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Sene Y aa iıleri .. lefoııu: 20203 

Harp Havası 
Italyanlar Durmadan 

Hazırlanıyorlar ... 
Roma, 19 (A.A.) - Ordudan beılaal fırka ile ıiyab a3mleklller 

l,•tinci fırkası muhtemel ıtlel harekitıa baılam11ından &nce Hferber 
•dilerek Şarki Afrikaya ılSnderilecek kuv•etlerf tamamlayacaktır. 
iki aydanberl deYam etmekte olaa aıker 6iretimi, Hfer zorluklarına 
tlayanamıyacak kuramu elaa kim11Ierl ayard etmiy• yaramıştar. 

Kondilisin · Davası .• 
Metaksasın Dostu · Aleyhine Açtığı 

Dava Beraatla Neticelendi 

.Metak1aı Kon dille 
\ 

Atlaa, 19 (Huıuıt) - Harbiye 
Bakanı General Kondiliıin, Me· 
'-kının oraaaı Efimeria T 011 

IJllnon gazttHinln mtldlirtl aley· 
binde açhj'ı davanın il5rlilmeaiae 
Atına Ceza mahkemt1lnde bat• 
1-nmııtır. 

Gazete, lıyan hareketinin ilk 
ltlnlerlnde Kondlllıin perde ar· 
lıaıandan hareketler yaptatıaı yaz· 
lllııtı. Kondlliı mahkemede, da· 
,•ıını anlattı. lıyan hareketinin 
ı,,, ıöıtermeal Uzer;ne bütün 

Otobüs 
Tehlike~/ .. 
Sıkı Bir Muayene, Bu 
Tehlikenin De Önünü 
Almak Üzere Bulunuyor 

Belecllye t•hrln muhtelif .aemt
-,..;cl. ~alıtaa bitin otobüı!eri 
Sok ioc:e Y• ltitıala bir muayeneye 
'-t tutmaktadır. 

Bu muayeneler ftç mUhendiı 
tarafından Ayaıofya meydanmda 
hpalmaktadır. 

Bele.Siye makine ve 1anayi 
9'abeal mtıdUrli Bay N\laret de bu 
llluayenelerde bizzat hazır bulun• 
•ılctadır. Her otobUıün ön kı· 
llınları huıuıl •urette Avrupadan 
l•tirilen tekerlekli bir kroke l!e 
li.Jdırılarak altları tetkik edilmek· 
t•ciir. Üç gllndeoberi on kadar 
robtlsUn tablaları alınmıştır. Bun· 
•r tamir edilince çalıımalarına 
~ıaade edilecektir. 

1 
lAıımıelen tedbirleıi &ecikmeden 
aldıtıaı, Metakaa11n yalan söyle• 
ditlni blldirdl 

Şahit olarak dlnlenen Amiral 
Ikonomu da•aaın aiyaat mahiyette 
oldutunu ıöyledi. Diğer ıahit 
PolN MlldUrft de bUUla tedbirle· 
rla derhal alındığını ifade etti. 
Dli•r bazı ıahltler daha dinlen· 
dikten Ye müdafaalar yapıldıktan 
aonra mahkeme heyeti iazete 
mtldUrUnUa beraetine karar verdi. 
Yunenlatanda Rejim Meselesi 

· Atiaa, 19 (Huauıi) - HUk<i· 
metin meaıup oldutu ahali par
tlalne m•naup müfrit aaylay]ardan 
mtırekkep bir grup aralarında 
topı..mlflarclar. 8'1Dlar, yeni mee
liı açılır açılmaz reylAmm yapıl• 

maaını beklemeden, eaki kral 
Jorjun hemen Yunanlıtana çağı· 
nlmaaını hükümete teklife karar 
vermltlerdir. Mnfrltler, ahali par• 
tfılne menıup diğer aaylaYların da 
kendllerUe blrleımesi için uğraı· 

maktadırlar. 

Bu vaziyet karıııanda b0k6met 
( Dnamı 1' lnetl yüzde ) 

] lstanbul itfaiyesini 
Kuran .. 

Eıki ilbay Yangın 
Çıkarmaktan Suçlu 1 

Dön birinci 
ceza mahke· 
meainde eıkl 

lıtanbul ve 
Ankara •aliıl 
ve eski meb'uı 
Haydar ıor· 

guya çekildl 
Eski Iıtaahul 

valiıi >•nıın 

çıkarmak au• 
çile hak yeri· 

ne çaiırı!mı.- Ealcl ""•• H••"•' 
ta. Kendiı'.ne tedbirıdılik ve dik· 
katalılik isnat olunuyordu. Fakat 

( Onama 14 inci ylade ) 

Bir Deli, 8 Yaşında Bir Y avrocuğu 
Isırdı Ve Berbat Etti 

Mengen, ( Husuıl) - Buraya baih Yuksaklar köyünde birkaç 
l~n evvel ıekiz yaılarında bir yavrucuk azıh bir delinin teca•llıllne 
'»grayarak berbat edilm:ttir. Hidiae köye yakın datda olmuıtur. 
Uernirciler kö~ Onden deli Ahmet hayvauile köye giderken dafda 
••iır gütmekte olan kadm?ara tecavUz etmi9, kadınların kaçııma1ından 
•onra gözleri kararan kötü niyetli adam, o ıırada meydanda kalan 
•tltiz yaılar.nda bir kızı atına •urarak kaçmııtır. Deli Ahmet yavru
tatu sığ.ık bi11 yerde berbat etmlı, •Ucudunun muhtelif yerlerlodea 
: "ınıttar. Aıalı hayduba kadaalar yakalayarak juclarmaya tuUıa 

lll'f.el'ciir. 

. . 

- PERŞEMBE - 20 HAZİRAN idare iılelİ telefoııtt: 

KüJtür 
Programı 

Önemli Değişiklik
ler Olacak 

Ankara, 20 (Hususi· T eJefonJa)
KUltUr bakanı Saffet Arakın bil· 
tin ıube müdürlerinden kUltUr 
programımız hakkında ne dHtUn· 
düklerini ıormuş~ur. 

KDltOr proif'&mımızda •e ııya
aamızda önemli deği9iklikler ola· 
caiı, bllbaaaa köy mektepleri için 
eaaala tedbirler alınacağı, kat'! 

· gibidir. 
Fırka proa-ramındakl knltUr 

ftlerlmize alt blltün meseleler bu 
yal içinde tahakkuk ettirilecektir. 

Çarık Yasak 

Köylü J'çin 
·Ucus Kundura 
Yapılacak 

Ankara, 20 (Huıuıl· Telefonla) -
KöylUnUn alyeceği çarık yerine 
ucuz ve bütlln kCSylUnUn alabileceği 
bir tip kundura yapılmaaı veça· 
nğın yatak edilmesi taaavvuru 
•ardır. 

