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arbi Ana doluda Yağmur Bekleniyor Doktor Mazhar Oıman Ôlmüı 1 

Ailesine Birçok Taziyet 
Telgrafları Geldi 

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

Bazı Buğday Ticirleri 
Spekülasyon Yapıyorlar! Fakat Bu, Yalan 

Bir Şayiadır V • Bir 
Deli Uydurmuştur 

anbul Fırıncıları 
Da Fazla Para 

istiyorlar 
Ekmek Fiatı Bir 
Miktar Artacak 

111
_. Bu yıl yurd içinde kuraklık 
~uta ıayialara çıkb Ye boa, 
L. yllzden mabaul as olacatı 
~ ftatlana yGk1elec•tl ihtimal
:~ de ekleadL Sorup aoruıturdalr. 
"ll'•ncUjimiıi hemen llylly.Um ldı 
... ,:a'urdumuıda amUllll bir lm
~•lc yoktur. 
h Buaunla beraber bası 1erlerde 
iınu beldendljial, ba yatacak 

~•ura çok flddetle ihtl1aç ba
..... dupnu da ı6ylemek llzamdır. 

F •kat. ortada umumi bir ku
~lc olmadı ta halde latan bul fırın• 
~ derhal harekete ı•çtUer, 
'd lardaa bazıları fıraattan istifade 
..:•rek. c:lalaa aarh ct.tlfmeden 
~•k ftatlanna 40 para •• CIO 
~ eklediler. Oncular da çuval 
~ 12,5 kuruı zam yapblar. 
-- bqka bir ima• famiea. 

· di Belelediyeye bqwrarak 
' •le narluam arttırılmuını iıt .. 

'· 
- Biz ıehrln ekmek itli• Bel .. "e namına uj'l'apn Belediye 
._;ııomı ftlerl Mlldlrl Aııa 
' •yaya mDracaat ettik. Bize 

•orauda dedilklı 
" - Baıı fırınlarda ekmejia 

G•lnet la•I• •• ••••lıln• ülae /•si• ,,.r• .. r••I'• 
eo para fadaya ıabldata ••tn kadar «la .,.. ublacaktır.,. 
dejildlr.,, Halb•ld bam tamdaldanmı• 

V • lllY• ettb bı.e mllracaat ederek buluduk-
11 - Ekmek ,..... aekb lan aemtlvla fannlanada k•dl-

buçuk kuruıtur Y• aah Abahana [ J:Hyamı H bel ytlsde ) 

Don, E.kiıehirdea, bt.i hudut
.. bir ha1nt• dlflrea p melP 
taba aldıla 

11 Guetelv«le •k •il. Umla, 
Y• Ulm adamlannın ••mlJ•tte 
ll11k oldaklan meYlde tamamlle 
kavuıamadıklanadan tlklyet edea 
yazılar çıkar. 

Unutulmut ıalrleıd-, afhktu 
llea maharrirlvclen, Hfalete 
,..arıanmıı llimlerd.. bahaohı
aur • 

Halbuki; itte aym gazeteler ki, 
·-· ilme Ye lllme nanklrll
lla tahHrlai ıa.teriyorlar. 

Ejv teAdDf elime bir Ana-

B• .. lllıl• lll•lae 111-H•I• ••l
~llfral .a,ıı,. ~eltler lleala,,,. 0•••• 
dolu ıaaetul ıeçirm••Jdl, 1ahut 
Ha, latubaldan ıelen, kalajı 
delik bir doatamclu qn.m .. 
Hydim, u,W llimlenalsdea biri-

( DeYam H l•el ,esde ) 

Llr•lık MU••Hk•ımızd• ' 
K•z•n•nl•r 

Türk Adliyesinde Görülmemiı Bir Hadise I 

Hediyelerinizi 
Alabilirsiniz 

600 liralık para .. eıya mtbaba
kamızda atedl7e bsaa.alaım .. 
tellal cRtn nqretmıftik. 

lrasaallnlar hediyelerini matbaa
mısa müracaat ederek alabilirler. 
Terclhaa llergün Bğlede1ı enel 

· Hat 12 ye kadar idarehaneıaise 

mtlracaa& edilmHini rioa ederlL 
htanbul dıııoda, diler ı•hir n 
kuabalarda kazananlara hıdly .. 
leriııi bl:s göndereoıiiL Paketleri 
hazırlanmaktadır. 

-------------------

•• 
Asılmaları Beklenen Uç Malıkii.mun 

Suçsuz Oldukları İleri Sürüldü 
Bunu Sögligen 
Yine Bir Ölüm 
Mahkumudur 

Ucuz 
Şeker 

bmlr, 12 (Huaual) - Ôll• 
cezuına çarpılma11 k•tlrll•• Ye Kanun Kabul Edildi 
611m karanam kamutayca oaay-
ludıtını ıazetelercle olmJaa d6rt lhtiklra Meydan 
idam malıktmundaa Klrt Cafer V erilmiyecek 

Ortaya Mühim 
Jtlkaek •akamlara alracaat Ankara, 11 (HUlllll) - Kmu-
•tti Yel 

- Bea ita ciaayetl, pçeal•d• tayda krlatal .. keria toptaa 1atq 
ftabnıa 25, bame .. brba 28 

llea Ali ile birlikte itledim. Diler kvata ladirllmellnl sket• kanun 
iç ~=:. mahkama aupm:darl Diri ili• ••libı-- •lül•4 llyiham •ISrlfllmlftlr. S. •laa• Mesele 

Hamalın Sırtın
ki Fazla Yükten 

l\im Meı'uldür? 
Enelld rOn ıaat oa beti b .. 

Sirkecide, Topkap1 tram•ay
~ durdujıa yerle, it Baaka• 
~ ndaki meaafe, kadıab erkekli, •c• meraklı lnsaala dolmu.

Zabıtaaın 11lu kordoauadaa 
\ij labilip te biraz ortaya çıka
~ 'bler, tam HaHa ecsa depo
..-; '-• önllae ıırtüıtl yabnlmıı 

Gltlyle kartılatıyorlardı. 
~ ÔIOnlln beyaz klj'ıtla 6rtlll 
~"1adan akan geniı Y• koyu 
~ enli parkeden, kaldırıma 
"' tlrtlyordu. 
~bıta memurları, bu kazanın 
"it kurbanını Hyretmeie ylk
!'ic bir un' at eserini ıörmektea 
~fazla teın• davrananları da-
s•lı için birçok Yaaıtalara 
)...~ llrmak mecburiyetinde kalı
.,....,rdı. 

lçıerinden birisine ıokuldumı 
..... Yine bir dnayet mi ? 
....._ Hayır... otomobil kazau 
r 
C Bı ftırafı 1S iaol yüıde 1 

Çıktı ' 

Çlo - Japo• harbi 1ealdea Ntlat 
sibl rlrGalyor. Japoa ertlulan Çla 
huclucluDa 11tddı. Burada Japo•J• 
emrladeld Ma•çurl ordaq k•• ... 
daoları•d.. G••l'al v .. 1111 ..... 
jarlyor•unaıa: Ea ... hltefter ı-... 
... ,ı ... aclad ... 

Adliye tarihimizde ilk .ıefa f --=-"-"-'=":::1•_0•_"_•_1_E_v_••-----==-=-=(s:D_•_•a_•_•_ı_o_0_• __ ,.._ ... _, __ _ 

rutlanu ba hldlae ile lzmlr , .. 
ael uvmaahtı (MBddeiumumtUtl) 
allkalandı. Bipala olduldua lcl
dlJ edilen auçlularıa mtldafaa 
Yekillerlndea Ekrem aclllyeye 
ltaı YUrarala 

- Ôllm malak6munua lfad .. 
ılal teıblt etmek ilamdır. Çin
ki ya1111, lbtlrs&n uıall dairelinde 
itirafta bulanmadaa faraza llllr 
••Ja tlellrlne ile Yatandaı ber 
laude yere ilim ceza11•a çarptı
nlır" dedL V • bunu lzerlne de 
Klrt Caferln lfad... abadı. 

D6rt ldflyl lcla• aehpa11nıa 
yamna kadar ptlrea b• cinayet 

· bandu le yıl ilice Ôdemift• 
belediye «lalreaiala 1aamdakl 

· eYde ltleaclL Melmet At• namı .. 
da zusta bir kirli Ue karı11 Ye 
bealemell paralanaa tamaaa fe.ı 
bir .. ldlde ltotulmaflu. 

c Da .... 14 ..... Jlsd• ) 

Anasının 
Kızı 

---------- --- . -------

Fıkra çok eıki· 
dir, amma bot· 
tur. 

Çerez Kablllnden 
elUla HaCleD 
elar. Bqladea .... ····hfı 

Cahil yobazJD ... et. Alda· 
biri, bir Rama- Ald•18nl•r, Onl•rmıt ta• ü, oaise-
zan cerre çıkıp .._ ___________ _. mi de ana ter-

diloyalık toplamak h• .. IİD• dDımlf. kediyorum.. Sea topla Bayramda. 
Düıümilı ki, Aııadoluya, 7alıu& ki Fakat benim oehale&lmi ele nr-
Rumeliye gitle, oralann açıkıöı me, AllU qkına 1. 
halkı, kendi foJHIDl çabuoak me1· Molla ba puarbğı bbıal etmiı, 
dana oıkarac•ldar. DO itilmeyen cahil 1obaz da oekllmif, sitmi'" 
Arnavullan tercih etmlı, ıitmlt, Faka& gitmesden önce, kly halkım 
doğru Elbuan kö7lerinden birine. birer bırer dJaretle hem hel&llq· 
Orada, Arife pntlntlea bqlayarak, mıı, hem de alciabaı toplamayı da 
ahaliye nama:s kıldırma1a koyulmu• ihmal etmemifo 
F.ıkal namaz ıureleriııi dahi bilme- Derken, Bayram olmDf. İtin fu-
diği için, aadeoeı kında olmıyaa molla da halktan 
- Kapılar maodallandı mı?. Allahl aidat lıtemlt-
Bkberl. Diye kıldmrmaf. - Biı, giden hoea1a nrdik.. 
Camaa& ta 'bir t•J ulamu, yabp deml9ler. 
kalkarmıı. - Y ah uf nuıl ••rimalst O oahiliD 
Ramazanın yirmi Uçtlne, yirmi biri idi. Sise yanlıı auau kıldırdı. 
dördüne doiru, kaye bqka bir Sizi aldattı !. 
ıofta 9ıkaıelaıl" O da namua Köylöler hep birden kahkaha U. 
darmuı; ~akmıı ki öteki h•rlf heae- ıülmGşler. İçlerinden biı &aDMla 
JaD ediyor. Qafırmıı: - Mori 1 demiı. Kim kimi aldattat 
_ Ba ae kepuelik be hooat d•mif. Biz aldanır mıyız hiçi. O YU8lll 

- Amaa. ekim beW etme, molla! yalnıı kıldıraıa. Biz de utea oaUll 
_ EklDi belli etme olur mut Ayıp arkuında abd .. uil namaı kıhyor-
•elil mlf. Glaah delU mit duk. Aııl bil onu alda&takl 

- BalrJan 'ftl mollal fakat ıae Tı/lı 
·~--_..;,-----· -·· ________________________ _J 



2 Sayfa 

(Hallcın Seıi] 
Haheı - ltalgan 

Harbi 
Kopacak Mı? 

Tepeba", Narh •parllmanı, 
ikinci kat, a nam11r•ll daire 
Sallh Tezeh 

- Bu barbla batlacbpı d•rma-
4an laaama• H ip. ltal1anlar, buırtla 
lmriıoald lıaline plmiı sf bi w6rla•• 
ltu laarbi bile kabulden kaçınmanın 

rolunu bulaoaJdardır kaaaatindoyim. 
Zira ben ltaJranJarı, klapetl ıtrlp 
ciddiyeti• meydan okuduktan ıonra 

iti tak•J• bota• pe1a1lıoaalara beıı.ae· 
tirim. Eter bquaıacl&kiler, tuttukları 
JOIU ~ok iyi bllea !ldmMJer olmaaa7da. 
bu harp beal ea.tif91eadir•billrdL 
Fakat bir tek .. a..ı topile kıt'alu 
fetWae kalklfa• DoaldtotlM'l• elladu 
kurtuldu ........ • içia, ltlce laeaapla .. 
lllllalf tek acla• ataıyacatı•ın 
kanUm. Ba itibarla da, ae plan 
ıöyliJ•Jİm. Ha'bef - ltalyaa laarblnl 
bir bolu .. paıa ibqlamaauu rade
JOD bir aparca ••rakale t.eldlyonam. 

* 91.u, Akerau aokak, 92 No. 
hane, Suat: 

- Ne l.ileyi• MD birader? Bak
tık ba laarp Wuad-... Hoca Na•e4-
dlala biklye1inl babrlaJ' mıaınıı 
bilmem? Hani ıu; .. Bqımıa bel&11 da 
olaaa sık karıı•• be mübarek!,. el .. 
meainl .. 

Harpte artık, hocayı çileden çı
kartıp iıyan ettiren clne d8ndG. 
LAfıaı daJllUlkta• 6yl• bezdik ld, ... 
rede ile aym eeTabı ıoerecetimiıı: 
.. eliyor! Çinkl harp cıkaa ra:z:ayım 

amm•, bauiadea rına ıreldJ artık. ,.. 
Habcıoaıu, S.k•çıkmezı No. 

a hane, Ragıp; 
- Artık bu da ıorulur m• rahıa? 

Eter bu .. ı., harp kopma:ua, dbya 
ıUlbl ebedidi.rdaailebir. Yalnııı:,temennl 
olunur ki, bu harp, ıade Habetlerla 
Jtalyanlar arHında kalıa. Zira .1razet•
lerln yazdıklarına bakılıru, Habeı • 
italyan gerainUti, bir ilda•l cllaan 
harbine baılaui'ıç ta olabHir. 
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1 1 
Asılsız Bir ihbar Karşısında Öz Türkçe 

Çalltmalan 
Yirmi Yedinci Ll•t• 

t - Vecibe· DDıerı• 

[ Glinin Tarihi J 
Bir iki 
Satırla 

Bir Piyango Bayii Hakkın
da Takibat Yapılıyor Örnek: TGrk han kurumuna J•r· 

dım itmek baflıca da..,..elel'lmtıı:
dendir. 

Polls MUdUrlUfiUnden Doe,. 
Atıranler 

Polis dördtıncU ıube mOdOP 
llA'ftndeo bir dosya çalmakta• 
mçlu Ihsan ve Serkla adında iki 
ld,lain muhakemesi dlln ağırcezadt 
yapıldı ve ıahitJer dinlendi lhsaD 
bu doayayı şube memurlarmdall 
Muhlisten alarak Serkiıe Terdl
llai aöyledi. Gelecek celıed• 
bqka pbitler de dinlenecektir. 

ikramiye Çıkınca 
Biletler Kayıplara 
Karışıyormuı ! · 
Mlddeiumumlllk epeydenberl 

bir ihbar Dzerlne EminöuUode 
Kader gifeli aahibl Marko Ven• 
tura hakkında tahkikat yapbrı· 
yordu. T ahkfkat aoticelenmlf Y• 
Marko V entura dolandırıcılıta 
teıehbaa auçfle mllıtantikHj'e Ye· 
rllmlftlr. iddia ıclildijlne ıöre 
hldi1t ıudurz 

Karakö1d• doktor Mııırlıyan 
n. ortaiJ, y or&l adlı aeyyar bir 
aabcıdan bir ydbaıı tayyare pi-
yango bileti almıılar. Bu btlete 
iki buçuk Jiralık bir ikramiye çık· 
mıf. Mı•ırbyan biletin lzerindı 
damıaıı bulunan Kader ılteslne 
müracaat ederek parumı lıtem.lı, 
fakat ılfe ıahibl bu biletin p• 
bnmış olduğunu a6ylemi1- Mlld· 
deiumomtlik Piyango MUdftrlüğihı• 
den sormaı. Hakikaten bu biletin 
çalındığı Vıntura · tarafından mU. 
dürJDğe ihbar edilmiftir. Ventura 
ıorguya çekilince bu biletin kay-
bolduğunu Y orgl tarafından kendi· 
lerin• teJ./oala 16yleodiiini ileri 
ınrmnıtDr. Yorıl lıe bileti aatb· 
tını Yı paraıını da Venturaya 
Yerdiğini ıöylemlttir. MUddeiumu
mlllk bu lhbann V ıntura tara• 
fından yapıldıj'ı neticeslaı var-

~ ...... ..._ _________ _ 
Bina Vergisi 

Yeni Tahrire Göre Alına
cağı için Artacak 

F atlh, Betlktaı, Sanyer kaza
lar1nın bina yazımı bittiği için 
bu ıeneden itibarea bu Gç kay· 
makamlık mıatakalarıudald yapı
lardan bina ftl'giml 7enl kı7met· 
ler llzeıtnden almacaktır. Beledi-
JOllİll tenYiriye Ye tanzJlyı ruim
leri ıibi tatil rahaatlyelerl de 
reni kıymetlere ıare almacatı 
için belediye bu kaymakamhklara 
yardımcı memurlar ı&.dermittir. 
Bu memurlar Fatih kuamada 
30 bin Befiktqta 12 bin Sanye~ 
de de 8 bin blaayı J•Di kıymet• 
lerı göre yeni defterlere geçir.-
cekler Te buna ıBre de reılm 
tahakkuk ettlreceklordlr. Bu re
ılmlerln nisbetlerf, bina •erıbl 
sibl biraz artacaktır. 

Sulak itleri 
Belediye ıehrin ıulanmaeı 

itlerinin bir elden idare edilme
ılne karar Yermiıtir. Bu iti te
mhllk itlerine bakan belediye 
endftstrl mUdtlrll NUaret idare 
edecektir. 

2 - Tefrika • B51em, Feuilleton 
Örnek: Son romanınt:UD raaettcle 

kaç bi>lem ttattutunu ıöyler miıinlz? 
a - Tefrika (nifak enla111ına) • 

AJ'l'p. 
Ônaek: Halk araıına ayır~a ıolun 

politikacılar, demokra1lnln aııl 

dlımanl•rıdtr. 
4 - Musibet • lıaaı. 
Örnek: Deprem .. bl,elı eıutlar-

daa biridir. 
S - Taklld· Beuet 
Taklld etmek - a..utl••Ü 
llukalllt • BeasetJi 
Ôraelden 1 - S..atta benze~ 

delil, kıtlailk lhımdıı. 1 - Para 
beaıı:etU1eaJula cezalan •tırdar. 

Nota GantemiH w6nd...UeMk ,...., 
larda bu kell•aleria 0.•aal•calan
aua lnllJaaılmamaaun rlea ecl..U. L _________________ _, 

Açık Resim Satan Bir Kıdm 
Yakalandı 

Pollı dUn mUddelumumlllt• 
Aana adla bir kadın Yermlftir. 
iddia ecWdltln• 16re. bu kaclm 
ıokaklarda pnçler• açık Ye mtl,. 
tehcen rHlmlır ıatarmı1o Ozerlnde 
de bu çeflt birçok nllm pbıJt
tır. ikinci mlıtantik tahkikat 
yapmaktadır. 

* * .. Beykoz Yollar1 
Beykozun Y ahköyll yollan çoll 

tozlu olduğu için belediye buraya 
bir araıöz vermittlr. Bu arazöılt 
yollar ıulanacaktır. 

.. * .. 
llkmektep Talebelerl 
Gazetelerde, llkmektep tal .. 

belerlnln, tatil aylar1 sokaklarda 
fayda.az Ye zararlı bir halde kal• 
malarma manJ olmak için hergllO 
mekteplere toplatılacağı ve mil" 

alHmlerin nezareti altında oyull" 
lar oynatılacağı yazılmakta ldJ. 
Bu huıuata her mftfettiı kendi 
mıatakaaanda tetkikat yapmaW 
tadır. Hentlz verilmlf bir kard 
1oktur. 

* * * Talebeler Kampte 
Temmuz başlangıcında ortl 

okullar talebeleri kampa çıkacak
lardır. Bu buıuıta maarif •• 
mekteplere• icap eden haurhk
lara bqlan11Uflır. Mftmklln oldul" 
takdirde btıtfln mekteplerin kampa 
leyli olarak lıtlraklerl tomhı .~ 
lecektlr. 

