir maıeret bulup 
işin içinden ııynbveriyorlar. 

Bu vak'ayı, her tanıdıkları 

erkeklerin her ıözUoe inanan ve 
onları evlenecek zanneden saf 
genç kızların kulağına küpe olsun 
diye yazıyorum. 

TEYZE 

SoYyetler, Franıa •• Çekoılonlır.ya 
arasındaki andlaımalardan ıonra 

ı•ael bayaallıj'ın daha i'Hlf bir 
tarzda kurulması için, ıtmdfJe kadar 
ı•çin emeklerine denm etmiye 
azmetmlılerdir. 

G• • • kJ Stafford demittir klı 
ırışmıyece er " - KapltRliatlerin emri ile •• lehi•tanda 

oalarıa faydalanma11 için açılacak "' 
Mulbu.1, 11 ( A. A. ) - Franeıı unılara hiçbir t•ldlde rirıaiyecetiıı:. · 

ıoıyallıt konırealndl B. Lıon Blum, Celeoek ıuı hnkameti, lnıilterenin Almanyanın Yahudi/ere 
demiıtlr ki: rlklenditi bltOn angajmanları detiı· 
·- Hltlercl Almanya .ıuıal toprafl tlrmelıı laakkını elde etmelidir. ,, Yeni Donanması <"aldırıl' Jı baaacak oluna, i'erçektea aaaırım ki, ,.;,ı Uı 

Franaa•ın bütüa emekçileri dlımaaa Habeı imparatoru lnglllz Donanmaeının YUzde Varıon, 11 (A. A.) - CumartHl 
karı• dikilecektir. otuz beti Olacak rOntl Yahudiler tarafından bir knwa 

Bu.Da ve bu.ünkCl 4urumla, Kıyınt (Suikaıt) yapıldığı Parlı, 11 ( A.A.) - Dıyli tel- Ho&1ında öldllrlUmClt olan bir Polon· 
Almanyada l9slzllk FraHanla Hltler tarafından yenilme- ırafla Tokyodan S"•len bir habere yalının öllıO kalkbktan aonra, 

Berlin, 11 ( A. A. ) - Mayıı ıinl dlıtıamek mlmkGıı dttildlr. Yine Yalana Çıkarıldı ıöre, lngiltere, Almanya'ya kendi Yahudiler• karıı tlddetle aaldmhn11· 
'Yı içinde Almanyada bulunan Çtinkl buau baıumak ltl• Hltler Londra, 11 (A. A.) - Ta1mlı wa· donanmasının yO.ade 35 i nlıbe· tır. Her iki taraftan birçok yarah 
~ SoTyet RU1ya1a karıı da ıanf açmak nteaiae AdfHbabadan blldlrlldltine tinde bir donanma b•lundurmalc yardır. Bunlardan biri laaataaıde hı'iıler 2.020.000 idi. Ba ıayı, zorunda kalacaldır. Şimdi komlniıtler •6re, bir a7danberl Dike lçlade do- hakkını vermektedir. 8lmGıtür. 
2 r ay içinde lııiı ıayıııaıa ye aos1allıtler, uluaal mHele GHrlnd• laımalda olan Habeı imparatoru Japonya, lngilterenln b• ka· Bir Yabudl H bir Polonyah lnt 
t l3.000 kiti azaldığını glSatermek• aJralmıf detildlrler. Bir ıea•I for•ll Harara d6amlıtUr. Bu ıesi (Hyabat) rarını kabul etmektir. takımı da bir futbol maçıada lır.ugara 
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1 

Demir Ağa, gözlerini kııarak ıordu: t O da CeYat Beyin 2.6 _N.o 11rmıı ım. ııra 
~ Edebi ...,,;qı- YHa•: bakb: - Hacer Hanım, neye bu ka· Hslnl duyduk. Neredeılnl:ı? diye 

Tefrikamı• llahmut Yesari 9 • - Neden? CeYat Beyi mi yal· dar kendini kaptırıyor?.. bizi arıyordu. Hacer Hanım, 

Çam Tırtılları 
aıı bırakmak itemiyordu? Muharrem Bey, dudaklarını ellerindeki ıar11lan atb, ıofaya 

Bu ıual, Muharrem Beyi ıa· bllkmU9tü: koıtu. 
ıırtmııtı: - Onu, kendisine ıorunuz... Demir ata, ucundaki izmariti 

"a Otel 1&htbl, ıaıırmıı aibl bak· 
•kta idi: 

- Anlattım ya, Demir •ta ... 
Demir ağa, gOr kaılarını çat• 

~•t, sıgaraaınıo dumanlarına ba· 
)ordu: 

dt - Doj'ruıunu diyeyim, ılSyl .. 
~lerin biri kafama girmedi ... 
, . fırn çok karııık... Sana da 
tıyet amma, anlatıverin de gayri. 

Muharrem Bey, gUIUm1edi: 
- Eziyet dej'll, anlatayım. 

tlb·Demir ağa, hatırlatmak ister 
ı •lile lıaret etti: 

~ - Baıından sonuna kadar ... 
' bir eksik, ne bir fada ••. 
~ GU:ıelce otel sahibi, Demir 

11 lanın durpnluğunu, dalgınhğanı, 
~!~llktı vak'anın sarsmtııma 
tıyordu: 

" - Olduğu gibi anlatacağım, 
tall, hiç taaa etme... Cevat Beyi 
~t~O:ıeğe mliafirler ıelmiıti. Mlld· 
~1 'Utnumt Bey, Müstantik Bey, 
ıı/ de kAtlp ... Daha onlar, burada 
tn Lı • 

..-ıacer Hanım gelmıf ... 
- Sen, görmedin mi? 

tt - Hayır .••. Huriye kadın, Ha• 
t Hanımı, ıokak OıtUndeld 

odaya almıf. Misafirler gidince, 
Cevat Beye haber Yermfı, 
Hacer Hanım, Cevat Beyin oda· 
ıma aftmiı 1 

Demir Ai•, kaılarını kaldırıp 
indirerek ıoruyordu ı 

- Demek, Hacer Hanım 
hepimizden evYel buraya gelmiı? 

- Evet... Zihni Efendi, aenl 
bulmata ıitmiıti. Bea, otele 
döndllm, Ce Yat Beyin yanına 
çıkacaktım, Huriye kadınla konu• 
ıurken, bir de baktım, Ztbnl 
Efendi, ıoluk auluğa, koıarak, 
ıellyor. Yolda Mehmet Beyle 
kapııtıianızı anlatb, hemen yukarı 
fırladım. MeHlayl Cevat ee,. 
ıöyledfm. 

Muharrem Bey, durmuıtui lkl 
elini dizlerine vurdu: 

- Doğruıunu ıöylerim Demir 
Ata, Cevat Bey, öyle bir ııçrayıf 
ııçradı ki betendim ••• Candaa bir 
ahlıştı ... 

Demir Ağa, bııll• taıtik etth 
- Erkek çocuktur ••• 
- Cevat Bey, dııarı çıkınca, 

Hacer Hanım da arkaıından 
ataldı. O da ıokata çıkmak llt
tlyordu. 

- Sokata çıkmak, görmek Buna, en doğru cevabı, ondan attığı u:ıun çubujunu dizine vu• 
fıtiyordu. Ben, bırakmadım.. başka kimH Yeremez. Fakat ne ruyordu : 
Epey çırpındı, bağırdı. Onu, ıo· olsa, ı,adındır. Benim diyen erkek· - Cevat Beyin Hıbal duyunca 
kak fiıtündeki odaya götürdüm. ler bile böyle ıilAhlı, kayaaıya aklı baıına mı ıeldi ? 
Pencereden bakıyordu. Bana, kavgalarda geriler, ıaıalar, sar• Otel sahibi, buna da kaça• 
Mehmet Beyi ıordu. sılırlar. makb ce•ap ••rdlı 

- Mehmet Beyi tanımayor - Orası öyle... - Orasını da, kendine ıor .. 
mıydı? - Mehmet Bey, dewflfnce, Ben, ne de1em, yalan! 

- Tanımıyor olacak ki, Meh· Hacer Hanım, buton botun bo· - Hele hele.. Senln içten 
met Bey, bu mu? Dedi. O daki· zuldu. Onu pencerenin ISnUnden d uyuşun,. 
kada, Hacer Hanım yalan söy· çektim, bir koltuğa oturttum. El- - DoğrUIUDU lıterHn, öyle 
(emiyordu. Hattl okadar dikkatle leri kan içinde idi. Huriye kadını ıaıkın bir halde idim ki etrafımı 
bakıyordu ki zorla habrlamak ite• çağırdım, eczacı Şevki Beye ha· ince görüp, ince dUıUnemlyordum. 
diği anlaııhyordu. Hacer Hanım, ber gönderdim. Hacer Hanım, Demir ağa, lnaomıt rtbl baıını 
Mehmet Beyi tanımıyordu. ellerind•n akan kanlara bakıyor, 18thyordu: • 

Demir Ağa, ıol elile poı bı· gülüyordu. O ıırada, akla pek 1•· Sonra ? 
yıklarıoı çekiyordu& rinde değildi. Mehmet Bey GldO· 

Ben de ıofaya çıktım. 
P ki M b B b mn? Demir ağaya bir ıey yapar· 

- e , e met ey, u Cevat Bey, Hacer Hanımın kanlı 
k d 1 l d k larmı? Hapae atarlar mı? dive 

a ar ya an arı nere ın çı arı· ' ellerini görünce ıııarmıttı. Bana : 
d 1 soruyordu. 

yor u - Çabuk, sıcak ıu bulun •• 
M h B l Demir atanın, yanaklarında u arrem ey, omuı arını Yıkayalım! dedL 

kaldırmııh: hafif bir penbellk uçmuıtuı 
- Beni, taaa ediyordu, lSy• Demir aja, Muharrem Beyin 

- Okadarını bilmem. Fakat it mi? iÖılerinin içine bakıyordu: 
Mehmet Beyin ılllha davrandığım Okadar mı ? 
ıörllr görme& Hacer Hanım, ca• - Kendi 1oksa, Allaha bu-

d ld ki 'ad. - Okadar.. Ben, Cevat Be· ma oğru atı ı Ye yumru arı ... 
ile camları lndirlYtrdf. O anda - Peki, sonra? ye, ecıaneye haber gönder· 
deli gibiydi. Dotruıu, ben, onua Muharrem Bey, yutkundu: diğimizi söyledim. Bir müddet 
halinden korkmuıtuml - Eczacıyı bekliyorduk. Hacer bekledik.. Huriye kadıa, döndü. 

Demir ata. duriuD durpn Hanımın ellerini mendille, havbyla ( Arkaaı var ) 



J Diaga H4tlinleri t 
Mavi Kurdela 
Kimde Kalacak? 

Okyanuıu en kı1a ıaman iç.la· 

lnılllz ıa- de reç•• Yapun111 
dir•iae hm •••• 

's•l•l11rln talt- kurG.ll tak•=•• 
111l11leri.. &t.d.nwi _... 

tir. Bir rekOI' lnrmıy• ipret olan 
ba ma•i kurdell ıon zaman
lara 2.U.ceye kadar Alman)an• er... tnuatlantlk vapun1 ... 
da74h, Fran .. :alana Bremen'dea 
heme• Wr miıH blyUk olan Nor
mandla traaaatla•tlji ondan _. 
atte bir ..U lradar fazla ılr' at 
temin ed.nk maTI kurdelAyı aJ.. 
clt, falrat muhafaza edebilecek 
mi? 

lnalllz ıazetetert ıDphededfr.. 
ler. Filhakika Normandia dere• 
eeılnde hllyllc olan Keen Mary 
••huleld lnrfJlz TranutJantftf bir 
bt •J• kadar Uk nferlnl yapa
cak " ,,}coru lnrmata c•bta-
calıtır. - -

Normudla .. atte 21 .U 
llr' at ,.pm.,tır. Bir Ioılits ıaz .. 
talnla tahminine bakanams 
Keen Marı 34 mil J•pacakhr. 
Fakat lntllfz lrampanyaıının 
mldlrls 

- Bu huıoda Mçhlr ıeJ llr 
llJemem, tlemlftir. 

Deinek ki lnglli:ıler ıapiede
cltrlv. Alelbuıuı Almanlar h .. 
•h bir ı•Y ı&ylememftlerdlr. Yeni 
J•pacaklan TranHtlantHde reko
ru tekrar kırmaya çahımayacak· 
lan H belH? 

• 
'Tiyanadald Domlnlken pa
y paalannın manaıhnada 

-D-a--,.-,-a-,.-,,.- dla,aıun •• bl
•n bl•lllı yük kitaba wardn. 

TaWI IMtclm iti-
lcita6ı bui& Bu kitabm ..._ ____ .. , 

uzunluğu (1,20) .. tnclir. Ge
nltllğl de 95 11ntlmetre. S. 
kitap 1424 tarihinde mey
._ ıetiril•lpir. S. laitapta 
Domlniken papaıdannm Dk ,__ 
dinden busftne kadar bDttln ua
lllWI ialmled bu kitapta yazıtıdır. 
Aynca birer de kıaa bal tercll
melul me.cuttur. Bu kitabıa 
yaıılmaaına 1424 tulblnde h ... 
lullllf, o tlnMn l»uslu kadar 
,_.._ MI t..ıa v..U•emiftlr. 
Bu ...,.,._.. ld ••cm •it•• .. 
dl7ea artmaktadır. 

Bir Doktorun 
GUnlUk Çırıttmba 

NoUarınMn (*) 

Ugkusazluk 
Birp 11uıayenehaoemize lyl bir 
me•lek nhibi bir huta geldi. Oa 
Hnedınberi iJ1ç91z uyku ayaya• 
medıjmdn muı tariptir. 
Çok olroyan " oku• n kın 
,.. • .-a •tada ... ,. klWlar 
birçok uyb iıl&çlaıı Yelilmit. bu,. 
am u&icMi olar.t her u,.nıftaD 
sonn birkaç aaaı dalıınbk ıeçiri
yormuı. Cildin lauau•I pelilf 
ile ~l 1'eı•i11i hyht· 
mit, lıu J'Ü ..... bi. .. ,. ....... 

-·- 1 QiU ... bMlıl'tiJ -
ol-ı .... MiMJMdt ~ YOf'IUll· 
luldanaıD bıraktıfı aiair uaflık. 
)an böyle dnamlı uykmuıluk 
yapıyor. Menimlnde muntuam 
.... HaJ... y..-a~ )Uf'D 

~la llalı IU May•ua& dnam 
etmHIDi 'H kaıuııi da anealk 
eınrıpları Ilı kunetlentiirmeaiai, 
yatatında ıö&feriDİ bir noktaya 
dikerek yorulunoaya hdar balma-
11111& "• bu ..... .ı. uyı ·~mumı, 
bqka bir t•Y düıünme•eaini tav
aiyı ettim. Uyku ilicıaı keatim. 
Bir a1lık• bir mücadeleden ıonıa 
Mn ba haıiama bu can ıılucı 
dertten kurtalmut ıördüm. 

~~.. ...... ..... ..W.Jlal, ,.... 
Wc alWlme J&Mlıınp keJl., . .ı1'99 ,...
aıs. Sıluatı a•maaaeızcla ltu aetlu •tr 
~ r ..... c1 ..... yet"teiılflr. 
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BLIB ı Kari llelddları f. 
Yine Bir Otomobil Faciası 1 Boğaziçi Halkın" 

Şirketten 
Şikô.getlerl 

--·~~~~~~~~~~ 

Bir Hamal; Kafatası Ezile- Gize) B.ga:a ba aene il 
ldnc•ızchr. Baaun biricik 111e1'• 
4e •• Şirketi Hayriye,, cllr. ço.ıııl 
iNiet lcretleri ylk1ektir. ŞirlEtfe 
lnmY•J• rekabet için Bebell 
kadar 10 kurut aldajı ha~ rek Can Verdi 

DünBahçokap~daki 
Köıe Kan Deryaıı 

Halinde İdi 
Db aut 011 bet la~ukta 

Emin6aQnde bb facia olchı. Pl
t .. reJi HaHa adlı, 1•1h ltlr ta.
maim bqı 150 lrllolak bir aaa
chk altında kalarak edldl Y• 
beyal lıald.ıruwu latllıae fltlnra• 
rak can •vdL Hlcllaenla tafailab 
... c1ur: 

Çiçek peun ı....11....-a 
Huaa, •rt•tl• blytk bir harda
nt taadıfl oldup halele SlrkMI 
traanay cluratmın dlnemecladea 
çtlrmıf, Haaan eeza depoıuna 
clofru yaftf r•••ı UerleyormUf. 
Bu mada qçı Halldln 1181 •• 
maralı otomobW ele arbıauaclaa 
ıellyormuı. 

Tam k6pbaıına 2ell•c• oto
mobilin tamponu bamal Ha .. aıa 
arkuıaa Yurmut. Huaa blrd ... 
bire yve yuYulaDllUf Y• ..n.
dald audık ta kafuuun latbe 
dUıerek zavallıyı yamyaı• lcal .. 
nma yapftırmıftır. Nolıta mHıu• 
n poliı Almaet " Belediye politl 
Rıdw- be ... • bAdlae yerine , .. 
tipliıw, otemebili dvchlrmutfar, 
yuallyı tla .. z111du harnundaa 
kaalar fıtkırarak Ha•• ecza 
depoauaa. a••ıılardır. Fakat za
vallıyı kurtarmak mOmkDn olma• 

p mıflır. TramY•J 1.tuna o kadar 
ıok kaa ak•'f kl parkeleıla u.
ıındu ıölclklv ham olmuıtur. 

li Haaan clepoıuna kadar da l»itb 
li asfaltlar kaD lçiade kalm11tır. 
ı : 

Tahkikata mDddelumumJ DlUaYin-
lerlııden Feridun el koymuı 'fe 
doktor En'ler ela deldi muayeae 
ettikten ıonra T.. camiye kal· 
dırtmııbr. Mllddelumaml derhal 
bir mOhendiı çaiırtarak hldiae 
,-W. ••••ıbiH ava,_. ettir
.n,ttr. Atç1 HaHt otomohit
de değilmlf, ıof örO Niyazi 
lmllamyormuı. Mtddelumumilik, 
ıoförll aezaHt altına aldırmııtır. 
Tahkikat de••• etmektedtr. 

Haaan ( 45) yaııadadır •• M
llclY. le çocaiile karıa PlUir1e-
Mlenıi1- K.Hiai de Sult...bama
awula Meserret baıunda yata111Uf. 

Müddei umumilik aandıtı tla 
tarttıracakbr. Eiu (80) kiJodu 
fazla ıelirH bu kadar ağır yllk 
taıımaıma mOaamaha eden haınal 
batı hakkında da takibat yaptıra• 
caktır. Sandıfl• lst6ade (Etazlz· 
Siirt) .... k.. Tua Hannın 

1-li• ,_inde kal• ukahjı •• 
pıpk- da k•alva ltoyaamı .... 

ZawaJWuo ceblr.daa {295) k. 
~: •-ruı para cıamıfl11. 
ı: 
11Muharebe Nihayet 

Durduruldu 
lo~ivya ile Paraguvay 

Anlaşıyorlar 
i ' v.,i ...... , 11 (A. A.) - Şako -
ı ı yuına aon verecek olan bar t ta-'-*' 
aanıldıtıaa ıö,., ıllel harelaetia dur
cturulmuı için 12 ıln, talatm par· 

li llmentol.. tara"9dn enaylanm•• 
fi ifia 20 .... ulleria •hl"Wİ!.mau& için 
1
' de 90 ıln 8nel (mlhlet) nr•Üle
t dlr. 

B.a a..ı. içilule *>t,.;- d.puya 
ılSriltillecek ve lunlar aonuç1anmadıtı 
takdirde " Lahe7 " kuruluıaa baı 
Yurulacakt•r. 

( ... Pe.taa a.....- .. ubi 
AmerilıMlm e.&•J• " Pancavay 
auaandald allhuebe thır•Uf elacak• 
t r.) 

Yuuıda fao&a rvllal .. huaal• a11t1ndakl rlkl. altta .ta ıualla facia 
kurlaaluaıa aeakb laallnl ..-, ...... 