Balkan Kupası 
Maçları 

Bulgarlar Romanyalıları 
4 Golle Yendiler 

Sofya, 19 (Huıuıt - telefonla) 
Pazar gUnU Sofyada baılanan 

BaJ!can futbol turnuya11 maçlarına 
hararetle de•am edilmektedir. ilk 
maçta YunanlıJan 5 • 2 maj'lüp 
eden Bulgar mlllt takımı bu&Un 
yaptığı ikinci maçta Romanya 
takımını 4 • 0 lfibf çok bllyllk Ye 
mühim bir farkla mağUip etmlıtir. 
Romanyalılar on dakika ekılk 
oynadıkları bir maçta Yugoıla· 
lara da 2 • 1 mağlup •aılyette 
idiler. 

Çerez Kabilinden 

Onlar, Kıymetll Kltepler 1 
t.lim eHrleri mii&eai müdürü, çok 
değerli bilgilllerimiıı:den lbnül'emia 
Mabmu• Kemalin babıaı, Adalar 
mut"8arrıft rahmetli Emin Paşa da 
oilu .kadar zarif, nükıeyi "ver, i71 
ıöz ıöyler bir adamdı. 
BirgCln, daha nnl batka bir yer
de mu'81arrıl bulundut• aırada, 
oradaki idadi mektebinin mltklfat 
dağıtma U5remine çağırılm19tı. 
Mutuarnf olmak haeebile, törem· 
den öaoe bir ıöyln ıöyleyerek, 
ktllttiıiin, bilciıain öoem Ye değerin· 
CeD 11&11D Uzadıya babHttl Ve yeni 
8ğretme uıullerini de ayrıca ÖYdü. 
Söyln bittikten aoara, yanıbatında 
oturan ·n koca aanğıaııı içinde 
bombot bir kafa tafı1an Nıip efen• 
di, pafa7aı 
- Canım, efendlmt dedi. V aktilt, 
Sebhai ııbyan, Tohfei V ehbl, Mız· 
raklı İlmihal gibi hüylk kitaplar 
okunurdu. Şimdi okutulan ldtaplan 
satılJiniı HDA ettlııia amma, onlar
dan daiııiıı; hiçbir t•J anlıyamı· 
yorum .. 
Emin Paıa merhum iıe, bu ıöılere 
ne kadar hiddetlenditf nl belli 
etmeyerek; 
- Efendimi öyle deierli kitapları 
ancak ıiıln gibi değerli ilimler 
okur. Mektep çocuklan o nıertehe 
derin ilimlerden ne anlarlarY. 
Cevabını verdi. 
Bu lltlfalı ıeroık ıanan Nılp de, 
lftlbarla ıtralına bakıp: 
- V alaa oruı öJlel dl,erelr. "-
._ ... ...U .91d .. 

Sisin Yaptırdığı Kazalar 

Maltepeden Başka Bir 
V apor Daha Otlırdu 

Bir Gemici, 
Delirmek 

Birkaç ıun • 
· dOr ıabahlau 
fazla ılı oluyor. 
Bundan dolayı 
don, Maltepe va• 
purunuo Fener
bahçede Kelle 
limanında karaya 
oturduğuna tee .. 
ıUrle ıahit olduk. 

Hadi,• esna· 
eında vapurda 
bulunan yolcu-
lardan b azı la rı 
•• bu arada 
avukat Alklvya
diı bize ıunları 
anlattı: 

Musademe Sıralarında 
Alim.etleri Gösterdi 

- "KınalıdaL M•ltep• k•11alıkl•r lnüıul• 

7,25 te Maltepe Yapuruna bindik. koptu. Scnra yolcular NeHsere 
Umana gelirken F enerbahçe açık• Ytı ondan da açıkta duran Kala• 
Larında ıise tutulduk. Vapur mıı vapuruna naklolundular. Biz de 
oldukça yollu idi. Yolcularda belll köprüye 1ekizl beı ieçe gelec .. 
bir heyecan vardı. Bilha11a hiçbir almlz yerde ancak ona doğru 
taraftan ıis dlldDğUde duyulma· ıeleblldik . ., 
dığmdan herkea az çok endiıeH Bir Dll•rlnln anlattıkları 
idi. Tam bu, herkeıin korkulu Bundan başka ıörUıtüğtlmUz 
oldağu sırada, •apurun baı tara• avukat Bay Ferit te diyor ki: 
fından mlithiı bir gUrUltU işitildi, 
•apur tiddetle aaraıldı. Zaten - BllyUkadadan 6.35 de kalk· 
oldukça ıinirll olan yolcuların tık. Gelirken siı baıladı ~. aittik-
çoğu dehıetli bir telAıa kapıl· çe çoğaldı. Kulaklarımız siı dil· 
dılar. Büyük bir panik ba.- düğUnll duymıya ça!ıtıyordu. 
ladı. Kadınlar, haykırıııyorlardı.. Lakin hiçbir taraftan seı sada 
Biraz ıoora memurların gayre- çıkmıyordu. Kaptan vapuru ya· 
tile heyecan yatııtmldı, ıUkü· vaılattı. Yolcular, sanki bir ıey 
net elde edildL Neve11r va· görebileceklermiı gibi dışarı 
puru, Maltepeyi bağlayarak çek· b.akmaya çalıııyorlardı. Bu 11rada 
mek iıtedi, fakat onun da ı:encirl l Duamı 11 inci yüzde ] 

Kısa Bir Hayatın Acı Romanı 

lstanbula Mektep Ara
maya Gelen Dursun 

Burada, Ne Yiyecek 
tacak Bir Yer 

Şey, Ne Ya
Bulamadı 

4 • 5 yaılarında bir ••lithk 
arayan tanınmıı bir zengin, bu 
isteğine kavuıabilmek içia, ııaze
temizde birkaç llb neıretmittL 

Bu ilinların çıkııından aoara 
matbaamııa, çocuklarını eYlitlık 
yermek için baıYuran analar Ye 
babalar araıanda, rHminl ı&r

diljtlnUz ıu yanu da •ardı. E•· 
lltlık arayan aenılnimlı, ltlr 
yetimhane açacak •aılJette ol· 
madıia için, müracaat edenlerden 
bir tanesini almıı bulunuyordu. 
Bu itibarla bu kllçllk te, bahtları 
yar olmıyanlar araaıncla kaldı. 

Bu, cehaletine rajmen, kendi 
yıımdaki, hattl kendlıindea 
blyUk yaıtakl çok kimselerden 
anlayıflı kUçUk, Erzincanın Raf ay 
köyUndenmlı. 

Oaun, kıaa hayatının kDçUlc 
romanı bize aca bir ıaılonlık 
Yerdi. 

Onunla _...,,ela PÇH k1M 
• 

u...-~ ... clllpiatlu tek ...... .w...... , .. ,... 

Kaçilc Dar••n 
ÇtınkG onun ıorgularımııa Yerdiği 
karıılıklar, bizim araya katlcatı
•o 116ılerl ııaka bırakacak kadar 
kunetilclU: 

( o.w- 11 ... yW. , 



2 Sayfa 

[Halkın 
Sizi En 

Çok GiJldllren 
Nelerdir? 