* * * 
M hk H d• v Yeni KUltUr Bakanı a emeye e ıye e- Yeni kftltDr bakanı Saffet 

Arıkan kliltllr mtldUrJerlnı blrel 

G • 8 • s 1 lamba ile yuifeye bqladığa .. ren a rıp Jr UÇ U blldirmit ve kUltUr itlerinin eaidtl 
slbi intizamla devalDIDI dileml,ılt• dığı içha kendisi hakkında taki

bat yapmaj"a ltızum prmllıtDr. Bir Şoför Bir Zamanlar Kasa- kar,.ıa1aa Mehmet, keadlabıı • .,. va!,ov: Eıç7mız 
Halasına K • Ş f•• Mrlllk lınat edenleri da•• ede- Varşova buyuk elçimi& Ferid, 

arnesız o or lar Soymuı, Şimdi ceğfni ıöylımİf, Te: dtln ıehrlmize aelmiıtlr. 
Kurban Gitti Otomobili Parçalandı, Ken- D S .d. - Ben, •ı ıtlç 1abibl adamunl ~•n•~ 1, 1:,1 

Koca Otobüı Üstüne diıi De yakalandı e erserı ır Demittir: Ticaret Oda11nın eaafla .Jji 
Devriliverdi Maçka • Beyazıt nhrinl ,.. Şu bizim mahkemeleri, oa Bu ceYap, bltla dlalıJlelle- ka11nı kesmeıl içlo dün bir emil 

paa vatman Elmuan lclarulndıld dakika dolaııp:ta ıarib bir claYa- rln dudaklannda senit bir tebet- ıelmittlr. Odadaki eınaf fllbe.S 
Dan Eyllpte çok acıklı bir 213 No. b tramTay, din Galatada y~ rut ı•lmemek mtlmldln mi? ıtım yaratmııtr.Hatti umilnludu tqkilAb da kaldırılacakhr. Eıaal 

kaza oldu Ye bir otobUs şoförU Anla ima k' birlıi · ınıerek mınldanmıı, ••: itlerini mllıterek eınaf btırotd 
kendi bata1ına kurban gitti. Voyvoda caddemnden pçmıkt• tacağımız ft a, ba O ğ d ı~- K 16receldlr. 
Fadmım tafüllb ıudur: lkea ıoför CeWia ldareaindeld hakikab iabat ed•a delillerin en - 0 ru, em w~u... aıa * * * 

Şoför Osman, kendiıi idare 2564 No. la otomolJWe çarpı.- kuvvetlileri ara11mda aayalablllr hırıızhğı hem ı,Ur, hem de 18çtllr. Avrupada Tetkikat 
ıttiii 5284 numualı otobiiıll aufbr. kanaatindeyiz. Bu Jtlbarla Mehmet ''it .. ç ahi- iki ay ınel Avrupaya bir tet' 
tamir etmek here Eytıptı Debağ· Mllaademe tlddetll olmuı •• Dnn, llçtıncU cua mahkemul- bi,, Hyılabllir. kik aeyahatlne sıkan Adllt• 
hano meydanına çekmiftir. her Udai do epeyce huara •tr•· ne girip çıkanlar arasıoda ın itin asıl garib tarafa, Mehmet Bakanlığı Hukuk lılerl Müdllrl 

Osman, burada, tekerleklerin mııbr. Poli•, yatman T• toförD fula naurıdikkati celbeden auç- ıerıerl olmadıfını lıbat 1f1n mah· Bay Kemal d6n d~nmUıtUr. Bl,. 
meaned.ine kriko denilen aleti ko- yakalamıı, ıofftrtın karneıl olma- lu, kıdemli bir aabıkalı olmuıtur. keme heyetine bir yazı takıma kaç gtıne kadar Ankaraya ıide' 
yarak otoböaft yttkacltmiı 'Ye lm rek raporunu vereecektir. 
a1tına girerek tamir etmiye dığı görü Uıtllr • Bu kıdemli ıabıkalının ada hediye etmeğe kallupalfbr. V • lf- * * 
koyulmUftur. Şoför hakkında kanuni takl· Mehmettir. Ve Mehmet, ka1a mahkeme heyetinin uld dem TUrk Yumurtaları 

Bir aralık her nasılsa kriko bat yapılmaktadır. hıreu:lannın en meıhurudor. Fa· kadılan 1rlbl hediye kabul edece- Lehlıtan hükümetl yumurt' 
1er1oden kaymq ve oldukça ynk- SilAhh Suçlular kat onu bu 1efer mahkemeye ğinl ummakla ıerıeriliilai bu de- ihracatında bize rakip bir vasi" 
aelmif hu'.unın otobUı de birden- ErenklSyde Mehmedln kah••· ıUrUkleyen ıur, kasa bırsızhö-ı fa daha fazla meydana ko,,..n•tur. tt dJ c__ la d ut' 
bJre ıoför Oamanıo vücudu ftzerl· • • ı-~ J• e r. ~ zaman r a yum bl 
De yalnlmııtır. ainde oturan Rizeli Mahmutta bir değil, • mutad hilafına-, "ıerıe- Bittabi, yan takımı keac:liaine talarımızın sıkı bir kootrola tA 

Osman bu tıkilc:le çok ağır ıuıtalı çakı, Galatada Salih iımio- rilik,, tir. iade olunmDf, •• dava, phitl.ia tutulması dıı piyasalarda kıyınıt' 
yaralar almıı Ye lıaıtaneye kaJ.. de :,irinde de bir bıçak bulunmuı Reisin ıorgularını, iftiraya calbl için Lqka bir pe lnra- )eomellni mucip olmuı, PoloaY• 

d1ralmıtbr. Hayatı tehHkeded_1r_. ___ m_11ı_ad_er_•_edl_ı_•_if_,tl.rs ... --=-=-=--=-u=gr===ııamı=ı==b=ir==-ıcm=ag=d=u=-r=-===la=y=a=nU=e==kı=lıDaf-... tıı=r. ___________ ....;Y;..u_m_urta•-•l•ann_•_r_a.;..i.b.et_u-=aml=llllf=-bl,._;_, 

Pazar Ola H•••n B. Diyor Ki ı 

Tine şu Akay ldart1ile Şirketi Hayriyeyi hala dıd Halbuki Akar id&r11ile Şlrk.U Ba1· illi Ne amaa1 yapıyorlar, böylece, ateki günler, tarifelerııııl 
Ilusan B. - DüfünU:yorum da komfU·· ı .... Haııgl eıaaf, hangi t~ccar mab~a pa· ı "' Komşu - !tlraf ml tdi.)orlari Nendti Na~ i Huan B. - Haftada. bir ''ucuz tar_if~. 

· 1&fü bulu orum. ıl;yı ifüd ediyor. pahalı olduğunu da illn etmiı olmuyorlar ıoıf 
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Hergün l Resimli Makale il Çocuk için a Sözün Kısası 
Yunanistanda Krallık 

• 
1 

zava Tehlikesi 

Kuraklık ... 
Yunanistanda Krallık 

Son Yunan Hçimi kralcıları 
bir defa daha hayal uçurumuna 
)'ovarladı. Halkın bGyUk bir ekı~ 
riyetinin kıral taraftan olduğu 
Zannediliyordu. Seçim 80nunda 
~ unan krahnın tekrar ı•ri ıetiri· 
leceği lmltlerl çoğalmıtb. Fakat 
lon Hçim bu ümitleri de bota 
çıkardı. 

Yıkılan bir tahtın tekrar ku· 
tulınaaı, slyaaa hay!lhnda bukadar 
olıunluk gösteren bir millet için 
btıyUk bir gerilik olacaktı. Herkeı 
~alk idareaine ve cümhuriyet re• 
Jiaaine doğru giderken, Yunani•· 
lanın krallığa d6nmeai her halele 
lıot görUlemezdL Ctlmhuriyet ta• 
taftarı olan V eniıeloıun memle
kette uyandırdığı hoınutauzlura 
ratmen, halk cDmhurJyete sadık 
kaldı. Venlıelosu reddetti, fakat 
cllmhuriyet rejimini muhafaza 
•tti.Bu da Yunan milletlnin ılya1I 
olgunluğunun ikinci bir e1eridir. 

* Hava Tehlikesi 
HaYa hllcumundan en çek 

ltor kan millet lnıllizlerdir. Şim· 
dlyekadar tabii bir kale ıibl aa
i1adıldarı adalarında oaları ancak 
tayyare hücumları rabataaı ecle
biUr. Onun içindir ki Hitlerin h .... 
ta kuvYetlerinl arthrmiya karar 
•ermesi en çok oalan tellp 
dnınrdll. 

Kabineden birkaç ına ev•el 
çekUen Mac Donald parlamentoda 
•on nutkunu a6ylerken, lnfiliılen 
)eni bir haber mljdeledl. Dedi kı: 

- lngillz haYa kuYYetlerio• 

l
batla ilmi tetkik komiayonu lza
•rındao biri, son ıörtlf lltl
llıllzde haaa haYa tehlikeslai ber
taraf edecek bir keıif Uıerinde 
hutunduklarını teablt etti. Bu 
•d•11ıların buldwldan ,..ı ,.., 
lnifltereyl bava tehllkulae kal'fl 
~~llıamen emin Ye maaun bir hale 
.:oyacaktır. 

Keıfin mahiyeti belli değildir. 
lngiltere hükumeti bunu 111r olarak 
•aklamakt adır. 

Fakat hava tebllkeaine kartı 
~eyecanla hazırlandığımıı fU gün• 
aerde eski lngillz baıbakanınan bu 
ltbılri bizim için de mnhlmdir. 

• Kuraklık 
1
_ Avrupa gazeteleri aylardanberl 

•uraklak meaeluile meıguldllrlu 
\'e bDkiimeU tedbir almaia tetYik 
~IDektedlrler. Bu aenı kıt olmada. 
"-•r ve yağmur klfl derecede 
l'
1 
•imadı. Dünyanın birçok yer-
•rinde kuraklık var. 

Demek ki bu Hne buiday 
lllabaulll azdır. Aatlar her tarafta f llkıılecıktlr. Bizde dı bazı yer-
•rde kurakhk timdlden tesirini 
IGıtermiye bqlamııtır. Anado-
1'1nun muhtelif yerlerinde buğday 
~~ un flatlan yDkHlmittir. latan• 
~I belediyHI de ekmek ftatlanna 
~ para sammetmittlr. 

Ekmek, ballua ea mlhlm 
tada• oldup için tfmdiden tıd
bir almak, ziraat bankaaıaı tekrar 
Lu tıın batın• ı•çlrmek rerektlr. 

• ÖzlU 86zlerı 
Büyük İ.ekender Bindiatana l'İttifi 

~ll:lan, Hint prenılırindın biri 1cend1· 
:ıe ıayet kıymetli bir hediye gönder
b · f. Maiyetindeki kumandanlarındaa 
h!~i sevinerek bu kıymetli hediyeyi 
it UkUmdarının huzuruna çıkarmıı n 

lbul etmeaini rica etmiş. 
İakender Hddetmiı. Kumandan; 

\ b- Ben ıiain yerinizde olııaydım 
l ul ederdim. HUkümdanm, demiş. 

)'~ lelı:ender kumandanınan ıöyle bir 
Uıline bakmıv nı 

td - Ben de ıiz olıaydım, kabul 
erdim, cevabını vermiı. 

~oğazlar Komisyonundaki 
Japon Delegesi 

Japonya Ulualar Kurumundan 
tkUdttı iç-in Boğaz komisyonun• 
dalcı Japo• deleıuinin Yazifeaiae 
..q.,.--:...edlp ed .. ı,.ceji tetkik 

... 

))\ 
Çocuk, diyoruz; yannın büyüğüdür. l4"'akal bu yarınki 

büyGk için yaptığımız meydandadın 

14 milyonluk bir klille için topu topu Gala\ada 20 • SO 
yRtaldık bir kimeeııiz çocukları himaye kurumu. Demek ki 

,. 

önümuzde, yapılmaaı çok büyük itler, aşılmuı çok yükHk 
tepeler var. 
Yavrulımmızı bedbaht görme~isl•miyor1ak, bir an nnl 

paçaları sıvamalıyız. lifi l gemi yüriimüyor. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Afyon Satışlarında Güçlük 
insanlığa 
Türkiye 

Hizmet 
Tuzağa 

Perdesi Altında 
mı Düşürülüyor? 

Onla,. 
Ne 
Yaparlarsa .•. 

•------- S.rnr Bedi 

Bazı gazeteler, aiaema yıldtz
laranm huausl yaıayıılarıaa ait hiç 
bir haberi kaçırmazlar. Şimdi de 
bunlardan bir taoeal aabab, 6ğle 
ve akıam yemeklerinde ne yedik· 
lerlni yazmaya bafladı: Kimi aa· 
bahlan portakal suya 'lçermit; 
irimi de alqamlan Ümut aalataaı 
yermİf. Ötfe yem.klerial bir 
bardak limonlu ça7 Ye iki biakllvi 
ile savuf(aranlar da •ar. Fakat. •. 
Ey ainema yaııcıaı arkadq· 
Jar!.. Bunlardan biı:e ne kUoo 
zum?.. Joan Cravford ister 
aababları sütlü kahve, iıterH 
mısır pftaknlll içsin; Marlene Dlt
rich de dilediği kadar havuç veya 
marul ko~nı 1eyebllir. Bundan 
aize ne, bana ne, okuyucuya ne? 

Ha... Anladım.- Mabut mu .. 
le: Ôyle genç kızhınmız. kadın· 
larımıı var ki, diyeceksiniz, HYap 
modeilerl, tuYalet modelleri, bakıt. 
gUlnş, oturuı, yiyiı, içit modelleri 
hep beyaz perde llıtündedir. Gr .. 
ta Garbo yırtık çuval giyH, on• 
lar da ı!yeceklerdir; yUzUne ka ... 
men yerine domatea aUrse onlar 
da ıUreceklerdir; taı yese onlar 
da yiyecekler, zehir içae onlar da 
içeceklerdir. Ben b~ylelerlne çok 
rastladım •• fıkracı, romancı ar
kadaılar ela bunlardan çok bab
Httiler. 

Geçenlerde bu genç kadınla ... 
dan biri, bana bilmem hanı! si
nema yddazmdan IAkırdı açarak, 
bayağı akraba11ndan biri fmlı 
fibi teesalirle dedi ki: 

- Apandisitten ameliyat ol· 
muı. 

- Ey•ahl.. Diye mırıldandım. 
- Neden? •• Diye 80rdu, alz do 

mi ODU çok HYerdinlz? 
- Ondan ziyade slzt HYerim, 

dedim, çtınkft modeliniz ameliyat Kamutayın Dünkü T oplanhsında 
Ateıli Münakaplar Yapıldı 

Ankara, 12 - Kamutay bu- l 
ıUa iiluet Sılayın baıkanlığında 
toplaadı. Ankara şehri au tuisa· 
tanın tamamlanması için tayin 
edilmlt olan müddetin 1936 yıla 
ıoouna kadar uzablmaaı, villyet 
ldarıai kanununun 58 inci maddesi 
mucibince bir vlliyette daha ku· 
nalacak olan idare heyetile iki 
vali muavinliğinin 1452 sayıla ka· 
DUDUDUR ikinci maddealne batla 
cebelde iç lılerl bakanlığı kıa
mına konulmaaına delr llyihaları 

etmit ve TOrkiyenin vermlf ol· 
duğu •Ö:ıftne bağlı kalarak kısa 
bir zaman 6nce bir buçuk milyon 
liralık bir Dhfl feda ettiğini kay• 
dederek uzak şarka ithal edilen 
afyonlann kimin tarafından so
kulduğunu sormuştur. 

Yunanistan Beş 
Milyar Drahmi 

Harcayacak 
Atina, 13 ( Huaust) - Yuna• 

nistanın mOdafaa proıramı hDkü· 
metçe kararlaştırılmııtır. Bunun 
için bet aene zarfında bıı milyar 
drahmi tahıis edilmektedir. Hft. 
kümet bu parayı ahaliye fazla 
vergi yllkletmeden tedarik etmek 
çarelerini aramaktadır. 

• olunca sis durur muaunuz? Tablt, 
apaadlaitlnls olıun olmasan, he
men bir ameliyat m••••na kOfB• 
cakıınazf 

kabul etmiıtlr. 
A~on satı,ıar1 

Kamutayın buiUnkll toplanb
aında Uzerinde konuıulan kanune 
lardan Tllrkiye ile Yugosla•ya 
ar&11nda aktedilen •fyon andlaf" 
maıının taıdikine dair olan kanun 
birçok ıaylaYlaran ıöz almalarma 
1ebep olmuıtur. Bunlardan Af yon 
ıaylaYı Berç TUrker, bu it• ııyaaa 
karııtıraldıjını, bu yüzden afyon 
aahıımıııa 1Uçltık Ye zarara ut
radıtı•ı ıördlltDnft aöyliyerek 
ulualar kurumu afyen kartellnln 
aırf kendi menfaatini ıözeterek 
elalbndan blyftk afyon ticaretini 
yUrlltlrkea loaanlığa hizmet pren
alpl ile TOrklyeyl tuzağa dlltftr
mDı olduğunu iıaret etmiştir. 

Ber, Türker, uluslar kurumu 
afyoa kartelini sırf para kazan· 
mak lsteğile baıka bllyllk afyon 
merkezlerini himaye etmekle itham 

Eakişeblr aaylan Emin Sazak 
da burada yapalan eroin kaçakçı· 
lığının karteller1 tarafından yapıl· 
diğına ve bunların himaye gö,. 
dillderini ileri aiirmOıtfir. 

Ekonomi Bek•nı Cevap Yerdi 

Bu aaylaYlardan 80Dra aöz alan 
Ekonomi Bakam Celll Bayar, 
Afyoa hakkında bufh tatbik 
edilıa uauldekl prenalpl tekrara 
llbam g6rmecliğini s6yllyerek. 
fakat demfttlr, bugtln meuuubaba 
olan meHle kanunun Ye uaullerin 
detfttlrllmell değildir. Mesele Y g.. 

ıoıla't')'• ile aramucla yapılm11 
olan bir anlatmama kamutayca 
ta.diki itidir. 

Ekonomi Bakanıma bu a&zı .. 
rlnclen aonra afyon karteli ile 
yapdan dz batında afyon tlcar .. 
timlıln zarara atrattajı Ye ka ... 
tel elalbndan it ı&rdftğll tak· 
dirde taabhtUlerimlzinn feıhl lle 
afyon ticartimizla Mrbest bırakıl· 
muı baklanda Berı Tftrker tara
fından verilmlf olan takrir okun
muı, reddedllmlt Ye kanun kabul 
olunmuıtur. 

Mısırlılaı 
Kurtulmak 

istiyor! 
Roma, 13 (A.A.) - llıaırda 

çakan Elbel•g gazeteal, Habet 
meMlealnln içyllzllnl g6sden ie
çirerelır, bugtınkll durumun çok ağır 
olduğunu ıöyltlyor ve Mısırın bir 
defa daha Inglliz ı6mllrge (mı .. 
temleke) yayılmaana alet olma• 
maıım hDkümetten istiyor. 

Bir Protesto 
Bulgar Tayyarelerinin Yu

naniatanda lıl Ne? 
Atbaa, 13 (Huaull) - S.k •k 

Yunan arazisi latiloden uçan 
Bulgar tanarelerl f&rDlmekte 
olduğundan Bulıar hllkAmetl 
protHto edilmfttir • 

Kamutayda Tatil 
Ankara, 12 - Kamutay, I' .. 

lıcek sah rtınD yaz tatili yapacaktır 

iSTER iNAN /STER 1 NANMAI 
Dlr arkadaş yazıyor: 
•Geçende bir terzi bayanla 16rU1tlm. Oalana da 

cemiyeti varmıı. Bana bu cemly6tin baııada terzilikle 
hiç ilitiği olmayna blr takım adamların bulunduğunu 

aöyledi. Cemiyetten ne yardım l'l>rdOğllnl n ne fayda 
bulduğunu aordum ••• GDlda ve kocama• bin 

- Hiçi dedi.Yalnız terziler oraya para Yerirler•i•·· 
Bizim oturdutumuz apartımaadald kapıeıaın da 

bayi• bir cemiyeti nr. Yıldaa ,.ta para Yeriyor. Lakla 

c•miyetia ae ite yaradıfını ne kendi biliyor, ne de 
bu cemiyet kudiılnln vlcuduaa lüzum oldutunu 
bl111ettiriyor. 

" Dlln aaçımı keatirlrkea berberim bana kendi 
cemfyetlerjndea bahsetti. Ve bu cemiyetin, ne olurH 
olıun, paaarları berber dDkklnlarını kapatmaya çalıı· 

bjtını, fakat blSyle bir ıey oluraa berberlerin bGsbOtün 
aararlarıaa olacatıaı acl7ledl. Ve anlattı iri, bu cemi7et 
'-•elan berberleri• fa7da•n• 41tüae•e•ektedtr.,. 

iSTER /NAN iSTER iNANMA/ 

Bir Gazeteci Arka
daş Tahkir Edildi 

Fakat Bunu Yapan Komi
ser Mahkum Oldu 

Gazeteci arkadaılardan Cum• 
huriyet muharrirlerinden Rtlftti, 
geçende Pangalta polla karakolu 
komiserlerinden Ekrem tarafından 
hakarete uğramııtır. 