Sütlücede infilaktan Sonra 

Kömür Haline Gelen Ce
setler Dün Çıkarıldı 

Adliyenin Tahkika-1 
h Devam Ediyor 
F ahrika Sahibinin D• 

ff adeai Alındı 
llDddeiumuml mua•ialednden 

Celll dOn de Stltlllce lafilAID 
tabldkatile me11ul omnqtur. 
Fabrika uhlbi Şakiria Ye 
orada bulunan uataların hilali ... 
rine mDracaat edilmlttir. Fabrika 
içindeki 91yanıa 300 bin ve bina• 
ııoın da 150 liraya aigorlala 
old'uju anlaıılmııtsr. lafiflkın 
Taki oldup pH·yondaki uatabap 
ye iıçller tamamen k6mGr laaHoe 
plditi i~:n hlchenin fnttzl an
latılamamaktadır. ParlaJll ft 

patr.Jlt oka._ aıti oı.uttar ld 
derhal pavyonun tannlara AMU.. 
ria liıltlae ~iftk. 

Facia 7aralılarından Halitle ........ 
delli yatapaa 

dine parlıyacall maddelv ct.jlldL 
Hari,ten blr ateı olmadıkça yan
mazdı. 

TaWO.at clenm etmüt.6. 

Anadolu yalrawnda Kandilli içi' 
sldip gelme 30 kurut alıyor. 

Hallr, ılrketln ıararı karşısrndt 
nihayet boykota karar veni 
Şlmclllik •andallarla Bebeğe ,-. 
çlllyor •• oradan tramnyla gidi. 
.. lialyor. Fakat bozuk bavalarcll 
hu yaziyet deYam edemez. tl~ t 
yakft fçla bir 1&ndalm devrilm• 
tehlikesi Yardır. Biraz da hallo' ~it 
menfaati dDıDnllJmelldlr. Ba,_. l.ra 
•r1tk Bakanının na:ıandlkkatlll 
celbetmenlıl rica ederiz.,, 

Kandlllide mütekait Yilıbaıı Tevfll 

C.W. arınua 

Okwyuoulanmızdan M. Ne: 
Kam ••adlan babrekte 

hatnzhk uerl bırabııı İH 
mua7enelile bu huuı anlatılab 
Yiyecek yemeklere ,.ılnce: K 
IUClll ıeçirenlerin yedikleri ~-
dalara dikkat ve ehemmiyet v 
melerl ıerektlr. Umumiyetle 
cah •• fazla tuzlu baharlı ~ 
ıafda kanulmuı yemekler, aiy 
etler, domatu, patlıcan. ıspa 
Hmlzotu, mercimek gibi 1eb~el 
okNlat ve foıfat clnıfnden ku 
zerreleri bırakırlar. Ylyece 
....... ....... Rntinde y 

.ı. llzımdır"" elma, airaz. ~ 
talral, kaJ191 Kfbi meJValan 
iyice 11byarak yemeniz fay 
.. llr. Mlrul Ye 11latabk, 
fllnemelr .. rttle yiyebilir 
lpcejiaia Alan iatlbap ede 
....... el .......... kireci 
olmaıına diklrat edinb •e h 
da Wr iki kBo iablkte ıDz 
• Y• daima da .. d• nyw 
meye c• ... 'L 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece ıaibetçl eaaeı.r td' 
J.N1r. 

İatanbul tarafı: Şehzadeb...-. 
(Lmall Hllb), Ceırahpqada ~ 
nf Celil), Fa&llıte (A. Kemal), T"' 
bpuda (Nbım), Samat,ada (R# 
Yan), Cıöalide (Neeati Ahmet»ı 
Byttpta (Hikmet). Gedikpafada (A"' 
dorym), Defterdarda (Arif). Di.all' 
7olunda (&at). Çaq&mbada <"' 
~ Balorköyinde (Merkez), B' 
101lu tarafı; Takaimcle (Della sab). 
Yeniıehirde (8. Baronakyaa), T.F 
almde (Ertupul),• Galatada (Ka,... 
k&,), ŞiflWe ş.falr: IOJrakta (NJ 
.... ,...., x..m,... .. (Y•İtll .... 
Balkö,M t~akldl,Jet. Kad 'JI 
tuafl: Muvakkıthane oadi<J 
(LMD Çalıül111aıı). KqdHiaclt 
(Buldai Olman), Blyttbdada (H~ 

MDddu • ı•• wanli .... 
,_. -.bı bWarılınca ..-. 
kiçitılrl\t ... hiru kara MJkel 
ı...uH aıbit dirt cwt cık•..,. 
ta-. Blır liltaacla laoc .... 1n ..... 
ların b6yle blha!arek bir• maı
uk balina ıelmui pdiy• kadar 
hiç g6rülmemitür. 

Genç Kızlanmızın Cici Eserleri 

CeHtlerl k6mtk laaline ıelen
ler ıaaludır : 

SMlücede BacfemHkte Aynaft.. 
kavak ıokaaında oturan Üılrtlpll 
Arna •ut Şerif Haaan, Hahcıoj· 
lunda Tellal ıokağında oturan 
HlıleJin Bel*, saahct..ajada 
bat.keA lh.tafaJÇaw..- 7ewwh 
omaa il.tala Bekir, Habcael
._. AhdO..lla maulleeinde 
eturan ••l ...... .AluHt. 

Fabdla rhihl Şakir 11,or ld: 
.. _ Bu .... ,..- ,a,.ı.. 

.. ,.., .. llıif ...... ... .... ·--

0.lrtıdar im ıan'at mektebinin ıeoç taıebeleri IJu aerı yı.ı •\1 

pis cici we ,eael " " kadm itleri yapmıf!.1nhr. Banlar . mekf' 9" 
..aoa•• bir .... t.liad• ,a.teru..,. lrıı'••'Dfhr· Ruiaade 
.ı emeklerini g&rilyoraunm. 



Haziran 

berbl MUsabakaları 
ve 

Johann! 

Bam ···••k•t· 
l•rla ahaHıd 
mulatellf ha1· 
YUiarı blrl

.Qll~ol'• l>lrKe dG.,..t
'arlll•r •• 
b6 mlrha• 

ılat&ar. MeH}A l.puyada halkla •• 
~rllt •tleHHI kaalı ltllfa dl.tlıle• 

lr. llelfiki-ıa Flandre a1aletiade 
~li heroz d8Ylttlrmektea, bu~ln 
ı.. ~ ••ki nlaıet devirlerlade oldatu 

l:-q•r biylk bir zevk alular. Hlntll• 
t, . 

••• bir Jılaala, bir mo•ıu• ara-
~dakl naücadeleyl HJtetmeye bayılır 

• Mongua, Hnaar claıladen fakat 
~dan çok klçlk ,.. koyu reakll bir 
hancatızdır. 

!la Carnaüıt• l>u maeadelı .le dit•r 
9'tler kadar vabti ltlr maazara 

f."t•rirae de, buada lıalt olmaza'l 
._ ••ruıun dalma ClıUln ••lecr -:·i 
~elliıi nrdır. Hiatlilerin d.~:, 
•ı il baynnlan, battl J•laaı bil• 
~rıııetl yaaak etmektedir. Buna 
111;..lben en ıofu, ea mltaH11p Hlnt
t bile böyle bir d8Ylfl Hyr•tnı•lr· 
" lcendllerial alamazlar. 
~.\'alan 01natan adamlar, bi1le bir 
•tli~I iıtepen bir kalabalıja raat· 
• ..:•• derlaal hayvanlarıaı oalara 
it_ - •rir ler ,.. p•fİadea pazarhta 
"'!9)tıhular. 
""tkaerlya kaçak zelairaiz bir yalaı 
it-. rupiye, tam sr•litmiı mOthit biı 
~'· yalanını da aç rupiye dödt· 
q tl.-r. Buadan maada bu adamlar 
) "tltc batlamazdan •Ynl yılaaıa 
~-:-ll yara)aam811DI mı yokH aJdl• 
l't lalesini mi arzu ettiklerini de sorar• 
~ Çiinktı yılanı• öldlrGlmeai iıteD· 
"i; takdirde flat biraz daha farklı 
~İS • Bu cihat te kararlaıtıktan ıonra 

"llte baılanır. 
, '\'ıtan oyaatan adam, dtldütOnB 
~na 1rötQrerek, in .. nıa aaabtaı 
lt~~rı, yek ahenk H hırçın ıealer 

"•aya hatlar. Bunu duyaıa yılaa 

SON POSTA 

lN.ANIL AYACAK 
• y 1. E R 

•İ•İrll aialrll batıaı kaldırır H Hpet• 
ten dııarıya çıkar. 

Moaıus'a •eliace, ODllD boyaun• 
daa b~ ip 1reçfrUml1tlr Ye bu ipin bir 
uc• •a aalalbiala elladedlr. Yılaaa, 

fl••fH 11ıa•H•J• kadar bJık•t Hnlye 
müıaade edlHr •• ondan aoara ez.eli 
cllt•aaı lurlae ıaldınlır. Hiddetle
••• Ye •J"•I •••aada da fena hal.le 

korkaa rılaa haı•ıaı 111raak, aolc· 

mak iti• mlte•adlyen çalııır. Moa• 

••• daima ondaa çeYlk daYraaır Y• 
kiadial 1ılanın zelıılrli ditleriaden 
kurtarır. 

Bir aralık yılaa Monıua'un Yllcldlne 
dolaaır, onu aarar ve bu suretle onu 

BldGreeetini zanaeder. Fakat heyhatf 

bu aarılıı zat•• kaçacak Monsroıun 
bekleditl fıruttır. Yılaaı derhal iki 

ı<SzlaUn ortuıadan ıaırır Ye onu 

mecalıl• bir halde yere serer. Eter 

aablbi bu •ırada Monıoıu ipinden 

tutupta •eri çek••n•, bir kaç .a

niye lçlnd• yerde kıYranan Jllsnı 8l· 
dlrec•ti•• hiç tlphe yoktur. 

Yaral yılaa bllyOk bir ihti
mamla kaldırıhr ve ayai zaman• 
da ha•tahaae vaılf eunide gören 
sepetin içiae yabralır burada ba· 
zan yaraları kendi kendine lyl 
olur. 

Mon•u• yafanı BldGrdtıtO zaman 
onu derhal ve tamamlle yer. EkHriya 
bu kUçök ve cHur hayyancatız, bu 
suretle karnını doyurabilmek için 

uzua ye çetin hir mGcadeleye mecbur 
kalır, baı:an da, Hyircilerin arzuıuna 

sröre ayra ayrı yılanlarlarla biribirl 

arkasına Oç dart defa dövüım•t• 

icbar edilir. 

Bir Monruı ile korkunç bir Kobra 

yılana arasındaki bir mOcadeleyi ilk 

defa Hyreden yabaacıların Monguaun 

iÖıterditi •otukkanlılıj'a hayran ol-

İmpa ·a·or 
Blr.ncl 

Napoleonl 
Ölllmiinden 
•onra da ku· 
manda etti. 
Kırım n.uha-

maktaa keadilerlai alamazlar. Ktlslcük 

baJYanın, yılanın yıldınm ~bi ılr'atı 

hlcu•larından kartulamıyacatını aaa• 
nederler. Fakat birkaç dakika ıonra 

moaguıun, yılanın bu mGthlt hGcum

larıadaa ne kadar bayllk bir maha
retle kaçındıtın1, oau, YÜcudlnlln en 

aazik 1erlnden ıııraeak bir Yuiyete 

dOtlirmek iç\n ne srtlul mann
ralar yaptıtıaı ıBrlr ve ne ka 
dar yamaa bir yılan aycııı oldutunu 

anlarlar. __ .... ...._.... . ...._._. ___ .. __ , ........ ·~ 
Köpekleri Kandıran Bir 

Hırs'z.. 

Amerikada Yeni 
Bir Halk 
Düşmanı l 

Amerikada " halk dOşmaoı " 
olarak ilin edilen Edvig Havtson 
bir mDddet evvel Teksas'ta mah· 
bus iken meıhur bir hırsız de
ğildi, bl\tlln ıöhretinl hapiahane
den kaçtaktan sonra kazandı. 

Edvig Havtson hapisten kaç· 
taktan birkaç giln sonra bir eve 
ııirmifti, kıymetli birçok eşya 
çalmııtı. Poliı Mndtıriyeti onu 
kolayca yakalayacağını ıandı ve 
iıl Uzerine Uç kudr•tll polis ile 
llç k6pek Hldardı. Köpekler tab· 
mln edilditi &tbl hıraızı kolayhkla 

Şimali Karolina spor kallbl
nftn yüzme mtlsabakalan bu yıl 
Pine Hurat ıölllnde yapıhnittır. 

Bu mliaabakalarda blrlnciliil Norlı 
kellom adında bir adam kazanmı.
tır. Bu adam söltln bir kı1ısmdan 
6bllr kı111ına aırtllatü yüz.erek 
geçmlt we yüzerken de bqıoao 

buldular. Fakat adam okadar 
kurnazdı ki, köpekleri bile aldattı 
ve onlarla arkadat oldu. Artık 
poliH yardım etmek vaılfeaile 
mllkellef olan köpekler hırsıza 
yardım ediyorlardı, birlikt• ylyip 
içiyor, birlikte geziyorlardı. Fakat 
nedenıe hırsız bir gün köpekleri 
bırakarak kaçtı ve köpekler bir 
mağarada uyurlarken poliı tara· 
fından yakalandılar. Bu sadık 
hayvanların aadakat cephesini 
değiftirmelerlnin aebebiol hiç 
kimı• anlayamada. 

7 Be11ir 
7 Ahırd• 

herrDn 
haıka ıe
kild e 7er• 
leıtlrlllr •• 
ne kadar 
yer tutar? 
Cevabı 
gt'lecelc 
hafta1•? 

Geçen Ha ftakl 
Bilmecem ı r. .• 

Buradan 
baılanacak 

üzerinde bir bira şiıeal karnında, 
dizlerinde ve ellerinde de birer 
taneden 6 tane bira bardağı 

tapmlfbr. 
iki saat sftren bu yllzme e1na11ne 

da ne bardaklara ne bira kadeh
lerine bir damla ıu bile ıfrme
miıtir. 

Eşi Bulunmayan 
Kafes 
Eşi Bu:unmayan Kafeı 

Bostonda zengin bir Amerikah, 
içinde bülbül ve kanarya gibi 
ötenleri de bulunmak üzere ayn 
ayrı cinslerden (10.000) tane kuı 
toplamıı ve 200 metre cephesi 
va (1000) metre derinliği olan bir 
bahçenin üzerine ince telden ka
fes yaptırarak bu kuıları oraya 
doldurmuştur. 
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Hengl Mektebe 
Gireceksiniz? 

Güzel 
San'otlar 
Akademisi 

Güzel San'atlar Akıdemlıl, 
mimari, rHim ve heykel, hsyiaat 
olmak tbere üç ıubeden mirek• 
keptir. 

Mimarlık ıube1iDe ıtrm•k iflo 
Hte mezunu olmak llzımdır. Ka· 
yıtlar mekte\Jin avılmHından oa 
bet ilin eYYel bıılar. Kayıt lçin 
bir lıtl da, )aQylyet cnzdanı, atbbat 
Ye aıı ıahadetaameal, 5 fotoiraf 
Ye lfae 1ahadetname1I lizımdır. 
Ecnebi tabiiyetinde ola11lır bu 
evrakı 11faretbane Yeya konıo
loıhanelerden taadlk ettirmek 
mecburlyetlndedtrler. btldatları o
lup olmadtldanm aalamak içla 
talehe bir lmtllaana tllıi tutulurlar. 

Re1lm Y• heykel ıubHln• orta 
derecede tabıil ıörmllt olaalar 
alınır. Yukarıda Hydan ayal eY• 
rak ile mektep mlldtlrltj1ln• mi• 
racaat etmek llzıaıdır. Yalnız 

ıahadetname ortamektep ıaha• 
detnamHi olacakhr. 

T ezylat ıan' atlar ıu'bHl de bir 
ıene ihzari ve llç HDe ihtiıas 
at61ye mHaiıl olmak &bere umu• 
mi tezyinat, ıraflk, çinicilik •• 
dablll tezyloat jhtfHılarım öjretlr. 
Tezyinat ıubHlne orta tabıllinl 
ikmal etmif olanlarla latanbul, 
Ankara, Izmir, Aydın, Edirne, 
Konya, Ka1tamonu, Dlyarıhekir, 
Buraa mıntaka ıaa'at mokteplerlal 
bitirenler teıylai aaa'atkirlara alt 
kabiliyetlerinden bir lmtilaan 
verdikten sonra kabul edilirler. 
Devam herıDn mecburidir. 

Daha fazla malümat edinmek 
lıteyenlerin mektebin her ı, 

ııube için ba1tırdıjı talimatname· 
leri okumaları lizımdır. 

Sorgulara 
Cevaplarım 
Bandırmada Çıoarh •alaaJIHI No. 

26 da Zakir Ataya: 

- yatınız bUyllktUr. 16 ya
ıında olaayclıoı:ı san'at mektep• 
!erinden birine airem:d!ab. Slıe 
Y eşilköy hava maldnlıt mektebi· 
ile Naha Fen mekteplerini tanl• 
ye ederiz. Bu huıuıta 2 Ye 3 
haziran tarihli gazetemizde her 
iki mektep hakknada mufa11al 
malômat vardır. Okuyunuz. 

Lüleburıaıııda Sabri Çelikına: 
- Biz ok•yuc'1larımıım yaknı 

mektep lşlerile uiraııyoruz. Sizin 
yatınız bliytlktür. Bu huıuıta İl· 
rebileceğiniz bir mektep te yok· 
tur. Tavaiyemiz, bir i•tida ile 
Sümer Banka •ftracaat etmeli, 
1anayl tahıili için AYrupaya ıln• 
derilmeoiıi iıtemektir. Bu sureti• 
memlekete llzım olan 111 lalr itti 
olarak yetiımiı olur"ıunuz. 

AJapaıarıada A.K.G. 1•: 
- Hava maldolat mekteblae 

mutlak ıurette orta tahıil ıörmh 
ıen9ler alın1r. Bu lauı•ıta talimat• 
name kat'idir. Hlpltlr lıtlıoa 
yapılamaz. 

Yalı-aç Ortamektep lım•.il Çellft; 
- Muallim mektepleri kayü 

.,. kabul ıartlarını pek yalttacla 
nefled•c•thı, bir illi ti• ~ek• 
leyiub. 

ICon,.a depo raaıcııı Galf ar otl" 
Oamao 1'-ota.,..; 

- ?.kip ettiiklı; çalııma ıJe. 
temiae deYam edinlı1. Uıe elıua· 
hak imtlhalannda bltün llu 
deraleriadea . imtihan Yerecek 
olunanu '4tllıtbalialıt kadarmıı 
oluraunu. aa .&etle bil'dobbe 
utedijinlz yftluek m•kt•plerden 
blrlae. meaeli aaUhendiı mekt .. 
biue ııuerelc, daha çok muvaffak 
o!ur1unuı. Çafııınız. 

1 
i 
i 

SON POSTA l :aı '. ı r.:; 1 ı. -=-=====-J 

Eski Ve Ye!i BAğıtbane _,_
1 
-M-ahk-.m"-ı.,.d-. ·-± 

Bugün Orada, irin Yüzlü Bir Dere- ~~mazeli 1 

den Başka Bir Şey Göremezsiniz Sokak Ortasında 
Tokatlamış 

Bıçkın Bir 
kilin 

Delikanlı Feryadı Bastı : " - Heey •. Çe-
Buradan! Burası Benim Babamın Malı 

Zavallı kai1thanef. Ne hale 
ıelmiı!.. Sulukul• ile ara• 
ıında az bir fark Yar. Bfttlln 
çiaıeneler; burada göbek atar· 
ken, 1anld o eıld Sadl&bldın 

ay yUr.lU, kınak ri8utlu, UUltt ve 
ıüllll rakkaaelerile alay ediyor
lar. Amma ne çirkin, ne yomsYz, 
ne hayalı alay!.. Buraya 
gelen halk ta ıanlıl o esld ıaJr• 
ler Ye Yeıirlerln öltllerlal tokmak· 
lıyorlarf .• Yer yer çatlamıı toprak, 
irin ıibi 11rs, kara, plı akan 
dere, bodur kayaklar, yaprakııa 
çınarlar, tahtaları döklllmttı ka· 
ıırlar, llepıl timdi Kiğıtbaneyl 
bir mezarlığa döndUrmüı. Ağıt 
ajır den boyunda ger.erken, 
Nedimin o iael afbl dizdlil tlil"' 
lerln mıaralarmı hatırhyorum. 