Edlrn•k•pı, K1tle sokak • 
num•reh dUkkln -hlbl Sabrlı 

- Bake'ım ılldltllmlz nr aı ki, 
ea çok ıGldGrenln ae oldutuau •ÖJ• 
llyelim? GOlmek, ek•ek, aile clerdiae 
botul•uıuı klmHlerln khıdıı; bi•lm 
delil. eı. atlamamayı klfJ blı keyif 
Hyıyoruzf 

* Ferlköy, Mecidiye aokak 111 
numara, •vukat Suat; 

- İhtiyar kadınların, ıenı kıs 
kılığına ılrmelerlae; genç kuların 
.. yıldız taklit edecetld,. diye kepa.1• 
oluılanoa gillerim. Kendi payıma, 
beal en çok ıOldliren ı•ylerdcn birial 
de, futbol maçlarında aeyircilerin 
duydukları heyecanın bududauz.luğu• 
dur. Atır batlı adamları• ayaz avaz 
darindllklerlnl; r~nç kadınların, &Hbl 
buhrana tululmuı 8'ibi yırtınıılarıaı, 
hatti ht~lıura hıçkıra aj'layıılarını 
.eyretmek a.ı keyif midir? 

Ben, maçtan hiç bir ıey anlama
dıtım halde, lmklıı buldukça atad· 
yomları boyla•m. Bundan maksadım, 
hpkı YOdYil HJHder ıibl, bu faz.la 
heyecaalıları aeyretmektlr. 

So•ra bea, bu umanda, borç para 
••rip te, seriye alabilecek1erlnl 
umanlara da wOlerim. 

* 
BDyUkada, Fırın sok•k, H 

numara il hane eczacı Klmll: 
- Ben htrfeyden bir Jlil)nıek ba. 

haneal çıkarırım doatum. Fa:da bedbin 
kimHler, faraza aofuk bir nfikte 
duydukları zaman dudak btıker, aurat 
ilanlar. Halbuki bea, onun blJe keyfini 
çıkarınuı•• bilirim Y• hiç olmaıı:u 
•otuklutuoa ıülerlm. 

Beni bllhuaa gDldDren ıeylerdea 
blrial de, bazı •aadları ye bat itleri 
ciddiye alan kimaelerdir. Meaell mı? 
itte timdi yaya kaldın doatum. Çünkn 
mlaal aayacaj'ımı Omlt ederHD1 aenin 
ıafletioe fllerlm. 

* Ankara caddesi 121 numara, 
doktor 'DkrU: 

- Neye mi gülerim en çok. Ne7e 
f1illlnlr az.izim. • Gülerim allanacak 
halimi.ıe,, en çokl 

Poliste Değiıiklik 
Bazı Amirler Yenilendi 

Şehrimiz Emniyet mUdUrlüğll 
ikinci ıube mUdllrü Demir, 
Edirne Emniyet mlidOrlüğUne 
tayin edilmiıtir. 

Edirne Emniyet mUdOrü Kerim 
vekllet emrine alınmııtır. Bay De
mirden mllnhal kalan ikinci ıube 
mlldürlUğUnede eaki merk~z me• 
murlarıDdan Cemal tayl!l edilmit 
bulunmaktadır. Emniyet mOdOrln
ğU baı memurlarından Kemal 
Kaya da taıra Emniyet mlldürlUk
lerlnden birine tayin edilmiştir. 
Bundan batka poliıte daha esaalı 
değişiklikler o:scak \ 'C önümüz• 
deki ay bafında tatbik edilecektir. 

iki Elmas YOzUk Bulundu 
Zabıta memurları, Taksimde 

kırmıı1 beyaz taşlı bir, Erenköyde 
de bir elmaa ~ ilzUk bulmuılardır. 
Bu yüzükleri kaybedenler, Emni· 
yet müdürlllillne müracaat ederek 
kayıplannı alabi'ece.lerdir. 

• 1 ' 

SON POSTA 

Kaçak Bir Çekoslovak 
Tevkif Edildi 

MlddelumumUlk dUn Herman 
Site adlı bir Çekoılovak tebeaaı 
hakkında teykJf kararı almııtır. 
Bundan 38 gUn evvel Çekoslovak 
btlbiimeti polfı umum mlldUrlUkU 
lıtanbul E111niyet mUdUrlüğlln• 
mOracaat ederek Korae tehrinde 
bir fabrikayı mlhim miktarda 
dolandırarak Macarlatan ve Sof· 
ya yollle Iıtanbula kaçan •e 
Londra oteline inen Herman Si· 
Hnin yakalanmasını ve iade edil· 
meainl latemlşti. Talepnamede 
ıuçlunun fotoğraflan da bulundu· 
ğu için pollı kendisini (24) 1Batte 
tutmuı Ye Dahiliye bakanlığı va• 
aıtaıile dıı bakanlığrna müracaat 
etmiıti. Bu hUkiimetle aramızda 
mücrimin geri •erilmoat için, 
muka•ele de Yardır. Bununla be· 
J'aber henlb muamelesi bltmedltl 
için ıuçlu dUn Sultanahmet ıulh 
birinci ceza mahkemeılne çıka· 
nldı. Kendiıi Filiıtlne gideceiinl 
ılSyllyordu. Hakim bak1'mda toy· 
kif karan verdi. 

Beyoğlunda 
Kadastro 

Yakında TüneJjen 
Baş~ıyacak 

Kada&tro genel d:rektörJUğll 
bu Hne kadroıunda Beyoğ· 
lunda da bir koldan kadaıtro 

tatbikatına haıJamıştır. Beyoğlu 
kada1tro mlldUrlüğü namlle yapı• 
lan bu teşkilata timdillk Beyoğlu 
tapu ba,memuru Yekllet etmek• 
tedir. Heyeti fenniyt1i AmirJiğine 
lstanbul heyeti fenniyeainden 
Nenat_tayin edilmlıtir. Bu teıki
llt vazifelerine baılamak için 
ihzaratım ikmal etmek üzeredir. 
Beyoğlu kıımında ilk defa olarak 
başlayan kadastro amellyatı Bey• 
oğlunda TUnel ba~ından baı· 

lanacaktır. 

Otomobil Kazalan 
Şoför lspironun idaresindeki 

2553 numaralı otomobil SOrpaiOP 
öntinde Bayan MeHhaya, ıoför 
Mahmudun idaresindeki 3296 
numaralı otomobil de Çarşıkapıda 
S yaıında Nezahete çarparak 
yaralamıılardır. Şoförler sorguya 
çekllmiı, yaralılar da tedavi altına 
almmııhr. 

Öz Türkçe 
Çalışmalar 

13 tıncö aayfamızın 3 llncn ıll· 

tonundadır. Oradan takip ediniz. 

- . ...._ .... -'"' ... - ........ =-------------
Bir Sarhoş 

Attan Düştü 
Kan Kuıarak Öldü 
Pazar gUoU Karakulaktan 

Beykoza dönen aucu AH yolda 
başıboı bir beygir bulmuı •e 
yakalayarak Beykoza getirirken 
de yolda, ağzından burnun
dan kanlar fışkıran ve 
tozlara bulanmıı bir adam g6rmUş 
ve hAdiaeyJ jandarma ve polise 
haber vermiıtir. Y.endioi bilmeyen 
bu yaralı derhal eczaneye kaldı· 
rılmıı •• sonra da Beyoğlu Zllkür 
haıtaneslne gönderilmiştir. 