Mahkeme komiser Ekreml bir 
ay hapH, Dç ay da memuriyetten 
mahrumiyete mab'ktim etmlıtlr. 
Fakat ba ceza tecil olunmuttur. 

Dört Yerinden 
Bıçakladı 

Muhittin Ye Vedat lalmlerlacle 
iki kiti dlla gece Cart1kap1da 
kavgay. tututmutlar• Vedat, baça• 
tım çekerek Muhlttlnl Yurmak iate
mlt fakat Muhiddin, daha kuYvetll 
olduj'u ipn Veda dm ellndu 
bıçağa almıt Ye V edadı dört 
yerinden 61Dm derecesinde yara• 
lamııbr. Şimdi Vedat haataDede, 
Muhiddin de karakoldadır. 

Köylü Gençler 
Hepsi Okutulacak 

Ankara, 12 (Huauıi) - Koa. 
tUr Bakaulığı Mualllm mektep
leri kadrolarmın geniıletllmealne, 
köylerde iki senelik kurslar açı· 
larak btıtlln k5y gençlerinin oku
tulmaama karar vermlttir. 

80 Bin Lira! 
Makarnacı Raka'lar Muva

;ıaalı lı Yapmışlar 
80 bin liralık vergi kaçakçılığa 

yapmaktan ıuçlu olan makarnacı 
Raka biraderlerin Zındankapaaın· 
daki fabrikalarım muvaEaa ile 
tekrar açbldarı haber ahnmlf Ye 
fabrikaya maliye tarafından laecia 
1t ........... . 
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l..,., Jl..-ı: 
Kemaligede 
Son Posta 
Dut, Kemaliye1ilerln Gaçi
mini Temin Eden Baılıca 

Mahsullerden Biridir 
Kemaliye (Huıul) - Kema

llJ•; karplaldı Ud uua Ye illylk 
dajua Bab JUDUDcla kurul•Uf 
iç bla ••il elld Ye kalabalık bir 
Tlrk pbrldir. Kar• clajua ya• 
macaDcla J•r ,., ldltllı klyler 
Jmralmuf, ortaclaa 19çen Fırat 
brphlda ltu iki dalı ltirlbirlndea 
.,.,. .. tar. 

Yamaçtaki kl7ler Aafl teatr 
.. Jdlade Jlbel•• dap mulatellf 
,.ı...ıae ,., ,., ..,u.ı., •• 
klyler blrlblrln• batlayu yollara 
,.Jılrlere 11pta ettirecek kadar 
tllbenli kaldınmlar yapılallf, bit· 
tabi ba yollana yapılpnda arazi. 
ala de yardıma olmat; yollar 

. ••1li ualtmak lçlll plntill, · p
... bh clolambaçlar Tleucle setl
rlJmlftlr. Yamaçtaki klylerden 
apta lnl~c• Farat lo11mnda sl••I 
prin •• blJlk bir kly •ardar. 
Kiyi Rumlar kurmuıtur. K6Jla 
ada .. Vank,, br. Kly ••lerl klçDk 
urlf •• çok dDıealltlir. Vaak 
halk tDrkOlerinde yer almıı bir 
klydDr. 
Vanlı k6ylnDa arkamnd. aplak 
bir dere kıyıaında Soralı acllı 
blyllcek bir lrly dalaa Yardar. Bu 
kay •~Udimi .. Çeç•• ., botuı 
ıellr ( 1] burada •aktlle V aak 
papazının çlftlltl Yarmıf. Fıratıa 
ıeçtlji •idlden ka11iyaka1a ı .. 
çilince Kemallyeye alrllmlı olur. 
Kemaliye eYlvl blrlblrlnden bah
~elerle a,,.ı-.. ı•Dlt bir .. imdir. 
Şehrin 7aalaadıta dataa tepeaincle 
Kadııala ada •vll•• a.ıı bir 
kaynak Yardır. Bu kaynak Kema
llyenin de yapma kapata slbldlr. 
Ka1nalı• dlrt ltlr JUi tqlarl• 
çemlmif Ye oracıta ıua'I blJll
cek bir 111 1apıl•1tar. Gllln 
•ta •• ıola sld•n lld kaaal açıl
mlfbr. Bu lwaaUardu çıkan ıw, 
Japılaa Bıel tertibat Ue plarla · 
her ıokatındaa ıeçer Y• lau ewe 
per, burada her eYin lçbacle ltlr 
p•nar •ardır; ayna ıamada kapı 
inlerinden de ita m ıet• Ye 
toplanarak Farata akar. 

KemaUyecle ••lerla hepalala 
lahde birer ltalaçe •ardar. • 
bahçeler de clatclaa lnea .. ita•· 
aaıı " 8UJU u. ıul•aar, balaçelu
d• mlltenenl Mbze J•llftirlldltl 
aibi; elma, armut, dut, erik •• 
.. itleri daha birçok meyYalar Hl 
olarak yetifir. Bllbaua burama 
dudu pek öallclDr dut, KemaHy .. 
Ulerin baıbca ı•çlmlerlnclea blrl
aldlr. Kemallyelller dudun m•1• .. 
unda• •• yapratındtb azami 
derecede latlf ade etlerler. 

( HDU JU .. ) -----
(1 J Ceo&ea ı Yörilk kaltilelerl••• 

bir koldur. 

Aydında 
Kızılay Kurumu lapartaya 

Bir Gezinti Tertip Etti 
Aydan (Huaall) - Aydıa Ka-

11lay Kurumu bir tr•• ıeziatlll 
terdp •tlllİftir. TreDle laparta7a 
tidilecelr, lapartahlana kiraz 
bayramuaa lftlralr edilecektir. 
Burdur Ylllyetl Ye Etrclir fili 
ıeıilecektlr. Gezinti için ad.m 
bqına birinci meYklde b..,a., 
ikincide dartylı, uçlbaclde aoo 
brut almacaktır. lapartada hlr 
ıec• kabn•cak, lateyenler trende 
1atacaktır. Burdurda da dart 
.. at dural•cak, Ejrldlr ılllncle 
bir ka11k pmatlal 7apdacakbr. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi D•••• litıat Ha6erl~rl 

Uzunköprü, Bayındırlık Bakımından 
Yunaııistan 
Tütüncülüğünü 
llerletigor .. Biraz Geri 

Kalmış Bir 
Kasabadır 

Unnk6prl, (Huaual) - Uzua. 
klprl Trakyanın ticaret merkad 
.. ,.ı.r, ICa•akb. lpnla, Eau •• 
Kef8D ekoaoml balumıaclaa ba
ra7a batlulırlar. 

Yunan TOtDn Oflal tarafınd 
l'llllanl•lanıa Defl'edilen iatallr 
Mtin IAra- tiklere ı&re sreç 

Nla•n ayında 
cafı memleketten dı 

Uzuak6prl belecliyul ba •• 
1ılan kuabalann beledlyelerlae 
ıln •ensin olm .. aa raj'ma 
kaaaba, ıu te.Uatınd•n •• elek
trllden mahrumdur, Uzunk6prDll• 
ler ıatlan çok 11lonb çekmekt .. 
çepae b•tlan ıec•. aabablar• 
kadar llile boplmamaktadır • 

UlbköprtlalD ıörtlnltl 

n7a d&rt milyon kilo tlltOn ıl 
derllmlftlr. Bir 111 &ncekl Ni 
aJlllda iM Jahu bir mil7on 
,.. bin kilo tltl• ihraç edllmif 
• bDylk Dlıbettekl artıı yal 
aon iki Nlıaa ayı mukaye1e1: 
alt detlldir. 1934 yıh ilk d 
ayında rapılaa ihracata loy 
1830 yılmcla yapılan ibra 
bayllr bir fark 16ıtermekted" 
1954 Ok cllrt a11ndald Yuna 
taam tltln lhracab 11,060,4 
kilo olclutul halde 1935 de 
mlldann 19,84,141 kiloya yardı 

Unaklprl lıt•nbula loY1rcak 
koy- ... dermekte en la ıafta 
ıtden kaaabalarmızdaa biridir. 
Buna ratm•a burada iyi et , .. 
mek lmldnı yoktur, buaun muh
telif Mbeplerl de Yardır. Bu ... 
beplerden biri ele fenni 111ezbaha 
bulanma)'lfldır. 

Yeni Gediz Köprüsü ismet lnönünün 
Eliyle Açılacak 

ılrllmeldecllr. 

* 

e.ı.c11,. relallll kaymakam 
tarafından ••klletle idare edil
mektedir. Kaymakam, kaıabanın 
1Dıelle9meal içla çok çahımakta
dar. Kaaabaam ert••nda ak•l 
bir park Ylcude ı•tlrlmlftlr. Ç•r-
1111 kapata• •• kuabanın slz•l
litlnl boua eler•• çatma Hrp. 
ler kaldınlmııtar. Ba Hn• feanl 
mezbalaama yapılauana bqla
aac•ktır. Beledlyeala taUll edll
memlı 30 bin lira bd.r para• 
oldup aal8f1llDlf, ba parama 
tauill için çalıımalar• b•tlalll1-
mlfbr. Mezbaha 1ap1lcbktu aonra 
elektrik •• m lhtiyaçlan da kar
planacakbr. 

lzmlr, ( Huıull) - BlyOk h
cllklrbklarla lap edilen 7enl 
Gedb kaprllD tamamlanmııtır. 
ilbay General K. Dirili• Gedı. 
klSprlallnllD y•palmaaı itinde 16• 
terdlll ilinti çok dlkk•t• deler. 
Bllyllk köprDnln açılma tlrenl 
Ağuıtoa a11nm aoa haft .. nda 
Baıbakaa lımet ı.aaDnln eliyle 
1apılacakbr. 

Batbakan 21 Aimt•ta lımlr• 
ı•lecek; lzmlr befincl uluıl•rarua 
panayarını açbktaa aoara NuiWJ• 
.. çerek NazUll meaaucat fabrlka
llDID açılıııncla bulunarak bir 
llyle• J•pacaktar. Sonra bmln 
cllaerek J•kıa ltlr llatimaU. 28 
Apatoata Gedm klprlalal aça
caktır. 

Geclb klprlalnDa açıbfuaö 
•lalvce kl1ll ltuhmarak ldeta 
bayram rapılacaktır. 

• 
Bartında Kültür lıleri Sevinç 

Verecek Bir Halde 

Oıtt• C••••rlJet ••••• .. ,.,e 1aw--. Altta: autaa lfreme.ıert Mı uatla 
Barba (H....s) - lartm Ob- ... Deri pl•ekteA-. KIJ .. 

ha çek olaa phlrl.,..lı•• it~ ntaealerbala tle bnttala - it• 
lllr. Y alam lıualtacla !tiri orta, dk toplubcla ,.,.ı_, " •• 
dlter .larcll ilk obl olmak kere ill.ıu blrt>lrlae 1t1r;,.u.ı. çalaı
lteı ekala Yardar. Olmllana laepal malanacla aldıklua IH•clan 
bldua bkhm taleM doludur. T.. ,Werllltlerdl. 
ıebe 7etl1tlrm• rudamaau •YIDı ~. kk I de f h. 
Yerecek bir laaJcleclir. pftl 1 1 1 fr Haltaftlll 

Ôpetmealerla talebe retlftb- Çanakkale, (HulUI) - Burada 
mekteld ita ma•affak11etl ual• reni J•pılacak olan ,.1a1r lauta
nndakl bafhhktan, Ye la• fanat ••lala temel at•a tlreDI kala
dDttlkce toplaaap •ealeld laubl- Nblr Wr kltle •annada r•· 
haller ye .W..•alu rıpm...,... palmıbr. 

y eai Gedia klpılll 

Bolu Ve Ayvabkta 
Hava Kurumu için 

Çalıımalu 
Bola 12 (A.A.) - Dkee W. 

ke•lllde din 7apılaa toplubda, 
laaYa teblikealnl bUea l1eBfe 127 
klP yuılmıı Ye iye yaalmıya c1 .. 

Almaya ply-ııada bu 
N•ll•• 11" Amerikayı da ı 

ricle bır akara 
•ıılcl .,., ithalatta b 1r1 n o 

rerl alan Brull1a pamaldan ha 
laacla laopalo ncaret buakuaD 
,.U.k raporaada dikkate değ 
maltmata raatplcllk. Bu lıtatiıt 
rabmlanam ehemml1etlerlnl ıar 
lalnde batarak aplıy• ahyoru 

Brull1acla pamuk ekimi bUyÜ 
ltlr imla U...Uemeldedlr. Da 
ıuı-ıtaa menlmlade ba ... ,.. 
lekett• ekllu pamuk uhaaı 95.240 
laektar iken ıtaa • 1934 mev.ı
mlnde ita ..U b .. mlallae rakı• 
...,.. 41&.180 laeldara çıbnl
-.m. Blttald elde.._ maha..I 
.. 54. T 48 toaclu 105.500 t 
Jlbelmlttlr. 

lpade 1t.ı..chatumm meni• 
lcla clalalaa tohuma ılre ekil .. 
cek ••••• 800 bla laekt 
•arma11 beldumeldedlr. 

• 
Yam olunmufblr. 

Ay•ahk 12 (A.A.) _ ffaya Maearlltaala S.lprlıtaa ar 
tebBkalnclen koraama kurumana B•l••r·ll.. • D da b a 1 a Da 
11• 1azılm.. için din J&palaa r flcarl _. = 1a:b.'k.~ 
ikinci toplanbda 11• adedi 140 ... hll dofu ıorluld 
•e ,akDmluea para 3742 &raya bldanaak lçla iki hllk6met mlbn 
ııkllllfbr. Yardımcı lyeler aJrlclar llllerl ara .. cla Sofyada konur 
Juıbp d•••m olunuyor. -•-- "'··• ... . 

D 
................... . 

omuz Sanmıı 
Bir Avcı Alır Bir Cinayet Aydında 

lılecH Arnak Bataklığı 
Ba~aaclan 1uıh7on 
Fethiye Fızlk klyllade o• 

••ktep talebeıl 13 Ja•ada Salih 
otı. !amali Hakkı clomuı aaDllaralr 
ıeceleyln Rafet adb blrlal tara
fıadaa ablan kartanla YUrUlma1t 
llm&ttDr. lamall Hakka ba ,.ı 
maıfuu blrincDilde ı•çmlftL 

Kongada 
Oralspor 

Koara, (Huıuıl) - Yeni te .. 
idi eclU• Oralıpor laaftalak kon
feraular tertip etmit. halkın 
a1clualablma11 için çahımaı.nna 
ltqlamııbr. Kulllp pmdl de at 
ıpora t .. klllb yapmakta, bilbaua 
-1d cirit oy-lannı ihyaya çalar 
maktaclar. KulDp aynca ıDrek 
aylan da tertip edecektir. 

Ayvacık Panayırı 
AJYacık, (Haauıl) - Ba 111 

Ayvacak panayın çok iyi netice
ler yermlı, bllbaua hayvan ıabp 
abca Y• aatıcıyı HYindirmlıt;r . 
• ,.ı pmyarda •tlenceler de 
tertip eclllmlftlr. 

A1dıa. ( Hamal ) - Ay 
• ..... lld1• a11ran •e .. .,.... 
mealtaı olaa Araak ha yal kur 
talacalda. Ba it lçla her •at 
clattan 150 brat ta para a 
mfb, fakat bmll karatma 
.. tlaaılmUUfbr. Haaall mahaa 
be lclarul laa it lpa bir lmrut_. 
maldnul almlf, fakat yolda ıetl' 
rlllrken maldnealn ...... lonlmlf' 
br. Malda• tamir edllmiıtlr. F., 
kat timdi de maldaiat bulua• .... 
maktadır. Halk ba batakhid 
brutulmuanı cllrt 16zle .. idi! 
mektedlr. 

Çanakkalede 
Ôfretmenler Harp Ala 

Gezdiler 



~ '-13 Hulran 

t Siga1H1t Al•mi 
' ltıgiliz Kabinesin-

eki Değişiklik 

lO Ve Manası 
g' ~ lnıılliz kabloeaiode dikkate cl•l•r 
911 ~ rtakım dıfitlklikler oldu. Baıba· 
ııJ •rılıt• muhafazakar partinla rel•I 
a• ~'idi, Liberal bir alma olaa Dıt lıtirl 
~ 0•kanı, iç itleri Bakanlıtına geçti. 
ıO S-Q\lQ yerini, yeol bir aima olan Slr 
iÇ ltıul Hoare aldı. Bundan baıka 
J, ~binenin U'.uılar Kurumu aiyanaıaı 
ıJ 1 h• eauh bir aurette yOrGtmek n 

~ böUlmQ temin etmek için Ulualar 
11 '-Urumu itlerlle me11rul olacak. Ba-
rt rılıtı Lord Edene verildi. 

ıO ~\'eni Baıbakanın, kabinuinl teı• 
!1 1 etmek vullulle nrditl a6y· 
r. ;'t'de de ltaret ettij'I .ıhı yapıla• 
r ~·tlıiklikler Ye kabinenin geoit· 
"1 1lilnıuı, gllnden gltne nazlkleıea 

~ra•al Yaziyetl daha iri takip •e 
11 ·•rl tuviye edebilmek içindir. Ba 
i1 ~•da Dıt İtleri Bakanlıtında yapıla• 

( tlıiklik t• dikkate deter mahiyette 

~'· lJnıumt kanaat, Sir Con Simonua 
& '"kilnl terketmHI, onun Dıt fılerl 

ıl /~•nlıA'ı bGrolarlle yapmak mecba· 
~· 'htınde kaldıtı mücadeleden ileri 
k tlıııı, gibi föıteriliyor ki doğrudur, 
: 1 &~iliz Hariciyesinin daimi MO.teıarl 
t• Ilı \Vauıittart Dıı İtleri Bakanını• 
JI ,1Gıtekilen bir aiyaset gütmHin• 

'>'htar olmuf ve bu uoktalnazarını, 

: :~~ değitlklik münuebttile kabul 
~lırınittlr. Şimdi, lngfüz alyaaetl 

~ ~ırj~lyesinin veçheai, Franıı• Dıt 
U ı,·trı Baknnhğının iıtikameti He bir· 
k tını, g8rUnllyor. 