Şair Nedim, aevaillıinl buraya 
çaj'mrken ne alizel yalvarıyor: 

Gel, bu neıeılz gönlnmllze 
J,ir Hfa bağıılayalım. Servi 
ıU~i yürüyen Hvailim, yllrU de 
aenlale Sadılbida gidelim. 
lıte bak Oç çifte kayık iskelede 
bizi hekliyor. Annenden ucuma 
namazına ıideceğlm,, diye izin al, 
ıu bizimle ıltem eden feleğln 
çarbuu uturlayalım. Seninle iıke
ley• doiru kaybolan yollarda 
dolııahm, yUrU, aeni gibi ıalınan 
Hvgillm, Sadılblda gldellm!..,. 
Diyor. 

Soera llç çifte "zevrakçe,, ler 

-. 

Kaburı• kemikleri k rılm ıt tahta 
klJprl 

lçiude, Nedim.in ıarkılarını ı~ y· 
liyen sDziUn iözlll dUberleı ye ·i· 
•• derin bir öl& ıe11:zliği ... 

ileride •taçlar albnda ıo !ra 
beziat yere döıetlp rakı içen bir 
bıçkın ıırtıaı sıeriye verip Kırk 
ellf uzunlutunda bir: 

- Alll!aaaaıaabl... Çekti ki, 
detm• ıitıinl.. Çorap ldri ren· 
ıtncie yballnti buruttura buruştura 
ııkır tıkır oynayan Çingene ka· 
rııı ikide ltircle ,.baktuul,, diyor, 
otlar arasına tükUröyor. 

Kara, urı, iriıa fibi akan d .. 
rede mavnalar, uadallar aıklaıtı. 
Kllrekler iılemiyer, Kocaman bir 
mavna içi•• hamailar dolnıuı. 
Aralariada ltir kaciın. Zurna çal· 
dıkça, kadın kurumuı parmakla· 
ranı birbirine ıUrttlyor, iıkelet 

Yilcudunu kıvırap l(Öbek attıkça 

da hamallar : 
- Allooooooo, 

diyo döiünil)1or, 
Allooooh !. 

bağrışr\'N hr. 

K&fıtb•aenln buı8nldl HHb 'H durıun 1ılrOnltG 

Buılln ıfiya tatll ıtınU.. BUtlln gUneıler, aylar ıörUnıftn, g6n01 
lıtRubul kapalı.. KAtıthane hekimi aevgllller, ahular aelıln, 
dolu.. Yer yer tiyatrocular, bak orada ellmb:e ne fırsatlar 
kuklacılar, canbazlar, niıancılar geç•r, naıh çocuğum, HYgllJm 
haykırıyor, çocuklar ağaç diple· Bir iki ınn ıabret. Dur her 
rinde deflbacette •• Kij'ıthelncılar köıoden bJr aDzel çıkaın, kimi 
toz yıtmı araııoda çırpınıyorlar. bağa doğru gltıln, kimi de 1ahra 
Dere kenarma çömelen kadınlar tarafına uzansın, bak ozaman 
eıki HYdalan yaratmak gizil• gör HYifmek naııl olur, ı:evk •• 
etrafa ne d• ıUznle ıllzllle baka- ıafa nasd olur? 
yorlar. Ağaçtan ajaca kurulmuı Şimdi Kijathanede ne bat Yar 
ıalancaklarda ninnilerle çocukla' ne 1ahra.. ne ıtıneıler dojuyor, 
uyutuluyor, ikide birde kopuk ne de aylar.. Farzedlnl& ki kuru 
delikanlılar araaında bir "Hır 1,. bir toprak Uıtllnde benU& kuru .. 
cıkıyor. Vur , ulan ~nal 1 ıeıleri mamıı kOçUk bir ıu çlzılli var. 
içinde kavga yatııtırıbveriyor. iki etraftan duyulan köfte, cljer, 
tarafta da ceaaret pek kıt .. G6ya taYaaı kokularından ıeçllmlyor. 
•ileniyorlar. Amma ne eğlence, Hani ya, ta kartı sırtların birinde 
•• eğlence !.. çok eıkiden bir (Lameıar me1irHl) 

Yardı, boy boy renk renk lamalar 
yetltlrdl ?. * Nedim, K&iıthanenln bayra• 

mlnı Şerefibltları, Sadllbitları, 
F ey:ılabAt:an, Aaahibltları ne 
ıtızel anlatır. ılmdl mezarından 
kalkıa, zavallı hemen bir "fecaatı· 
Ahit ,. kaaidesl kaleme alıverir 

hole ıaevgilisin• Sadıibidı bakın 
ne 1Uzel anlatır: 

- Bir bayram olıun, yeni 
neş'elere sebep olsun, ıel de o 
zaman 1tyret Sadıabadı, hele 

1 . ...... ,_.,.. , ••• ••• _.. ..... .,, , . .. .. 1 4 ...... 1 .... 

Soa Posta 
\'e•mt, •lra•t, Ha .. dfı n Halla , ... t .. ı 

IJ:aki ZabtJye, Catalçeşme eokata, 25 
ISTANBUL 

Gaıetemlzde çıkan )'ara 
ve realml.u-io bütün ha(lan 
mahfuz ve ga11teml1t aittir. 

ABONE FIATLARI t 
l 8 3 t 
Bıne AJ ~ A~ 
ICr. Kr. kı. Kr 

TORKIVE -1400 750 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 UIO no 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

-
Abone bedeli peşindir. Adıea 

41etlştirmek 2& kuıöıtur. 
b&iSiW1' 

Gelen cvrck geri """'""'• .. 
lllnlard ... mea'ullreı ••••m•a. 
Cevap için mektuplara 10 kuruıluk 

pul il4vesı lô.r.ımdar. 
r-

Posta kutusu ı 741 letaı:ıb\tl ~ 
Telgraf ı Soopo!lta 

... TeJofon : 20203 . 

.. 
Dere kenarında hasır aermlı 

kUlhanbeylerdeo biri elini ıaka· 
tma attı. Gaıel söyleyecek san• 
dım. Delikanhnın mak1adı çlğHk .. 
Bütün avazile: 

- Ulaaan, bu Kehtane babamın 
malıdır. Baaın bakayım tOyUnl. 

Diye tutturmaz mı?. Çocukca· 
tız haklı kovmak iıtiyorl. ister al 
Babaıının malıymııl.. Rakı da 
tiıede öyle berrak kalmıyor. 
Delikanlı iti azıtınca arkadaılara 
kollanndan tuttular, etrafa topla• 
nan kalabahk çil yavruıu albl 
dağıldı. içlerinden biri: 

- Ulan SUlman be, bu lla· 
dar eıek sUrUatl 1enln kapuna 
düştü. Sadakan olıun, bırak otur
!>unlarl. Dedi do, delikanlıyı razı 
eltiler. 

Bir ağaç altından ıeçiyordum. 
iri yarı, yamalı yüzlü bir baba, 
kundaktaki çocutu kucağına al• 
mıı, elinin hlrile yavrunun çene
&ini ok9uyor, ine• bir aeıle: 

- Ettoifouul .• ltoğluuu! .• Do
muzo;;luuu !.. Diye söylüyordu. Hey 
tanrım, bu ne gUzel muhabbeti .. 

* 
Nedim HYgilisini Kliıthaneye 

şöyle çağırırdı: 
- Güzelliğinin, ıiirinln valfı 

dille biç anlatılmaz, ıUıli hiç 
söylenemez. Gel de SadıAbAdı 
gör şeYket:i hnnkArıml •• 

Şimdi ben de Nedimi ıöyle 
çağırıyorum: 

- Pisliği, berbatlığı dille hiç 
an'. a t ıl rıaz, bulanık manzarası hiç 
söylenemez. Gel de Kağıthaneyi 
r:;ir zcyellı ~~Frrf . . 11 

ikinci ıulb cezaya Olimpiya 
adında bir matmazel geldi. Abdi 
adında bir adamdan dava edi• 
:rordu. Matmazelin lddiasma gör• 
Abdi kendisine sarkıntılık etmlfı 
yOz bulanıayıncada tokatlamıfhf· 

Matmazel hAdiseyl ıöy le an• 
lata yor: 

- Bir akıam ıeç vakit Ak• 
1araydan Beyazıda doğru gidiyor• 
dum. Bu Apbdi denen adamda 
yanında bir arkadaılle bana doğ
ru ıellyorlardı. Yanıma yaklat" 
tıkları vakit Abdi iti ıerhoşluğ• 
vurdu. Gnya yıkıbyormuı gibi 
kucafıma yaslandı Ye: 

.. _ Ah anam!, diye elile d• 
ıarkıntılığa yeltendi. Güç bal 11• 
elinden ıllkioip kurtulunca ara• 
dıkları kadmlardan olmadığımı, 

doğru yollarına ıitmelerinl aöy
ledim. Çok ılnirlenmiıtim. F aknı 
Abdi benim bu azarımn kızdı v• 
üzerime yürüyerek kUfUrlerle bir 
likte beni tokatladı. 

Mahkeme Abdiye Uç gün ha• 
plı, 10 lira da para cezası verdi. 

Manlsaya Gltmemlt 
Mersur o~lu A1&f gezg:nci ıa

bcılardandır. Hır11zhktan mab• 
küm oldutundan Hapishanede bu• 
lunmaktadır. Birinci sulh cezay• 
jandarma ile ıetirildf. A1&fın bll 
ıuçu da hırsızbkb. llddlaya aör• 
Manlaa otellerinden birinde bir 
ylzbaıımn 180 liraıını aıırmakl• 
ıuçlu ldL Fakat A11af mahkemede: 

- Bu nasıl olur? Ben Mani• 
HJ• ayak basmamıı birisiyim·• 
Diye suçu lnklr etti. Mahkenı• 
Asalın lfadetınl Maniaa mabk.., 
meaine ıöndermeye karar Yerdi. 

Cezaları Tecll Edlldl 
Zabıtaya hakaret ıuçuodall 

Hatice adında ihtiyar bir kadıll 
birinci cezada muhakeme edllert1' 
bir ay hapla ve 30 lira para er 
zasına çapılmıııa da ceıası tectl 
odllmlıtir. .. 

Yine ayol ıuçtan birinci er 
ıada muhakeme edilen Salahattl11 
adında bir genç de bir ay haplf 
Ye 30 lira para cezaııoa çarpıl
mıı ve bu cezada tecile uğramıştı'' 
Acaba Maksadı Neymlt? 

. Hayri davacı, Salih ıuçludut• 
Hayrinin lddiaaı şudur: 

"Salih geçen y•llarda HaıaO 
adında bir adamı öldUrmUştU· 
HapH alrdi. Ben de ölen HasanıO 
karı11 Klmileyl aldım. SaHbiJJ 
cezaaı onuncu Cllmhuriyet bayr•'" 
mın.da affa ujradıiuadan bapıt•" 
çıkb. Fakat o zamandanb•tl 
bana rahat Ye hu•ur vermiyor• 
Beni boyuna tehdit ediyor. "BeO 
Ha1anı, Klmile ile Hnl evlendir' 
mek için ml öldOrdllm?,, diyor• 

Suçlu Salih l1e bu iddiayı 111' 
kir etmekte: "Ben Haaanı bit 
alacak yllllinden vurdum. Hayri'" 
nln iddia ettlji teldi doğru dr 
jlldlr. Karısı KlmHe bu adalll1 

Loyuna teıYlk ederek benim uı•" 
rime ıaldırtıyor. MeHle bund11SI 
doluyor.,, Demektedir. BakahıO 
mahkeme ıonunda ne karar .,,, 
recek? _ ... ~ ______________ ™ ____________ ___ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şube•I 

Merkeıi: Berlin 

Türldgedeki ıubeleri: 

Galata • l•tanbul • lzmlr 
Depoıu: Lıt l'ütün. Oümrüğii ' 

P. 
il Her türlü. AankA fıl .il· jl .._ _______ ...:--__.·' 



12 Faılran 

,S.ker Endii.trlmlz 

En Çok 
Şeker Yigen 
Ulus Olacağız 

1 

Aakara, 11 (Huıuai) - Htl
klmet ıekeri ucudatmata karar 
Yerirkea bu ueuzlup temin için 
o niıltette pancar lcretiai de 
azaltmayı ıerekll buldu. Buadan 
10nra k6yllden paacar IO paraJ• 
ahnacaktar. Bu huıuıta bir pkv 
mütebauıııadan ıu bilsflerl top
ladım: 

.. Tlrk pancanma .. ker aı .. 
beti ••••ti olarak ylzde 19 dar 
ld bu niıbet dOayada ephıtllr. 
Tlrk yurduau dOayanm •• ucu• 
.. kar 1etl1tlren Wr k&pd •• 
Tlrk uluıuaua ela dlayaaın en 
COk pker Jiyea hir Yarhtı olma• 
11Dı ıereldendlren Hbepler ara
.. da bu, yol pancarlarüld ..
ker aiabetlnin ıenpllil ••lal• 
bir Amildir. 

Bu ylıde OD doru •beti 
•ter ıeker unayll ileri •• .ı .. 
ketlere kıyaı ederHk ı• Dltetl 
ılrlrOı: 

ltal1• % 18 
Bulıariıtan % 14 • 11 
Avrupa yuatlıi "- 1& • 11 
Tlrklye •uatlli 19 • 20 
Pancar flatlanaa ıeHnce: Y .. 

al 30 parahk taaarruf tatbik 
etlllcllkten aonra da.yama a ucuı 
paacar alabilea fabrikalan bizim 
fabrlkalan•ı olacaktır. Fraaa 
926 dan hu Hneye btlar paaca• 
na en acmlatlaiı zaman bir b
'M ,.,.. .... -tm. ,... 50 
.,.... olm"fhu'. Halbuki: 

Tlrk k&ylllıD 190 kilo .. k., 
tlYberinl taflyaa ltir ton panca
hm yauU olarak • INadaa. n•a-
750 • 800 kuru.. utacak lkea; 
ltaıya teker fabrikatlrl ltalya 
kl7ll1Dnla ancak 150 • 160 kilo 
feker ce•herl tapyaa paacanaa 
1430 kuruı (yani 130 liret) Fraa
A fabrlkat&rD beller toauada 
160 kilo ce•ll•rl b•la•an Fra-• 
pancarını vaıatl 1400 ku....- al
maktadır. Artık bu•dan ı..,a, 
dtınyanın ea 1tıkıek tlmrliil• 
bima1• edilmif ıeker .... ,u.a. 
kenclial koru1an deYlet bltçula• 
te kendini koruyaa mlltalaall 
klylay., iç puarda yabek ubf 
fiatiaden clotan ı•llria •llal• 
... mını &deyecektir. 

K&ylGnln paacannın 30 pa• 
ra1a alanma11nı tla artacak olu 
latlhllkln doturaca.. fula lıtlla
..ı, dolayııile fula pancar urfl-
1ata ile telifi edilmui De kar..
lanma11 tabiidir. Maamafila .. k., 
acuzlatdmaııaıa biriael 11h olu 
ita Hnekl tecrtıbetlen ıoara icap 
edene paacar fiatlan lzerine bir 
aam yapdm.. ltelld ••n11t1...._ 
olahlllr. Bu da ancalr, ltltb, b• 
llanketler refala Ye ralaat ,.,.. 
... I~ olan Tlrk lrlJl.._la 
ılbek ••afaatlerlala icap •• 
lelalalrleri ile m1m•1a ol .. War ... 

----- -

SEl,4.NIK BANKASI 
f eeil tarihi 1188 • idare merkezi .......... ( ...... , 

'rirlıl,eflelcl ,.6elerl: 
ı.t..bul, ( Galata, Y enioaml ); 
lamir, Merıio. ' " 

>'•••nİ•lerula/cl ı•llelerl, 
Selioik, Atiaa, Pire. 

• Hernevl•nk• mua111ellla 

ION POSTA 

•lllrada Oblp Bltelller -' ----~ 
Fran•a V• lngilter11de Agnı Zamanda Yanı/mıı Bir Sur ,_.m, ....... ,..z 
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" y Düğüm 

Kocasına lstemiye, istemiye M_ütelıassısı 

M
•• h t Bır Kız 
Un aslran Kan Galeya l•ı Amerikada, Veala ıelırinde 

Dl e ~~:·~~~d~~~.~=:~: 
Hıyanet Eden Bir Kadın ı :k~r;::ıb==~~!:r: 
Pari1, 6 ( Haziran ) - Birkaç 

tin 6nce laıilterede acı bir 
facianın daYHI 16rllmGftl, taf. 
ıllAb Soa Poıtaıun ıltualarıaa 
ıeçtl, Storaer adında bir ı•nç 
ıoflr, metreabUa llat11ar kecaııaı 
lldlrmlftl, ilime malaktm edildi, 
•ter krahn •erlaametine ujra• 
maua yaloncla a11lacaktar. 

Fakat llz hayabn cll•elvlae 
balaa11: laıilterede • ava ıirtl
llrk-. ayaya uu tefkll eden 
faclaaıa bir ... ti• Parllte ola, 
burada tla Aadre Breton adim 
tapyaa 23 yqanda hlr ıenç. ••t
reılai• kocamm lldllrtlO. Fabt 
facianıa aetlced ln,Uteredekladea 
farkhdm Orada lldlren ltlama 
mabk6m edilmiftir. Buradaki ile 
udece on 111 hapla ce:ıua Ue 
kurtulmuflur. Sonra ay11d 'bit 
aokta daha un la,Uterecle llealn 
kan11 da ıaçlular 811'a1111daych, 
buradaki IH hiWdl danalar 
undal7ednde otunaaktacLr YL. 
Kocuuun •atllladen ( 50.000 ) 
frank fumlaat late•ekteclir. 

Ne •ln ... bet? Deme..U. 
kam ... lddia11 .. : 

- Kecamıa katlll, Maim 
keacliıi.. ...tralilr ettljlml 
S&yle•lftlr. Y aal baaa lftln et
miftlr. Ba fS0,000) frakhk taı· ... __ .. .., ..... 

Fakat. falrat ini iddia,_ t1a 
laaamamah, çlald kadanın laacll
Hcl• enel ıenc aplnaa yuchjı 
deate ct .. t• qk .. ktaplan mah
keme rei.._ ..... lıerblele 
durmaktadır. 

Size laadlaenla bir hlllaumm 
1ap•ıyacajlm. Mulaakemeain taf. 
lilabm okurken daha iyi ulaya• 
catın111 tahmla ediyorum. Fakat 
bu noktaya ıelmeclea enel alı• 
ıaçluyu tarif edeyim: 

Aadre Bretoa bir bchmn 
ıııuaı ilk hakaıta çek• 
ı•nç vkeklerden dejilcllr. Bila
klı çek lim çea•Iİ•• dotn ur
kan usun harau •• yaaaldannın 
çıkık kemlklerl Ue çirkin AJlla
bWr. Buna ratmeo komıuu olan 
ltaJyah M611I Karrera nın kanunı 
naıal keadlıln• çekel.limittir. Hakim 
iyi dlftıntUmtıı malleri ile ita nok· 
tayı aJchnlatmaya çabıb: 

Bretoa - Ben kendimi kom
ıu•a Hvdlr•ek lcla laiç ltlr ı•Jl 
yapmada-. Bir fla puayara ait
•lttim, Mada• Karrera Ue orada 
karplaıtam, llf ara11nda firlnll
li•clea ltaU.ttL Fakat ba Utifat 
laerlmde t..ır J•p•acb, b .. 
llend.. 17 ,.. blylktl. 

lir •lddet 10•a bea laaıta
laamtbm. o ..... uaemla 
e'Vintl• oturuyordum, 'bir tin 
Mada• Kanera ltlal liyarete ıel
tli, e•d• ldmH 1oktu, laaıtah11mı 
ılrtlac• arkama tlt• çekmek ... 
tedL. doıtlutumaıun bqlanpa 
ltudur • ., 

e J•• 187 ç ... t dltGm yapm11 Ye 
prip bir koU.lulron vtlcuda 
ı•tirmiftir. 