Bu yarahnın Beykoz kösele 
fabrikası ameleainden Bahaettlo 
olduğu lanlaşılmıştır. Bahaettln 
sarhoşken ata blomlı ve yolda 
dUıerek beyni parçalanmıthr. 
Bahaettln dUn hastanede ölmUıtllr. 

Esnaf Bankası 
Meselesi 

Araya Umumi Af 
Giriyormuı 

Esnaf bankaıı yüzünden Devlet 
şurası mUlkiye dairesi ıarbay 
Muhiddin Üstündağla iki muavini 
hakkında bİr )Uzumu muhakeme 
kararı verllmittir. Iş umum1 aftan 
evvel olduğu için alAkadarlar 
bundan liUfade edeceklerdir. 

Domuz Sanarak .. 
Bir Adamı Beykozda 

Vurdular 
Beykozun Hüseyinli köyünde 

Ali ve Hüseyin adlı iki kardeı 

çocuğu gece tarlalarına domuz 

beklemeye iltmiıler. Çalılar ara· 
ıındao bir hıııltı duymuılar. He

men tDfeklerini Oıerlne botalt· 

mıılar. Fakat lıittlkleri .. ah, 

yandım ,, feryadı Uzerlne de çalı

lar araaından gelenin domuz değil 

komıularından Yuıuf oldugunu 

öğrenmiılor.. Beykoz jandarma 

kumandanı Bay Tefik Demir der· 

hal hadiseye el koymuş ve yara· 
hyı baataneye kaldırmış, tahkikata 
haılamııtır. 

Adliyede Yaz Tatm 
Müddeiumumilik 20 temmuzdan 

itibaren yaz tatili yapacak ve nöbetçi 
kalacak olan mahkemelerin bir 
llıteslni yaparak tasdiki için Hak 
Bakanhiına göndermiftir. 

LI 

Bakırkögdeki 
Morfin Fabrikası 
Şimdi Sahibi De Yakalandı 

Enelce, Bakırköy muhafaza 
teıkilatı tarafından Bakllk6y, Vi· 
ranboıtanda yakalandığını bildir
diğimiz büyllk morfin fabrikaaınlD 
aahlbi olan Kemel •e Febmiden 
haıka, 11ermayedar olduğu anlaıı· 
lan ve afyonları temin eden An
donaidiı de yakalanmışbr. Bütnn 
tahkikat tamamlanarak 11uçlular 
9 uncu ihtisas mahkemesine ve
J'ilmiıtir. 

Ta, Altında Kalan Amele 
Anadolukavağındaki taı ocak· 

larmdan birinde, don bir facia 
oJmuştur. 

Burada Ömer Çavuşun ocağın· 
da çalıımakta olan Rizeli KA:ı:ım 
taş kırmakta iken, bir aralık bU· 
yük bir taı kntlHi Ozerine yıkıl· 
mıı ve Kazım bu taıların altında 
kalarak ağır ıurette yaralanmııhr. 
Yaralı Beyoğlu haataneaine yatı· 
rılmııtır. 

Fluryanın 
Bayındırılması 

Geceli Gündüzlü Faaliyet 
Var 

FJuryamn bayındırılması için 
geceli, gUndüzlii bir faaliyet •ar· 

dır. Bayındırlık işine memur edf· 

len ıular idareai mOdUrll Bay 

Ziya hemen her gOn Fluryaya 

giderek inşaata nezaret etmekte

dir. Burada denizin içine kadar 

oıanan bir lıkele, banyo teıkllitı 

ve modren bir k6tk te yapılmak• 

tadır. 

Floryaya 110 akıtmak •• elek· 
trik, telefon tesiıatı yapmak için• 
de ayn ayrı kollar faaliyete ııeç• 
mittir. Banyodan çıkanlar ayrı 

kıaımlarda terkoı da bulabilecek· 
lerdir. Halbuki ılmdiye kadar 
Bakırköyünde bile terkoı yoktu. 

Boru döıenmealoe baılandıj'ı için 
yol üzerindeki köyler de ıudan 
istifade edebilecektir. F aaUyetln 
ilk kısmı bir ay içinde bitecek 
ve temmuz içinde Florya &1rl bir 
banyo yeri olacaktır. Temmuz 
içinde~ Akay idareai Fluryaya 
muntazam vapur aeferlerl yapa• 
caktır. Diğer ıirketlerin de FJur 
yaya dotru aeferler yapmaaı dU· 
şünUlmektedir. 

Dahllf Haberlerlmlz Bura· 
da Bitmedi. 6 ıncı sayfa· 

mızda Devam Ediyor 

P•zar 01• H•••n B. Diyor Ki: 

• 

Haziran 20 

[ Gw,. Tiırilı1 J 
Bir İki 
Satırla 

Beledlyenln Haliç tfrketiodef 
60 bin lira alacak da•aıına dllt 
bf rlnci hukuk dalreainde dev af 
olunmuıtur. Dnnkll eelaede eh .. 
vukufun raporu hakkında ,irketı• 
itirazları yerinde görtUdU, ve m~ 
hakeme tatil aonuoa bırakıldı. 

ic ic 
Tecim Odasında Toplana 

Tecim ve EndUıtrl odası meclf .. 
dtın mutat toplantısını yapmlft 
odaya ait lılerl konuımuştur. 

• .. * 
Yarah Dlmltrl ÖldU 

Dört glln evvel Tahtakaledt 
bnfecf MUslJm tarafından yaralı• 
nan Dimitri dün Cerrahpawa ha .. 
tanesinde ölmUıtOr. MOddeium~ 
mllik ceaodl morga kaldırtmışhrt 

* • .. 
Kadastro Mektebinde 

imtihan 
Kadastro mektebinin imtihan• 

ları baılamıştır. iki sınıflı olaıl 
bu mektebin {130) talebeıi vardit.' 
Bu Hno 60 talebe diploma al• 
caktır. 

• Jf- • 
Beledlye Lokantasından 

Kazanç Vergisi 
Belediye m6murları koopcra• 

tlfi tarafından ;iıletllen beledly• 
lokantaınndan kazanç Yergisi ilıİ 
tenmiıtir. Lokanta kazanç içiO 
açılmadığından kazanç vergisi 
teklifi reddedllmiıtlr. Mesele Ffa 
nans bakanlığına bildlrllmlttir. 

* .. Jf-
81 r Tren Kazası 

bmlr - Hilal köprlallnde e.t 
ye)ki gOn bir kaza olmuı, manetı
ra yapan tren vagonlarından bl·~ 
rinln altında kalan Mehmet 
lımlnde biri vücudu ıö•de&ind•• 
ayrılarak ezilmittir. 