~ıı \'akın bir gelecek, bize, ba-
l ta •usta yanılıp yanılmadıtımııı 
.~ •terecektir. - Süreyya o 

Çinin Mali O 
t· Vaıiyeti için -
ıl l'ok 

D 

• d Yo, 12(A.A.)- Japonya eyltll· 
, 

6 
toplanacak Nan kin konferan• 

~na lıtırak teklifini reddetmlıtlr. 
ıı ou le 

/\. onferanaa ltalya, Fransa, 
I"' 't~erika Ye lngiliz mllteheHıslan 
11 

\'a t~ak edecek ve Çinin mali 
Ja ~:Yeti dUzeltllmiye çalııılacaktır. 
~ l>on Hariciye Nazırı muaylnl 
0ıır . ç ,• t~ b transa iıtırakln, ine kartı 

ıı ta'~ lt edilen ııyaBBya aykm ola· 
.. ~ittir. 
JI ~ 

9~5 

' 

,, 

" ş~•kı dnk Bey, yokmuı. Çırak ta 
l~lıı kanı yalnız bırakamıyacağı 
~' gelmiyormuş! Cevat Bey, 
~,:•n aşağı indi; ben, Hacer ha· 
&, 1• sofada duruyordum. Cevat 
t1~~· biraz ıonra, aşaA'ıdan yuka· 
t~ı· •eılendl : " Hacer Hanım, 
14:11

l2J ,, diyordu. Hacer Hanım, 
t~iYenlerden uçar gibi indi. 

hıt •~ir ağa, göğllsll Uzerine 
~l!b 'gırlık blnmit gibi inledi; 
'ltf :'rreın Beyin aözünll tekrar 

' Uçar gibi indi 1 
()t,h Ben de arka1mdan indim. 
dıq. il kapııı önünde bir araba 
~il 11YOrdu, Cevat Bey, Hacer 
d,~•tnı, arabaya koydu ve bana 
~t~bE:czaneye götürüyorum, dedi. 
&~tı a, hemen yola dUzelmiıtl .•• 
~kt' burada kaldım. Cevat Bey, 
~~~ llt iÖrllnmenıiıti. Merak ettim, 

cı çırağu 

b 'li ~t!~aı anırnın eli az çizllmlt! dedi. 
>tıt 8~ su il yıkamışlar, tentirdi· 
~~d,11 rrnuşJer ... Cevat Bey, ecza· 
bitlik çıkınca Hacer Hanımla 
~iti~ le arabaya binmiıler, ıit• 

t ••• 

SON POSTA 

BABiC:i 

Almanya ya Cevap Veriliyor l/f alg ada 
F ransız-Sovyet Anlaşnıa- Seferberlik 
sına Niçin itiraz Etmiş? yeniden Fırkalar 
Çekoslovakyanın 

Da Mütalaası 
Sorulacak 

Parlı, 12 (A.A.) - EkHlılyor ı•• 
zettalne glSre, Almanyaoıa, Franaa • 
Sovyet aadlaımaaına 1apbfı itlraslara 
Franaaaın verecetl ce·Hp blrkat ıGae 
kadar Berllae glJaderlleaektlr. B• 
mGddet içinde Çekoılonk Harlelye 
Bakanı Benu Moakondaa d8aHell 
için Franaıı Baıbakuı Unl kendi• 
aindea Almanyanıa Çekoıl0Yak1a • 
SoYyet andlatmaaına yaptıtı ltiraılu 
hakkında da izahat alabilecektir. 

lngilterenin ileri 
Sürdüğü Şartlar 

Almanya Filo Sahibi Ola
cak, Fakat Nasıl ? 

Londra, 12 (A. A.) - lnglllz • 
Alman deniz konuşmaları hakkın· 
da gazeteler çok hafif yazılar 
yazmaktadırlar. Bu meyanda Tay· 
miı Alman delegesinin konuşmalar 
hakkında Hitlere raporunu verdi· 
ğinl, andlaşma yapılmaıı beklen· 
diğlnl yazdıktan aonra: 

" - Söylendiğine ıöre bu 
andlaıma, Almanyaya' lngillz 
deniz kuvvetlerinin yOzde 35 şl 
niıbetinde bir kuvvete aahip 
olmak hakkını verecektir.11 diyor. 

Deyli Herald ise Ingllizlerin 
4 ıart koıtuklaranı, bunlardan en 
mUhlmminin Alman deniz yapıla· 
rının birkaç yıla ayrılma11 Ye bu 
tekilde Almanya, lngllterenin eski 
gemilerine kartı koyacak yeni 
gemi UıtUnlllğUnU elde edememeal 
oldujunu bildiriyor. 

Lehlatanda Bir Ofl• 
Varıova, 12 (A.A.) - Devlet, 

huıuıt bir döviz ofiıl ihdaaını 
kararlaıtırmıştır. 

Yaza": 
llahmut Yesari 

Demir ağa, dütUnUyor gibiydi: 
- Nereye gitmitler? 
- Cevat Bey, Hacer Hantmı, 

eYine götürmllttllr. 
- Eczacı çırağı, arabacıya ne 

ı6ylondiğini duymamıı mı? 
Duymuı olaaydı, bana 

söylerdi. 
- Bindikleri kimin arabaıı? 

Tanıyor muaun? 
- Arabacıyı tanıyorum amma, 

ismini bilmem ... 
- Onu, öğrenemez mlyiz? 
Muharrem Bey, biraz tered· 

dUtle durdu: 
- Niçin öirenmek latiyonun? 
Demir Ağa, soğuk kanhhğmı 

ele almııtı: 
- Bu vakte kadar, Cevat 

Bey otele dönmedi... Sen, merak 
etmiyor muıun? 

Muharrem Bey, Demir Ağanın 
suruıunu manah bulmuıtu, fakat 
fazla eşelemek istemedi: 

- Belki bugünkO Yak'anın 
tahkikatı için, Mtlddeiumumilite 
gltmiıtir. 

- O da olabilir. 
Demir Ağa, ayağa kalkmııtu 

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

İnıiliz nliahdı preDI oa Gal 

lngiliz 
Bir 

Veliahdının 
Söylevi 

Almanya lle İngiltere Ara
stndaki Dostluk Bağlarını 

Sözgeliıi Etti 
londra, 12 ( A.A. ) - Eıkl mu

haripler cemiyetinin Hnellk kongresln· 
de bir ıöyln aöyleyen lngi!Jıı: Veli
ahti Alman ve lngiliz milletleri 
aruındakl doıtluk hatlarını 1al}lam• 
!attırmak için cemiyet reiainin 
teklifini munfık bulduğunu beyan 
etmlttlr. Sıyaaal merkezlerde Veliah
dın bu a8z!erinln ancak kendi ıahıl 
fikri olup lna-lltere hOkômetl namına 
aöylenmemiı ol dutu, bunların 
fogilhrenin Almanyaya kartı ola~ 
ıiyaaetıni d•tittirdltiae bir alamet 
olmadıj'ı aöylemektedir. Ayni za
manda bu afü:lerin Veliahdın hGkô
met aıyaaaaına muhalif oldutu mana· 
•ı da çıkamayacatı bildiriliyor. 

Fransada Finansal itler 
Paria, 12 (A. A.) - Baıbakan Laval 

finanaal - mail· itler hakkında Fin ana 
Bakanından Ye parlimento Finana 
komiıyonu Baıkanıodan iıahat 
almııtır. 

- Bana ızın gayri.. 
Ağanın kaşlarını hafif çatarak 

ağır ağır kalkışı, otel sahibinin 
içine UrkUntü vermişti. Bu kalkış, 
pek tekin değildi. 

Muharrem Bey, çekinerek 
ıordu: 

- Nereye Ağa? Ortahk 
karardı, v .. kit te hayli geç oldu. 
Şimdi nerede iae Cevat Boy 
ge:ir. 

Yok, gideyim? 
- Otur canım, konufuy oruz, 

lıte I 
- Hacer Hamına bir uA'raya• 

yım ... Hatırmı sormalı ..• 
Muharrem Bey, sesini çıkar· 

madı. Demir Ağayı, niyetinden 
çeviremeyeceğini anlamııtı; boy
nunu büktU: 

- Sen, bilirsin ağaml 
Demir Ağa, Muharrem Beyin 

elini sıktı, ağır, vakur adımlarla 
otelden çıkh. 

Muharrem Bey, on un arkasın• 
dan bakarken dUıllnilyorduı 

- Bu Kidiıi, beyenemlyorum ... 
Arabacıyı bulmak, ıormak isti· 
yordu? Niçin? Jandarma zabitini, 
kıakandığı muhakkak... Ne kadar 
kııkansa, yeri var. Biri elliıine 
yaklaımıı bir ihtiyar; öbUrQ daha 
otuzunu bulmamıı, delikanlı ... 
Demir Ata, arabacıya bulursa, 
no yapacak? Neyi aoracakl Öi· 
renmek lıtedlği ne? Acaba Cevat 

Kuruluyor 
Roma, 12 (Huauıi) - Habetlltana 

karı• bGtln ltafrada Hferberllte 

devam edlllyor. Blrkaı fırka yeniden 

ıllab altını çatırıldı. Dop Afrlkaaına 

aaker ve mGhlmmat H•kiyatı berıGD 

ardı arka11 khllmtkılıla deYa• 
edlyor: 

DUnyanın En BUyUk Gemlel 
Kendi Rekorunu D• K1rdı 

Pllmut dnılltere), 1i - Normandi 
npuru aaat 8 te buraya 1relmlttlr. 

Dönlt yolculutuada aaatte vaaatl 
olarak 80 • 31 mil yapmak ıuretlle 
kandi rekorunu da kırmııtır. 

Bolivya ile Paragu
vay Arasında 

Earıı Mukaveleai Artık 
imzalanmış Demektir 
Buenoı AyrH, 19 ( A.A ) - Bo

li.-ya • Parasruvay uılatm• projul 
lmzalanmazdan Önce, tanlp edilmek 
fizere iki hOkGmete bildirilecektir. 
Barış protokolunun buıQn burada 
imzalanacn~ı Umit edllmektedlr. 

Ruzvelt 
Aleyhtarları 
Amerika Cümhuriyetçilerl 

Yeni Kararlar Verdiler 
Nevyork, 12 - 10 hükümet tara

fından srönd•rilen 1 bin deleıenln top• 
ladığı ciimhuriyet partisi kongreal 
it1erini bitirmiıtir. 

Bu kongrede Runeltfn aıyaaa1ına 
kartı kararlar ahnmıt n buıünkl 
Amerika ana ya1a1ile Amerika fede
rasyonun Qyui l:ulunan bGkfımetlerJn 
esremenliğini r•rek fatlıme Ye rerek 
komünizme kartı fertlerin özgenllğinl 
korumak huauıunda konırenin döleu· 
diği - azmettiği - bildlrilmlıtir. Difer 
bir kararla altın e1aıına dönGlmul 
i.stenilm · ştir. 

Bey, Hacer Hanımla birlikte eve 
mi gitti? Şimdi evdeler mi? De
mir Ağa da, bundan kuıkulanı· 
yor. Eve uğrayıp habrmı ioraca• 
ğmı, söyledi. Evde Cevat Beyle 
karşıla;ıırlarsa ... 

Otel sahibi, Hacerln otele ilk 
geldiği gUnlerl gözlerinin önüne 
getiroi. Haceri, görünce, onun da 
içi yanmışlt; genç kadına, o da 
istekle bakmıftı. Fakat Hacerin 
idareli hali, onu, yerinde aaymıya 
mecbur etmişti. Belki Her reza• 
leti göze alır, biraz ileri gide· 
bilirdi. Lakin, ıehirdekl mevkii, 
şerefi, haysiyeti hiçe inecek, 
belki de hapislerde, kaldırımlarda 
aUrüm silrüm allrUnecekti. 

Haceri elde etmiı olmak, bu 
kadar atır fedakArlığ'a değecek 

miydi? 

Haceri elde etmlt olmakl 
Muharrem Bey, kendi kendine 

gUldU. daha ona aabip olmatı 

dUşUnenJcrin baılarına neler gel• 
miı, neler geliyor vo bu a-lqlşle 
de neler gelecekti? 

Bekir Efe, ha1tanenln revl· 
rinde yatıyordu; belki de sakat 
kalacaktı ... Jandarma zabiti, has
taneden yeni çıkmıı, teptllhavah 
idi... Veli dayı da haplıhane 

revirinde idi. Bir jandarma ağır 
yaralanmııtı ... Mehmet Bey, bi
rinci yaradan kurtulmuı, ikinci 
kurşunla devrilip altmf9ti ••• 
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r Gönül lıleri l 
Kadını11 
Evlenme 
Hazırlığı 

Kadının bUttln hayali evlenmek, 
bir yuva kurmak, ana olmak 
filandır. 

Fakat genç kızlar, eYlenmedeo 
evvel bu iı için hiçte baıırlanmq 
değUlerdir. 

AJkla vmrılaa evlenmelerde 
iki taraf ta farkına Yarmadan bu 
neticeye vanrlar. EYlendlkten ıon• 
ra ayılırlar. O Yaklt aclıleriol 
anlarlar. 

Fakat aıkııı, aarf evlenmlı 
olmak için evlenen kızlar, evle
nir ken yeni evlerine hangi hazır
hkla gidiyorlar. EY ldareal mi bl· 
lirler? Çocuk bakmaaını mı &ıreo
mişlerdir? Kocalannı idare una• 
tına mı vakıftırlar? Bunların hlo 
biri. Genç kıa bunlann hiçbirini 
ögrenmeye IUı:um aörmez. Evlen· 
dikten ıonra blUUn bunlann ken• 
dl kendine halledlleceilnl ıao
neder. 

Fakat hakikatte ne olur? EY 
f dareal bilmeyen bir genç kıı bU• 
tün itini hizmetçiye 16rdUrmek 
ister. Koca&1 hizmetçi tutamaya• 
cak halde olanlar kenclilerlnl bet• 
baht sayarlar. Ekseriyetle en ha· 
ait psikoloji kaidelerini bilmedik· 
leri için kocalarını idare etmek, 
memnun etmek sanatına da vakıf 
değildirler. itte ıeçlmılılltin. ev· 
liliktokl betbahtlığın mllhim se• 
beplor;nden bazılarını bu haıırhk· 
ıızda aramak IAzımdır. 

Erkeğin e•lillk bayabndakl 
vaıifeıi kazanıp eve i tlrmektir. 
Evlenmeden evvel erkek bunun 
için ha.ıırlanmııtır. Hattl hayatta 
bir müddet tecrübe de glSrmUıtUr. 
Evlendiği zaman bayabnı kazan• 
mak onun lçlD ıllç değildir. 

Halbuki kıı kendiıino dllşen 
vazifeler için bazırlanmamııtır. 
Onun için eYde erkek kadına 
Uıtlln bir var.lyettedlr. 

Demek ki kız ana ve 
( Devam\· 15 inci yüıı:de ) 

Daha?.. Daha ne olmalıydı ? 
Bu kadın, ıehre, kasabaya, köye 
ayak bastığı ıUndenberi ıeamet 
kanatlarını aermlıtL Belki bu 
kadımn, bir ıuçu, ıDnahı, kaba· 
bati yoktu, fakat hepılnde de, 
onun parmatı deif1ı• bile, ıal· 
geıi olsun yok muydu? 

O, Aktaıa gittiği ı•c• Deli• 
çay köprUıU yıkılllllf, Kahpedero 
taşmııtı ..• 

Bunların hepıi bir teıadllf, 

kötü bir raıtgeliıtl. Likln, lnaanı 
düşündürmez, dUıündUrtmez miydi? 

Peki, şimdi Demir Ağa, nere· 
ye Kidiyordu? Daha, birkaç aaat 
evvel dökülen kanla kurumamıob. 

Muharrem Bey, lçlndenı 

- Lanet olsun! dedi. 
Demir Ağanın, topuklarına 

batarak ağır ağır gldltlnl beğen· 
memişti. Fakat onun arka em dan 
gitmeğe de korktu, Demir Ağayı 
kızdıracaktı. 

Jandarma, yahut poliı kara• 
koluna haber vermeğe de çeki
niyordu; buna da Cevat bey pek 
kızardı. 

Muharrem Bey, Demir Ağanın 
gittiği istikamete baktı H duvar 
kenarmdan yürUmeğe başladı. 
Demir Ağa, dönse de Muharrem 
Beyi göremezdi. 

Demir Ağa, eczaneye girmişti; 
orada çok durmadı, çıktı. Muhar
rem Bey, hemen eczaneye koştu. 

( Arkaıt nr ) 
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Pul Meraklılarına 
lgi Bir Haber 
"- ~~car: tın.kumetl ıeçenlerde 

M11carbt•11 çıkardıtı 2S ıan-
timllk bir pulun 

il• ç.ko.- lıerlne .,Macari•· 
ovalcg11 ar•- tan için de adalet 
sınd a kauıa laterlı,, cllmlHinl 

7aımıftı, çek Htıldimeti bu elim· 
lede ·ye pulun 6zerindeki reıimde 
Çek topraiında kalan Macarlar 
içln bir telmih Hzerek Macarls
tandan bu pullann Çekoslovak• 
yaya göndcrilmemeainl :lstemittlr. 
Macar HUkiimeti bu mliracaatl 
dinlememia, bunun Oıerincs Çek 
Hnkumeti de lıtemediii pul ile 
i'elen bntUa Macar mektuplarım 

ı•ri çe\'İrmittir. Macar Hükumeti 
buna kartı ne yap11n? O da Çe
koslovakyanıa 25 Nntimlik put. 
lanoı kabul etmlyeceğini ilia 
etmiıtlr. Şimdi aoJaııbyor ki her 
iki hüldimet te bu, pul kavsıa11na 
bir nihayet Yermek için 25 
1antimlik pullarını deiiıt:recek· 

'4erdlr. Kollekaiyonlın zenginle ... 
ceji lçia lfte pul merakldarı 
benbına i1i bir lıaberl 

* f ranaanın Rn ı•hrlode bir 
aile epeyce mtıddettenberl 

o~fln .1ı hh:metlerlnde bu
•llnl pıla1t luoan humotçl 

kısın mutad Oıere 
Jılzm•lf I •Yln k6peğlne Ye-

rilmekte olan J11eceti çalarak 
kendlımln yedltlnl ıörmUılerdlr. 
Mahkeme bu garip hırtın 2 ay 
hapH mahk6m etmfttlr. Bu cesa 
tecil edllditl için laiımetçl im 
UpH ancak 1Uçunu tekrar ettltl .•mau pecekUr. 

* M ekılkaam Saa MJıellto 
g&lllnde MDdal Ue klHk 

-,..-.-c-l _n_•_t_ic.-- Jdmaaı yapan itfr 
l•r 11.,...,. ıenç kıı yanlıı 

bir manena ileti-
"" JcaztJ eeade deYrlferek 

auya dlltml• B-. ballt ltlr 
kaıadır, fakat Yerdltl aetlnlen 
balanu: 

Kızın babuı ıahlldea kuayı 
16rünce kwıu kurtar•ya koımuı, 
ylllmek Bilmedlti lçla botolmuf, 
lkialnl blrdea kurtarmı1a P1ıtan 
Oçftncll biJ> adam da apl aldbete 
air•llUf, Ye nihayet hlcllaeden 
telefonla haberdar edJiea laıaa 
Dİfanlıaı kalp durmııadan 6lmlf 

itin &'&rlp aoktaıı da ııu Bltla 
bu facialara Mbep olan ıen, 1111 
kurtanlmııtır. 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlerınd•n (*) 

Batın Veremi 
Boıtn: 
Çupıntadan bnmıda titkiııliktea 
ıiklyıt ed.. bir !iıutayı •Ua71D1 
ettim. 
Çok aapf YI takatıucb. Kana 
ıiılifi dı kana un loinı topla.n
mıı ıudan ileri ııliyordu. Oifer
lerial de ..-akille tlıtltıaUı hır iki 
oiiıri dı Ayif n hutalanmııtıl! 

.... 
Bu lıutamdaki toılanan au dört 
litreyi ı•oıoek kadar yer lııal 
ıtmiı. Bil tlıklıılik kalbiai dı 
lti7or n :aıfe1 alırkta tılı:anıldık 
•etirİJONU. .. .. .. 
Bir miktar au aldıktaa • ıoua 
ıahatlath. IHr ay kadar Güaclt 
1 ıaat gthııı banyoıu yapmaıım 
•• ırapaabHu ilı karai tlıerioı 
ıhırr~ beı dıfa maHj yapmasını 
-.ı ku•••t ıaruplan içm11i11t tav-
ıiye ettim. · 

rı Bu ••tları kealp Hlda71a.a, 7aı..t 
bir al .. lae 7apı1tmp k0Ualol7oa rapr 

s. lılııDh uımaaıuıscla ~u a•llu ialr 
ktOI' ~lbl lnul.4aaua Y•t lteblllr. -

SON POSTA 

, ________________________________________ .... 

Ruhani _ Kılıklar Bugünden 
itibaren Çıkarıldı 

Hocalar Ve Papaı
lar Medeni Kıyafe

te Büründüler 
Kılık kanunu bu~ndın itiba

ren merlyete ıeçmitllr. BurUn 
imamlar, hatipler, papaalar, ha

b;ımlar ye patrikler kılıklarını 

deifştiracekler aarıj'ı, cübbeyi ·re 

harmaniyeyl çıkararak medeni 

Hrpuı "• elbiıeyi iİyeceklerdir. 

iç Bakanhtı bu kanunun tat• 

bild HDHında bir yaıdıtlıia mey· 

dan •erllmemeıl için bUtOn ~ll
yetlere bir tamim ıöndermiıtlr. 

lıtanbul Ylllyetl de dtın bltna 
allkadarlara Ye pollılere, yeal 

kanunun meriyete ı•çtltlal bll
cUrmlıtir. BugDnden itibaren artık 

ıokaklarda imam, papas Ye haham 

ıörlllmiyecektir. Bunlar dini elbl· 
Mlerinl •• ıerpuılannı ancak ma
bet içlerinde ye ibadet zamanla• 
nnda glyeblleceklerdlr. 

Rablbeler de lulıkları•ı detittirdileı 

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

Eıki Mühürler 
Topkapı Müzeıinde Yeni 

Bir Köı• Açıldı 
Topkapı Sarayı MOdtırJOğn 

dtlnden itibaren Hazine dairuinde 
r.eniln bir mDhOr koUekılyona 
tcthlr etmeye baılamııtır. Bu 
kollekalyonda, Y aYuı Sultan Se
limden Reıula kadar bnttıo eıki 
padiı•hlarıa, ıebzadeleria, kıı· 
laratala1111ın1 ıultanlann, hasnedar 
kadınlann, udraıamların möblir
lerl •ardır. Ayrıca ıultanlann 

Yakf ettiklerl ldtaplan damiala· 
mıya mabıuı mftbtırlerl ~• bu 
mt\hl\rlerl aaklamıya mabıuı 
zDmrUt, pırlanta, elmH Y• inciler 
ile aUall altuı kenlerl de teılair 
eCHlmektedir. 

Paha biçilemiyecek kadar 
:ı•Diİa olan ltu kollekılyondald 
mUhttrlerden blrloci Hamit, 
blrlacl •• lklnd Mahmutlarla 
Aziıin mUhllrlerJ allmrtıttendir Ye 
lklı•r aaotlm b0yl11dllğllndedir. 
Bunların arasında tutralı albn 
mUblirler ve 0 Milhrnhnmayun ,, 
denilen -.. aadrasamlara Yerilen 
padiıah nı8hUrlerJ de pek çoktur 
ki bu mlihlirler ylh8nden nice 
kelleler uçurulmuıtu. Milhllrlerin 
en eaklai, Y avuauo mnhrtıdtır. 

Din, ba ırubaat kı7afetlerle sexllen aon .. ndl 

Çilek ihracatı Y apılarıaıyor 

Berline Gönderilen Çilek· 
ler De Hileli Çıkb 

Çilek ihracatı lılndckl du,.. 
ıunluk ıfirllp ildlyor. TUrkofJı 
dlln, Er Frana tirketinin çilekle
rimizi tayyare Ue bedava taıımayı 
deruhte ettiğini her tarafa bil .. 
dlrdi. v. iddialarına aöre ibra• 

ut 7apaa tUccarlu da piyaaadao 
ıararına ıeçme çilek topladılar. 

Fakat TUrkofiıin IJinınm aah 
ııkmadı, mallar elde kaldı, hattı 

tayyare Ue ı&nderilmek Ozere 
hazırlanan patlıcanlar da ekıprea
le ıönderUdi. Iıin doğrusu tudur: 

Tayyar• ıirketi Tnrkofise 
nlimune mahiyetinde olmak Uu .. 
re pek az miktarda bir çil•ğl 

beda•a nakledecetlnl, diğer 
nakliyatta da yeniden 70.ıde 50 
tenı:illt yapablleceainl a6ylemlı. 
TUrkofiı bunu bu yıl Çileklerin 
bedaya na'kledileceti, gelecek yıl 

da SO kuruıa tatınacağı ıekJinde 
anlamıştır. 

Bizi leHsftre dnıDren d\jer 
bir Taziyet te ıudur: 

ÇUeklerimWn Berlinde çok 
beğenildiii, pahah aabldığı, Aoa· 
aaa çileii adını aJdıiı ilin edil
meaine raimen ilk parti ihracat 
TUrk ticareti aleyhine çok fena bir 

propaianda vesileai olmuıtur, çünkü 

cidden nef a&etine diyecek olmıyan 
çiloklerlmiz mUıteriler taraf mdan 
kapııa kapııa ahnıp ta açıldığı 
saman feci bir aukutuhayal haaıl 
olmuf, aepetlerin altı, latn ıf bi 

Galatasaraydan 

gllzel detll, tıpkı lstanbulda ol
duiu gibi mini mioi, çllrilk, 111-

lanmıı taneler .. meydana d6kUl
mfiştUr. 

Türkofiae relen bir mektupta 
bu hnlden acı acı flkAyet edil
miştir. Şundan da anlatılıyor 
ki bu lf te Standardizaayona 
bUyllk bir ehemmiyet Yermek 
lazımdır. Ve hariçte Ttırk malını 
kötn tanıtanlarda tiddetle ceza 
iÖrmelidirler. 

Orman Yangını 
150 Kilometre Murabbaı 

Fundahk Yandı 
iEnelıi rece Beykoıaa 

Ômerll köyll ormanlannda bir 
yangın çılcmıı Ye 150 kilometre 
murabbaı fundalık yandıktan 

aonra aabaha karıı ancak aönd&

rillebilmittir. Jandarma kumanda· 
nı Bay Tevfik Demir tahkikata 
el koymuıtur. Y anglDID yemek 
piıirmek için ormanda at.. ya
kılmaamd•n çıktığı tahmin edil· 
mektedir. 

Mahkemede Bayddı 
Dün Rabla adlı bir kadın 

ceza mahkemelerinden birinde 
muhakeme edilirken bayılmııbr. 
Mübatirler kendiaint Adliye dok· 
torlarının oda1ına retirmlfler " 
tedavi edildikten ıonra da evine 
göndermit!erdlr. 

Mezun Olanlar 

Yurda her yıl kıymetli mftneYver gençler yetlıtlren Galataur•) 
llaeıinden bu yıl da birçok gençler mezun olmaktadır. Buradaki realm
•• liHnin yeni meı.unl•nnı mlldQrlerile bir arada göriiyoraunuz. 
Kendilerim tebrl~ :rlkHk tahılllerhule de muvaffakıyet dileriz. 
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Kari Meldu.bları 

Telgrafçı/ar Da 
Bir Tayyare 
Alamazlar Mı? .. 

Baıbakan tayyare tehlike 
lpret ettikten sonra birçok -: 
tudaılanmız harekete geç*" 
V ataD111 aelimeti için buı %., 
ılalu yükaek tebenillerde bt 
landular Ye bu lı yavq ya•" 
ea kn,uk mektep talebesiJll' 
kalbine kadar girdi. Şimdi be' 
de dUtOnllyorum : Benimle bert 
ber memleket içinde 20 bini at-' 
telırafçı Yar. Bu mealektaşlarılll~ lıit 
harpte ve halde gösterdikhır >'lr 
bD10k çal11ma meydandacbt• ~ 
Acaba aramızda fikir ve yardı-' toı 
beraberliği yaparak toplayacal" 
mas paralarla bir tayyare ala_. b b 
myıı? b&. 

Ôyle zannediyorum ki, baıııo6 lig 
Ye idarecimiz Nazif Erıfo bati' Ola 
olmak Uıere her telarafçı her •1 ~~' 
tenllp edilecek uf ak bir par•~ 1

' 

Yermekten çeklnmlyecektlr. Nt r01 
ticede bir iki, hatU tıç tayy.,. 'ltlg 
tahfbl olacak olan telırafçı1' '1d 
llliklAl aYapnda oldap gitı' 
bupkll haya telıllkuinde ~ ~n, 
fedakirlıklannı göaterecelderdlt• ta.fy 

Ereill t.ı..,a1ça1an..M' t~n 
'f. Oun '-rt 

Surlarm Hali 
ıatanbul ıurlan dünyanın bl' Co1t 

tlln g5zlerlnl çeken en tarihi fi ~, 
kıymetli eserlerdir. Tarihte kae' '1, 
bir deYir açan bu aurların mani" ~t 
Y• ifadeli JOk gonlftir. Ehli..W uh 
ordularının, h1riıtiyanlık llenıiol' ~li 
Y• AYrupa zihniyetJoln pUıkllf Ud 
tQlllp atıldığı, yerine Tlrk k&1f' 
Yetinin hakim olduğu yer, ı.tall' 
bulu çevreleyen bu .urlar .. yıht• 

Fakat bUtllo bu kıymetio' •tı 
ratmen surlar hergiln bir kat dalı' ''• 
harabeye yUz tutuyor. Zaman ~ ~ab 
man taıları kopuyor, topraklaıt ~ltıh 
ç6ktı1or, çatlıyor Ye yıkılıyor. ;,r 

Surların tamtr edilmeainl ı5f 'dı 
Jeyecek değllim. Bu zamaodl t()r 

buna ne lnzum ve ne de paracl ''" 
lmkln Yardır. Fakat ıerl kal-' t'd 
kı11mların ıağlam kalma1ı i~ ~ 
alınacak bir tedbirde mi yoktııt ,!_ 
Seyyah celbi için, bu aurlar, IJJ~ ·~ 
hakkak ki en sıUıel bir vailtl 
ıayılabilir. 

Fatih Çarfamba caddHI 01ınıyucıl' 
lanaııu:lan Rıfat ErJln 

( Cevaplarwmız ::J 
Finlkede okuyucularımızdan ""J) 

Rıza Sarlara: 
Vktl gelince yazınızı 

catıı efendim. 

* Şiflhlı Halukir Gar.i oadde11iod' 
Perihan Oıele: 

Bu aene türkçe yeni bir fi~ 
çenllmemittir. Sebebini de bilıP" 

:yoruL --·- --~-· -·~ 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ı•ct nöbetQi ec:ıanelM ,uo· 
lard&r. 

latanbul tarafı: ~ehıadebaşındl 
(Aıaf), Y cnikapuda (Sarım), Ba~;: 
paıad• (M. Fuat), 'nopkapuda (!' 
11m), Samatyada (Erofiloa), Uok~ 
pamDda (Yorgi), Eyüpla (Hi~~' .. 
BıyasıUa (Cemil), Balatta (llo"' 
mettia), Cağaloğlunda (Übeyt), B,Jl"' 

B jır· çıkapuda (Mehmet Kizım), a ., .. 
köyllnde (lstefan Terxiyan). Deyog) 

' IJ) • 
lu tarafı; Kumbaraoılarda (Ticarı .. ıı· 
G&latada -Aari ittihat· Mia •okal' 
da -Llmonciyan· Kurtaluşta -'': 
tuluı- K aaım~aşa?a · ~~erkez-•.. J! I~· 
köyde -Halkı·. Kadıkoy tarafı. , 1 .. 

~
le oad~esinde -Soıiryn~is~ • l :d• 
eğirmenınde -'Üçler-, Buyukad 
ŞükrQ Rıza- • 
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iki miıal bu teaad&f rolllntla ,_ 
( Wata} fddalmı &lllırtr, f.Uat 
it -- lfia ba,le ....... . 

ıc..111,. Jak ...... ~ --
yaffak bir rejillr ..,..... kar a 
da ~ldw. ,u.z acaba Dk 11t .. 
411tJ p •lheadil ol.-ydl. dalla 
iJi Wr mffki• p&.lrecek al idi? 
Zira u•m·=·ll ki. • wefw 
• .... 11 .... --lelWlr· Fabt 
ba buıuta ti•dldea ltir "' lly· 
........ , iatıldlall bUml,...u. 

* wn-111r-.. ..... ,.... 
21,.a ........ 2 ..... . 

........... ildllCI bn .. .. •i·-·-- ,... pkbil ........ .. 
U. lld et.fa ............ Her 
...... H•PIJe iA .. JM .. 
...... çek. a,.t.r4a ... .. 
................. hh .. ... 
& Fmt .,_ _. .... tçkcl 
kwe olarak. Hollyvood' tla yapalcla. 
ilk .....,. l Ray•ontl Benaard 
ile Wrllde PPlllll olH Andre 
Luı ita -mcu eAri ıfdip 
......, tlrdlll ..... ela sas.__ .. _..,....1r: 

_., Vld• H•ı••••_... 
illi chlildlr, ......... 

HYlyorıanız, pi· 
lotluk haklaada 
ilk bilıU.ri at
r .... ak lateyor
ıaaız, blyllk t•y• 
yara kuv•etlerl
ain yayıhp yftk· · 

Filmleri --

Hliflerhae allka- HaYa ıeytaıılan filmiadeı Jamı Kagney ile Margaret Uodeaf 
dar olayonana, hele motora aleY ı farklıdır. mevma lıe bir ap lıi-
lçlade kalmıı, yahut bir kanadı klyesidir. Ba filmde bir Amerika 
ıabtlanm11 bir tayyarenin verdiği çifttij'ini plillyor •• bir Am~ 
b.,ecaadn zevk alıyonanıı, ta•· rika çlftlilfude hayat naaıl geçer 
ılye .. erk, çok iyi bir propapn· onu anlaplıyor. Hiklyetlne gelüı-
da Ynat&11 olduju için Amerika ce: Yetim bir kız eYinden kaçar, 
mYetlertaİll .. iftlrak• razı ol· buraya l~tica eder, nihayet beda-
daldan h filmi ıeyredinlz. Ya bir iıçi olduj11 için alakona1ar, 
lçbatle cleala kuvfttlerinln manev- elerken çiftHğin diler bir gend 
r.lan ela Yardır, fazla olarak bft. iJa •r•81nda bir qk maAlı bar 
th "8 kunet p.teritleriae, in· lar, nihayet evlenirler, fakat biti 
ca .duyplu bir 16011 aaah da bir tirli felaketle km'fllafbktan 
kU'lfbnl-.br. Oyaayaalann ara- eoaralBa flmi ı&naler, tem•1 aok 
••a Ja.. Kaı•J Ü• llar• tasından harikulide muYaffak ol
ı•.t IJptl•yı bi.lhwa •u- dutunu 9ÖJlly~ "• )••• Par-
yaffak .... ...,., ... ıu. ker Re pnç Tom Erova. llUD 

• içinden plen bir atetl• oynadak• 
AmerikaM ( Tllft ••••· iki- lanm da ilhe ediyodal'. 

mb ,_.,,ailuıı:) _. ..... ,_111 Dedlderl tuclur. 
bltı fil• .._ çnrll4111. O.- - Bu fOmde rol atm.ı ola~ 
itlt.arle fimdlye kad• girmeye lann akt&r olduklarına klmı• ina-
aktbiımu, allıayet 16re g«n de namaz, zannederainis ki köy\tilerlo 
.,...,_. alon filmı.w.. pik kendileridir. 

Sinema Yıldızları Nasıl Dolandınlır? 

Sanşın Kıza Oyun Oyna
mak lstiyen Kuyumcu! 

auı•affaldyetinl temla edenlerde• 
biri olan oparaUwı bir 'beClir• 
Yermek malnadDe l)ir elmaı ahr, 

San'&tlr.&rıa.M bu .ı... da kuyumcunna n
•pcs liueai: reNk Jblk Jap&p opsatlr• 
Kat't811a cll 

1

,..... .... .a11er. Kupmca içia 
Kil'ia ..... ini. bir farNtbr ... 'atkArdaa 

bil ...-taneli aldıja elmMI .-ı.;uak, kıymetçe 
çok ..... bir .ı... ....., , .. 
~ operatln ,.U., fakat iJI 
Wr lftlce•Mr ..ı.,.c. olaa 
Mae W ..tia delta bakA11w, lae
•ba bt• a ftır. Fi•eMlra Mae 
W Mt operatlrla eHadeld Jizlil 

NeyYork ıaıı:etelerl, IU'lflD bir 
,.ıdızaa sif atlad•ia b'r dolaada
rıllın ftk'umct.. bauedlyorlar. 
...... )'lhlm ...... w-. .•. 

Mae Y..t P.wlil- ..... 

....... -- deAtirlditlnl 

...... " ··- k111••c.•• 
dlkklaıaa kopr • 

• sa.... •a'atklıırlanDdan Jorj 
Raft ta ltaıb ....... hir clo· 
landan!.. tehlbll atlatllllfbr. 

SIJl•'ljta• ....... -··t1sar 
.... lmlatlaiı otomobme 
t•• ltlr W..ktea seçerken 
1-• Wr .-.. ~- Ve bu 
k-.la.-• oka._ ani ot.r ld. 
-·atklr flç W ile etemolııll 
clurdaraWlir, aclam ezmediti
••inclir. fakat adam ,.,. ı•baif, 
ADCI iprr Jawaa~. Saa'• 
aklr l:ıemea iti •*= Bu adam 
tumiaat .a.ak lmidle elı•o
Wlia .... e abh ı. eılme .... .............. k••• .. 

Jorj Raft: 
- hklll, der. ..... 1 ... 

,.nn hana telef• et. _. 
ted•wl kretini w.,.,a.. 

Ve laldİMIÜll ilk kaamı ela 
...... • MI 'I .... 
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-l .· ~ · Dlnyada Olup Bitenler . f Tarihi Fıkra ~ 

_,_Du-~g-us-uz_....,.., iki Haydut Amerikada Elek-
~~~~~!iz:~."ı:::~ b~~'! trikli Sandalyeye Oturtuldu 
111ında fellketlere mt:rlıem ola· 
mıyan kudretleri coıkan hlr he
Jecan lle taıvir etmlıtl. Naz".fin 
tarihten eldığı fıkra pek meıhur 
olmamakla beraber kayde deterı 
MJhirdad, rivayete göre, Roma• 
lılara yenilip t• orduıunu 'H Olke
aial kaybedince ıu dünyadan gö• 
çOp aitmek iıtemlf, baııodakl 
tacı bıçak albl kullanmıya kalkıı· 
mııta. Tac iatcnilen iti görmedi 
•e Mihlrdad bağırdı: 