Ad•l•l•rl Kunetlendlren 
Bir Ç•mur 

la,Uterede Harrogate .. hrl 
cl•annda radyo aktlviteıi çok 
yllkHk yeni bir çamur bulun
mattur. Bunun ha11aları bu ıibi 
çamurlan hepaladeo f arkbdır. 
Ylle Ye Yllcuda llrllen bu ça
mar adaleleri bnetlqtirmekte, 
planyl ... çJ .... mekte ve bil
ı....a Ylcuda ..ı..etaiıce n11f. 
latmaktaclır. 

Blaltlr Renkll K•n•rJ•l•r 
Y etlttlrlldl 

Otedenberl tlz•I tilylil kutlar 
IJI ltaezler cli1• hir kanaat Yar
dır. Halbuki ln,Uterede meıhur 
bir lllm, OD HD• mBddetle 
baaryalar lsvlnde tecribe
lv yapmıı ve loııl, porta• 
kal Anll penbe, bej renkU ka· 
aarya J•tiıtirmep muvaffak ol
•llflar· Bunlann 1Uinln, aarı ka• 
naryalann auindea hiç farka yok• 

r.1c.,..11., 1-11., •• ,.,.,. ........ .,.,.. har. Bu ilim tecrlbelerint: devam 
..,_,.. •••bll•n, tiri ~.., Mrl erb• emekte •• daha bqka renkler-

bajlanmııb, 1934 Jllı Haziramaa I cllplm, tabuca•ı alcll-. de kaa&rJa 1etiftlrecetlnl amit 
ka~ar alrdl, arbk laep ltlr1ikte Zabata raponmda Y~k'a etmektedir. 
ı•:ııyorlarcL. ,.Jdlde Jaalu f8 Yeni Bir Heat.lık 

Hlklm - Hatta bir p bir u Gea~ Bntoa k•dl · eYlnla Bir Amerikah profea&rln ifa-
fal baklaya 'bile tlttlab. Ba fal hahçuladen aobkta dura• Kar- deıine ı&re, kocalarının batına 
balaca, u1chum .... da ve7a talaıe ,.,.... •erlae il el at .. ebale tabak. tlte, .... Ye aaire farla-
mlainde COk lnanetll ,ltir .... Ye aclaa bJr illice .... tan bdallar ..... lauta imif Ye 
olacak ki, ıbe latikball oldup 111raı...-.,. ,_. lautalaldaruua llml de lllper-..._. 
tlbi ı6yledi. Ôntınlzde kaa ı&r&- Bntoa _ Çlakl korkuy.- link• lmlt- Şek• lautahtıma 
yorum, dedi. V • ıerçektea, alda· da-. adamın ı.Up beni aldan- tam abl o~uta için ona bu .. 
bl•aya 161 yuman hir ada• ceiial IUIJorclua. mi ••mitler. ProfHlr bu buta
olmlyaa m6ıyl Kanera llakikatl Hlldm _ Fakat kolDfU)ana.., htın .. CIDI ela kqfetmiı olduğua
lpendljl ıamaa itler blrdeablre ha claayetl kocalladaa kurtulmak dan bayi• kanaa olan kocalara 
fenalaımlya baflada.., lıteyen Madam Karrenam t .. Yild .. mljde .. diyebiliriz. 

* Ue yapmıı olmaım ihtlmallad• 

1934 ,... hazlramnm e ma 
,anı Breton haatalanmqb, evin
den pkamadı, lfaloaıa 16rlnm .. 
Jltinden meraka dO .. n Madam 
Kanera da ona Jolamı1a pttL 
Fakat kocHı kadının kapıdan 
çakbjını ıısrmllıtu, c•tırcb, tekdir 
etmiye ltaflacb. lklel de kapkları
aan lnDadeydller. 

Bretoa - Evlerimls hltiflktl, 
Ben de kapanın ininde olup 
biteni bahçemden ıarOyordam. 
Kara koca ara11ndakl kavıa beal 
ainlrlendlrdi, daha enel Madam 
Karrerada koe&11111n beni lldtlr
mek l:ıere bir bıçak aabn aida
tını ltitmlt oldupm lçia meraka 

SMANU BANKAS 
TORK ANONiM ŞIRKE11 

TESiS TARiHi: 1883 

ermayeli: 10.000,000 losiJia liru 

Tlrkiyenin bathoa ıehirlerilt 

Pari., Manilye, Nil,Londra •• 
lılançeıter'de. lılınr, Kıbn., Irak, 
lran, Filiatiıı •• Yunanİltan'da 
Şcıbelui, Yuıoalawya, Romanya. 

Sariye •• YunaDİltaD'cla Filyalleri 
•ardır. 

bahHCliyorlarda 1 
Breton - Oh, laayır 1 

-il 
Hlklm, aalAhi1etlne dayan .. 

rak Madam Kanerayı clialemek 
latedL Kaclan çok çekiaıen •• 
mtıteredclittl, bltlln hldiaelerln 
aley binde görlnmeıine raimen 
atla ıaclık bir zevce halinden çak· 
maclıiını a6ylemek iıtedi, fakat 
ıöderi inıana biç te inan Yermi
J ordu, bereket venin atakab or
taya bqka bir nazariye atb : 

- Nihayet bu kaduun aarf 
hissine tabi olarak koca11na late· 
mlye iıtemiye hıyanet etmlı ola
bilecetini de kabul edebiliriz, 
dedi. 

• 
Bretoaun idama malıktm HU

meıi ihtimali çok lm•••tll lclL 
Fakat atukatlan ,ezel bir mlda
f aa yaptılar : 

- o._onnıde iki defa utllıw 
ree geçirmi1t veremin baumaim
da, ha.talakla, ae yaptığına bilmu 
bir ıeaç vardır, bq~aagacı ile 
baılayan bu mlldafaada muyaffak 
ta oldular. 

* 
JOri heyeti : 

Irakta 
Diktatörlük 

Batdat, 11 (Huıuai) - Irakla 
çıku ıueteler, ıon ıOnlerde 
memlekette bir diktatöre ltlıum 
olduğuna dair yazalar yazmai• 
baflalDlflarclır. Ba arada Baıve:ıir 
Y aaln Haıimiyl cllktatörlDğe ter 
•ik ediyorlar. 
Paıalık Ve Beyiik Irakta 

Da Kaldırıldı 
Bağdat, 11 (Hu....S) - Irak 

lllkimeti bir emirname ile .. pata .. 
ye .. bey" unvanlaruu kaldırm..
br. Bundan aonra reaml yazılarda 
pat• Ye bey yaıalmıyacaktır. 

Irakta Türkçe Çıkan Bir 
Gazete Kapatıldı 

Baidat 11 (Huıul) - Irakta 
ecnebi paruile Tlrkiy• ctımhurl
yeti aleylıinde a..,.dilen bir ki
taba cavap verea Torkçe Yeni 
Irak ıuetesl Irak hlk6metl tara
&ndan kapatll11111br. Bu hareket 
Iraktaki Ttlrklerl Ye Ttırk HYerı .. 
rl derin bir teeulr• dlltlirmllfllr. 
BelOcuet.nd•kl Fellketll 

Depremden Sonr•kl Duru111 
Karaıi, 11 (A. A.) - Kuetla

daki durum, huıGn oldukça 11 I 
ıörllomektedir. 

Suçla hilrl1enia •u IOD lamm
larıaı lyle lllr eda ile llyliyor
du ki. Bu arkaya ılte çekmek 
De bqhyan dcıtlajun. o ,an
den itibaren ltafka bir doetluta 
,... ••rdljlnl hu .. tm•k ,aç d.. Hw torlu bankı muameleleri 

- Maznun ıuÇladur, fakat ..
çunu hafifleten aebepler vardır, 
kararını verda, rela te bu karana 
kanundaki mana11nı anlattı : 

Son Depremde yakılan b&lı .. 
ler, çabuk boP:blmaktadır. Ôıel 
trenlerle tehlikeli b&lıeden t ... 
nanlar 20.000 kifiyi bulmaktadır. 
Y arablaran taıınma11 iti de biti
rilmektedir. iDd~aclald bai IJŞJ pacle ·t~~-----J~lpar~---'-· - O.. yal bapla 7atacak11md 
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Vahdettinin Bir Gazeteci ile Mülikatı 
ibrete Şayan Bir Hidise idi .. 

G&rDIUyor ki, (Vilıon prenılp- 1 
lerl cemiyeti) de, Tnrk milletinin 
fU ıırada maruz bulunduğu btı
,Ok tehlikeyi karııhyabilecek bir 
programa malik dağildi. V • bu 
cemiyetin mUe1sislerl de daha hAIA 
(oımanlllık) denilen mütefeaalh 
hayale kuvvet vermekle Mlllt aa· 
yeyi tatmlo etmiyecek . bir tiya· 
Ht peıinde aezmıktelordJ. 

* BDttln bu tetebbnıler, birer 
ıaıkınlık allmetlnden baıka bir 
ı•J değildi. Güya lnglllılerln •• 
Amerikalıların mllzaheretinl ka· 
sanmak için karulmuı olan 
( lnglllı Muhipleri Cemiyeti } ile 
( Vilıon Prenalplerl Cemiyeti ) 
birtakım hafifmetrep Ye dalkavuk 
ruhlu klmaelerlo, ıu buhranlı 
samandan lıtlfado ederek ken& 
lerlne menfaat temin etmek için 
kurdukları birer tuzak t•llkld 
edllmlıtL 

Bu meaeleler etrafında bir· 
takım dedikodular cereyan eder
ken, tlçtıncU blr hldlıe mhur 
etmlı, gerek memleket dahilinde 
-ıe gerek Avrupa efkirıumumlye· 
lf nde çok iğrenç bir tesir huıule 
aetlrmiıtl. O ıırada ( Nev1ork · 
Herald ) iamindeki Amerika ı•· 
ıete1inln muhabirlerinden (Vilyam 
Eliı ) lıtan bula gelmiş; Ttırkleria 
hayat, aeciye ve bu feliket 
karıı11nda aldıkları vaziyeti tetkik 
etmek lstemittl. Bu zat, tema1 
ettiği Tllrk mllnovverleriDlo mil• 

teeaair; fakat karıılaıtıkları fell· 
ketin bUtUn tlddetJne karıı metin 
olduklarını görmöı ve hayret 
etmlıti. Vazlfealoi hakldle J•P
mıya çalııan bu zeki ıazetecl 
bir de hUkUmdar ile 18rU1· 
mek ve onun fikirlerini öt· 
renmek lıtemiş; ( Istiklll ) ga-

o anda mealıtl namına btıytlk bir 
memnuniyet hi11etmekle beraber, 
bu ılSılerden derin bir nefret te 
hiueylemlttlr... Çtınkn ittihatçılar 
bUtUn bu dizilip dökülen hatala
rın, günahların •• cinayetlerin 
mürtekibi olsalar bile, yine mille
tin birer ferdidir. Kendi milleti .. 
nln fertlerine ( UAmharp ) etmek, 
Ye bunu da • mabıa taç YI tah· 
bm korumak kayguaile • bir ga· 

zeteciye ıöylemek te; bir hnkum
dar için 16rnlmemlf bir kllçUk
lllktlir. 

)#.. 
Nitekim padlıahın bu ıaklm 

fikri, T evflk Paşa kabineaini bile 
rencide etmltt Oç defa dağılan 
Ye toplanan bu kabine, nihayet 
aureti kat'lyede itten çekilmek 
mecburiyetini hlueylemlıti. 

(Arlcuı nr) 

Kuraklık 
Kim 

Şayiasını 
Çıkardı? 

Da 
-----··· .... --------·----

f Baıtarafı 1 lnol yüzde ) 
durum dolayıılle görDıtllğOmO• 
Ticaret Ye Zahire Borsaıı Relıl 
Murat Fortunoilu bize dedi ki: 

"- Kuraklık endfteal ılmdl· 
den ltızumıuzdur. Çünkn daha on 
bet ,On kadar yağmur bekllyebl· 
llriı ve bu mDddet içinde yağmur 
yatana ekinler bokledfğfmlz rand• 
manı verir ki bu bekleme de mah· 
dut mıntakalar içindir. Diğer mın· 
takalar Ye bllha11a Trakya çok 
iyidir, mahsul pek bereketlidir. 
Sıvaı •• havallsl de iyidir. Yalnız 
ova olan mıntakalarda yajmur 
bekleniyor. Eğer 15 gUn içinde 
yağmur yağmazaa, atok mallarla 
kuraklık harlcfndı kalan mıntaka• 
lardan alacağımız mahaul memle
ket ihtJyacıuı fazlaaUe kırıılaya• 
bllecektlr. 

Boraada göze çarpan temev· 
YOçler bu meyıimfn tabii temev• 
•ftçleridlr. Kuraklıktan lıtlfade 
ederek aepekUIAıyon yapmak lmkA· 
nı yoktur. Ziraat Bankaıı buğday 
piyaaaıının nlzımı Yaziyetlndedir. 

Bankanın elinde pek çok 
ıtok mal vardır. Eğer banka 
hergtln plyaaayı ı 5 • 20 vagon 
mal verlrae flatları düştlrllr. Za· 
ten onbeı aUne kadar Trakya 
ve Mer1inden yeni mabıul gele
cektir, yeni mahsul gellnco de 
fiatlar kendiliğinden dfttecektir. 
Trakyadan ve Meninden ihracat 

baılamalc Uzeredlr. Şu halde bu 
Taziyet karııaında • kmek flatları 
buıUnkU durumunu muhafaza 
edecektir. T okrar edeyim ld ku· 
raldık GnllmUzdeld 10· 15 ıUn 
için endfte verecek yazlyette de· 
itidir ve bu mllddet ıarfında da 
yağmur yağmaıı beklenebilir. ,, 

Ekmekçiler Derhal Harekete 
Geldller 

Ekmekçiler, dlln bir gaıetenfo 
ekmek pahahlaıacak mı diye 
yazdığı bir ya:r:ıdaa fltifade ede
rek ekmek narbının yOk11ltllmeıl 
için tetebbtıaJerde bulunmuılar· 
dır. Her nekadar Borsada buğ• 
day fiatları llzerinde 60 para 
kadar bir yllluelme varaa da bu 
buğdaylarla yapılan unlar heotız 
piyasaya ç.1kma1UJthr. FınnJara da 
glrmemlşt:r. Bu yllkeelft 5 - 1 O 
güne münhasır olduğu için ek· 
mek narhınm değfttirilm11ine 
lüzum ıörUlmlyeceği umulmak· 
tadır. 

Fak at bl\tlln bunlara ratmen 
dün bazı fırınlu ekmek fiatlannı 
(un pahalılaıb babanealle) alt· 
mıt para kadar fazlalatbrmışlar 
ve mOtterilerden bir kilo ekmek 
için 11eklz buçuk kuruı yerine on 
kurut istemişlerdir. Eski narh 
henüz değiımediği halde hrıncı· 
ların böy lo yapmaları, açıkça bir 
ihtikardır. 

Devlet Demiryotları ve limanları lş!etma Umum idaresi ilA.nları 

Sayfa 11 

Habeş- ltalyan Kavgası 
Başlıyor! 

Baıtuafı 1 laol 1Gıde ) 
Habeıiıtanı fethetmek, Ha• 

beşleri mahvetmek mDmkUn de· 
ıildlr. Ordular çorak çölleri bel· 
ki geçebilirler. Fakat dağlık ara· 
ziyo gelince; bUytık zorluklarla 
karıılafacaklardır. Çnaktı ce1ur, 
yılma:a Ye araziyi iyi tanıyan Ha-
beş muharipler burada dağların, 
derelerin, ıeçitlerin, kayaların 
her birinde dUımanlanna karıı 

tehlikeli pu&ular kurmut olacakbr. 
Bundan baıka au meselesi de 

göz6nUne alınmalıdır. Habeılıtan· 
da ıuyun azlığı da, çokluju da 
tehlikelidir. Haziran, Temmuz ve 
Ağuıtoa ayında mllthlş yağmurlar 
yağar ve bu yağmurlarla beraber 
hastalık ta çoğalır. Teırlnler ıir

diğ'J vakit lıe ıusuziuk baılar ve 
o Yakit te ele ıeçebllan bir bar• 
dak •uyu bile taaanuf etmek 
mecburiyeti baıglSıterir. 

Şayet Habeıistanda bir harp 
oluua, bu harp ıon derece vahıl· 
yan• ve aaddarane olacaktır. 
ÇUnka Habeo imparatorunun ıöy· 
lediil gibi, Habeıler aıırlardan• 
beri kendi dağlarında, kendi 
ovalarında Hrbeat •• maarur 
yaıamıılar Ye ancak eıldden lngi· 
llılar tarafından mağUip edllebll
mftlerdl. Bu matlubiyot te Inglliz· 
lerin kuvvetinden ılyade, bllyUk 
kablle relılerlnio o zaman ki 
imparator T eodora 'ya yardım et• 
memeleri yUzündendL 

Fakat bu defa, ltalyanlar, 
Habeı orduıunun baıında lmpa• 
ratorunu Uzerinde 0 Yudanın 
fethedlci aılanı ,, yazılı olan ba
tUn Habetl&tanıu 1ancajını ı&re
cekJerdir. 

Kabile reislerlnln hepılnln lm• 
paratora yardım edecetfne ınpbe 
yoktur. 

Meseli Ka111a lımindeld blr 

relı yalnız auYarlıl (70000) kadar 
olan kuvvetli bir ordu ile fmpa• 
ratora iltihak edecektir -.e bu 
ıuretle imparator bir milyonluk 
bir ordu çıkarabllecektlr. Bu he· 
ıaba, Habeı kad1Dlanndao mUrelaı 
kep olan daha Tahıl daha mütlıif · 
kuvvetler dahil deA"fldir. Italya 
neferleri bu azılı kadın muharip
lerin eline dUımemek için ıimdi
den dua etseler yeri Yardır. 

Istili kuYvetleri yalnız çöllerin 
ıuıuzluğu, açlığı Ye hutahkları, 
dağlardaki Ye derelerdeki puaular, 
tuzaklarla değil, ayn( zamanda 
onları her taraftan 1aracak olan 
Habeı ıUvarUe de karıllaıacak .. 
lardır. 

ltalyanlar kar~ılarında bunlar· 
dan baıka bir dOıman daha bu
lacaklardır ld o da Habet ordu· 
larını aaırlardanberi •afere ko,. 
turan muharip ruhudur. Habeıli· 
ler 16mı aıırda lalim ordularını, 
1875te Mısır orduıunu ve nihayet 
1896 da AdoYada ltalyan ordu
lannı mahvederek kazandı1dan 
ıafer)erl çocuklanna anlatmakta, 
daha beşikte iken onlara bu rubu 
aıılamaktadırlar. 

lstanbul mahkemel asliye 
UçUncU hukuk mahkemeslndenı 
Davacı Abdullah k111 Emine nklll 
avukat Ali Necmettin tarafından 

lsmlrde 111esarhk batında çalırıcılar 
kabveainde kemani Haydar efendi 
yanında Hllııeyia otla Mehmot Ağa 
aleyhine açılan boıanma da•uınıo 

20/5 935 tarihli celıei muhakemeıinde 
lkametkibı meçhul olan mOddeialeyh 
hakktnda JIAaen teblifat icraııınıil 
karar Yerilerek muhakeme 15/6/935 
cumarte1i uat 10 talik edllmit oldu~ 
tundan yevmi mezlr.urde ıaat 10 da 
blaıat veya bil Hkile l.tanbul aıliye 
OçDncü hukuk mahkemeııinde haz r 
bulunmaııı lftırumu teblit makamına 

kaim olmak O:r;er• ilin olunur. ( !tı O) 

Bol Bol 
nı 

Seyyah Ak
Olacak 

( Baıtarafı 1 inci yGıde ) 
ıonra hemen lade1l Ye giderken 
ylzeden muaf tutulması yolları 
araıbnJacakbr. 