.. * .. 
Beklenen lnglllz Gezeteclleff 

lngillz en btıytlk llç ıazete.a 
muhabirlerinden bir be1et yakın1 
da otomobllle ıebrimlze gelece~ 
ler ve eylülde Brllkselde açılaca• 
buıuı1 otomobil merakhları kon~ 
realnde lıtanbul • Londra yol-. 
hakkında bildirecekleri tetkikleri 
bazırlıyacaklard1r. . .. . 
TekaUt Sandılı Meeeleal 

Ticaret Odasının 11kiz aen•~ 
denberl kurulamayan tekaUtle~ 
sandığı için yeni bir meaole çıkıit 
mııtır. Ha21rlanan sandık niza~ 
namesi de bir ıenedenberi Ode 
idare heyetinde bulunmaktadı~ 
Ticaret Odaıı memurları aral• 
randa bir toplantı yaparak ya 
aenelerdenberi maaılardan kesile• 
paranın iadeılnl, yahut ta nizaoı
namenin kabul edilerek ıandığıll 
bir an evvel açılma1ın1 lıtemet• 
karar vermiılerdlr. 

Çımacı - Hüı1n 8. o'uz iki ıe:ıeciir ı 
bu iıteyim, bak ihliyar:adım. 

••• Otuz iki Hnedlr vapurlu yanaiır• 1 ... Hergln ahaliy eı • Aya ki Ayak! ,. c'iy• ı H•••n B. - Sen onlara: " Ayak! Aya ki ,, 
ken, lıktle kararım. batmnm. Hl~& baıı adamlar alzama alıımadı· dlr b. §uma •• B ti Baı!,, dly'! bafır. Çün '..I 

lar. lıkele koamadaa atJamalıl lat•rler. ay11klımn aklı yoktur, lif anlunaz! 
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Hergüo 
Üç Ôfretmen 
Arası11cla 

Geçen Bir KonU1mA .. 
Dun 19 6jretaea koallfllror

lardı: 

- Ba ••• Klltlr Balwahta 
eanımıua olmcla. H ...... deilla 
..-ı bir karar bquaada kalclak, 
,..opa.a... tama••m•c:laa iatl-
'-1ara pdllr. Ne 7apacat-m 
.... rdık. O..:n.. de imtlla..._ 
...... T .. ıbeail._..._. ............ 
L.:1 ,,. ,.. ................ ... 
61d .. Wı 

- Bilcle ... iflar ...,. 
Jlr&r. Alda bir fddr pWI mi 
.. men · onu tatltika pe•IL 
Sonuncunu, yapdahillp 7apılam .. 
racajmı dlfllam.,t.. Onun için 
.. kanrlana hiçbiri .,.._...11 
Wr eon.- ballaema .. 

Oç1oc1 lir•t.... ablcla w 
anlattı: 

- ln.W. mah ••ilamdır. 
las'liz iti utlamdır. lnıfli:da 
iter yapbil it lasilk lrumap sibl 
•fıla••· Nlçim? Çlakl blçblr 
it uzan bir tec:rtibecl• pçlrilm .. 

• dikçe kan-. .M, aiua laaU.. 
bnW.u. 

loıllterede on Mnedeabvl 
radyo lıtaayonlan itler. Fakat 
bu latal)'onlara tecrlbe t.t ... 
ronu adı YerilmittL Buralarda 
tecrnbeler Japıldı. Ancak on ıeae 
9e0ra, yaal ba •- Loadrada 
... , ........ , ... ea .... 
lcemmel radyo lataıyonlanndaa 
Wri kunılcla Ye aacak bu lata .. 
r•a ra4_yo iataıyonu adım taka· 
llUcWer. Çlakll anlar ~et• 
medikçe ft ba tecrlbuln iyi ... 
tice •••c•thı• bıa...,ad•lcça keaı• 
111 maDaruu ortaya atmazlar. Şimdi 
Londra radyo istasyonuna gG••n• 
Wllraiala .,. bUD91l hekllrat.a ._ 
tirli f• nlltalarlle lm111Yedı•tl
ıllmit bir lalalJOD oldutmıa iaa
nabllirıinlz. 

lıte aradaki fark. 

* ÔjTeblealerdea Wrl ele ıu 
ineği anlattı : 

ln~ltereala -1d bakanlanndaa 
Uoyd Geor•e handan alh ay 
kadar enel hllk6mete bulana
daa kurtulmak için bit plla 
aundu, lplzlliio &olln1l almak, 
yurdu endllıtrl, terim Ye tecim 
balamındaa kurtarmak için hazır
ladığı z...P. program1 pzeteler
cle Oh etti, bnfranllar ftrdl. 
Pratik ltlr takım t.•Mflarl wrda. 
Hllkümet balkın ı&ıtentlil bar 
lalık karııaında bu proje1• cavap 
Yermek mecburiyetinde kaldı, bir 1r.-.,. ppb, ..... o ko
mlıyODe ftl'tl. Aylana tetkik .t
tirdi. Uerd a-rs•'u tla aza uza· 
daya dialı• So-da tü:llf edilen 
e_llamn bir hayal oldatu anlaplcL. 
Fakat ulmanaWr -.... ... ,_ • .._ 

Dk, pıeteler, ba ... aldı 
ennler i{altlr S.ka•lltında bir 
tuflye ıerektlr dedljimiz samaa 
buna ki ... aldırmıyor. Herkeı bU. 
_.. obyor. o... lçla de 
Mltlr ...... Wr &il tlls.aemlyoı. 

lft• aradaki farlr. 

ilk .. ·····---· bir ... , ... ,... ----lzmlrcle mr TUrk 
Kollejl 

&.mir, il (Huaw) - ş., .... 
... uJd ......_ mektebi W... 
.... Wr Tlrk lmllejl açılmuıaa 
te .. bbDI edllmitttr. Y MI kollej 
lataahahl°W Galat• a, ılbl 
ecnebi bir lnm eaaa tutacak 
•e tedrlat hıtJlsce olacaktır. 
klltlr babahfı bu hunata • ...,. 
tırmalar 7apmaktadlr. 

Denizde Bofulma 
Blyakad.U Nizam cadd•I .. 

.. oturan Miti.at, .. Yirik 
Alld. d..._ ....... bneti Jr.l. 
........ t•· 

SON POSTA 

Re•imli Makale il Plana 

,.____ - - -

Sayfa 3 

r -, 
Sözün Kısası 

Kumar 
Ya Suçtur, 
Ya Değildir ! 
------- ~ •. .,,, B d'-

8.z m memlekette bazı hare
ketl~r 'arur kı ) erine göre iUÇ 

oiur, yerine göre de f.tzifel 
Mese.i kahve gibi ) erlerde 

kumar oynarsanız, her hangi bir 
bırau. we ıerser. i·bi kaako.da 
ao.uğu a~ır'1naz. Polisle beraber 
dzi yolda giderken Kiirenler par
malda aöetererek mırıldanırlar: 
11 Kimbi.ir kimi ö;dürdi.I,. 

Fakat bir kulüpte veya her
hangi bir aalonda kumar oyr ar
aanız, kumarcı'.ıkhki eskiHji. iz. 
maharetiniz ve b:ıf kabillyeUniz 
niabetiade alkıı.an11'81Dız. 

ı.ttaat ioia plla, maarif için plb, imar için plln, ziraat 
"'9ri ivi- ,... H..._ hayat; ister fert için, l.tM de.tet 
lçlo ollwı plla ı.tiyor. Heaplaımı ki&aplaruıı yapap, haya-

rahat uyku uyuyabillrılniz. Çilokil plaolı çalışma ıiıi ltbum
ıuır israflardan korur, gllyenize ç&buk kavu11turur. Y apuguııs 
İIJİ bilerek yapmanıza yardım eder. Körkörihıe didiımekteo, 
cabalamaktan kurtulurauouz. Hayatanıııo pliaaoı çizdiniz mi? 