- Uiurauıı: yiik. Baaa ıeref 
•eremedlo, ölllm de veremiy oraunl. 

Eıkiden BabıAJI yokuıu, tim• 
di de Ankara caddesi dJye anılan 
yazıcılar kaldırımında dlln bir 
adam gördüm. Beli belki bir as• 
rın ağırlıA'il• çökmUı, aaçı .akalı 
bir karakıı sabahına dönmtıı bir 
ihtiyar adam. Yürllmeal ıDrUnml• 
7e benziyordu, bakıılarında ııık· 
ııı bir gece atlıyordu. Üatn baıı 
periıandı, yıkılmış bir ıaray gibi 
elem veriyordu. Onun ikide bir 
l&ltapçı dtıkld.nları önUnde durup 
gBrmeyen ıöılerae cameklnlara 
bakmHı dikkatimi çeldi, yanımda 
bulunan bir yazıcı arkadaıa 

ıordum: 
- Bu ihtiyar kim ola? 
o, ı•ıırm,, albl yllztım• baktı 

•• ıamlı gamlı ceYap Yerdi: 
- Tanımıyor muıun?. Meıhv 

muharrir StUeyman T evfikl 
Yllretlm burkuldu, aöılerhn 

nemlendi. Bir kucak olup oau 
HYSI ile aarmıyan kaldırıma kıs· 
dun, bir dudak olup onua ellerine 
ıarllmıyan yıjlu yıjı• kitaplara 
kııdım, ondan ı•nçliji •e dimdik 
durmak kudretlal ıaap eden tabl· 
ate kızdım Ye mibirdaclın tacını 
bahrladım. 

z.,allı Sllleyman teYflk. Sen 
de kim bilir elindeki kalem• ba· 
karak o fıkrayı kaç kere hatır
lamııandır Ye Hna lhtlyarlıiında 
dlnlenautk lmklnı Yermiyen o 

· kalemin bir hançer olup ylretfae 
aaplanmayııına ne kadar kıımır 
ımdır. 

Muharrirlerin yarınını, bu Ilı· 
tlyar mea!ekdaı ne bUyllk beli· 
ııatla ıöaterlyor. 

M. T. Tan --···--····· .. ······················•· .. ······ .. ····--

Boa Posta 

- r 

ABONE FIATl.AAI 

•• 1 ... 

Gelen nNle _.,.ı ..,.,, ..... 
alnlarclM 111 .. 'ul .. el ......... 
. C.Vap Jçlo metluplara 10 nrufb* 

pul llaftll 14aımdar. 

~r Po•te kutuauı 741 t.&anb .. 'I 

Telgraf ı Sooposta 
.. Telefon ı 20203 

- .c ....... 

Bütün Araştırmalardan Sonra Da lzleri 
Kız 

Bir 
Türlü 

Bosten, 9 ( mzlran ) - Bir 
hır1ızlık de11•mesi ııraımda iki 
pe!fı memurunu öldUrdüklerl Jçlo 
ölüm cezasına çarpı1mıı olan 
MilJea kardetler ile Ace F aber 
.. lanı taııyan haydut bu ı•c• 
yarııı Boaton haplıhanesinde 
eloktrikll ıandalyaya oturtuldular. 
Ciaayetln yapıldıiı sırada bu Uç 

haydutun yaaında iki taae do 
kadın ıuç ortaiı vardı, Y• anla· 
tıldıiıoa ıöre, haydutların adları, 
cinayetten ıonra pollıe bu iki 
kadın tarafradao verildi. Fakat 
bu iki kadının kim oldukları, 
yapı1an bütUa araıtırmalardaa 
ıonra da el'an belli olmamııtır. .. 