2 - Seyyahlar, d&vizlerlni 
memleketten çıkarabilmeleri için 
kambiyo mfisaade1i almaktan 
muaf tutulacaklardır. Çok yeniz 
ve lüzumıuz görülen seyyahların 
m•mleketten çıkarken vergi borç· 

zeteal batmubarrirl Rauf Ah• 
md Ye Reılt Sadi Beylerin cle
lAleHne müracaat ederek bu ar.o 
zuıunun, yerine getirilme1fni 
rica etmişti. Rauf ve Reıit Bey· 
ler, Miıler Viiyam'ın bu arzusunu, 
baımabeyinci Lütfi Beye bildir
nıiılordi. Paditah, • mutadı Yeç• 

hile • Yerttceği kararı düşünürken, 
Damat Fetlt Paıanın tavsiyesi, 
•e Posta Telgraf Nazırı Mehmet 
AU Beyin deliletile Miater Vi&yam 
aaraya gelmiı; Ye padişah tara• 
fından huzura kabul edilmiıtL 

._ __________________________________________________ _. 
lan olmadığma dair vesika ibrazı 
mecburiyeti de kaldırılacaktır. 

v ahdettinio bu aazeteci ile 
mtllikatı çok ibrete ıayan bir 
hlcliH teıkil •tDÜfli. Gazeteci, 
lliatr Vilaon'un yakında (Pariae) 
a•leceğinden baüederek: 

- Yakında, Pariıte ıulh lıon
feran11 faaliyete batlıyacaktır. 
Mi.ter Vilaona bir mektup yazıa· 
IUz, Tllrkiyenin mukadderab 
hakkında bazı temenniyatta bu
hmaanız çok lıabet edeniniz. 

Demifll. Padit•h; bu teklife 
llluyafakat etmekle beraber: 

- Sulh konferansında topla• 
Daıılar ıOpheıiı bilirler ld, bbı 
tamamen ıuçıuıuz. Umumi Ha,. 
be alrenler, memlekette aair un• 
•urlara karıı zulUm edenler, ta
Qaamen (ittihatçılar ) dır. 

(Ben lttlhatçll•r• lllnıherp 
•tttm. Onları sonuna kadar ta· 
kip edeceıım.) 

CeYabını vermlıtl! 
Şuna emin olmalıdır ki, bir 

Ltikümdarı bu suretle aöyletmeje 
rrıuvaffı.k olan Miater Vilyam, 

Ailelere Mühim T enzilit 
Bu yaı, mezuniyet ve istirahat gUnlerinizi en ııhbi ve iyi ıartlar 

içinde geçirmek istiyorsanız Devlet Dcmiryollarında a[elere yapılan 
btıytlk tenzilAttan istifade ediniz. 
Bu tenzlJAt, beı kişilik bir aile için % 64 

% 70 Sekiz kitilik bir allı için de 
niıbetlndedir. 

1 lst•nbul Evk•f mUdUriyetl lllnları 1 
Oeger 

Lira K. 
439 08 

4MOO 

500 ()() 

Pey Parası 
Lira K. 
33 00 

34 15 

Tophane : Firuzağa mahallesinde ve caddeılnde 
Cami karfı:smda 36/36, 28128, 32/48 
emllk ve 379 harita sayılı ve 73/18 
metre murabbaındaki dükkan araala· 
rının hiltUnli Dosya No. 909 

;, ı Ekmekçihatı GUğümbatı ıokaiında 
23 sayılı Ye 52 metre murabbaındakl 
ev arsasının bOtünU 914 

37 50 Galata ı Arabcamiindo KUrkçü kapumda Yel· 
kencller hanı Uıt katta eıkl 27 yeni 
22 saydı odanın bULUnll. 2938 

Yukarda ya2.11ı ISzelaeler satılmak tizere on bet gtio müddetle 
açık arttırmaya çıkanlmıştlJ'. Üstermeıl 17 /6/935 Pazartesi ıünQ 
saat 15 de kom~ayonda yapılacaktı:. Almak isteyenler ytbde yedi 
buçuk pey paralarile MahlüIAt kalemine ielme!eri. 0 3020,, 

3 - GtimrUk muayenelerinde 
turistlere kolaylık gHsterilmeıi 
temin edilecektir. Tur:stledn en 
fazla şikayetine sebep olan ka· 
çakçılık tllphe1i gibi ı~yler de 
ortadan kaldmlacakbr. 

Yolcuların 25 liradan fazla 
Türk parası ithal edebilmek için 
almaya m.ecbur tutuldukları mil· 
ıaadedeo do yazgeçilecektir. 

Bundan bafka Türkofia ıu· 
belerin• turizim maaalan lllve 

0 

edilecek ve genlt bir propaganda 
yapılacaktır. Kanunla mubtelJf 
vekaletlere alt olan turizm tah • 
kikatı bir yere toplanacak ye 

teıekkül edecek teşklllt Yaıııtaslle 
idare edilecektir. -

TEŞEKKÜR 
Snrili zenim Tllrkof:ı BaımGt"

•irl Ali Muhtar EkelldiziD aıamı 

dolayııile ıuek biz.ut eeoaae mera• 
ıimlnde buluamak auretile Ye ıerak 
yaıı lle kederime ittirak etmek Hkl· 
funda bulunan bO.tiln arkadat ve doıt
loraoa ayrı ayrı teıekkOr etmeye ke· 
derim mani oldupııdan alenen beyanı 
tctkkllrl blr yuJfe telikkl ederim. 

Merhumun aeYceel 
A. :Mvbtar Ekeodja 

BASAN 
TIRAŞ BIÇAGI 

Dünyanın en mtıkemmel 

Tırat bıçağıdır 

Şimdiye kadar icat ohıo&n bütün 
tıraş bıçaklan ar•sında en mükem
mel n en fevkalade olduğu ta· 
bakkuk etmittir. Piyasada mevcut 
tıraş bıçaldanm şqırtmıştır. BaHn 
tırat bıçatının 1 - 2 • S - 4 numa· 
rah gayet keııkin n ha.esu taraf· 
ları vardır ki her bir tarafile laakal 
on defa tırq olmak kabildir. Bu 
hesapla 5 kuruşluk bir adet .}:Iasan 
tıraş bıçağlle 40 defa ve ıslak 
bardak ile bilendikte yüz defa 
tıraş yapılmak mümkfuıdür ki 
dünyanın hiçbir bıçağında bu 
meziyet yoktur. Haıan bıoağı ilte· 
diğiniz halde başka marka verir· 
lene aldanmayınız. Taklitlerinden 
eakınınız. Fiatu 1 adedi 6 kuruştur. 
10 adedi 45 kuruştur. 

Hasan deposu : 

Ankara, Iıtaobul, Beyoğlu 



12 Sayfa 

Yazan: 

All 
Rıza 
Seyfi 

Aslan Yerini Y aılı Cenkçiye Bırakmıştı 
Bu sade, kıhç demiri ıibl dOz· 

,Un Ye kHkin koıma, .. cehen· 
nem yU.zlU,, pala, kır bıyıklı yeni· 
çeri zabitini, lstemiyerek, ••ı' .. 
lendfrdf, ağır elini delikanh ılpa· 
binin omuzuna koydu: 

- Yüreğin darlanmaaın Aı· 
lanım, dedi, fazla mUıterilerin al
dfp 1ana da sıra gelecek Yaklt 
yakındırl. 

Delikanlının tazeneyl tutan eli 
durdu ve başmı kaldırdı. Kartı· 
aında yaşlı cenkçiyi ıörUnce 
o da gülerek coıkun bir sllldame 
ile yerinden fırladı. 

Omuzuna dokunan bu el, Türk 
kahramanlık tarihini yapan demir 
ellerden biri idi. Bu elin mıkna• 
t1111, gUcU ve bUyUıU onun blltUa 
ainirlerine yayılmıştı. iri kara ıöı· 
lerinl açarakı 

- Dayı; dedi; tanrl bilir: ı&
zümUn, sazıman, "çapraz,, mna 
bir olduğunu göreceksin! { 1) 

Daha tatla canına doymamıı 
L . genç ölUm Aşıkına Erzurumlu 
y... :çeri zabitinin eli, cebrailin 
kanadından daha çok yükıeltmlttll 

Yeniçeri zabiti yUrUdU geçti; 
ancak pek kısa olan neş' eal de 
ıeçmiş, kaılan yeni baıtan ça· 
talmışb. 

Şimdi onun uzaklaıtığı kapı 
altında coıkunluk, •ilentl yine 
ıllrllp ıidiyordu. 

Sipahiler ve yeniçeriler kor
kunç, karL tali ile alay eder ıibi 
çalap çağırıyorlardı. 

Genç sipahi kubuz sazanı diz· 
lerinln UıtUne bırakır bırakmaz 
yeniçerilerden biri, en çok yeniçeri 
ocağında çabmm çuğur tazına el 
attı. Yine o kafiye ile ıipahl ile 
atıımıya baıladı: 

'J'atlı kız ıazünO göklvden indir, 
Tanrının cennete rhtiyacı yokl 
On Macar kılıcından daha ke1kiadlr, 
Keman ka,tarınıa attıA"t bir ok! 

Çatlk kaşlı zabit uzaklaşırken 
Yen içerinin yanık Hsl ve Çuiur 
tazının tellerinden uçan titreme• 
ler kaim, kararmıı kale duvarla• 
randa dolaııp duruyordu: 
"On Macar kılıcından daha kHklndlr, 
"Keaman katlarının attıtı bir ok 1., 

Ta uzakta yürüyen çelik 16-
nUllli, kır saçlı aavaıçı baıını 
ealladı, içini çekti. 

Ölümün dağları, ovaları, evleri 
ve gönülleri öldUrdUğll ıu anda 
Yeniçeri ağa1ınan acaba hanal 
ar•nçlik ateıi tekrar içini yakmııtar ,.. 

Şahin beyin konağındaki kor· 
kunç kurultay dağıldıktan, kıranta 
Y enlçeri çorbacı11 uzaklaıtaktan 
sonra Aılan bey o bUyUk bahç .. 
de olduğu yere mıhlanıp kalmııta. 

Şimdi ölüm kurultaymıD o de
rin bliyUklUğU, coıkun varhiı 
ortadan ıitmiı, onunla beraber 
bliyUk insan toplantilarında o 
toplantıyı yapan tek adamların 

duyduğu dağlar deviren ve yanar 
dağları ellle, kanii• ılSndDrecek 
ıibl gökreyen ıtıç ve yiğitlik de 
kalmamııtı. Delikanlının yUrtlnde 
karanlık vardı... Kudurmuı kııla· 

rın donmuı ıecelerlnde toprak 
yuvarlağinan iki uçlarını ört•D 
buz ovaları bile ılmdi ıurada 
kanayan bu yürekten daha donuk, 
daha yalnız değildi l 

Oh, karıncaya bile acıyan 
Tanrım 1 Ne olurdu; önlerindeki 
bu kara gece, bu kanla ve ölQm
IU, bu gözönfine getirilem iyecek 

(1) Çapraz: k11a Hplı, çift •fıslı 

bir uvaf hlt&11 idiki; en çok "aç,. 
Serde TOrk ılpabileri kollanırlardı. 

itler gece1l bir bltaeydl... •• 
kendlıinl keskin kılıcı elinde 
dUıman karıısmda bulsaydı 1 

ZaYalh genç, en ıonra, olduA'u 
yerden yUrUdO Y• yavaı, kmk 
adımlarla kalenin 1011 klmHshı 
bucaklarına ıaptı. 

Aktama daha iki aaat vardı. 
Aslan Bey bir yandan evine 

gitmek, annesini, kardeılerinl 
görmek, boyunlarına atılmak, on· 
ları öpmek, öpmek istiyor, ana· 
cığman kadife yanağma kendi 
ııüneıten yanmıı yUıUnO dayaya· 
rak ağlamak diliyordu. Bir yan· 
dan da bu iki HYiill varlığı 
görmekten, onların yüzlerine 
bakmaktan korkuyordu. Oh, bu 
görüımenin ka1ap ile zavallı ku· 
ı:ularm, celllt ile suçıu.1 öldürU· 
leceklerin görU1me1lnden ne ay .. 
rıhtı vardı ? •• 

Aılan Bey ne yaphğım, nere· 
ye ıittlğinl bilmez olarak bir 
saat dolaıtı. 

Sonra birdenbire titredi ; kor· 
kulu bir duştan uyanır gibi sıç
rayarak dört yanma baktı. Çev• 
resindeki donuk kale taılarmdan, 
göklerde kayguıuı uçup giden 
kuşlardan, bulutlardan, ıurada 

aallanıp yıldız yellerlle gizli konu· 
ıur gibi duran ağaçlardan ona 
yardım yoktu. onlar onu tanımı• 

yorlardı, onun koca bir insanlık 

yüreğinin taıımıyacağı korkunç 
acılarını düıünemezlerdi. 
yine duruyor, elile alınını sıkıyor: 

- Ne oluyoruz, bUUin bunlar 
gerçek olabilir mi, dünyada ıim
diye kadar b6yle korkunç t•Y 
olmuı mu ? Yokta ben mi çıldı· 
rıyorum ?. 

Diye mırıldanayordu ..• 
Sonra yine o acıma• aha yazı• 

ıı gözlerinin 6nUndo ımhyor, 

ona: 
- Haydi yUrU, yürO, kurlulu• 

fUn yok f 
Dl yordu, 
Deli Aılan çok lçmlı bir adam 

ılbl sallanarak, aendeliyerek Ye 
gözleri bulanarak evine doğru 
yUrUmeye baıladı. 

Orada ne yapacaktı? Onu 
kendi de bilmiyordu. 

Dıı kapıdan avluya ıclrince 
orada kUçUk kardeıi AH ile bir 
kaç ıenç Y• yaıh kadının korku, 
kaygu ve ıaşkınlık içinde konuı· 
tuklarını ıeçti. 

Kardeıl Ali onu ılSrUnce Hp· 
1arı bir benizle ona koştu: 

- Ağabey, 1&na ıellyordum ••• 
Ağabey... Annem .•• 

Diye ıuıtu. 
Çocutun ıöılerlnde yaılar 

•ardı. 
Aılan Bey titredi: 
- Ey, annen? Söylesene, Dl 

Yar, ne oldu, ne ağlıyorsun?. 
Ali mmldandı: 
- Annem çok fena, bayıın .•• 

Bir ta at önce birden f enalaıtı ..• 
Sen ••• 

Aılao Bey kardeıinl artık din· 
lemedl, ı,erlye koıtu. Bu soyun 
bir iki defa toplanmıı olduğunu 
ıördUğllmUı 1ıenl1 odaya ıirdi. 

Odama ocaia yakın ucunda 
iğreti yapılmıı bir yatak vardı. 
Burada Aslan Beyin anne1i yatı· 
) ordu. Yüzll kireç ılbl beyaz, 
gözleri kapalı idi. Yataim çevre· 
ıinde Aslanın kıı kardeıi Yıldız 
ile bir takım kom§u hammlar, 
evin kadın hizmetçileri aesısiı 

duruyorlardı. 
( Ark .. ı nr t 

SON POSTA 

Son Pi~manlık 
Fagda Vermez 

- Kuzum doktor 1 Kurtar, 
onu hail Hviyorum f. 
---··-..· · --~ • 1 ~ • • • • • • 1 ...... ... - . ... .,..._ 
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T.C. 
Resmi Gazete 

D. D. Yolları Ve Umanlar 
Kanunu 

Devlet Demiryolları ve Liman· 
lan Iıletme Müdürlüğünün 1935 
mali yılı bütçe kanunu resmi 
gazetede çıkmıştır. 

Reemi &"&ı•to ı 4-6-93~, urı SOll, ka· 
DllD No, 2740 

* lludut Ve Sahiller Sıhhat 
MUdilrlUQU Kanunu 

Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünün 1931 mali 
aene1i hesabı kat'i kanunu kabul 
edilmiıtlr. 

Reamt &"•nte ı S06-~3i, aııyı 3010, ka• 
aaa No. 2725. .. 

lzmfr Lltnan ltlerl BUtçe 
Kanunu 

lı:mlr Liman itleri Umum 
MUdUrlUğD 1935 mali yılı bütçe 
kanunu kabul edilmiıtir. 

Reaa1 razel• 1 6-6·9lS, HJl 3021, ka· 

nuo No. ~742. •............................................................. 
( Toplantılar, Davetle!._) 

Amerikan Kollejlnde Dip· 
lomalar Da§llılacak 

lıtanbul Amerikan kollejl önU· 
mUzdeki Cuma günü 1aat 17 de 
mektep binasında den sonu mU
naıebetile diploma tevzi meraal· 
mini yapacak, mektebi bitiren 
talebe, davetliler• takdim ·edile .. 
cektir. 

Haziran 12 

[,_._._i _K_A_~nglllzceden ı 
CAN KURTARAN TABUT 
DUnkU Kısmın ÖzU: 

Peter'in iriyarı, cadaloz kar111 
haıtaydı. Herkt1 onun aktama 
eabaha öleoeğinl ıöylilyorlardı. 

Şimdi Peter'in bir tabut hazır· 
lamaaı lazımdı. Fakat, Adada 
ağaç, tahta namına bir tef yoktu. 
Peter karısından kurtulacağa için 
memnundu. O ıırada DUblen'den 
köye gel~cek olan gen9 doktora 
bir tabut getirmeıi için bir telgraf 
çekti. Dr. Evvel& buna kızdı. Fa· 
kat bu küçük köyün adamlarını 

gUoendirmek iıtemiyordu. 

Asabiyetle şapk&1ın1 başına 
bastırdı, sokaia fırladı ve ilk ras· 
geldiği tabutçu dükkanına girerek 
telirafta yazılı ölçü üzerinden bir 
tabut ısmarladı. Bundan ıon.ıa da 
arkadaılarile buluıtu ve sabaha 
kadar içtiler, eğlendiler. 

Genç doktor fedası ıabab lı· 
tuyona geldiği zaman, tabut 
meselesini tamamen unutmuştu. 
Vagona yerleımiı, perende Ye 
pencerenin dibinde toplanan ar
kadaıları ile görüşüyordu. Hepıl 
de bu ayrıhktan mahzundular. 

Trenin hareketine bir dakika 
kala kanter içinde kalmıf bir 

hammal, sırtanda bir de tabut olduğu 
halde koıarak ve bağırarak geldi. 

- Doktor bu tabut ıiıin de
ğil mi? Y etiştirinciyekadar canım 
çıkh ..• 

- Benim... Allah belaıım ver
sin .•. Furguna ahver onu. 

- Fırgon ağzma kadar dolu, 
yer yok ıuradaki bot yere ko· 
yuveririz. 

Hamal cevap beklemeden ta• 
butu vagona soktu ve doktorun 
karşısmdaki boı yere yerleştirdi. 

Doktor hammala bahıiı verdi 
ve tekrar arkadaılarma döndü. 
Fakat bunlarda artık hüzünden 
kederden eaer kalmamıfh. Hem 
yavaf yavaı yUrümlye başlıyan 
trenin yanında koıuyorlar, hem de 
gülmekten çatbyorlardı. 

Genç doktorun, mHleğine, 

müşterilerine böyle tabut taıı· 
makla başlaması hakikaten lfÖ• 

rülmüt ıey değildi. 
Nihayet doktor yerine çöktü. 

Mendilini çıkararak alnman terini 
sildi. Tabut karıısında duruyor, 
herkes merakla ona bakıyordu. 

Hatta vagondaki kocakarılardan 
baı.ıları aralarında fısıldaşlyor, 

araııra ista \'rot çıkarıyorlardı. 

Doktor nerede ise bunalacakh. 
Adaya geç.ilecek küçük sahil 

kasabasına geldiği zaman denizde 
mnthit bir fartrna vardı. Vapurlar 
işleyemiyordu. Orada birkaç gUn 
kaimağa mecbur oldu. Tabutu da 
eşyaları ile beraber küçük otelin 
salonuna koymuştu. Ziyaretine ge· 
len kasabanın papazı, doktoru ve 
hlklmi tabutu görünce ona takal
mı}' a, kaba kaba oakalar yap· 
maya kalkıııyorlar, gelen ııeçen 

kendlsile alay· ediyordu. 

Nihayet hava düzeldi. Vapura 
binip te adaya yaklaştığı zaman 
ıçı biraz ferahlamtya baıladı. 
Artık tabut burada kaba şaka· 
lara maruz kalmıyacak, ciddiye
tini iktisap edecekti. Şüphesiz ki 
adada bu tabutu bekliyen kimse· 
ler vardı. Onlara yaptığı bu bUyUk 
iyilikten dolayı srelip kendisine 
teıekkUr edecek, belki de elle• 
rine kapanacaklardı. 