Yalda olaaca azamet ve ;atik· 
lllinlzle aiderken sizi parmakla 
aaıtererek mmldanır:ar: ••Ne zelil 
ademi Harikullde briç oynar!,. 

tınm pllna uydurdunus mu; giditinize bir plan çlzdioiı mi; Gazeteler, zabıta wkuatl uyfa. 
lannda, pollain yakaladtit kumar
bazdaa tezyiOe baluederlerlcen, 
ayni atın öteki aayfalannda po
Usin ) akalamıyacatı kumarbaz
lara briç, poker dersi verirler. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Habeş - italyan Muharebesi 
Briç, poker, bakara, mahiyet 

itibarile ya auçtur, ya deifldlr. 
Saçsa, neden bir kulliblln 
tavanı altında fazilet olur? 

Değilae neden bir kah venlD 
tavana altında ıuç olur? Keramet 
çatıda, tavanda, duvarda mıd1r? Başlıyor A~ı~a=ti=,k=,~c-~~M~l~Ç~~=d=.=~~m~ıi=B=~~ 

Bagarın DerJ/et Kuruluyor 

Sınıfsız bir memlekette kulap 
aıatlle kahYe balkı arasında biç 
bir imtiyaz farkı olmamalıdır. Ya 
blltln oyan kAğıtlarına toptan 
yuak ederiz; yahut lokumun bir
liafni, karamaçanın papazını her 
elde mazur görtlrüz • Mu 7. ~öf eninde Çinin Londra Ve Pariı 

V 1 Elçlleri lıtifa Ettiler ... 

Habeşliler 
Tayyare 
Alıyorlar 
Londra, 19 - ltalyanlarm 

doju Afrika•na aevldyata devam 
etmektedir. Bütün tayyare ve tel· 
aiıdl• aillh altına ahomıı, bir 
tayyare ıembl ve 200 m6tabauı1, 
beşinci al:rah a&mlekliler fırkaaı 
dolu AfrlkHına ı&nderllmlttlr. 

Habeı Htllr6metl arhk harbin 
gayrikebllilçtlnap oldutu kanaatini 
hasıl etmlf, oaa göre hazırlıklara 
baılamıfbr. Habefistan Almanya• 
daa ild tayyare alallaıtar. Birçok 
Alman pilotları ela Habeıistana 
sitmitlerdlr. 

Askeri Malüller• 
Tütün 
ikramiyesi 

A•bra, 20 (Hasal· Ttelefoala)
FIMaı Baka.bit ~eri malililere 
datatılacak tatla ikrami1eled 
hakkmcla boalnlerde Ziraat ~ 
ka .. a temata laatl••aa ..nal 
•erecektir. Bu nnekl teniat n ... 
beti ..... 

Zabltandaa birinci .. NCede 
malll olanln 177,S lira, lldacl 
derecedekiler 159 lira 32 kunq, 
lçlncller 124 ••, cllrdlldler 
106 lra, b~·er 88 lira, albaa 
.... 11Miler &: 70 lira aJa. 
calrlvdar. 

Aakerı.d.. ... liiriad dere
ce .. ld mallller 34,88, ildnciler 
78, lçlaclder sa, d&rdlacller 35, 
bqlncller ele 17 lira a1aeeklardar • 

Ankara, 19 - Atatlrk. Eko- Londra 19 - Çin hUkfimetl 
noml Bakana Celil Bayarm yeni ile Japon Bafkumandanhfı ara· 
çalııma yılının batlama• dolayı• •nda bir anlqma imzalanmıftır. 
aile verdltl f6len• ıeref nrmiftlr. Bu anlatma mucibince General 

Manevra Haberi Şaakay Ş.lda kumanda• aJbacla 
bulunaQ Çin kuYYetlerl flmaU 

Meyhane ve kulOp aarhotlan 
arasında fark aramadığımız gibL 

Bir Yunanlı 
Balıkçının Ölümü yalan Çini boıaltmıya baılamıılardır. 

Şabar valiıl General Yen - Şi • Atina 19 ( Huıutl) - Mikaia 
Aakua, 19 - Ow,.t AJ-- $en fimab Çiadeld d6rt YllAyetl adh Yananh bir bahkçı Tlrk .... 

.....,, Tlrlr ordaaaaun Atatlrkln birleıtirerek yeni bir deYlet kur- lannda dolqır " pD &ahir 
idareıl albnda manevralara bar mıya hazırlanmaktadır. avlarken sahilden ablan kurpn-
ladığı hakkındaki haberi yalandır. Japonllr buna muyafakat et• larla ölmllştlr. 
lzmirde iki Çocuk Ceaedi tiklerinden Çin Geaeralı projealnl Balıkçmıo, Ttırk kara ıularında 

hmir l9 _ il' .. - akada iki tatbik için tedbirler almaya bar bulunup bulunmadıjı Yunan hG-
' ._..,.y . lamıtbr. lr6metince tetkik edllmektedlr. 

çocuk ceHdl bulunmuıtur. Adliye Çinin Lonclra •• Parla Elçilvl ı D • 
bu çocukların naaıl 6ld.DrllldUtn- bugln latifa etmlflerdlr. randa eVflM 
nll tahkik etmektedir. . O . ·ı • H• .. ·· z V M 
Ba9bakanın Gezintisi enızcı erı ımaye Taaddud~ ,. evcat e • u-

Baıbakan la~et ln6nnnnn, Ôkonomi Bakanlığı yeni vakkat Nıkih Yasak Edıldl 
ayın 23 yıya 25 ınde tetkik 1.. Bl p . H l d Tahrandan bildirildiğine göre 
ıdntlaine çıkacağı •e dotu Aaa- r fOJe azır a ı Iran Saylav Meclitl bitlhı Iranda 
..._.na dolqacağı haber •eril- Ankara, 19 - Ekonomi Ba- peçeler~• kaldmlmasını. bocalarıa 
mektedir. Bqbalauua bu gulatlre kaahja deniz ruiml~ blrletti- dini kıyafetle aokakta ıezmem .. 
KayHri • Adana üurinden bqla- ren yeni bir kanan proJui bam- inini. birden fazla kadın alınma• 
maaı muhtemeldir. lamaktadır. Bu kuunla klçllk maııoa, muYakkat nikAb uıulOnOn 

J S•• bak ıemiler himaye edllmekbtdlr. kalchnlmaıını, Iran dilinin yabancı 
apon U anını Kanana g&re ıeml tudlkna- kelimelerden temlzlenmeılni ka-
Oldüreceklerdl meal için 5, ıataı ••nedi için 1, rarlatbrmqbr. 