Yukarıya yazdığımız telgrafta 
anlatılan bAdise 934 yılı Eylulll
aUn ıonlarmda olmuıtu, itililditJ 
aaman garabeti, yenlllği Ye ilk 
kere yapılııı dolayısile herkesin 
ıözUne çarpb: 

Cç haydut zengin bir kadının 
yazlık köfkUnU soymıya karar 
YermiılerdL Fakat kötk ıilihh 

bir dibine biıtmetçlnin mubafazaaı 
altında idi. Bundan baıka bDtUn 
kapı Ye pencereleri de bir zora 
karı• elektrikli imdat iıaretlerini 
harekete a•tlrecek olan makin ... 
lerle tecbiz edilmlıti. Bu durum 
önünde lıaydutJar blloye hat 
Turmayı dütllnlrler •• ilk ham· 
lede de muyaffak olurlar. Yap
bkları ıey ı 

0 rece k~tkte yenilecek Ve 

içilecek o.Jan her ıeye uyuıturucu 
•• uyutucu lllç koymaktır. 

Bu izahatı okaduktan ıonra 
netlce1i tahmin edebllinlnlz. O 
ıece baıta · eYln kadını olmak 
Uzere köıkte kaç kiti vıırta 
hepıl de derin ~ir uykuya 
dalarlar •• haydutlar da elle
rini kollaram ıalhyarak içe
riye ılrerler. Maksatları ıDmüı 
yemek takımı veya tablo dahi 
olaa •iır •fYayı almak değil, 
eY tabibinin pek aııhur olan 
mlicevberlerlle eyde buJablle-
c ek:erl nakit parayı almaktır. Bu 
nokta da talileri m01aittlr. Kasaaın 
anahtarlaranı çabuk bulurlar Ye 

elJerine geçen herıeyl cıplerioe 
doldururlar. Artık me11le ba1it· 
tir: Kapıyı kapıyarak, yine 
ellerlal kollarıaı ıallıya Hlbya, 
ıeımeye çıkmıı iç centlimen ile 
iki kadın ılhl ıokata çıkmak 
isterler. Fakat bu noktada tali 
akıl ıltm•ie baıları Kapınıa 
öDUnde, teaadlfen ı•çmekte olan 
iki poliı memuru He karıılaıırlar. 
Hallerinde, tanrlarında tllJ»h.eyl 
çekecek blrıey yoktur. Fakat 
ceplerinin fazla tltklo durU.fu 
poliılerJn a6ıleriee çarpar; ... 
murlar: 

- DuruDuz, emrlat Yerlrler Ye 

birdenbire bir yaylım ateılle 
kar11laıarak .Y•re dOıerler. Etraftan 
... ititilipte koıuluacıya kadar 
meydaada biç kimH kalmamııbr. 
V • a~lebl ihtimal bu cloayet 
yapanı bulunaauyanlarıo uaııaa 
kanıacaktır, fakat .• 

Hadisenin ertesi gUn haydut• 
]arın yanlarında bulunan iki genç 
kız poUa mijdüriyetine lmzaaız bir 
mektup yazarak otu., biten 'eri 

Bulunamayan iki 

Sağda .l.oe Faber, aolda ve ortada Murton n lning Millen Jcarde,Jer, iki 
poliıl öldürdükten ıoora tutuJduldan ıatıtan .. 

haber •erirler ye lcatiJlerin adla· 
nnı da yazarlar. PoJiı bu mektu• 
bu ahnca, bir otelde yatmakta 
olan ttç haydudu tutmak llzere 
bir müfreze pollı yollar, fakat 
beydutlar, daha kapı bkırdayın· 
ca, baılarına ıeleceği tahmin 
ederek ıilihlarına aarılırlar. ikinci 
bir mUıademe baılar. Fakat be• 
re ket versin bu defa yeniden 
kan dOkUlmez ve hadise de hay· 
dutların tutulmaları ile n;hayet 
bulur. 

işte yukaradakl telpafta elek· 
trlkli ıandalyeye oturtulduklan 
haber Yerilen haydutlar, bu vakayı 
yapmıı olanlardır. 

Y alnaz hAdiao eana11nda hay· 

dutların yanlarında bulunup ta, 
son Aııldarını ele veren ıenç kız· 
lara r•llnce, bunların kim olduk· 
ları el'An anlaıılamamııbr. Blnat 

· haydotlann da bu kızların urlh 
hliviyetlerl hakkında maUimat· 
ları ol.madığı ııörülmtııtlr. Genç 
kızların bu işi neden yaptıkları 
ise, kendilerinin y•zdıkları mek· 
tupta ıu aatırlarla iuh edil
mittir: 

.. Biz Aııklaramızla 1adece hı,. 
aızhk için ortak olmuıtuk, Jı 
cinayete dayanınca arada muka· 
vele kalmadı, Yicdan mzabı duy• 
mıya baıladık. Bu ı•kilde har ... 
ketimlzin biricik aebebi de bun
dan ibarettir.,. 

Hem Karada, Hem De De
nizde Giden Bir Otomobil 
Bir Alman, icat Ettiği Bu Aletle Büyük 

Bir Muvaffakıyet · Kazandı 

Herr Jakob Baudls lımlnde 
ıenç bir Alman he• karada 
hemde denizde yörUyen bir oto• 
mobil icat etmiıtir. Geçenlerde 

bu otomobille Koblenı ıehrin• 
den hareket ederek F ranıanın 
Ka'.e Hm:mına re~miı ,, _ hı: radao 

da deaize alrerek Manj denizini 
•ııp lnalltere •ahillne geçmlıtir. 

Bu yüzen otomobil denizde 
Hatte ancak beş mil ıOratle af· 
debUmektedir. Resmimiz ıonç 

mUcldln otomobllle Douvreı •a· 
b:line çılo; .m r;ös criyc r. 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz? 

Deniz 
Lisesi 

Her ıene mektebin dokuzuncO 
11nıhna talebe almmaktad ır. ]•· 
tekli talebelerin aşağıdaki ıartlart 
haiz olmaları lazımdır: 

Anaaı, babaıı Türk olan ve 
Türk tAbilyotfnde bulunan res111İ 
••ya aynı derecede Maarifç• 
taıdJk edlJmlı ortamektep mezll' 

nu olmak, ı•bhatleri denizin bel 
hizmetine elverlıll, vllcutları ti' 

ıekkUJIU bulunmak, bu huhuıt• 
aıkeri hastahanelerden alını:ıııt 
raporları haiz olmak, yaı 15 • 11 
bulunmak. lıtekJilerdon lstanbu~ 
da bulunanlar doğrudan doğruY' 
HeybeJI Deniz Uıeal MtıdUrlllğ0' 
ne, taırada olanlar da bulundulr 
lan yerin en yakın askerlik şır 

beıi relılljine lıtlda ile müraca•1 

etmelidirler. 

Her lıtekll lıtidaama gUverteı 
makine, hava ıınıflarından hail' 
alıinl latedliinl yazmalıdır. J3d 
lıtidaya ıu veaikaJar eklenir: 

Fotoğraflı oUfuı cUzdanı, a~ 
•• bttınllbal kAj'ıdı, ıahadetoalJJ' 
•• tasdikname, askerlik 6ğr•tnıe' 
ninln mahrem aiclU. 

Taleb4' mektebe kaydolu11dll' 
tu takdlı-de mektebin tAbi ols' 
cağı kanun, talimat, emir ~· 
Haaları kayıtıız ve ıartaız olar• 
tamamen •• aynen kabul edeci' 

1 
iine dair taabhUt ıenedi verınefi 
lazımdır. Bu taahhüt senedioiO 
ıureti, mektep mttdUrlUğUnde0 

••ya a1kerl1k tubesi reislikleri 
den tedarik olunabiJir. 

Müracaat mtlddeti T emmu:ı 
1 inci ıttnUnden 31 inci gUnU ak' 
ıamıaa kadardır. Bu tene liseni 
on Ye on birinci sımflarile den 
harp mektebine talebe alınm•)' 
eaktır. 

Okugucularıma 
Cevaplarım 

Bur1a llaeal dokuzdaa 88S 
8tltlnırl: 

- Şimendifer makinist nıe 
tebi, yalnız Devlet demiryoll• 
memurlarına mahıuıtur. Hariçt ~ 
talebe alıomaL Ancak D. D. 
memuru olduktan sonra or•Y 
ılrebilirslolz. Maamafih bir iıt1° 
il• arzunuzu bUdlriaiz. 

* 
Edirne K8prlbaııada Cudiye ; 
- Gedikli deniı kUçUk :ıa . 

mektebine ıtajyer olarak gi 
mez. Buraya llkmektep meıull 
ıençler imtihanla alınır. Mek 
bunuı.da ortamektep mezunu 
dupauıu 1azıyor1unuz. Dab 
laaıka mektepler Hçmeyo çabf 
Somer Bank ••11taılle Ruı11• 
ıJtmealH lmkAn olabilir. 8 
latlda ile bankaya mliracaat ,d 
nlz, yaılyetlaizl T• auunuzu • 
latıoız. .. 

Slrkeohlı Ali Zekiye ; I 
- Mektub11a11ıu \'e adre1lf1 

okuyamadık. Daha "azlh ve İ} 
bir yaıı De yaıınu. 

TAKVİM 
GI• PERŞEMBE 
JO 18 HAZiRAN 935 

Arabi il Rumi 
11 RebllllevHI ISH ~ 31 Ma1ı• __) 

VakJt EHn1 Vaaat1 Vakit f aaal I~ 
G'1n•t W 4 28 Aktam ~ 19 
Öil• 4 32 12 13 Yat.ı :;ı 02 ıt 
tklodl 1 3l 16 14 lm•Alı. 6 'J.1 ı ' 

\.~~~~~-------..__--
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Sahte Gazeteci 
14 Ag 
Hapi•te Yatacak 

lllnlr hlr dolanclarıcadır. Oç 
mçla lçlncl cezada muhakeme 
...,ordu. Suçunu hirineill ı 
Ge.Ukte bir otelde bir 1olcaya 
ait (300) lira Ue hlr bawl ...,. 
-- ; lldncial 1 AJYahkta pnte
dJlm cll,e hirçok klmaelerl a.
•arak paralarnu .W..m.alr; 
lclac:W ele : Beyetı-cla Feri
.,. ..Ujuacla -.zhk katile 
.- Wr en P.ektl. 

.... en ..... fakat .. .., 

lnınllmryacaR 

.......... yakaı ............ ..,:.tJ 

.-. Ge.uk •e AJftlak laCllUlll&~ 

Amerllracl., Rlclameacl .. lulade 
W-• ha •• ilk defa 1796 --.c1. llıorta eclil•iftir. 138 
•neclenbm de ha llprta __. 

..... tecdit ......... 

• W. etti. F..ıt1r..-. ne 
waldlle o e•cle lalİlfbil W. ... 
... aramak .... ılrdlllal .. 
.. , .... lr •abaclile hareket em .. 
tliW n.i •cll. Fakat ..... 
tlelUI. lllald •ela 
" aetlcecle lllnlrla ceul•• 
"'·-·· bnr ....... .. ... .... Wr -e dd ., laapilt• 
ratacakbr. 

Bir DUellol 
....... ebiek ,........ ...... 

1111 J•parak çakanr. Bir cawl ffa. 
_. otmw •e ~. Salp 
le Ş.YldJ• adıada bir kan be. 
.. ı...w. bpı lro .. a..-... 
F•t Salp allet!le. ı..ıu .,.... . - ................ .. 
... bir pçi-iıllk Yarclar. la 
.-.ı.-.u1c .. _....... art.af 
~Wr .......... .... ........ 
~ ...... u. Selp " ..... 

....................... .-.11 ___ .,. ............... .. 
~-... .... flJle aalab1or: 

- Bu kan koca; Maim cami 

;:...."";.. '1!..:-,~~ 
W..,or. Bir pce ~ 
bpertl•· Od ... ,....ppl

kapıb.-..ı.. ~ .... 
...... ..,...... lç.td• ... 
raltlarmata ........, n acw• 
...-.ıc.1 ........... .... 
~Wrtlı ., ......... ,. 
Mil. bnetml• ........ ., ..... 
... K• lanltla. Falrat lç.t 
....... kfta .. .. ... ttea 
....,. ....._ Wr .W.. K..,.. 
..... ....... ......... fal .... ~. ~., ......... . 
....... Çlakl ... kan -. .... , ................... ....... 
....... Kadaem ellecle, 
......... w, ..... .,.... . 
.. kalıç .... Erkekte ... .... 
.............. Wr .... ... 

aiM.lat,- 1'..... ıc...n 
• .,,.., .... •••ıtdM 
hlrJcak ........ ... ...... 

Kan ..aJana W4dın .., .... .. _ ............ --:H! 
~ .. .., •• Bin .. ...,_. 
lclp .. ,. ....... , ... o ... =-"C.ı!.'! Kwll ... .,...., .......... .................... 
-~ .. Dlı• .. 
,...... TaltB • f. 
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Laurence, Hflre merak etme· 
mesini söyledikten sonra odadan 
dışarı çıktı. 

Caresse'nln Tekllfl 
Bu zamana kadar •okakta 

bırakalmıt olan otomobil ıetirll· 
miıtl. Sefarethanenin avlusunda 
duruyordu. 

Laurence tam otomobile gir•· 
ceği vakit CaresH'nin de onu 
takip etmiı olduğunu •• otomo· 
bile biumek istediğini gördü : 

- "Siz de mi gelmek iıtiyor• 
aunuz ?,, Dedi ... Buna imkAn yok. 
Ne gibi bir yere gideceğimi, ne 
tuzaklara dnıeceğiml ben bile 
bilemiyorum. " 

Carease itiraz etti : 
"Konuştuklarınızı tamam ile 

işittim. Ben gelmeınm kat'iyyen 
bo tıl başaramazsın.,. 

Laurence: 
- ''Naııl olur ? .. ,. 
Demlye kalmadan CartsH 

onun ıözllnO keserek otomobile 
atladı: 

- "Bak HDa anlatayım .. Sen 
timdi o bebek mağazası mı 1 
Çamaşırcı dl\kklmmı nedir? Oraya 
girecekain ve aptal aptal etrafına 
bakınmiya baıhyacaksın. Oradaki 
dUkkan memurları 1enfn orada 
hiç bir lıin olmadığm1 anlıyacak• . 
lar. Birisi derhal aana yanaıacak, 
ne istediğini soracak ~e •eni ke
mali nezaketle •okak kapı.ıına 
doğru teıyi edecek... Aaanı6rHa 
nerede olduğunu ıörmlye bile 
vakit bulamıyacakıın. Halbuki 
ben de gelirsem, dükklndan eıya 
alacağımı ve HDI de paralarını 
vermek Uzer• ıetirdiilml zann .. 
decekler. Ben öteye beriye ha· 
karken 1&na da beklemek Uzer• 
bir •andalye göıterec•kler.. işte 
o zaman san Hrbutçe mağazada 
dolafır, asansöre yaklafll' •e ya• 
pacağını yaparsın. Sen yukarıya 
çıktığın vakit ben de maja:ıadan 
çıkar, otomobilde otlll'ur Hol 
beklerim... NaııJ, bu fikrim mu• 
Tafık mı?,. dedi. 

Laurence, CareHe 'in bu ıözle
rinin doğtuluğunu tasdik etmiye 
mecbur oldu. O da otomobile 
atladı ve avludan çıkarak ı•hre 
doğru •Urdu. 

- 40 
Vakit geçtikçe Perditanın canı 

11kılmağa baıladı. Fakat korkmu• 
yordu. 

Bir mOddet odada gezindi ve 
öteye beriye atı1mıt olan hur
da efYayı muayene etti. Alman 
muhafız ise sandıklardan birinin 
üzerine oturmuf, elindeki kirli 
kaplı bir kitabı olrumağa dal· 

mıfb. 

Perdita, ellerine dDıtüğU 
adamlarm ne kadar zalim, ve ne 
kadar vicdanaıı ve merha
metsiz olduklar1nı biliyordu. Fa· 
kat do11Uannın onu kurtaracak· 
!arına ve bu maksatla her feye 
başvuracaklarına emin oldutu için 
korkmuyordu. DUşmanlarının ken• 
disine hazırladıkları müthiş aki· 
betten, hakkmda verilen idam 
kararmdan şlipbelenmiyordu bile. 
Hattl yakmdaki kliaenln saati 
albyı çaldığı zaman, kendi.tinden 
ıı:iyade Caresse'i dllşilnüyor, elbi· 
aelerinln geciktiğinden, o geceki 
baloya vaktinde hazırlanamadı· 

ğından dolayı onun kızgınlığını, 
telaşını tasavvur ediyordu. 

Fakat dakikalar geçtikçe Al
man muhafızın kendisine tuhaf 
tuhaf bakmıya başladıgını gördil. 
Herif, dUkkAmn kapannıa vakti· 
oln yaklaştığını anlamış, çeyrek 
•aat ıonra, kendiılne veriJen 
idam emrini infaz etmlye hazır· 

lamyordu. Gen~ kız için hazırla· 
uan ölllm gayet basitti. Asanaör 
boıluğundan aıağı düşünce parça 
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parça olacak ve cHedı oradan 
kolayca baıka bir yere nakledl

lecektL Kan lekeleri veHire Kfbl 

bir cinayet fllpheıl uyandıracak 

hiçbir emare kalmayacaktı. Cesedi 
kaJdınlmıya vakit bulunmadan, 

baıkaları tarafından keıfedilse 
bile, genç kızın bir kazaya kur

ban gitmediğini kim, naııl ispat 
edecekti? 

( Arkuı var ) 

Ucuz Şeker 
{ B· ,tarafı 1 inci yüzde ) 

aebetlc kUrailye çıkan Başbakan 

ismet lnönll tuz ve çimento fiat• 
larımn indirilmesini gözeten ka· 
nunlardan sonra tekerin de fiabnı 
indiren kanun llyihaaını kamulaya 
Yerebildiğinden doJayı duyduğu 
Kıvancı anlalb: 

Şeker fabrikalarının maliyet 
fiatJarmı daha aıağı diltlirme· 
lerinl ve bunun için çalışmaları, 
dıt memleketlere .gönderi!ecek 
şekerli maddeler için daha genit 
aflyetler verilmesi temini, iİbi 
baz& iıteklerde bulundu. 

Baıbakan ellerinde ıtok ıe
ker "9\mt.ıuranlarm zarardan ko
runmalara yolunda kanuna bazı 
kayıtlar ilAveain& iıtemiılerdlr. 

Bunlara karıılık veren öko· 
noml bakanı CelAI Bayar ıeker 
fabrikalarını korumak ve memle· 
ketlmizde ıeker endli•triaini kul'

umak için kamutayın kanunlarla 
koyduğu himayeler aayesinde bu 
endüıatrinin kurulma11 mümklln 
olduğunu iıaret ederek, bu hima
yeler, demiıtir, henüz geri alın
mıı değildir. Fakat bUkümetiıı 
ıeker sanaylini korumak busu· 
aunda gösterdiği bUyUk himmete 

karıı şeker endüstrlıi ile allka• 
dar olanlar hlikilmetle beraber 
uygun yürüyerek fedakirlıktan 
çekinmemişlerdir. 
lhtlkAra Meydan Verllmlyecek 

ihtikara meydan verilmemesi 
ve uzak yerlerdeki Yatandaılarto 
da ucuz şeker almalarının temin 
edilmesi yolundaki bir İ•teğe 
karşı da iç itleri Bakam Şükrll 
Kaya barıılık verdi, dedi klı 

Şeker fiatında yapılan bu 
tenzilat son senelerde bütün dlin· 
yada görülmemi~ ökonomlk bir 
hldisedir. Bizi bu fedakarlığa 
.evkeden bilha11a halkımızın §8-

ker yemesini temin etmek içindir. 
En uzak yerlerdeki yurddaf'" 

larm dahi ıekeri ucuz yemelerini 
temin için kan tın çıkbj'ı gUa 
flbaylar, ıarbaylar emir aJmıı 
bulunacaklar, ihtikAra kartı ge• 
leceklerdir. 

Bu slSzlerden ıonra tllccar 
elinde bulunan tekerin mS:lye 
memurlara taraf mdao teapit olu
narak yeni kanuna göre yapıla• 
cak aataıtaa husule gelecek zara• 
rm karşılaom2.11 için verilen takrir 
okunarak nddedilmq ve kanun 
kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Trabzon S•hil Sahhlye merkezi için yeniden yaptır.lacak taka 
biçimi motörle eski Trabzon motörUnlln tamiri ek•iltmeye ko
nulmuştur. 

A Her ikisinin keıif bedeli ( 2950 ) liradır. 
8 Bu işler için fenol ve idart şartname ve resimler lstanbul 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezinden parasız alınır. 

C Ekıiltme 27 Haziran 935 Perıembe günll ~aat 14 de Gala· 
tada lıtanbul Limam Sahil Sıhhiye merkezinde açık eksiltme 
uaulile yapılacakbr. 