Fakat vapurdan çıkarak kliçU
cUk bir adamm kt>ndislne doğru 
koıtuğunu gördU. Zavallının yüzli 
aararmıı, nefesi takanmıı, gözleri 
dııarıya fırlamııb. SolUk soluğa 
doktora yalvarmaya baıladı: 

- Aman doktor, Allah al'" 
kana emret te ıu tabutu ıerlıia 
ıerlye vapura koyauolar ... 

Doktor ıaıırmııhı 
- Ah doktor, geç kaldı .•• 

Geç... ölme dl.. ölmedi... Domuı 
gibi dUkkAnda çalıııyor... Amaa 
tabutu görmesin. 

Adamcağızın birdenbire dlı• 
leri gevıeylverdl Ye çamurların 
üzerine çöktU. Doktorun artık 
tahammUlU kalmamııta. Göaü hiç
bir ıey ıörmUyordu. Önündeki 
adamı bir tarafa iterek bir ara• 
baya atladı Y• kaçtı. Savurduğu 
küfürler arabacının bile yDıünQ 
kızartıyordu. 

Peter dDştUj'ü yerden kalktL 
Dağ gibi karısı rıhtım boyundan 
ona doğru 1ıellyor Ye yaklaı• 
tıkça da daha büyüyor, daha, ko,. 
kunç oluyordu. 

Korku ile etrafına bakındı, 
kaçacak bir yer arıyordu ..• tabut 
denklerin araaında ıörllnmO
yordu. 

Mary Brennan koca11nın yan&na 
yanına geldi: 

- işinle gtlcUnle utraıacak 
yerde buralarda dolaııyonun ha? 
Ne işin var burada naln? dedi. 

Peter, titrek bir Hıle cevap 
verdlı 

- Blr ıey 11marlamı1hm ..• 
Onu almaya geldim. 

- Ne imlı o ıımarladığın 

bakalım? Hem 1en kim oluyor· 
ıun ki öteberi ıımarhyor1un? 

Kadao balyaların, ıaadıklarıa 
arasmda araıtırmaya baıladı. 
Tabutu görllr görmez betlbenıl 

ıarardı. Bir çığlık kopardı: 
- Peter, kimin bu tabut? 
Çare1iı kalan Peter doğruyu 

ılSylemiye mecbur olduı 
- Senin, dedL Ve boynuna 

bükerek helecan içinde kopacak 
fırtınayı bekledi. 

Fakat Mary Brenoan ıe1lol 
çıkarmadı. Üzerine bir ba11ı1nhk 
geldi, 1endeledl ve kocaıının kol• 
ları arasına yıkıldı. Peter, gUç 
hal karısını tutabiliyor bir taraf· 
tan! da onu teskin etmlye ça• 
lışıyordu. 

Bir müddet aonra kendine g .. 
len kadın ondan beklenmlyen, 
ıayet mUlAyim bir Hıle: 

- Çok mu basta idim Peter? 
- Y 1 Okadar hasta idin ki 

ıenl ölecek zannettim. 
Ne kadar bnynk bir sukutu 

hayale oğradığı aninden bile 
belliydi. 

- ÖldUğllmU lltlyor mıydıa 
Peter? • 

- Doğruıunu lsteraen umu• 
rumda değildi. Sen de blllyorıun 
ki çok zalim, çok fena, çok kalb· 
ıiı bir kadın11n Mary. 

Kadm batanı önüne etdl ve 
ağlamıya baıladı. BUtDa vücudu 
baıtan atağı zangır zangır titri· 
yordu. Peter, onu hiç bu halde 
görmemişti. O ılrret karı, ıtmdl 
karşısında titriyordu hal 

Bir taraftan onun bu haline 
bakıyor, bir taraftan da kendisin· 
de gittikçe artan bir erkeklik 
gururu, bir bAklmiyet duyuyordu. 

Karısını Hrt bir hareketle 
çekli: 

Kalk artık gidelim, dedi. 
Ya şunu .... ? 
Burada bırakacak de~lllz 

ya, tabutu da götürürüz:. Nasıl 
olsa bir gün lazım olacak... Heın 
iki buçuk lira da para verdim. 
Z:yan mı edeceğım? 

( Denmı 13 ünci Jlbde ) 
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Can Kurtaran 
Tabut 

Salt Bey, bavullarımı yerleı· 
tlrmeyl bana bırakmadı. Bu lıl, 
buyuk bir ıl\kün •e nezaketle 
bizzat kendiıi yaptı. bir köıeye 
çekilmek için çantamdan kitabımı 
çıkarırken de baıile beni aelam· 
layarak: 

- Hanımefendi 1.. Bendeniz, 
lokanta 1alonundayım. Siz lıtira· 
bat buyurunuz. Şayet bir emriniz 
oluna, garsonla haber ıönderloiz. 
Derhal gelirim. 

Diye mırıldandı ve benim 
CeYabıma meydan bırakmadan 
dııara çıkarak itina ile kapıyı 
papadı. 

Şöylece.. CanDalSnOlden bir ı 
- Ooooh 1 •• 
Çektim: 
- Hey Allah Hnden razı 

olıun, Salt Bey. 
Dedim... anlaıılan bu Salt 

Bey • bizim ( ldabımuaıeret ) 
hocaamın birinci ımıfa ldhal 
ettiği • terbiyeli •• 1&y1ılı er· 
keklerden r. 

Hemen ayafımdan lıkarplnle
rlml çıkardım. Kanapeoin tlıtUne 
boyluboyuma uıandım, Kitablml 
ename ıçtam. Okumıya bııladım. 

Okadar dalmııım ki, aradın 
ta111 iki buçuk 1&at ıeçtltlnin 
farkında bile olmadım. Birdenbire 
lrapı wruldu ve ıonra 7UıOnD 
IÖrmedliim bir adamın Hıfı 

- Frölayof. Sait Bey ıoruyor. 
Yemeğinizi burada mı; yok1a, 
lalonda mı ylyecekılnlz ? 

Diye sordu. 
.Afkolıun Salt Beye'I Dofruıu 

bu nezaketini cidden takdir ettim. 
Eaer onun yerinde cıvık, ıarnaıık 
bir herif olıayd; ikide birde 
lellr, ahbaplık etmeye JeltenlrdL 

Hemen yerimden kalbm. Ka· 
Pıyı açtım, Çapkm bakııla, bplu 
( GUıtay Frölih ) e benzeyen bir 
ıarıonla karıılatbm. Aramııda 
tu muba vere ge,ti: 

Ben - Salon lcalabıhk mı? •• 
O - Dokuz kiıl Yar. D6rdU 

Alnıan, lkiıl lnailiz. Biri Franııı. 
Bır1 Çekoılovak. Biri de Alzaılı. 

- E, Salt Bey? 
- Onunla.. on oluyor. 
- Sait Bey yemek 11marla• 

da mı? •• 
- Iımarladı. Fakat henOı J•· 

lblye baılamadı. Siıln için de ya· 
illada ayraca bir m11a hazarlatb. 

- Peki, gellyorum. 

Kapıyı kapadım, 11lona çıka· 
~llecek ıurette haıırlanmıya baı• 
•dun. Hem hazarlanlyor, hem deı 
t - Anlaıddı. Bu Salt Beyde, 
~trbfye ve 1aygıdan baıka bir 
h •I da Yar. Mutlaka kadınlardan 
0tlanmıyan, kadınlarla konuı· 

lbaktan zevk duymayan bir erkek 
kalacak... Maamafib, bir genç kııa 
~rıı neııket •azifealnl unutmuyor. 

iç bir zarar ıe1mek ihtimali ol· 
lbıyan bu adama karıı ıun'i bir 
tlddlyet Ve çeklnaenlik lfÖlltr• 

lbektense, tabii bir ıuretto glS• 

ttınnıek daha muvafık olacak. Üç 
~n. tlç gecemizi beraber aeçlr· 

Y• mecburuz. Onun 1ayaılarını •uu t· d 8 ırnal etmemeli, benim yUzllm• 
k en rahatını feda ederek ıalon 

6§elerin e! e! ıUründllrmemellylm. 
Diye, dllşUnUyordum. 

11 1-fazırlandım . Y o!culukta, ha· 
'i.ltn hanımcık giyinmesini bilen 
i 'nç bir kız hali aldım. Va• 
onları bi rbirine bağlı) an körUklU 

iÇiNi 
( geçitten gcıçtim. Lokanta salonu

nun camla kapısının önünde dura· 
rak içeriye ıöylece bir göz ı•z· 
dirdim. Herkeı masaaına eğilmif, 
yemek yiyordu. Sait Bey de, 
masasının önünde oturmuş, ağır 

ağır kitabının yapraklarını çevl· 
rlyordu. 

Se1&izce içeri ıirdim. Ona 
dojru ilerledim : 

- Affodeuiniz beyefendil. 
Zannederim sizi biraz fazlaca ra· 
hatsız •ttim. ihtimal ki, kompar· 
tımanda iatfrahat edecektiniz. 

Dedim. O, de-rhal yerinden 
kalktı. Baıile ıelAmladı: 

- Eıtağfurullah, Hammefendi. 
Siz tamamen mUıtorih olarak ra· 
halınıza bakın. Pek çok yolculuk 
ettiğim için, uzun zamanlar 1&· 

londa oturmaya ahıkınım. Belki 
yalnızca yemek yemeyi tercih 
edeniniz diye, ılze bu maaayı 
hazırlattım. Buyurunuz, efendim. 

Diye coYap verdi. Yanındaki 

ma1ayı göıterdl. Bu, bir kiıillk 
mua köıeye tesadüf ediyo ; sa• 
londa iki tarafa ııraJanan masa· 
lar da tamamen aörUnUyordu. 

TeıekkUr ettim. Maaan1n ha· 
ıına ıeçtim. Onun uzattığı yemek 
listesine göz aezdlrdlm. ve sonra 
bıııml pencereye çevirdim. ÇUn• 
ko, muhtellf ma1alarda oturanların 
benim üzerimde toplanan mUte· 
ee11iı nazarları karııımda bir 
helecan blasetmittlm. 

Tren, ıon ıUratle ıidiyor. Tel· 
graf direkleri, ağaçlar, bekçi kulU· 
belerl görUndUklerl anda kıybo
luyordu. 

Y emeilmizl, ıeaıiıce yedik. 
Kahvemizi içerken k11a kııa cllm• 
lelerle babamdan bahsettik. Salt 
boy, babamı ıahun tanımıyor
muı. 

( arka11 var ) 

letenbul Aallye Mahkemeal 
Birinci Hukuk Dairesinden; An· 
tunnet Faika tarafından Şitllde 
Bomontlde Efe ıokak 86 No. lu nde 
oturan Numl vereaHinden otulları 
Nacl H MOnGr aleyhine açılan •• 
16 No.lu gayrı menkule mevzu hac
ııin fekki talebine mltedalr dandaa 
dolayı lkametg&hı baaaralarıoın meç• 
hullyetl haHblle Binen nld tebligata 
ratmeD muayyen •inde 1'•lmi7en 
mumaileybin hakkında gıyap kara11 
bll&ittihas tayin olunan cel1ede •ah
kemeye ıelerek muriıler •• babaları 
tarafından hacııetttrilea daYacıoıa ha
neai üaerindekl hacze lıtinat ettlfl 
baklarıoın halen baki lıulundutuna 
dair veaalk ibraz edilmedttl takdirde 
mOddeinin müruru ıaıaaa iddia1ını 
ikrar Ye kabul etmlt ıayılacaldarınıa 
turlhile yazıl•c•k aıyap karar1nın bir 
ıuretlnin mahkeme divanhanesine 
talik H bir ıuretinin mOdduleyhlere 
H.U.M.K. nun 141 inci madddHi mu
eibince Ulnen teblJA'iDe Ye emri mu-
lııakemenin 19 Temmuz 935 IHt 14 
de talikine karar nrildlA'i olveçhile 
ta1rlh •• mahkeme diY&nhanulne 
tAlik kılınan aıyap karuının teblltl 
mak•mına kaim olmak Oıere llAn 
olunur. ( 12315 ) 

( Batt•rafı 12 inci yUıde ) 
Kadın gayet ürkek ve alçık 

bir ıeale: 

- Sen mi taııyacakıın onu? 

- ikimiz beraber taşırız. 

Tabutu iki tarafından tutarak 
köyün yoluna koyuldular. Mary'nln 
hiç seaf çıkmıyordu. Tabutu 
görünce ölUm, ahret, cehennem 
azabı aklına gelmiı kendi ıirret· 
liğinl düıünmilı •e birdenbire 
uslanmıı, bambaıka bir kadın 
oluvermiıti. 

Peter ise gittikçe cUr'etlnl ar
brmıya baıladı. Dükkanı ıUpUr
mjyor, çuvalları taıımayordu. 
Nihayet bu ftlerl görecek baıka 
birisini buldular. 

Tabutu da dUkkAnın yanıba· 
ıındaki ıundurmaya koydular, 
bAli da oradadır. 

Arada ıırada Mary Brennon 
unutup ta ılrretllk etmlye, koca· 
ıını hırpalamaya · baıladı mı, 
Peter derhal bir ıişe, bir iki 
de paçavra alarak ıundurmaya 
gld., •• tabutun madeni kulpla· 
rına kapa~m Uzerfndekf pirinç 
leYhayı ıfl meye, parlatmaya hat
lar. O vakit kadın yine uılanır 
hatta koca11oın emirlerine bile 
itaat eder. 

Aradan seneler ıeçtiğl halde 
karı koca hala sakin •• rahat 
bir hayat ıUrmektedirler. Peter 
bazen meyhaneye utrar, bir iki 
bardak bira yuvarlar ve rahat 
rahat içini çekerek aaadetlnl ıöy
le izah eder: 

- BUtUn bu rahatımızı o la· 
buta borçluyuz. O ıellnceye ka· 
dar eyfmf:ıde rahat, dirlik yoktu •.• 
Fakat ben daha ömrllmde bir ta• 
buton 11adet getlrdijlnl duyma· 
mııtım. Fakat bu tabut, bir 
can °kurtaran,, oldu. 

Gözleri 
Dönünce 

liir Muıevi Dellkanlııı 
Cinayet lş1iyecekti 

lırail lımlnde bir Yahudi de
Ukanhıı, Hkl nltanhıını 6lllmle 
tehdit ettiği için yakalanmıı, ad· 
llyeye •erflmfıtlr. HldiH 11Syle 
o)muıturı 

larall, r•çende Sirkecide otu· 
ran eaklcl Anamın kızile niıan• 
lanmııtır. Fakat bir müddet ıon• 
ra HkJcl Anam bu nlıandan 
Yazgeçmiı Ye kızının parmatın· 

dakl nlıan yOzUj'UnU lıraile gön· 
dermiıtır. Bunun Dzerine larall 
fena halde kızmıı Ye dlln ıokak· 
ta Avrama tHadUf edince töy)e 
batırmııtır: 

0
- Ejer nlıanı yenllemete 

razı olmaıaan hem aenln, hem 
de kızrnın leılnlıl yere 11rece• 
ğim.,, 

Avram, karşııında ıözlerJ dö· 
nUk duran Israllin bu tehdidi 

l•tanbul dördUncU lcr• me· Uzerlne korkuıundan feryadı bas· 
murluğunden; Hıdır lbrablme borçlu mıı •• bu imdat haykırm&1ına 
Madam Eliıı:anın Beyotlunda Kamer kofan pollsler Iaratll yakalıyarak 
ht1tun mah11 l'e•inin Kılçık ıokatında karakola aötUrmUıler •e belki de 
yeni 13,15,17, numarolarla 1nur•kkam • " 
•partıman ı n icra kılınan arttırma1ı bir facianın 3nUnU almıılardır. 
Deticeainde mOtteriıl bayan Dinanıa , _______ .,.._!!:!!!!1111 ___ _ 
Gıerinde kalmıt ve bet ıOn urfında ' ' 
arttırma bedelini getirmesi için ken· TA KV t M 
di•İn• dairel icraca malum olan 
Cihanırirde Şeref apartımanındaki 3 
No. dairedeki ikametsrlhına tebliaat 
yapıJm ııaa da gönderilen ihbarname 
Dlnanln mezkur apartımaad• bulun• 
madıtı mübaıirin meıruhatından an• 
laıılmııtır, bet ıün içinde arttırma 

bedeli dairemiz veıneaine yatırılma
dığı takdirde icra kanununun 153 
maddHi hilkmOne glJre muamel6 
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Sayfa 13 

Güzel Enstantanelerden 

Deniz banyoıunda 

1 Günün Spor Haberleri 1 ------

ilk 
lsviçre Şampiyonu Geliyor 

Maçını Fener bahçe 
ile Yapacak 

Ônllmtızdekl pazar gOnll (16 
Haziran) Kadıköy ıtadyomunda 
Fenerbahçenin yirmi ıekizlncl yıl 
döntimU, büyük apor hareketle• 
rlle kutlulaoacaktar. 

EYvelce bildirdij'imlz tlzere, 
Fenerbahçe yıldönUmll için lıviç-
re ıampiyonu Senet kulUbUnO 
l&tanbula çağlrmııtar. Inlçro kulO
bile ilk maçı Fenerbahçe yapa· 
cak, ikinci maçı dlier kulüpleri· 
miıden biri oynıyacakhr. 

Fen er bahçenin yıldönUmO mil· 
naHbetile Kadıköyde atma •• 
atlamalardan ibaret olmak Oıere 
atletik mDaabakalarda yapıla· 
caktır. 

Romenyell Atletler ••hrl· 
mlze Gellyorlar 

Bu ayın otuzunda atletik 
mOsabaka yapmak Ilı.ere Galata• 
1aray kulUbll tarahndan da•et 
edilen Romanyalı atletler ıehrl· 
mizde bir mti1abaka yapmaya 
kabul etmlılerdir. 

9 kitilik bir kadro ile ıehrl· 
mlıe ıelecek olan Romanyalıl11; 
100, 200, 400, 800, 1500 koıular; 
uzun, yOktek, ımkla atlama ile 
diık, cirit ve 1Ulle atma mil••· 
bakalarlle Balkın bayrak kotu• 
laranı yapabileceklerini blldlrmlt
lerdlr. Romanyalılar burada yapa• 
caklan mU1abaka ıartlarUe ıon• 
baharda atletlerimizi BDkreıe 
davet etmiılerdir. 

TUrk • Macar GUre9lerl 
Yeklafıyor 

Üç mUaa baka için 23 Hazl· 
randa ıehrimlze ıelecek olan 
Macar gUraı takımlle yapılan 
muhaberat kat'ı neticeyi almııtar. 
Macar gUreı takımı yedi. milaabık 
Te bir idareci ile ıehrimiıe ge· 

lecektlr. Macarlara karşı mu•af· 
fakiyet kazanmak Jçin uğraıacak 
olan MiJli GUret Takımının aon 
yaptığı idmanlar Umit verici bir 
tekil almııtır. Yarım vasatta gll• 
reıecek olan Ankaralı HUıeyln de 
bu mUıabakalar için lıtanbula 
getiril mittir. 

Btab Anedolude Deniz Sporlara 
Edremitte deniz aporlarma 

kartı b&yUk bir ehemmiyet verU
mej'e baılanmııtlr. 

Edremitliler bOyUk bir feda· 
kArlıkla yaptırdıkları iki ılkifl 
Altın Oluktan Dç kilometre uıakda 
değirmen bendine kadar araba 
ile ıötUrerek orada ilk defa bir 
deniı yarııı yapmıılardır. 

Hilmi ile A1af araaında yapı
lan bu kUrek yarııı bliyük bir 
allka ile takip edllmiıtir. 

Az bir meaafe ile yarııı Hll· 
minin ldareaiodekl af kif kazan• 
mıthr. 

.__&_P_O_R __ ı. 
Bulgarlar Yenlldl 

Bulaar uluaal futbol takımını 
bir araya toplayan Sofya muhtelit 
takımUe ÇekoıloYakyanın profea· 
JODel Bohemya takımı araaında 
maç 4-0 Bulgarluın yenilmelerile 
neticelenmlıtir, 

Balkan Kupası 

Balkan kupaıı futbol maçla· 
rına bu ayın on altııında ıofyada 
baılanacaktır. 