Londra 19 - Japoaall bakanı alım ••hm barcı olarak binde OD, Hava Kurumuna 
General Ayaıiyl MançGrideld plıadetname Ye ehliyetname lçla 
te'-1-lerl HDaııada 6ldlrmek i .. 1n en çok S, en ·~ -'"~~ putla 5000 L• V •ıd• 

•U9 \'A tashihi için y-.nm, Bin bir ton- IF8 en l 
laandaaan bir auikut meydana ...ıı-""' uu•--- -mil-.....1-- ..z__ har ... ~ ) 

•---• 20 a.: .. :te ldf di•-ı .. &L ..... .., &an •- vnıwm •u. - Ankara, 19 (A.A. - Sıvae-p1U1n1mlft ..._. Y • -.ur. • •, ...ıı_1-_:11L t-k··-_. :..:- ya- M 1 kı b 1 

A 
..,v UWDIM;IU& ... _.,.. •\'09 Erzurum • alatya i tiaa at arı· Jngi/iz - iman nm, lmak maa1ea• için en u yapı aoayeteai T&rk bava kurumuna 
bet. en ~ 15. bla toaclaa Ja- 5000 lira yardımda bulunmuıtur. Hava u zla-•ması kan olaalana her bet ylz toaan- Haya teblikeaial bilea llyelerio uy111 

r elan 2,S, Ura nam ahaacaldar. dlrt bin• yaldqlDlfhr. 
ı.... 19 - lafiltere De Cezalar da en çok 200, • u 10 Rus Endf alri Komiaeri 

Amaya an•Ma laaarlaaaa ele- liradır. 
ais az1..-w gibi bir ele laa•a F 1 il y A rl Gelecek m..-.. ,........ dlthllmek- ey Z 811mU ar Ankara, 19 - Ekonomi Ba· . 
tedir. Viyap gazeteleri be~ Bafladı kanıoan Ruıya ıeyabatinden 
..ıar.. .... lallrimetiain IİJ•• Aabra meteoiolojj eutitlslnln aonra Sovyet ap endlstri Ko-
m dallclkdiii cllltlnceslal ••dili .. ıa •ta ... doja ._ mileri U. muavial memleketlmlıi 
ileri alnaektecllrl•. Iagiltennia orta Aaadoluda llaYa •ulyetl ziyaret edeceklerdir. 
armaı..aa ..... beldettirm• J•iafa dojrulmuflur. Trakyada Ye - Açık Te,ekkUr 
IİJ ...... cJ.yaa •clec:eil •r dola Anadolusuada feyizli yat- Yirmi aenedenhri Lurnumun lae• 
•---ektedir. marlar b··•a-•...,r. ..... • ~ ......,.. rinde be'.irerelt gOııden fGne fındık 

/STER iNAN iSTER iNANMA/ 
btlylldGtGnG a ·an bir titi Erzurum 
aık•d hub nHİ cilt mOtelaau aı ta• 
bip binbat Oamae Kim il ve nOm U• 

•e butaaeai ron'gon mlltehaaa111 
Bay Retd t. raflarandan iblinı m'a 
tedavi • i:erek :zi hiç belli olmıya• 
c-ak bir •urette i..a dır lmııtır. Kend.• 
lerne a1enea teıekklr e..:er:m. 
G6derd.kleı i .,yanı tal.dlr rnunff_. 
lııyet do' ay aı:e mubttırem 'oklorlara• 
m aı Lutüo m.llet mo tan.tm1'Jı bir 
vazife 'Lilir~m. 

Artılr ...... blllriz. U.,.U.rmız 79d .O.re nnolu
R)'Oro Bulgaristan üç HMdealteri bu yftsden hayli para 
kuaaıyor. laıiliı aofralarına çilek ~etlftlriyor. Alman 
manavlar dükkin!armı mıyva ile dolduroyor. Bu yanşa 

l»iz de özendı"k. 09 ıenıdiT bls de bir ııyltr yapmara 
çalıf1YoruL Nibayıt din pıetelwde muvaffak oldufıımu· 

za okuduk: 
Düo •balı tayyare 111 Der11nı ;,tJ auo Kay11 'H t•f- . 

tali, 80 kflo patlıcan, 10 kilo taze biber göoderilmiotir. 
Rakamlar yanlıı değil, doğrudur. Evet 30 kilo kaysı 

ve teftall 90 kilo pathoao •e 11 kilo taze biber. 
Bu ihracat, yaza da yetişir. kıta da. 

iSTER iNAN iSTER JNANMAI Enw11• Kolorclıa Levu maada •ua ... 
le ... .,. &r•t .. ı Klelı• S.11t GLar 
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Kemaligede 
Çöpler Su ile 

Temizlenir 
Kemaliye (Huıuıi) - Kema

liyenin eski adı .. Egin,, idi. Egin 
ermenice b:r kelimedir anlamı 

sulak yer demektir. BUyllk kaza 
eski mülkiye toıkilAtında EIAzize 
bağ'ı iken yeni mülkiye teşkilA
bnda yakınlığı gözönüne alınarak 
Malatyaya bağlanmıştır •.• 

Şehirde eskiden kalma üç ca• 
mi vardır. Adları Kadıgöltl camii. 
Uiucami ve Tahta camidir. Ke
maliyenlo ıokakları baıtan aıağı 
kaldmm dötelidir. Bu iç Anado
lu kHabe1ının ıokakları temizlik 
l~inde dikkate değer bir orijinal· 
lik taıır. Kemaliyeliler tabii va• 
ııta)ardan iatifade ederek ıokak• 
larındaki ve evlerindeki ıftprün· 

ttlleri pek orijinal bir tekilde 
.. Fırat,. a dökmektedirler. Bu 
buluı çok yerinde ve pek kıy• 
metHdir. Onun için Kemaliye ıo
kaklan tertemiz mahsus tibiri ile 
yogurt dökHD yalanacak kadar 
temizdir. Buraıı herkeı 1&bah ol· 
domu evinde, bahçesinde birik
tirdiği aöprllntUlerl kapıaınm 6nün· 
den geçen barka atar, belli olan 
bir ıaate kadar berkea •Üpriln· 
tllılinO barka atmıt ye ç6pçOler
den yollardaki çöp ve aDprUnlU· 
leri barkın içine sllpUrmOı bulu· 
nurlar. Belli aaat geldim! bu ite 
memur olan belediye memuru gl· 
der ıehrin tepeıindeki ha•uzu 
koyuverir.. ıu hııla aıağı inerek 
harklarda bbikmlt olan aUprDn• 
tnyl hepııinl birden toplayup g .. 
tirir ve Fırata döker. Kemaliye• 
liler daha çok ıurbet adamıdırlar. 

Kemaliyeliler memleketlerindeki 
geçim ,OçlUjilnOn 6nUne ıeçmek 
için bOyDk tehirlere ıider ıelirler 
ve gittikleri yerlerde daha çok 
kaaaph!m.. kömlrctUUık, tllttlncDlllk 
ve kuru kahvecilik ıf bl itler 
yaparlar. Cttmlaurlyetten 6nce 
dııarda para kazanıp memleket· 
ferine dönen Kemaliyeliler, •Öze 
gellml, l•tanbuldan Kemaliyeye 
varabilmek için Glr11un yolu ile 
en •ı•iı yirmi ıUn yolculuk 
yapmak mecburiyetinde iken 
buılin yapılan demir atlar 8H· 
yinde bu mesafe çek kısaltdmış 
•• yol çok yakıalatmııtır. Buıün 
Haydarpaşadan trene binen bir 
Kemaliyeli en çok dört ,nn ıoara 
aabah kahvaltısını evinde 7a• 
pabilir. 