O Muvakkat teminat Akçe1l 227 lira 50 kuruştur. 
C isteklilerin gemi inıaatı ve motör tamiri işlerinde ehil olduk

lannı göaterir Ticaret odaıından ve davet tarihinden ıonra 
ahnmıı bir vesika aranılacaktır. 

F - Ekıiltmey• girecek olanların peyler sllrftlmeye başladığı da
kikaya kadar muvakkat teminatlarını yatırmıı olmaları 
şarttır. "3278,, 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

t Bahçekapıda 4 dl vakıf hamn aama kabnda 161 31, 32, 37, 
39, 40 No. odalar. 

2 - Hanın 1 ci kabnda 10, 22. 27, 30, 31, 33, 35, 38, 40 No. 
udalar. 

3 - Hanın 2 ci kebnda 2, 4, 6, 10, 12, 14. 16, 18, 31, 32, 21, 
23, 24, 25 No. oda!ar. 

4 - Hanı .\ 4 cll katmda 12, 18, 29 No. odalar. 
Yukarıda yaz•lı odalar 936 seneai May11 bitimine denlD kiraya 

verilmek Ozere açık arttırmaya konmuıtur. istekliler 24 Haziran 
935 Paı.arte1i günü saat 15 • denin Evkaf MlldOdyetinde Varidat 
Kalemine gelmeleri. "3273,. 

Haziran 13 

Atina Muhabirimizden: 

Yunanistanda Her kes 
emnun Ve Herkes 

Güler Yüzlü 
Hatta Son Seçimde Saylav Çıkaramı

yan Komünistler Bile Seviniyorlar 

Son Yunan ae9iminde •oktJdarda böyle dnriyel .. r geziyordu 

Atfna, J2 ( Huıual muhabiri
mizden) Seçim neticeleri her ta• 
raftan aeldi. Hükumetin kazancl 
çok büyüktür. Böylece aergia 
ı'.nirler de gevıedi, Seçimdea 
kazanan da, kaaanmıyan da, hatta 
aeçime glrmiyen de memnun! 

Kazananlar tabii olarak ka• 
zançlarma kutluluyorlar. Kazan• 
mıyan Metaksa1 taraftarları: 

.. _ Seçimde kazanıp ta krah 
hemen getiremedik amma ·hUkü
mete rey verenler e•aaeu kralcı 

olduktan için reyUim yapıldıit 
zaman mutlaka krallık fikri ga• 
lip gelecektir, diye sevialyorlar. 

KomDniıtler de hiçbir sayJay ç.

karamadıkları halde bu defakl 
aeçJmde aldıkları rey adedi şim
diye kadar yapılan •eçimlerde11 
fazla olduğunu görerek taraftar• 
}arının çoğalmasından çok mem
nundurlar. 

Seçime girmiyen mubaJiflere 
gelince; Bunlar kral taraftarlan· 
nın hezimetlni gösteren neticeden 

kendileri kazanmıt kadar mem· 
nun görlinüyorlar. Hullsa her 
taraf memnun, herkes gnler yüzlü. 

Bundan sonra en önemli İf 

reyiam meeelesidir. Hükumet bir 
aeçim zamanında ahaliye söz verdl 
reyiAmın, Temmuzda toplanacak 
olan yeni kamutayda ıözgellıi 

edildikten sonra yapılacağını bll
dirlyor. 

Bunun iç.hı gerek Baıbakan 
Çaldarl1, gerek Harbiye ba· 
kanı Kondilla ehemmiyetli dl· 
yevler •erdiler. Baı bakaa, 
Eyliıl veyahut Teşrlnienelde reyi
ima bq vurulacağını, fakat 
daha önce CO.mbur reiılnln bar 
kanlığı altında toplanacak olan 
blltlln aıyasal adamlarının vere• 
ceklerl karar Oıerlne reyiA• 
mm ıekll tayin edileceğini ılSyle
miştlr. General Kondill• de yeni 
mecliı tarafından temel yaBBsı 
tAdll edildikten sonra Genoya 
{ reyfAma ) bat vurmak daha 
doğru olacağım a6ylemfttlr. 

Muhaliflerden Kafandan. ter 
Madamki genoy yapılacaktır, hft. 

kümet bitarafhğanı g6ıtermek içia 
yerinl ya bir iş kabinetine bırakır 

veyahut iç Bakanhğına muhalif 
liderlerden birisini 1ıet1rerek ııe
noya bat vururaa hem bizim ıtbl 
muhalifler reye iftlrak eder, hem 
de htıkümetin bltaraflağl anlqd
mıı olur.. Diyor. 

Bugünlerde her tarafta ı&rli
len itidal de•am ederse lılkft. 
metle muhalifleri ara11nda genoy 
meselesi içln bir uzlaşma yapd
ması çareleri bulunacak gibidir. 

L. N. 

Hava Tehlikesi Karşısında 

Bir Şirket 12,500 Lira 
Verdi. Yardım Artıyor 

Ankara, 13 (Hususi) - Hava 
tehlikesini bilen üyelerin sayııı 
iki bine yaklaşmııtır. Burada 
Cihan oteli sahipleri Reıat ve 
Raıit kardevler 500 lira vermiş· 
lerdlr. 

12,500 Lira 
TUrk hava kurumuna teberrll· 

ler devam etmektedir. lstanbul 
ıubesine Anadolu çimento firketl 
tarafmda.n 12,500, Ttırk çimento 
ve su kireci ıirketi tarafmdan 1000, 
Kemal Salih tarafından da 25 
lira teberru edllmiftir. Hofer, 
Davit, Holi tarafından yirmibeşer, 
Tüccar Ferit tarafından da 20 lira 
taahhüt edilmlftir. 

Madalya Alan Vatand••l•r 
Dlla ylJlyette Türk bava ku· 

rumuna yardım eden rum ve mu• 
•••I vatandaşlara vali muavini 
RtlknettİD tarafından meruimlo 

altın, gümtıı, bronz madalyalar 
dağıblmışbr. 

Don 110 vatandat tayyare ma
dalyası almışbr. Bu mllnaıebetle 

vali muavini Rüknettin bir nutuk 
söylemiıtir. 

200 ve 300 lira vererek altta 
madalya alan vatandaşlar şun• 
!ardır ı 

Mihael, Muix Parelli, lzek Ni· 
yego, Sabatay BenarditJ, Kalde
ron, Vitali Po!ikar, Mibalaki Pa
padoplo, lıteiyanoı k~mtlrciioğlu, 
Ananyadl mahdumları, Aleko Ste
fanidls, Sotiryadi biraderler, Mo
lopolo Yuvanldl. 

Mudanyada 
Mudanyada Cumhuriyet mey

danında yaptlan büyi1k bir l<ıp
lanhda hava tehlikesi etrafında 
•öylevler •erilmif, tlyeleriıı yazıl .. 
mas1na baılaamııtır. 
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Yazan: 

All 
Rıza 
Seyfi 

Deli Aslan~~;~ 
Deli Aslan, "Anacığım!,, Diye lnleyordu 

Aılao iri adımlarla yatatın 
başlna ıellnce kadınların hepli 
çekildiler. Ancak Aılan oradan 
çekilenler içinde bir tanHlnl, 
biçimini beyninde taııdıjı, adını 
kendinden bile kıskandığı blriılal 
ıörmllf, birer küme altın ıaçıo 
çevrilmlı ve mavi bayıın g&zlerle 
sUslenmlı pembe bfr yDzll seç• 
mitti. Bu yUz, kale kumandanı 
Sarı Şahin Beyin kızının, Deli 
Aslanın nlıanlııı olan "Ülker,, la 
yUztı idi Ye bu yliz ıöıyaıladle 
11laktı. 

Delikanlı bin tUrlll lıkıncelerle 
ezilerek, boğularak anaaınıa y .. 
tağı yanına dizUıtU dilıUnce oda 
boıalmıı, herkH dııarı çıkmııtL 

Aılan, annesinin artık ıinlrlerl 
boıanmq elini kendialnln demir 
ılbi ıtıçlO, ancak timdi titreyen 
p:.ırmaklan arasına aldı ve ı&ı· 
Jerlnden yaılar boıanarak öptDk· 
ten ıonra dudaklarını ıeYaill 

kadmın yllzftne yaklaşhrarak: 
Anacığım; Hvglll. tatb 

anacığım! 
Diye inledi. 
Bu derin inilti Ozerlne anneıl· 

nin göz kapakları titredJ, birH 
açılarak oğlunun yUzllnU tanıdı. 
Aslan Bey kim blllr neler duya• 
rak annesinin yUzUnU de öptU •• 
yeniden ıordu: 

- Ana, tath anam, ne oldun 
böyle? 

Kadın ılSz ıöylemek için ut· 
raşta; o sırada odada oflu Ue 
yalnız olduğunu da aörmOıtU. 

Titreyen ve bir fıııltıya ben• 
zeyen 1ealle başladı: 

- iyi ettin geldin, oğlum Aı· 
lanl Yahut • ne diyeyim • belki 
gelmen senin için daha ıahmetıiz 
olurdu. 

Aılan hen artak bu dOnyadaa 
gidiyorum... Hem de tam çağında 
sıidiyorum. •• 

Haata kadın duraladı. 
DeU Aslao: 
- Anacağım, nasıl oldu, , .. 

n in blrıeyln yoktu? 
Kadın aıkdıyor gibiydi. Sonra 

birden boıandı : 
Söylemek lıtememiıttm, 

kardeılerlne, kimseye bildirme
miıtlm .. Şimdi anlıyorum ki: sana 
doğrusuna söylemeden ayrılmak 
gllç olacak : ben teni büyUk ft
kenceye ıokmamak, ölünceye ka· 
dar ıllrecek gönül acısından kur• 
tarmak istedim. 

Yine durdu. 

Deli Aılan beynin• kurıun 
doldurmuılar gibi idi. anlamak 
istiyor, anhyamı} or, anlamaktan 
korkuyordu. 

Kadının ievşemit eli oilunun 
elini aradı, Aılan bey ince ıoğuk 
parmakları bir daha tuttu : 

EYel, Aslan 1 Annemi 
r.asıl öldüreyim? Diye yüreğinin 
parçalanmaıma, senin bu ndan 
sonra anamı kendi elim!e öldür• 
düml Diye ömriinU zehirlemeğe 
naıal razı olurdum ?... Yanımda 
l öyle kara günler için sakladığım 
b"r şey vardı. Onu yedim, it 
k .:>layca oldu bitti... 

Deli Aslan annesinin elini 
{imdi acıtacak gibi sıktığını bil· 
mcyordu ... Solgun yüzü bliıbütün 
sarararak haykırdı : 

- Ah ne yaptın, ana, ne 
yaptım; kendini mi zehirledin? .. 

Anası acı acı gülmeğe uğrattı: 
- Yiğit oğlumj aevgill çocu· 

ğ ım .•. KötD mU yaptım! Seni ne 
k.mlı, ne korkunç bir bo. ç öde· 

mekten kurtardıj'ımı unutuyor• 
ıun... Ne olurdu kıı kardeıla 
Yıldız da böyle yapmafl becer· 
Hydl... Bizim ıençliğlmlzde •e 
daha Gacelerl Tnrk kadınlara 
böyle ı•rekll ıeyler 1aklamak, 
kara gDne ak 7lble bakmak 
tOresi Yardı .•• 

Blras durduktan ıoara yine 
ıöyledf r 

- ETet, Yıldız da yapabli
seydl •.. Ancak Tann biliyor kir 
Çocut• bu11u ı&ylemete kıyama• 
dım. Aılan, bir Tllrkmea kadıaı 
ol1am kendi kııımı öldtıremem ..• 

Za•allı kadm kHlk kHik ıZSy• 
IOyor, ıöılerlnden akan yaılar 
mermer ıibi aldaımıı kanııs yUıD 
üzerinde yuYarlanıyordu. 

Deli Aslan lıe yerinden fır-
lamak t 

- Boiuluyorum, ııldırıyorum. 
Diye haykırmak lıtlyordu. 
Şimdi anncıinln elini bırak· 

mıf, iki avucUe kendi yUzllnG 
kapamııtı. 

Anne1l ku•wetılz ellle onua 
yUıUnU açmağa çahttu 

- Kendine ıel Aslan! senin 
iİbl bfr yiğit, ölUmlln kapıımda 
bir kadından öğllt dilenmeainl 
beni dinle yavrum, canım çekili· 
yor, söyliyecek iUcUm kalmıyor. 
Şimdi aenin dUoUneceğin başka 
bir ft Yar; kız kardeıln Yıldız! 
Ali Hnlnl• dUımana karıı döğU· 
tl1r, Hn ne oluraao o da olur. 
Amma Yıldız ne olacak? 

Oj'lum, bUtOn kadınlarımıst 
kıılarımıs çoktanberl kendilerini 
bekliyen ıouu biliyorlar. Eakf 
ıamanların, lılerin hlkAyeaJ ana· 
dan kıza anlatılıp 2elmlıtir. Kıs 
kard•ı!n Yıldızla Şahla Beyin 
kızı Ülkerln 1ababtanb•rl kar• 
ıımda kurbanlık kuzular gibi do
laıtıklarını, oturup beklediklerfnl 
gördnkçe yUreğim parçalandı. 
Bilinin ki Ülker de benim f çln 
kızım Yıldıs tibidir. Tanrı barak· 
ıaydı o da benim kızım, yani 
gelinim olacaktı... Tanrı aana 
gUc versin, Aılanl.. Ben itimi en 
uygun biçimde yaphiıma inana· 
rak 61Dyorum •.. 

Kadının Hıi 1ılttlkçe yavaılı· 
yor, gözleri ıönUyor, artık oğlunu 
görmek iıtemiyor iİbi ta uzaklarda 
karanlıkların, bllttln kayguların, 
bUtUn ıüçlUklerln ta ötelerinde 
bilinmez bir yerl•re dikilip ka· 
lıyordu. 

Pek •iır bir 1eıle ıöylemeye 
çalııtı: . 

- Aılan elfml tutl .. Her gOç 
ı, biter, her kayiu aider, her 
acı ıusar. 

-tc 
Aılan Beyin enneıl h•ı on 

dakika sonra gözlerini bir daha 
burada açılmamak üzere kapa• 
yınca delikanlı] kendisinini do 
artık yaşamadan büsbütün uzak· 
!aştığını sanmııtı. Çok yüksek 
bir yerden taş üzerine dUıerek 
kendinden geçmit bir adam e-ibl 
idi. Beyni, yüreii, bUtUn ıövdesl 
aanki ıoğuk, ağır bir kurşun 
külçeıine dönmü,tU. Kardetlerine 
olan H \ gi .; i, Şahin Beyin kıza 
Ülkere çocukluğundan, beraber 
oynadıkları çağlardanberi uza· 
nıp gelmit derin gönül bağları, 
bunların hepsi, timdi ona dumanla 
ufukların ardmda imiı gibi uzak, 
solgun görünliyordu ... Sanki uyku· 
da yürüyen bir adam olmuıtu.. 
_ ... ( Arkuı nr t 
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L_•_i __ "--~akle! I! HulftU -

Roman Kimlere ithaf Edildi 
N eca tJ ye ıorarla.rdu 
- Y abu, ıu .. nıll roman hlli 

bitmedi mi? 
- Bittll 
- Peki, niye bastır·mıyoraun? 
- Bastırmak kolay. Y alnu 

bir ekıikllk var da. 
- Ne eksikliği, akıl ekaik· 

liğl mi? 
- Hemen hemen ona benzer 

birıey.. Romanamı kime ithaf 
edeceğimi kararbyamadım. Karar-
lıyamadım dedimae tamamlle ka· 
rarbyamamıı değilim hA, ka· 
rarladım amma vazgeçtim; de• 
ilıtlnceğim. 

Nec•tl bu romanı yazmak için 
birkaç senedenberl uğraııyordu. 

Romamn menuu gllzeldl; gUzel 
bir tııliipla yazılmıfb. Ba1ıl1a her 
kes seve seve okuyacaktı. Kendi· 
aioln söylediği gibi nok1an olan 
romanının ilk sayfasına konulacak 
lthaftı. Necati romanını tam· 
dığı kadınlarm en güzeline ithaf 
etmek iıliyordu. 

Kendi kendine kaldığı zaman 
dUtllnürdü: 

Mesela: Zebraya ithaf etse hiç 
de fena olmıyacaktı. Zehra, yeşil 
gözlü esmer bir kadındı, güzeldi. 
Sokakta tesadüf ettiği bütün er· 
kekleri güzelliğile kendine bak· 
tın yordu. 

Bunu düşllnUrken birdenbire 
aklma bir başkası, bir başka 
kadın geliyordu. Nahide; gözle
rine bakanların gözlerini kamaş· 
taran; kıvırcık 1arı ıaçlarının 

btiklUmlerini bir an görenlerin 
içlerini titret•n, bu kadın da ro
manını ithaf edeceği kadın ola· 

· bilirdi. 
Me1ela: romanın ilk sayfaırna 

yazılacak: 

Güneşte Bir 

Temmuzda 
Dereceyi 

( ''Romananı, tanıdığım kadınla-
rın en gGzell Nahideye ithaf edl· 
yorum.,, 

Cümleai belki romanın çok 
kiymetlnl bir kat daha arbrırdı. 

Herkea, bu kuvvetli romancının 
gilzel dediği kadına merak eder, 
gazete muhabirleri arayıp bulur
lar, mUIAkat yaparlar; rHminl 
alırlar, aazetelere ba1&rlar. Her
kes te romancmın zevkini takdir 
ederdi. 

Romanı Zehraya ithaf etse de 
ayni şey olurdu. Amma hangisine 
ithaf etmek daha doğru idi. Zelı
raya mı Nahideye mi? 

* Nihayet, Necatinln, arka• 
daıı bir kolaylkk buldu : 

- ikisine birden ithaf edenini 
Bu buluş Necatiyi aevlndirdL 
Kita hın Uk sayfasına 1azılacak 

cümleyi hatırladı: 
••Romanımı, tanıdığım kadın· 

larm en güzelleri olan Zehra ile, 
Nahideye ithaf ediyorum." 

* Roman baııldı, dağıbldı, ıatal· 
dı , beğenildi, herkeı bu kuvvetli 
romancınm gtiıel dediği kadınlan 
merak etti. G azete muhabirlerine 
iş dliştü. Fotoğrafçılar yola çık• 
tılar. Sordular, aradılar, buldular •• 
Her iki kadınla mUIAkatlar yap
hlar, resimlerini aldılar, resimler 
gazetelere basıldı. Amma Necati• 
nin umduğu iibi olmadu 

G azetelerde çıkan reılmleri 
gören!er kahkahalarla 1DldOler. 
Çünkü Zebra ile Nahide birer 
genç kadın değil; yUıleri buruşuk 
saçları beyaz iki kocakan ldller. 

Necati romanını ithaf edeceği 
kadını ıeçinceye kadar seneler 
geçmiı, geçen aeneler her kadana 
da çok hem pek çok lhtiyarlat• 
mııtı. 

İnfiJak Olmuş 

Hararet 40 
Bulacak! 

Müthiş Fırtınalar Arasında Sağnak 
Yağmurlar Y ağacakmıı Halinde 

Londradan gelen ıon haber• 
lore göre, ıünoıin dıı aatbında ~~, 
mllthiı bir inflllk olmuıtu• -
T ele1kopla bakıldığı zaman lnfl 
ilk sahası hel' ne kadar ktı
çUk bir leke olarak görlllebll· 
melde iıe de hakikatte bu saba 
tam 670 milyon mil murabbamda 
olup bizim arıımızın Hthından 
Uç buçuk defa daha bOylllr ve 
ıimdiye kadar güneıte görlllen 
en büyük lekenin beıte biri 
kadardır. 

Güneıte Yakl olan bu lnfilik, 
bUtün Hyyareler üserlnde •• 
bilhassa Merlhte bUyOk tealrler 
ve tebeddüller yapmııtır. 

lnglliı: metorolojf mütehas-
sıslarından Robinson, teleıkopla 
Merihte bu mevsimde timdJye 
kadar görülmeyen karlı ve buzlu 
sahaların peyda olduj'u ve yOı: 
binlerce kilometre murabbaı bir 
ıahanın tamamile bir buz çölüne 
döndüğünü görmüştür. 