Bu Pazaran Futbol Meçı 
Iıtanbul mıntakaaı futbol bey• 

eti başkanbğından: 16/6/ 1935 pazar 
aUnU yapılacak terfi maçı: Beıik
taı alanmda Beylerbeyi· Feneryıl· 
maz 1&at ı 6,30 

1 lnhiaarJar U. Müdürlüğünden: J 
3500 lira Muhammen bedelli Kabataştaki Levazım ve Milba· 

yaat Şubesi binaıının kalörifeı teıisatı açık ekı:Itme ıuretile mil· 
naka1&ya konulmuıtur. Şartname ve plAnlar 20 kurut mukabilinde 
Ciballde Le.azım ve MUbayaat Şubeıi Nakit muhaılbi mea'ullüğUn· 
den alınacaktır. Ekıiltme 1111935 tarihine mllsadif Pazarteai aUnO 
Hat 14 de Kabataıta Levazım ve mübayaat Şubesinde alım ko
misyonunda icra edilecektir. 

lsteklUerin 263 lira muvakkat güvenme paralarlle birlikte mu• 
ayyen aUn ve Hatte mezkur komiıyona mUracaatları. ''3103,, 

lf. ... 

Clbalı TUtnn Fabrikasında idare itine elveritli olmayan 50 ka· 
lem Hurda demir maden boru ve buna benzer muhtelif hurda 
eşya pazarlıkla ıatılacağmdan isteklilerin 22/6/935 tarihine rastla· 
yan Cumarteıi aünU ıaat 10 da % 15 güvenme paralarile Cibalide 
Levazım ve MUbayaat Şubeainde satıı komiıyonuna mlira .. 
caatları. "3077,, 



SON POSTA 

Son Po•tanın Müsabakasına En Uygun Cevaplar Seçildi 
---~~~~~~~~~~ 

Hediye ·Kazanan Okuyucularımız .• 

So• Po.ta••• olc•g•crıl•rı ff"' A.zırlaılılı •N•ıl•• 61r lcı•• .... 

Son Poıta, açtıtı mllsabaka raat Banka11 Ihaan C.Ydet. Bir Çift Erkek Çorabı 
ya gelen cevapları tunlfe batla· Kırev.t kllz•11anlan Kazananları 
clığı zaman, ıekll itibarile yurdu- Antalyaı Meldupp Naim, Samıun: MOtekalt ytı:ıbqa 
muzda ilk kere yapdaa bu mi• Van, Terzi Sami oğlu Emin, Ka· Emin, Sam1Un: Gar katar bar 
aabakanıo bOyUk bir alAka uyu- raman: Mltekalt Yllzbatı Rıfat memura AH Rıza, Ankaraı Çaa-
darmıt oldutunu anladı. Buna, torunu Turgut, Antalya: lbrltfm kaya 35 Mmaffer, Çankınr Post· 
memleketin •• uzak k6plerine oflu Sıtla, Ankara: Polta kutuıu rutant Karadaİb Marko, Dtyan-

k da b 
l»ekir: DemlryoJa lapat tubeıl 

Yarancaya a r er tarafına ya- 359 Cemi~ Eıklıehlr: Hava mek• Faik Erlf, Pozantl: Atça Yaauf, 
yılmıt olan on binlerce okuyucu- tebl kararılhında Nedim, Adana: Elhlz: lıkln MllclOrQ s.& otlu 
muzdan m6hlm bir kaımını• ver- Demiryolu mubuebeıinde Meh- Sababattbt, Çeımeı COmharlyet 
dikleri cevaplara bakarak hlkm.. met, Kuıaduı: Tekiler ekaprl alanı Hllaeyla. 
diyoruz, binaenaleyh ba ali- Tekin Alp, bmlr: Poıta kutuaa MeH •.tı K•zen•nlen 
kalarından dolayı bu dluada 132 Ştıkrl, Bllrhanlye Şark latanbal: 4 DCI Vakıf hanı 22 
Uk ftimlı kendilerine hara- bakkallyHI Mehmet. Orhan, Koaya Aakerl liaeıl 1313 
retle teıekkllr etmek ola- Çeyrek dUzUne mendll F•at, latanbul Mulffi liaeel Bato. 
cakhr. kazan•nl•rı lstanbul S.ltaaah..t Hikmet, 

• Iıtanbul Edlrnekapı Kara,amrlk 

Bu okuyucularımızıa mDub .. 
kamıza verdikleri cevaplar bir 
baftadaoberl buıust bir heyet 
tarafıı1dao 16ıden ıeçiriUyor •• 
içlerinden evYelce baımıt ol· 
duiumuı 30 ream• en uy• 
gun yazılan Hçmlt olanlar, 
Azami itina ile ayrılıyordu. Bu 
tetkik dua ıece bitti •• •• 
doğru cevaplan Hçmlt ola• 
okuyucularımız, bu ee•apları bul
maktaki muvaffaldyetlerl derece
aine göre ayrıldı. Hediyeleri de 
ona göre tertip edileli, adları aıra 
ile aıağıdadm 

100 Llr•r• k•zanan ı 
Şişlide Meırutiyet mahalleafn. 

de 23 No. tDccar kltibi Sam 
Akdağ kızı Mellhat 

75 Lirayı Kazanan ı 
iz.mir Karııyakada, ŞeyJdye 

Hikmet 
50 Lirayı Kazanan ı 
latanbulda. Bqiktqta. K6,

lçinde Şlrketibayriyed•o mGtekait 
Ahmet Nuri kııa Lemaa 

25 Lirayı Kazan•n ı 
lstaobulda Saraçhanede Fer

hat sokağında Saime Gllnnç 
25 Lirayı Kazanan : 
Samıuoda inhisar ı.lraat lmlrl 

Reha 
Onar Lire Kazananları 

Adana: Telgraf Huk memura 
Memduh, lzmir : Alıancak Kadın· 
lar sokağı Ero~ Çauakkale ı llha· 
mi karısı Şnzement, Dtb.ce: Ziraat 
Banlrnsı veznedarı N. Ayvaz, 
Ankara : Mukaddem mahalleıl 
Suat, lstanbul : K. K. 378 Saba· 
hat, l alıkesir: Ay Gören 17 
Ömer, Kütahya BülUk o;ıu Ali 
Galip, Ankara : Ôkailz mahalleli 
37 Bayan Mnkerrem, Konya: zı. 

Koa7a kıs muallim mektebi Ferit, Iatanbul Ttırbll •ahallesl 
kar11sıada ltqmtıdllr otlu Snba Mehmet Hamdi. latanbul Kalamıı 
Okao, D6ter lıtuyan mtıdllrll gfte memuru Hilmi. Fatih Sarı-
Arlf Özel, Saray merkez lurataneal ıüz•l caddeıl Şerife, Oskldar 
bmafl, Edremit Baltalar maliye Muratnla Oclalçl 195 Mukadder, 
memuru Burl, Bali maarif me· Clhanp caddesi GD••tll aparlı• 
moru Tahıla, Boyabat Hllaeyia man Ayp. 
ca•uı ojlu M. Z.ki, Merzifon dit lpekll Kadın Çorabı ı 
tabibi Haılm Çelik Yaaıtaaile Nu- Babk .. ı Mitatpata mektebi 
rly• Ômer, Aduaa Yılda bakka- •aaWml llemduh, Sı••• Rept 
liyeal Ethem, Tokat Tufanh•J km A1tea. lzmlr Topaz 80lrata 
aokalt 21 Şerif SUf&ll, Sallllllll Meliha, Siirt Ylltbaıı C.W lon 
Sıvu batb Korcaalan latuyoawa• Tllrkla, s. .. un LahlAr tanm 
da Rauf, BakırklJ Zeytinlik ıs Amiri Muıtafa km Net'• Tarbaa, 
M. All. Aakara 0.Ylet d...U. Sı•aı l.metpqa mektebi ba,.a .. 
yolları mubaHbe m•aldbl Narl alliml kazı Lebibe, Ankara ziraat 

Loeyon Kazananları bankaaı Bakiye, EZlae lıahhar 
Atıf memuru eti Nllzhet, EaJd. 

Iıtaabulı Kadık&y Y eldejir- ı•hlr Haca AU s.1 mahallul 4g 
... ı 39 iffet, lataabulı şı,u Ha- Merzuka, hmir Dlbekbafı 28 
lhklr Gui caddul Azize Ôylk, Mlln•t. 
latanbal: Fatih Emirler Bebice. 81r Çift Çorap Kazanlar: 
Kmltoprak 141 Fenl Akku. Turıutlu, Ticaret odaıı bat· 
Betiktqı Uılamar mahallesi BI- kltibi Remzi Bekir, lı.mlt Hatb· 
rbıcl llulatar aokalt Barhaaettİll, cedit mahalleal bakkal Mahmut 
Fatih: Çarıamba lsmallafa aoka· Bir Kutu Tuvalet Sabunu 
tı24 Zehra, Nitantaıı: Vali Ko- k•zananlar: 
natı caddeaf Ôzea Ô:ımea, Kı- Bahkeair lisesi 10 dan 132 
nldı: Bulprlu cadd .. ı Stıreyya Hakin Saha, Menemen farand 
Meriç, lıtanbuh MeyYahot 30 Murat T eldrdağ: Şifa eczaneıl M. 
Sarandl, Kn~nkmuatafapqa Pir Neario. Kayıeri: Kolordu evrak 
Sultan mahaUui Sadiye. memun Nurettin Atak. 

Koleaatl kazananları Afyon Ilı• 4 den 394 Mehmet, 
Ankara, inkıllp mektebi ma• Zonguldak D. D. yollan Fllyoı 

alllmi Münire Eftut, Ankara çift· depo mndnrl Sezal, Merala Za· 
çiler köyll Mehmet, Eskitehlr fer caddeal Mehmet Nuri, Bal .. 
Telıraf memuru Klzım, Ankara kulr Mitatpqa m•ktebl mualUml 
Sıhhat Yeklleti sicil kltibi ibra· Mehmet, lzmlr karantina Yıldı~ 
hlm, Adana Eıkl Buğdaypaıara Tep• 23 Şefkat EnYer, Afyon 
Mustafa otlu Cafer, Ankara Miıa· Mecidiye orta Sini ıola:aja 23 
kı miW 19 Hayriye Eren, Kayaer) Z.hrL 
kolordu hesap memuru H. Tok Merekepll kale111 kazananlar 
Er, Ayancak Şayute, Malatya Eald .. bln Karacaca · caddeıl 
Fer hadiye mahallesinde ao C.- Gizin Ôzmea, Antalraı Marn• 
mil. Diyarbeklr ankat Hilcmıt ıoa Epef. 

Haman 12 

MUflle Hafi• Albukrek •• Blnaderl Alaaklllar 
81ra Defteri 

Talep Kabul S.rua Reci llllllauat 
e411ea Oluoaa edllea 

1 Ruıo •• Bebar Mar• 
p u çcular Çarııla ban 
No. 43 287, 19 

2 Hayim Kaplan Ço• 
rapç ı han SO 

5 HeJyoı MOeaıHatı Ga• 
lata VoyYoda cadd•ıl 418,86 

4 Neı'•t veklli lımall 
A•lh Akkaa 3SO 

6 Cemil v•ldll lımall 
Al'lh Akkaa 860 

6 Mordu ve Josef Mi:ı:• 
rabi Veklli Danyel 
Be har 743,24 

7 Salti ve Franlıo nld· 
il Danyel Bahar 168,l& 

8 S. V.8. Pardorokaa 
Veklll Danyel O.bar 26lS,54 

9 llyaa Karako ve Bira· 
deri Halefi nkill 
Danyel Behar 823,82 

10 Fuk11 Vehlll l.mall 
Aph Alıka• ıso 

11 Papazotlu nkili i.-
maU Atrih Akkaa 150 

11 Nlıan Vekili lamail 
A,.ıh Akkaa 150 

11 Biberyaa nldll 1 .. 
mali Aılh Alıkaa 85,33 

H Alber Sadi. TahtaktJı 
Sabuncu han 84 235,51 

llS .Mizrahl biraderler Tah· 
takalı Meaıatı hao 37/38 457,26 

18 Sonıino ve SefihA .ekili 
Danyel Behlr 568,06 

17 Yomtov Yeruham ve bi· 
raderleri vekili D. Behar 811,ia 

18 Ergu "' Haaon vekili 
Dan7el :O.hu 4lS7,6lS 

19 V aron •e Ndaka vekili 
Danyıl Behaı 781,55 

IO Kem81 Mirahl. Balat Leb-
lebict So, M No. dlklnda200 

11 Muis Koroayo Tabta-
ble 18118 150 

• lııf.V.A.Bonaukçtyan Şlr. 
keti AJaoahamam ü No.Jl61,11 

28 Rahamim Menahem Kolaen 
n tllrek&aı nklll D14Yel 
Behar 257,67 

H Rafael Alof veldll 
Danytl Behar 438,80 

il Samoel LeYi Al&oaha-

287,19 

48,29 

850 

160 

745,24 

168,tS 

804,52 

ıso 

1so 

1so 

8S,3S 

235,51 

'54,76 

821,25 

467,66 

781,55 

160 

181,11 

167,67 

aaı,99 

6 

6 

6 

6 

' 
6 

6 

6 

6 

' 
6 

' 
6 

8 

6 

' 
8 

6 

• 
8 

• 
8 

Far.la talep edll-
6, 71 dlliaden 

' 
19,SO F aala talep edd

dltiadea 

2,50 Fazla talep edfl
diğlndeD 

81.86 ,, " " 

76,Sl l'ula talep 
edildillnd• 

mam 62 No. 149.80 149,S- 6 
M J ozef Modyano YektU 

Şlmon Levi 146(),05 e 
27 Bıırla biradırlır v .. 

kili t.ak Hazan 818,06 818,0ts 1 
27 ldükerreı Jak Dekalu 

n ıürıkiaı Tahta• 
kalı No. 10 711,07 711,07 1 

28 laak H Marko kolaea 
Tahtakale No 19 fi28,42 fil8,42 6 

21 Salamoa E.klıaazl, 

Marpuçç11lar No S3 154.29 184,29 8 
J0 Maaokyaa biraderlw 

Çiçelrpuu Altıpar-

mak ban alhbnda 46,15 
n Jo:ı:ef Neırla Şirketi 

TqhaD No. 22 560 
il Rober Sealya, 11ar. 

p11çç.ular Yanm şı. 

46,lS 6 
naalk lbraı edll-

5'0 medlflade• 

t•d bu 22 No. 1256,45 1281,81 

Fasla talep .. Udi• 

6 18,64 tlada 
Pula talep eclll-

6 S:S,18 dltbadea 
S3 Darit AIH Tahta· 

kale No. 16118 790,SI 787,34 
M Salamon Sivi. Fın· 

daldıyaa ban No. 7 900 900 ' Fasla talep edd
dltbadd 

15 Abmet Hu:ü.ı Ye 

tbekbl V. Daayel Bebar 201,98 
3e Nealm Abeisak. 

~~çıalar No. 30 49,27 
37 brail Abaa-k, lılar-

puççalu No. 81 Stl,31 
38 Hayim laak Albu-

kerek Hkill Şemoo 
Levl 984 

89 lıprlnpr ve Amon 
Hkill Danyel Behar 134 

MUrekkepll K•lam K•· 
ananlar: 

Çorlu ukerUk tub• kAUbl 
kın Sabiha Atagln, Malatya 
.. kercl V ehap, Kırklareli Şark 
O.miryolları Fen memuru Ercü
ment Pozantl ıard6ftren 3588 
Salih, Ankara kazanç temyiz 
komlıyonu Yaıar Afltao, Ed· 
nmld Noter kltlbl Naıubl, 
Adapazarı Piyade Alay Tekmen 
M. Salt. Deaizll: Tapu licll •• 

183,21 ' 18,78 

49,27 ' 

621,35 6 

984 6 

134 ' (Devamı ırs lncl ytızd• ) 

ha faza memuru F alk Çe'flk. 
Konya K&prllb8fl mektebi 

muallimi Ahmet, Alanya mDtekall 
hlklm Tevfik. 
Birer AlbUm Kazananl•' ı 

Söke: AYukat Cavit ~ 
Nema, Çanakkale Doktor AB 
Y aıatan kızı Meı'ate ·y aıataOt 
Bursa Ortamektebl kltlbl kı .. 
Huriye, Y alon: Edibe, Ba,..S 
Y qil cadde Sancıder• ~~~ 
iffet Nazif, lıtanbuh Erkek ..,.... 
..... 5 llllıet. 
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Piyango Keıldeıl Bugün Bitirildi Hava Tehlikesine Odan ve Kereste arttırması 
Belgrat Muhafaza Ormanları İşletme 

Direktörlüğünden : 

Bugünkü Keşidede K~zananNumaraları KarŞı ... 
Aşagv tdaki Sütunlarda Bulacaksınız Ylyırdudn Hı erÇKğöı1esinde ar ım ar o a 1yor 

On dokuzuncu tertip Tayyare pfyangoıunun ikinci keıidealne 

lauglln A1rt ıinema ıalonunda devam edildi ve bitirildi. Bu keıidede 
kazanan numaralar aıafııdadır : 

Ankara, 11 ( Husuıi) _ Yur• Belgrat Muhafaza Ormanlarının tensil ve lmanndan ötUrU 
dun her kötHinde hava tehlike- ..;evcut kayın ailrgen, keatane ve meşe ağaçlanndan çıkar1Jmuı 
ılnl bilen üye- gerekil olan devrllmit ve dikili olanlardan da kuru ve hastalıklı 

bulunan ağatlardan elde edilecek tahminen ''300,. metre mik'abı 

30000 Lira 
Kazanan 

22714 
Bu numaranın 75 yukarııı Ye 

75 atağııı ikiter lira amorti ala· 
taklardır. 

15000 Lira 
Kazanan 

9930 
Bu numaranın 75 aıatı T5 

Jukarıaı 2 ıer lira alacakllr, 

12000 Lira 
Kazanan 

2800 
Bunun 75 yukarısı, 75 aııtı11 

lklter lira alacaklardır. 

1000 Lira 
Kazananlar 

22294 17289 
500 lira 

Kazanan) ar 
1030 15706 6434 

19557 27089 21823 
28620 17817 

25533 2192 2883 
20421 15096 18097 4657 

1801 26540 

150 Lira 
Kazananlar 

2882 3773 23497 13270 
21778 10941 19346 17323 
23SSO 11205 9455 8811 
19449 23382 28499 8650 

978 20209 22610 14964 
90o2 14355 11502 25010 
8796 25640 4354 5800 
2841 22904 23963 7971 

100 Lira 
Kazananlar 

20238 2405 4289 29460 
18791 13016 9076 15581 
263 ı 6 8586 11565 1 1027 
6154 15631 23398 22876 

23829 10442 26509 17066 
23120 21036 26942 9226 
7561 12691 9745 3247 

19740 17277 29834 9561 

20 Bin Liralık 
Mükafat 

Bu keıidenln 20 bin lirabk 
lbOkifatı eo ıon çekilen ıu 
•uınaralara takıhn edilmiıtir: 
18223 1903 19196 26888 
5991 16789 4163 12900 
4070 16142 17119 22421 
~7293 5794 21784 16387 
17734 17841 13597 17649 
13614 26828 12714 26447 
12037 29579 12327 18620 
4217 11309 14594 13673 

26784 11670 9693 9883 
a210 28 • 26 29911 19848 

1 

3660 
29085 
3630 

22295 
18302 
12312 

6904 
14400 

1528 
7298 
821 

8364 
6661 
3340 
961 

24750 
9671 

20353 
14837 
6618 
1633 

11182 
20926 

1788 
25597 
7997 

26145 
10768 

\549 
12945 
23034 
7876 

15926 
22569 

5265 
25765 

50 Lira 
Kazananlar 

10348 
1 J591 
16623 
9553 

16423 
26949 

5593 
10028 
23527 
20009 
19785 
24454 
11788 
13242 
19783 
20918 
11497 
11016 
28997 
5159 
2290 

16509 
16621 
12002 
12590 
22356 
8500 

12122 
3315 

2085o 
17375 
6381 

29064 
22439 
21756 
19511 

14901 
25080 
13994 
11421 
25155 
22708 

8002 
23526 
5807 

12934 
13563 
7024 

12202 
968 

27362 
27574 
11554 
26056 
21241 
6532 
1462 

21638 
15000 
8439 

11341 
20666 
18056 
14392 
10193 
18465 
4194 

17307 
26690 
10059 
1233 

27504 

30 Lira 
Kazananlar 

26844 6840 17797 
29635 1382 28571 
24211 11179 17472 
6926 18193 572 
4154 25188 10240 

23484 8152 817 
19814 22414 28255 
16046 24069 22382 
6513 27979 15239 

16298 12487 21344 
2193 24388 8181 
7477 25298 17276 

23416 15571 15382 
21580 7292 6908 
17295 26421 332 
6628 6,2 29283 

16636 11909 u 183 
21492 5248 24068 

68 14544 6719 
4888 7393 12041 

21825 12233 18558 
16201 286 21675 
1572 16044 27954 

24846 23830 14074 
ıılı5 19189 12921 

·- •• • f'lf •• • ' • =- .. . . . . .. . 

22323 
29141 
24020 
14089 
6665 

21841 
5649 

24088 
20986 
29934 
11542 
24908 
22232 
13411 

516 
10496 
18221 
20851 

714 
17671 
24576 
20382 
14509 
24960 
8721 

28035 
13244 
29933 
23215 
7578 

18407 

7631 
8015 

15779 
24571 

4514 
22981 
4812 

17471 
26851 
14681 
26796 

1695 
27792 
19327 
17239 
21737 
17788 
2565 

37 
3767 

22882 
2821 

17073 
11693 
11311 

5149 
12999 
8800 

ZavallıBir Kadın 
Kudurdu 

Aydın, 1 t - Memleket baa
taneainde bir kudurma vak' ası ol· 
muı, ÇineninApak köyilnden köpek 
tarafından ısırılan Ali kızı Hatice 
baatauede kudurmuı, bir bade· 
meyi ı .. rmııtır, Hatice birkaç aaat 
sonra 6lmlif, bademe teda'I altına 
alınmııbr. 

Demiryolları Me-
murlarınınAylıkları 

Ankara, 12 (Huıua!) - Dev• 
let Demiryollara memurlarmın 
aylıklarına ait yeni Barem cetveli 
Kamutaya verildi. Yeni Barem, 
memurları 19 dereceye ayanyor. 
Birinci derecede aylık 601 lle 
700 lira arasındadır. 

lerin aayııı 5 lı h ı 
artmaktadır. gayrı mamul kereste ile "120,000,, kental odun 193 yı nın az-

rao ayımn 26 ancı Çarşamba gOnn aaat 1115,, de muvakkat ihaletl 
Dlyan bekirde yapılmak fi:z.ere kapalı zarf uıulile arttırmaya konulmuttur. 
yapılan top• lateklilerln muvakkat teminatı olan " 1125,, lirayı VilAyet 
lantıda, yılhk muhaaebeciliiine yahrarak 1115,000,, liralık bir teahblidl yapabile-
yUkenleri iki cek mali kudrette bulunduğonun Ye orman itlerini başarabileceğlnl 
bin lirayı geç• mObeyyin ticaret odaıından ilin tarihinden ıonra taıdik edllmiı 
miftir. Zileliler vesikayı muhtevi teklif mektubunu nihayet ihale ıııaatlnden bir saat 
de bir tayyare evveline kadar " lstanbul ViUi} et binasında Dairei mahsusunda,. 
a 1mıı1 ar dır. toplanacak olan u Vilayet Orman Satına ima,, Komiıyonu Reisliğine 
Çankarıda Uye- verilmeei •e ıartnameyi görmek istlyenlerin ilin tarihinden itibaren 
ferin yılhk yU· __ " tatil gllnlerJ ,. hariç 8Uyllkdere • Bahç"köyUnde bulunan Belgrat 
kenleri 3 bin Bet bin lira ormanları iıletme direktörlllğile lstanbul Orman Direktörlüğüne 
lirayı geçmiş- verenlerden müracantları. "3231,, 
tir. Antafya, Bay Hüsnü lbrahim 1 ' 
Erzurum ve lıpartada da hava Tu··rkiye Ziraat Bankasından: 
tehlikeainl bilenlerin aayııı yftk-
aelmektedir. Ankara' da Bankamız Fen aervisinde çahıbnlmak 1.ıere bir 

&0000 Lira daktilo alınacaktır. 
Ankara, 11 (A.A.) - Adana 1 - Bu daktilonun asgari orta tahıllini yapmıı olmaaı ve iyi 

milli menaucat fabrikan llmltet Almanca ve Franaı%ca bilmul lbımdır. 
tlrketl, fabrJkanın adım ta11yacak 2 - Müsabaka imtihanında kazanacak olana muyaffaldyetl de-
bir uçak ıatın abnuıaıı için TO.rk receıine sı«Sre 100 liraya kadar aylak verilecektir. 
Hava Kurumuna elli bin lira l.tekJilerln kaydedilmek ve imtihan gllntlnG anlamak Dzere 
verltte bulunmuıtur. 13/6/935 Perıombe akıamına kadar Ankara'da Bankamız Memu-

Yenl Or•ler 19 
Ankara, 12 (Husuıi) _ Hava rin Müdür)üğUne ve lıtanbul'da ıubemlze mllracaatlan. "31 ,, 

tehlikesini bilen ftyelerin 1ayııı ' 
( l 500 )• yaklaımaktadır. Mersin, 
Adana, Utak, lnebolu, Maraı, 
Kara ve diğer şehirlerde toplan
blar yapaJmakta, haJlr iye 7azıl
maktadır. 

Vazif eıi Bapnda Ölen 
Müdür 

Jnegöl, 1 1 (Husuıl) - Burada 
kendiıinl çok IOYdlren Polta 
MUdürümUz Muhtar Aka bugUn 
vazlfe1i başında kalp ıekteıJnden 
ölmüıtUr. Cenaz.HI memur ark•· 
daılarlle b&Uıı tuafmdu kaldı· 
rdllllfbr. 

Muğlada Kuraklık 
Mutia, 11 (A.A.) - ilimizin 

her yönOnde Uç aydır yağmur 
yağmada. Yazlık ve kıtlık ekim 
geçen seneki aibl in de yatmur
suzluktan rekoltenin u olacatı 
anlaıdıyor. TOttln ekimi kurak· 
lıktan azdır. 

Bir Ev Çöktü 
Dlln gece Kalyoncuda bir 

çökme vak'aıı olmuıtur. 
Teni Haaamn oturmakta ol· 

duğu odanan tavam, gece anaızm 
çökmllf, o aırada mlıafir ıelmiı 
bulunan Hllaeyln iıminda biri 
batından toblikell aurettefyaralaa
mı9tır. ÇokUntunnn ıebebl tahkik 
ediliyor. 

Saylav Seçileme-
diği İçin •• 

Bir Namzet Teessüründen 
Birdenbire Ölüverdi 
Atine, 12 (Husuli) - Son 

aaylav ••çiminde kazanamayan 
kıralcı namzetlerden Ciklitiras 
tee111lrllnden birden bire 6lilnl"
mittir. 

Rejim ı,ı 
Atina, 12 (Huıuıi) - Mohl.o 

lifler rejim için yapJlacalr re'ylama 
lıtirak için o glinlerde hDkiimetin 
çekilerek yerini bitaraf bir kabi-

neye bırakmasını prt koımu,Iardır. 

Çin Hududunda 
Japon Orduau Geri 

Çekilmiyor 
Tlençin, 12 (A.A.) - Japon· 

7a, Çin duvarı boyunca yapmıı 
olduğu asker tahfidabm fİmdilik 
muhafazaya karar vermiştir. 

Mftflia Hayim Albukrem ve Biraderi alacakhlar ııra defteri 
( Baıtarafı 14 ineli 70ıde ) 

40 Pol Zazadye Tahta. 

kale 33 No. 
41 Şark Slgora Şirketi 

nkilJ Jak Hatem 
O Di Korabtl Şirketi ,, .. 

kili Jak Hatem 
43 Yakup Veatura Tah

takale 21 No. 
44 Alber Tabab ve şa. 

990,50 

4743,09 

6858,28 

67,04 

rek&aı Tahtakale 47 No. 220,28 
4S Mitel Levl BOyDk 

Headelr No. 28 800 
46 Jak Rofe Fındıklı No. 63 
47 Dnid Lnl Raf Hl n 

64,65 

mahdumu Alacaha· 
mam No. 62 

48 Fotonur Vahram Yeni· 
postane Mimar Ve
dat aokak 14 No. 

49 Rafael Şalom Dö To
ledo Çarııkapı İıken
der S. 24 No. 

60 Mihael P. MibaUldiı 

Galata Abacı han 
•6 No. 

51 Yuıuf Eaea Demir 

Vekili Şlmon Levl 
62 Zabarof Vekili Şimon 

Lnl 
53 iz.reel Biçaço, V.ŞI 

mon Levl 
54 Salamon Alaton v. 

Şimon Levi 
SS Miıon Lumita v. 
Şimon Levi 
56 laak Albukreh v. 
Şimon Levi 
67 Ali Ul•I V. 
Şimon LeYİ 
58 Vahram l,ıemeciyan 

İhaaniye ban No. 

59 isek Niyego nklll 
Danyel Bebar 

60 Kabaili xade Hamit 

Ha .. rcılar 43 No. 
61 Hanri Zara Yekili ı ... 

841,04 

74,SO 

12~ 

117,75 

857,50 

200 

2SO 

429,17 
225 

1500 

150 

2820,65 

l!i3,12 

72,90 

mail Aglh Akken 4087 
62 Alber AlmaebAakua •S 

Yeten Bey maballHi 
Acice Sokak No. 46 

63 l .. k Albukrek Aaka• 10 
ra Yetea Bey mahal· 
leıri Ç eım• aokak No. ---

290,50 

4048,52 

6441,11 

57,04 

151,58 

800 
M,66 

799,52 

74,50 

125 

117,75 

857,60 

200 

ıso 

429,17 
255 

luO 

2170,98 

72,90 

4087 
16 

2,50 

6 
Vesika olmadıfın• 

6 694.67 du 

6 

6 

6 

' ' 
6 

6 

• 
6 

6 

6 

6 
6 

Vesika olmadıfln-
417,17 dan ıed 

Fada talep edl). 
68,75 dltladen red 

Fazla talep edn. 
dljiaden red 

41,52 

1500 aenedde murura 
nmaD eldu.tundaa red 

6 

6 

6 

6 
1 

1 

1649,67 Fazla talep 
edilditinden red 

( 30 ) Fazla talep 
edilditlnden red 

( 7,f>O ) Fazla talep 
edildltiadea red 

43132,73 39057,75 4074,98 
iFLAS "iDARE AZALARI 

AVUKAT lsMAlL AGAH AKKAN, ŞIMON LEVI, DANYEL BEHAR 
lstanbul ikinci lfli• memurıuıundan; 

Bir Postahane Kasasından ,.. Cilt ve zühre:iye mütehaemı 

Para Çalınmıı Doktor Ç 1 P R U T 

Merkezi latanbulda Ta .. tekaleöe Menate Kanze hanında ve ıubesl Anka .. 
rada Kınncı :r.:ı de hanında (9) No.~a komiayoncu ve •İK"ortacı Hayim Albukrek 
ve biraderi Şirketine ait &1ra defteri idare heyetince hazarlanarak daire1• 
verilmitt .r. 

Kaı 11 - Kalkan poataha· Seyahattan avdetle hutalarını 
neıinin' keaası açalmlf, 29J Ura kabule başlamıştır. Beyoğlu,Aama-
para, 287 liralık ta pul çalınmış• lımeıcit, Atlaa Han. 2 noi kot. 
tır. Tahkikat yapılmaktadır. 'l'elefon ı 43353 

İkin ci Topl .. nma için alacakhların 4 / Temmuz / 935 Peroembe gOnG 
da•etleri ne ksr .. r verilmiıtir. 

Alacağı tamamen vey a kıamen kabul edilen .alaca klıların veya '\'ekilleri· 
nin g8ıterılen aOnde aaat on bette Adliyede ikinci iflAı Dairesinde hazır 
bu ıunaıaları ilan o.uour. (12310) 



Hasan 
TIBAt 

BIÇAİI 
1 • 2 • 3 •e 4 numaralı ıayet 
kukla ve lıauaa taraftan •ar
clar ki her bir tarafiyle IAakal 
on defa tuaı olmak kabildir. 
Bu heıapla S kuratluk bir adet 
Haaan taraı bıçar.le 40 defa 
Ye ıılak bardak i e bilenclikte 
Jk defa taraı yapılmak mlm
ktbldilr ki dDnyanın hiçbir 
bıçağlnda bu meziyet yoktur. 
Haıan bıçatı iıteclijiniz hal

de baıka marka Yerlrlerae 
aldanmayınız. Taklitlerinden 
.._kanınız. Fiatı 1 adedi S ka
ruftur. 10 adedi 45 kuruftur. 

- -- - ----- - ----- -- - - Hasan 
Tıraş Sabunu 

VE 

Sabun Kremi 
Çok klplrlr ye klpltl 

de•am eder. Cildi JUmupbr 
Ye brap ıahuletle J•ptınr. 
Adedi 25, kut111u 20 kanqtur. 
Taraı krem aabuauaua adedi 
IO, kutu1US 25 kunqtur. 

B&S&N 
Tıraş Pudrası 
Neflı kokuludur. Kutuıu 1 S, 

orta 2S, blytlk 40 kuruıtur. 

BASAN DIPOIU: Ankara, Istanbul, Beyoğlu 
----------------------------------------------------------------~~---.. 

BALOYA 
Danı ıtmık için llidırsiniz. .. 

Bu pek tabii •• pık Jofnıdur. !'akat. .• 
iki elam 1apbktaıa tonra oturmak mıcburi
Jttiade kalar •• artık hio kalkmak iıtemH· 
mis. Çünkü, ayaklarımı titmiı, ıztarap 
Yermektedir. NuırlanD11, IİIİ rahat bırak· 
.. dıiından müteeuir olur •• ıu•artnlı 
laeba olarak keyfiniz bosulur. Büttla bu 11· 

taraplara mahal bırakmamak ioln RADYO 
BALTZ ~aayotuaa 1ap11U1o Bu tifabaht 
tasia Japaoaiws a7ak ltanyolan •y•ıiad• 
~eldecliğiaia teda.;,t bulaoak. wı• •• ıi.
kialik ıail olacaktır. auıa ... auarlanmaı 
e dtrtOI J1111l11fUr ki mM uile JıemeD 
kaldladea ıöktlp ataltiliniaiL 

Her Hnntde •talaı. 

KREM GENÇT0RK 
Yumuıak ve parlak bir cilde malik olmak lçla 

GEN ÇT () R K kremini tercih ecllniz. 

ç 1a111 : Bu kre• 929 ..... iade Anbrara ıelea Almaaruıa 
Parfl• faltrikalan ldmyaıulerlad• Prof..ar 
doktor ••r Radolt tarafındu tertip edl,mlt n 
ltll,ak bir hdaldrblda •ide eddmiftir; Ufak bir 
tecrlbe klfhllr. 

Merkezi Ankara: 

letanbul'da Dilber Zadeler T. A. •· Tlcarethaneelle 
8arnat1111 Hanında YoMtot Yeroham 

Zihni ..... Y•kfl Mllt9welllllll•tl•n ı 
Numara• Clul MaUllnl Sokatı 

s Katap ••kU.ı lr•klr ..... ,_ ........ 
6 Kepekıi ••kkaaı ,, .. 
1 Odalı büllal •tkkbı • HatboJ11 
• Seriler •11111•.. ..11a1a... . 

Zlbal Pat• abrabatlaa ,.kan .. •.Wlerl ruah •art dlkkAa oau ... 
mlddetle müu1•d•J9 f'kanl•..- Talip eı .. 1ar ........ slr••k lfla 
Ereakl1lnde mlte .. uı,., ite .,.. • •flael P........ sl•I 11at iki 
buçukta ,aade , ... ••pak pe1ak...U• E•kaf Warellatltki ko•la1oau ••• 
aatuaa ••aeaatlan illa eluau. 

Aslpln Benan 
Sizi ıolık ıl111nllltnd11, 11zlıdın, gripten, bıf vı dif 

•lrlların•ın kerıp•k ıı iri illo bıdur. 

AZON 

Mazon Meyva Tuzu 
Saltalalan ac karama bir ka••e 

k&fliı ahadılda 
Kabıalllı Det'ecler 

f t•ekltrdtD ~lr .... IODr& alındıkta 

HAZllSIZLIAI, llDE EK,ILIK 
Ye 1aam.ı.n. sfclerlr. Ajudald 

tataük" kolm1alule e•er. 
Fala ~ir yemek~• lç•e-
4ea t0ma hi•HdilH y.
paluk •• _titkialiii hafi8e. 
tir. KAZON wm •• mub-
11aa ıok 4ikkat,MAZON ı.ı .. 
nua tetitiadea memnu kal· 
•11ular .... ...1ı:.. olaa ......... ı, ........ 
....... U No. hl Jül()N 

~···=· ..... 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

AMahleri ı KaraklJ Klprlbata 
Tel. '23'2 • Sitkeel Mllatr•ana•• 

Haa Tel 22740 ........ ... .... 
A~allk Yolu 

IANDIRMA •apuru 12 Ha
ılraa ÇARŞl\MBA ,anı aaat 
19 da Arubp kadar. (3219) 

Mersin .Yolu 
KONYA npun 1' ffaı. 

llraa CUMA .... aaattl ele 
Mwllae kadar. 11a241., 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ Yapuru ıa Ha

liru PERŞEMBE ıDal .. at 
20 de Hopaya kadar. 113242,, 

a 
• 
N 
ç 
L 

JCaıııak HSaDffİ müı&abıulanodan: 

KREM BALSAMIN 
Cl141 •• pJ&DI itimat elli aenellk 
ltİI' .. ztllik kremidir. Bir defa 
( KDll BALSAMIN) kullaaaa 

batka kram kullaamas. 

H I • il 

Mimar, 111/aentlt. w Reaaamlar 
F a6rilcacılar oe Beledigeeiler 

RAPID 
SiZLERE: 

eczalı ki\ğıtlanm 

tavsiye ederiz. 
Relim malzemeli aatu bltla 
markaıma dikkat edinb. 

maiazalarcla buluaar. R A P 1 D 

Toptan aatıı ger/eri: 
tata11bul : llah111utpe .. 118Y11zl• .... No. as 
A11k•nı ı O...er N•ll Genç TDrk 

Nlmaneler meccanen gönderilir. lateyinlı ! 

KAŞE 

NIOBALMINA 
Grip· NevralJI • Bat ve dit •lrtlar1 • Artrltla111 • Ro111atlan1• 

Fakat i r i ce lıuruıandıktan •••r• 
•DcudünüzO 

NiVEA 
kremi • vatı 

ile uvmafı unutmarınııı 8u •••••• 
cün•tt• r•n•"t•hllll•••·· 
1c&rff koru•••t otu rau••ı. 
teninlı s.uı • aaf •t •t , .. 
Clldrnıı rumufAl veprlfa......:. 

~-------... l•tanbul'd• ~--------
80mOnti Şişe Birası 

Mtlşterllerlne ı 
Bomonti Şirketi lataabul t6fe bira• mlıterllerl aramada 

1935 ıen..ı JU aylan içi• : 

BiR M0SABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
Her fipde etiketin altında numaralı bir klğat •ardu. Bu aamuaJI 

alanlar aruanda her ay nihayetinde bir notvia koatrolu 
albnda mllHbaka yapalacaktır • 

• 
Verilecek primler 100, 80 ve 30 llrdır 
Mlaabakada kaauaa numaralar her ayın S iade ıantelerle 

illa edilecektir. Kazananlar ayın ylrmlaiae kadar 
ılrkete mlraca•t etmelidirler. • 

Şirbt, dlkkiDlarda •• lokantalarda namaruıı ti .. bbw etmemelerlal 
•• ıiıeleria berltriadelı:i numara kAtıdanaı muhafaza eylemelerini 

._ _____ _. aaym mütteril•riaden rica eder • ._ _____ _ 

e- Poata Matla•••• 
......... " .... 
-. .••• -r-. 