Roblnıon, glineıte haııl olan 
bu lekenin, iÜneşin ziyasının ine 
tiıarma bir dereceye kadar engel 
olup onun enerjisini azalttığını 
•• bunun da bOtlin dUnya ha-
vaıına tesir ettiğini, bu yaz 
meV11mmm gayet sıcak ve 
fırtınall olacağını Şimal memle· 
ketlerlnde çok büyük hararet 
değiımeleri olacağım, bilhatsa 
Avrupada Temmuz ayının gayet 
sıcak •• yağmurlu geçeceğini, 

Ma ruf lngiliz raaatçı11 teleakopunua 
batında gOneti tetkik edJyor 

fakat Ağustos ve Eyliil aylarında 
bu gayritabii ha:in yavaı yavsı 

zail olacağmı söylemektedir. 
Avrupanın birçok yerlerinde 

Temmuz ayı içinde suhunet 40 
dereceye yakla~acak, ve mlltbit 
fırtınah yağmuri ar yağacaktır. 
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13 Hazird 

Evvelki Günkü Facia
dan Sonra .• 

Baıtarafı t inci Jlzde ) 
Hayret duymaktan kondiml 

alamadım: 
- Kaza parkenin Oıtllnde mi 

oldu 1 
Memur, Sirkeciden Eminönllne 

giden tramvayların aaptıiı Dok· 
tayı g&ıterdi: 

- Orada çarpmıf, buraya 
taıımııJar 1 

- Madem ld ·nualsa Mnddei· 
umuminin golit"nden evvel cese
din yerini değiştirnılıler, halkın 
göremiyeceği bir yero taşıyamaz· 
lar mıydı. 

Muhatabım uzaklaıırkon ce

't'ap verdi: 
- Meydanda bırakmaya mec· 

bur kalmışlar. Zira cıvardald 
dükkanlar cilalı parkelerini, ve 
mermer döşemelerini kaqla kir
letmemek için, ceaedl kabul 
•tmemiıler. 

* Kazanın kurbanı, 50 yaıların· 
da, Haaan admda bir blçar•dlr. 
Me1adet hanında yahp kalkar; •• 
Çlçekpazarmda bammaU.k eder. 
Arkadaıları, 10yulduğu zaman 
cebinden tam 292 kurut çıkan 
Haaan için: 

- Zavallı diyorlar, latığine 

kavuımadan öldü. 
Merakla ıoruyorum: 
- Neydi isteği? 
- Bet lira biriktirf p te aem-

leketindeki karııına Ye beı çocu• 

Bir çizgi çizene 

30Kitab 
veriyoruz 1 

Aıağıda 30 rakamının yan
larındaki noktaları blrlblrlne 
6ylo bir çizıri Ue bağlamalı
eıoız ki belirecek ıekll bir 
lnaan başı olıun. 

~. ,,o ., .. 

-ı.' ... 

e'\ 

Don Ye Yarın TercUme Knl
llyatı'nı edinip okuyan lıte 
bayle yetişkin bir in1&n ka
fasına sahip olur. 

Bu külliyatın §İmdiye kadar otuz 
kiıabı çıktı. Bu kadar zen
gin bir kütüphanenin abonesi bir 
•ilctan peıin olmak n hır ay 
bir lira ödemek Uzer• 16 lira 80 
kuruotur. 

Yukandaki rakkamlar araaınJ l:>ir 
çi:ıfi ile biribirJerioe b11fh1ar•k 
deditimi& retltkin lnaan kafa•ıoı 
çl:ıebilenler, bu ~izdikleri11i ad<n• 
leriyle birlikte JsTANBUL AN. 
KARA CADDESİ, V AKIT YUR
DU adreaine yollHlarH, gelen 
doğru haller aruanda çekilecek 
KUR' Ada kazanan; 

Birlaciye külliyatın otuz kitaplık 
bir takımı. ikinciye kiilli:y&hn 20 
kitaplık bir takımı, tiçüncilve kill
liyatm 10 kitaplık bir • takımı 
hed iye edilecektir. 

15 Haziran 1935 aaat 12 de 
kur'anm çekl:lıinde berkeı 
buluna bilir. 

1 
ğuna yollamak. 

Sonra eaeflealyorlan 
-Bunu yapabilmek içi• açlıta 

bile katlanıyorau biçare! 

* 
Kazayı )'apaa. Ziya adıncla 

birinin 1821 numaralı takıi oto
mobilinde çalışan ıofBr Niyazidir. 
6 ıenelik ıofördlll' Ye bu kadar 
zaman içinde bir ta't'Uk bile ıfl· 
nememi~tlr . 

Kaza anında otomobilde bu
lunan genç ve neı'eli karı koca; 
ellerinde hediye paketJerile bir 
davete gitmektedirler. 

Kaza olur olmaz, tahit yaıdıp 
ta eğlenceden kalmamak için, 
arkalarına bile bakmamaşlar, ve 
bir diğer takıiye atlfyarak uzak .. 
laımıılardır. 

ŞoflSr Niyazi: 
- Ben tamamile maıumum, 

diyor. V • benim maaumi1etlml, 
kazayı herkesten iyi s6rea ...... 
t~rilerJmln tebadetiadea daha 
kuYYetll hiçbir ıey llpat eclemeır. 
Fakat onlar, ıeaç bir adamı 
ağkr bir mea'uliyettea kurtarmak 
mukabilinde de olu, etlencelı• 
rfaf fedaya kıyamadılar. 

Ve kazayı f6ylece aalabyorı 
- Ben, mUıteriJerlala l5teberl 

alacakları bir mağaza kapııına 
doiru, bir kaplumbata atırlıtlle 
ıerlliyordum. 

Hammalın •utllada, dört kltlnla 
fftç kaldırabilecefl bJr 1aodık 
varmıı. Halbuki, belediye lalı ... 
namesi mucJbJnce o, SO kilodan 
•iır eıya urtıamamak mecburi• 
yetindedir. 250 kiloyu, ••cak lld 
b?ldüm olarak taııyablldlll için, 
bır adım önUnU bUe aörebiJmeıl• 
no fmkln yoktu. 

Bu itibaria, ben ona detll, 
o bana çarptı. Ve otomobJlimin 
değil; muvazene1inl kaybederek 
dUterken üzerine yuvarlanan 
koca yUkünUn altında eıildf. 

* 
ilk ortaya çıkan •ak' a ııhft .. 

lerlnden, tram•ay blletçiıl Mah· 
met, ilk Yerdiği ifade de, otomo• 
bilin 6nllnde giden hamala hafifçe 
çarptı&"anı, ılSyllyor, ve ilave edl-
yor: 

Fakat hammal, aırtından 
yuvarlanan 1andığln kafasına 
çarpmaılle 6lmti9tUr. Otomobilin 
~arpmaslle değil. 

Sonradan peydahlanan ıahltler 
iıe, kazayı, ıoförUn ifadeıiai ha· 
klkate tamamen uyğua ıaydıracak 
ıekilde anlabyorlar. 

* 
Kazazedeyi bir cami avluıun• 

da muayeneden geçiren doktor, 
ISIUm&ln nezfidimağiden öldfiğUnll 
te1bit etmiştir. Şoför mevkuftur. 
Ve tahkikata devam olunmakta· 
dar. Bu giditle, kazanın olanca 
moauliyeti, hammalıa aırbndald 
yUke yüklenoceğo benziyor. 

Kazanın yaıayan kurbanlan 
ela, Aluı k6yüade, latanbul yo
luadaa nafaka ve bayırlı haber 
beldıyea b.. çocukla bir anadır! 

Jf 
Şimdi ıorabillriz: 

Hakikaten belediye nlzamna• 
meıl, hımmalların 50 kilodan fazla 
. ,ak tqımaaına mUaalt dej'H mf· 

dil'? DeğilH, sırboda y8zlerce 
kilo taııyan btHUn latanbul 
bammalJarına ıradredilmiş olmu· 
yormu? 

Ve bunun mesuliyeti kime 
aittir? 

* Suçlu Şoför Dün Tevkif 
Edlldi 

Bu ölUm biidisoainin aoo adJJ 

·s·oN POSTA Sayfa ıs 

Askerlik Bahisleri Ve Haberleri 

ingilterede 70 Hava Müfreze. 
Daha Kuruluyor • Si 

latiJ.f• laan ku•ntluiae ,,..ı OtfJ..lıı eden 
tayyareler maneY.ra •a.ramanda 

lnıiJtere hükümetJ, bava kuvvotlerlnl arttırmafa 
ve yeniden 70 hava mllfrezeli teıkil etmeğe karu 
verdikten aonra tayyare fabrikalanuda ve HaYa 
Mndafaa Bakanlığında ateıH bir çahıma başlamışlar. 

Yeni hava l•taıyonları yapılmakta, yeni milfr .. 
zeler, pilot ve makiniıt yetlftirmek için mektepler 
açılmakta, lbımgelen tayyareler IİparJi edilme~ 
tedlr. Bunlardan baıka lngiltere hükumeti bir 
taraftan da şimdiki hava mü&ezelerindeki tayyar .. 
Jerden birçoğunu da, bugtınkD ihtiyıçJın kar9ıla
yamadıkları için değittirmek mer.buriyetindedlr. 
lngfliz orduıunda çoktanberi kullanılmakta olan 
Viginia ıiatemindeld bomba t. areleri bugl\nktt 
ihtiyaçlara kafi gelmedJji glb: ~evcut hafif hücum 
tayrarelerl de eaklmiftir. Fi!h: h~.. ;;• ol yeni 
icatlar Jhlllden tayyare llİr~unlerl e kadar çabııll 
değlıaektedir ki bu~ ıamarlanao yeni aiıtem bir 
tayyare, imal edilip teıtfö,. ediliaceye kadar ondm 
daha yeni bir mo~•· kaı. edilivermektedir. Bu 
•obıplıdlr ld buırftn t•ı-yar• lmnetleri, filçUll\rkea 
pim& malda• adet:eri ,,ı dejil, ayni ıamandıa 
bwnlann ıon ı~ •es olup olmadıklarını da göt 
lalbade bulaadur • . . gerektir. 

lngllteredo hava kuYYetlerl 4ört kııma aynl
DUfbr. BwlJardan lldal bomba tayyarelerlndeilt 
blrill hafif lıllcum tayyarelerinden, dtğerJ de müda
faa için yapdmlf tayyarelerden mürekkeptir. 

Retlmlerlmldn blyltl, la.ıfBz mtıdafaa tayy• J 

rele~nin harp nizamında açllfDDU ıöıtermektedlr. Bu tay1ueler hlcum eden dUıman tayyarelerinin yoluu 
Yaktınde keaebllmek lçla •• ima bir zamanda çok Jftklek irtifaları çıkabilecek ıurette !rapılmııtar. 
Diğer reımimfz de lnglltereafa en ıon ılıtem hOcum tayyarelerlnl ııöıtermektedir. Bunlar ldatte 380 
kilometre ıllr1atla uçmakta Ye 8500 metre lrtlfaa ytlkaelebllmektedir. 

--------------~~------....... ~~----------
tahklka tına ıellnce : tahkikata \ [(. d ı Haf ta Tatili Kanun undan 
el koyan moddeiumumt mua'rini, a ının istifade Etmek istiyorlar 
auçlu tof6r Niyaziyi altıncı mil•· EfJ/enmB Bllytikçekmece ( Huusl) -
tantikliğe vermlıtir. Müatantik Buruı bUtnn Trakyama goçldldlr~ 
Dk ıorgu neticesinde ıof6r Nl- Hazır lıg"' 1 Bunun için ekonomi alanında Deri bl 
:raılyi tevkif etmlftir. kuabadır. Büyükçekmece analı 

( Baı•arafı S inol yibdt) kasabanın geçit yeri oluşu m1lna• 
Bir Noktayı Tavzih Etmek 

laterlm 

Sevahlli Miltecavire Baıme• 
moru Usman eıld Ye yakın 
bir doıtumdur. Huıuıl ko
nuımalarımızda, kendiılnden bit· 
tabi birçok hikayeler dinlemiıtim . 

Geçen günlerden birinde de, 
dinlediğim hikayelerin unutmıya 

deier bulduklar1mı blrloıtirerek, 
bir mlllikat şekline ıoktum ve 
aeırettim. 

lıittiğime ıöre, kendlıile 
enelden çekilmif bir resmimizin 
de bu yazıya girdJjinl ıı6renler, 
dostum Uıman bana beyanatta 
bulunduiuna zablp olmu9lar. 

Bu izahab Termiye lüzum 16-
rOtllmUn · ıebebi de, ualı:z bir 
zehap yllzünden doatumun haksı% 
1ere mutazarrır ec:lilmelinden 
endifelenipmdir. 

N. S. 

Tokatta Yağmursuzluk 

Tokat, (Huıusi) - iki aya ya• 
km bir zamandanberi yağmur yağ-

mamaktadır. Bütün ma.hııul ya ~
mok üzeredir. Bu yüzden buğday 
fiatları da yftkselm iıtir. Sebze 
fiatlan da ucuzlamıı değlJdir. 
Halk yağmur beklemektedir. 

babalarına düıeu vazJfe, onları sebetile gilnln. bllttln .. atlerinde 
hayatlarının bu en mtıhtm iti çah,makta, nefes alacak Yaklt 
için h&zırlamaktır. Onlara eYlilik bulamamaktadırlar. Burada Bele--
hayatında bir sUı, yalnız kocaıı· diye olmadığı için hafta tatili 
nın paraaını }iyen bir m6stehlik kanuna tatbik edilmemektedir. 
olmmalan lizımgeldiğlnl anlatmak Esnaf hafta tatili yapmak iste-
ye kocaları ile ev işinde ortak mekte, fakat söz birliği edeme--
olacak ıurette yetiıtlrmek ge- mekte, bu ıuretle de bb'.kaçı tatil 
roktir. gUntlnde dükkanlarını açtığı için 

Kızları, ev bayabna, evlilik diğerleri kapayamamaktadır, ea• 
bayabna yetiştiren mektep yine nAf köy ihti}'ar heyeti11tn hafta 
ev ve ali• kucağıdır. Çocuklarına tatili kanununu burada da tatbik 
bu dersi verebilen ebeveyn etmesini dilemektedirler. 
vaz:feıerinı yapm11 sayı!abmr. -··-J··· .. 

0
·-··-V--A-N ... __ T .... t--N·:.::!7 

TEYZE ................................................................ 

--Gençlik lillsımı .. 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan şiklyetci 
iseniz, eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz. 

Sl ·K S .Ü.lİ N~~~ kullanımz. 
·Bu >~af a~r:' hayret .;.ıf~Ç';~~te&blmleki 
: K.~:rtı:;si·~1'rie~ri: :s~Y.i·~-i =~ü!ya: 

.. -. . .-··. ·: . ~ :~. . . : . ·~· ·':... -~-.-· , .. _ . .·, .. -

:eafii~ünsüiiaf§a)ı~inde~ lk't ;keı~ıTi~Jte 
. GE·NÇ~~i ~lN~,;ııESlMJ·;~ır 

K.UTUSU 200 ~.rf. , 

BEŞtR KEMAL · MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

SAÇ BOYALARI 

ı · a zuk E za ı -ı ~fostahzarforı dao 
S açl.a r n aalit ve tabii renklerini iade 
ed r. Kumral ve 11"y Lı. renkle:- de 
t ·rtip edi miştir. :Ter ı·e yıkanmakla 
d hi ç ıkmaz. D .. ima aal:it k 1 r. Y•· 
gane zar~ raız vo s lıhi aaç br.y. J~· ·dır. 
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Akılh aile reisi evine bir FRiGiDAiRE 
ıofiuk hava dolabı ahr. Ondan 
ıdecefti istifadenin ne buyuk oldu· 
ğunu çok iyi hesaplamıştır. 

· FRIGIDAIRE 
Yaz gUnlerinin arkada,ı, sıhhatini 
koruyan bayamn yardımcısıdır. 

. . -
.· SON POSTA 

Pek çok kimseler ıoğuk hava dolabını bir lükı eıya zannederler. 
F R 1GiDA1 RE 'la gösterdiği ıatıı kolayhğı sayesinde ıoğuk hava 
dolabı bir ihtiyaç haline girmiıtlr. ilk taksit olarak vereceğiniz 10 lira 
aayeıinde evinizde daima: Taze yemek, buzlu içki ve günlük 
yumurta ve tereyağı bulundurabilecekıiniz. 

FRiGiDAiRE sizi bir noktadan tereddüde düıürebilir: ELEKTRiK SARFiYATI. 
Bunu, f R i G i DA 1 RE sizden evvel düıündü ve mühendiılerine bu çetin 
meseleyi de hallettirdi. F R 1G1DA1 RE ancak 50 mumluk bir 
elektrik limbaıı kadar cereyan aarfeder. Onun bütün muvaffakiyeti de 
böyle idareli olmaaındadır. 

• 
BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 
G•lat• ı Hezaren cadd••I 

8eyollu ı letlklll caddeel 
Ankara = Bankal•r caddesi 

R EV ·u E saatteıt 
en dakik, en han .. , en .an modeller 

eavoôLU'nda • M181R\.L letıkıaı Oadaeeı 899 
O A 1. ATA 'da 1 8AAT01 MaValt TUnaı OaddMI H 
l8TA.H8UL'da f A. KaŞIŞVAN, 8ultaa Hamun. 

Veni Camı Oaacı .. ı • 

AH KARA' da rAIZA TBVPl9', Banll&laP Oacıa .... 

UmumJ Oıtpoau : letanbul, Bahoe Kapı', Tat Han ıe Telefon t':ill804 

BELSOGUKLUGU T• FRENGl'ye 
f dkalanmamak için en IJİ çare, 21 Hnedenberl bu ha•talıldarın tedaYlılle 
utra,aa Dr. A. KUTIEL'i• tertip ettlli (NEOPROTIKTIN) ll&ea4ır. Yalaa•• 
ı lyaaaya çıkarılacaktır. 

lzmlr : Gazi Bulvara 

Ölçü üzerine 
F ennl Kasık Bağlan 

~~ 

Mide, barııalı:, böbrek __..,c .... 

dttıküıılüğüne 

reDDI 
llorıaıar 
lıtiyenlere öloü 
tarifeıi gönderilir 

EmlnönU 
lsmir aokağı 

Tel. S20219 
ZAHARYA I 

Oreopuloı 

Tak lltollerdın 
, ıakanınıL 

Haziran ıa 

SINEKLERı Sıtma, Tifo, Tlfllı, Verem rtbt h .. talıldu n 
ölilm ~•tl,lr. TAHTA KURUSU; uylı:unua ka,ırır. Sld 
ltrendlrlr. HAMAM BÖCEKLERi; yemeklerlDiııci, enakı· 
auı:ı. efYanızı telvlı eder. GÜVELER; bahlarıaı11, elbı ..... 
lerinld parçalar. 

• 
ıze 
ti A STAUK 

Ge tlr İ yov-u z . · ı 

Karıncalar, Arılar, pire, bit, ••ae, kırkayak, akreb 
arOmcek, tırhllar Y• her ne•I b8cekler, çiçekler, •l•ç· 
lar ve hayvıP• 1R· ilnriadeki tekmil tufeylab 

F 
Kökünden öldUrilr 

Leke yapmaz. 

Markaya dikkat ediniz. 

FAYDA d.ğer markalara nasaraD lkl mfıll bnetll •• ,.,. 
rarıya daba ucus ol•p ecıaebl yalanlarana alduuak ,. ... 
para ••rmeylnlL Ha1aa depoaut l.taDbul, Bt1ofl• lında111 
30, orta lSO, btlyQk 80, bef kiloluk 350 kuruıtur. 

BAŞveDiŞ 
ağrıları 

Birçok aebeplerle baılar 
fakat blrtek kaıe 

GRIPIN ile diner 

GRiPIN 
Botun ııtırabları dindirir, 
nezleye, UıUtmekten mOtovelllt 

atrı, ıııu •• aancılara karıı 
bilhııasa mUeasirdlr. 

• • 
1 

Mideyi bozmaz, kalbl ve böbrekleri yormu 
RADYOLIN dit maeunu fabrlkHınıa mGteha1111 klm1•ı•rlerl tulfıadaa 

yapılan GRIPIN her euaaede 7,5 kurut flatla Htıhr. 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 No. lu madeni ufakhk para kanununa te•flkaa Dı•lıt 

alacaklarına 45 kuruıtan alınmakta olan beher meddiyo, sıll· 
mUı flaboın yllktelmeal haHhile altmıı kuruta çıkarılmıı Ye 
bu flat llzırlnden kabul ıdllmosl için malaandaklarına tebligat 
yapılmııtır. 

2 - Cumhuriyet MerkH Bankaıı da beher on ıram aaft me1kftk 
ve gayrimHkiik ballı illmOtU 30 kuruıtan aahn alacaktır.(3122) 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGO U 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19. cu Tertip 3. cU Keşide 11 Temmuzdadır. 

BUyUk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca : 20.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mUkaf at vardır .• " 
~ .......................................... ,.p ,. 

1 
Şişesi 28 kuruştur. 