Zamanile buralarda pek çok 
Ermeni ve Rum Yarmıf. Yurdun 
az ffta içiade ııeçirdlği bllyftk 
devrimlerin ıonuncu olarak 
Rumlar tamamen mübadil olarak 
gitmiıler, Ermenilerden de bir 
bölümü kalmııtır. 

Bu çevrede Fırat nehri tlze• 
rincle pek çok köprüler Yardır. 
Eıki tahta köprülerin yerine 
Bayındırlık Bakııaliğı yeni yeni 
köpriller kurdurmuıtur. Eıki 
köprü:erden en ünlüleri Sultan 
köprüsü ile Şırzı köprUıUdUr. 
ikinci köprünlin Şırzı adı ::- ı almaaı. 
j!~nıbaşında Şırzı adlı bir kBytin 
bulunuıundandır. Vaktile bu 
köprülerden geçim parası alanır 

imiı, bu rüsum Kemaliye Eeledi
~ es'ne aitmi, . Beledi; e her yıl 
k öprüyü nıü '.tezirne verirmİJ .• Bu· 
glin bu adet kalkmı~tır. 

Enver Beşe 
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MEMLEKET HA BE R L ER J 1 Dllnlla llctuat Haberleri 1 
1 1 

M udanyada yapılan uç; k mitingi n mitingi tertjp edenler 

Hava Tehlikesini Bilenler 
Çoğalıyor l 
Mudanya (Huıu si) - Burada 

bUtiin halkın lıtira ki:e bir uçak 
mitingi yapıldı. Miting gUnü biltlln 
dtıkklnlar kapandı, herkes parti 
binaıı 6nllnde toplandı YO önde 
HalkeYl bandosu olduğu halde 
Cumhuriyet meydanına gidHdi. 
Miting istiklal martı ile baıladı. 
Parti, Halkevl, Tayyare kurumu 
hesabına söylevler söylendi, hava 
tehlikesi, tayyarenin f aydaaı halka 
anlatıldı. Hava tehlikesini bilen 
Uye kıayd için defter açıldı ve 
bütlln halk tehalükle bu deftere 
adlarını yazdırmaya baıladılar. 

* 
Tekirdağ (Huıuıt) - Ytizlerce 

Yatandq HalkeTinde toplanarak 
Yali hıraf1ndao söylenen aöylevi 
dinlediler ve hepıi yurdun hava 
tehlikesini bilen Uy• yazıldılar. 
ilk hamlede bet bin lira top• 
lanmıştır. 

* Pınarbaıı: Kayseride ( Hua• 
uıı ) - Burada Tayyare kurumu 
için bir toplantı yapılmıı, bir 
saat içinde 1200 lira topJanmıtbr. 

Kaza parti baıkanı 50, tile· 
cardan Yunuı Apay, Ahmet 
Şahin, mötekait Hamit, kırk 
ıekizer, kaymakam Celil lzgi 40 
Sıtkı Erıız, Ferit Can kucak 36 
ıar, Ha11n Kılmçkıran 30, nıal· 
mOdUrll Cemil, Müddeiumumi 
Cemal Gündüz, tllccar Ataullah, 
Sırrı Korkan 24 der, ıarbay Ka· 
raa, Mecllslumumi UyHi Karaşiy, 
Abdurrahman Eren, Abbaa Özçe· 

Çatal Ağzı - Zonguldak Demiryo
lun un Yapılmasına Başlandı 

Büyiik Tüneli Ve Köprüaüj"J["~~İ;/~·;· iJ~kİ~~-
En Çok Yolumuz Olacak ~ B 

Zonguldak (Hususi) - Ağtr ıa· e agf ar 
nayiin an&11 olan maden kömHrU istiyorlar 
ıaneyiine doğru mUhim adımlar 
atahrkeo kömür havzasını iç Ana· Kaş (Huauıt) - Katm 61 kö-
doluya bağlayacak olan Demir yile birlikte nüfusu 23 bini geç• 
yolunun inıaatı ıona eren fil) os· mektedir. Kasaba Meiı adasile 
Çatalağzı kısmından sonraki, Ça· karşı karşıyadır ve iki aahildekl 
taloğzı. Zonguldak parçaıının da adam birjbiriol tanıyabilecek ka-
flk kazmaıı vurulmuftur. dar yakındır. 

Çata) ağzı .. Zonguldak demir- 23 bin gibi kabarık bir rakama 
yolunun aeçecegl gtızerglba ait •aran ollfus kalabalığına rağmen 
proje kat'I ıeklinl almıştır. kazada doktor ve baytar yoktur. 

Dcmiryolunun bu kıımanda, Kat halkı kAmllen hayvancılıkla 
toprak çok dalgalı ve Arizah ol· geçinmektedir. Bunun için burada 
doğundan bir kaç büyük tünel baytara baıka yerlerden çok daha 
delmek icap edecektir. Alaka· fazla ihtiyaç \Tardır. 
darlar bu yolun köprüsü ve ttlnell 
en çok bir hat olacağını söyle· 
mektedirler. 

Bu bat 6nUmllzdeki yıl içinde 
lılemlye açılacaktır. Gelecek yaz 
Zonguldaktan trene binen bir 
yolcu hllkiimet merkezimizi ziya• 
ret edebileceği gibi, Zonguldak, 
toprakları altından çıkarılacak 
kara elma111 da kara yoliyle, Kara· 
denizden Akdenize gönderebile· 
cektir. - -· .. ,.._.,.... __ ... .......,_ . ·--- . ·-
lik, Safyet Evin, Vehap Önal, 
Halli Önalp, Bekir Sayıılı, N. 
Bahadir. müfttl Aıkm, Ş. TuYak 
Alleddin Baıdır, Mesut Iııldar 
yirmiıer lira taahhtıt etmiş!erdir. 

lzmirde 
Bir Amele Tren Altında 

Parçalandı 
lzmir, 18 - HilAl köprllallnde 

bir tren kazası olmuı, tren ma· 
nevra yaparken iki Yagon ara· 
aında bulunan ır.anevracı Mehmet 
trenin altında kalmış, 3 yagoıi 
üzerinden geçmlı, kaf aıı vllcu• 
dUoden ayrılarak ölmüıtUr. 

Gemlikte 
Kadınlar V • Erkekler için 

iki Ayrı Yarış Günü 
Yapıldı 

Bornovada Konserve 
Fabrikası 

Gemlik (Husuıl) - Gençler 
Birliği kadınlar vo erkekler için 
ayrı ayrı iki undal yanıı tertip 
etmiştir. Erkekler yanş gününde 
Birliğin erkek OyelerJ. kadınlar 
yarıt gününde de Birliğin kadan 
Uyeleri yarıtacaklardır. 

Tarım ltakanlığmıa kurduğu koa1trn fabrika11Jldan bir görüntlt 

bmlr (Huıuıl) - Tarim Ba· valuı tarlalardan kaldırrpamak• 
kaahiının elile Bornovada bUyUk tad11. Kon11rve fabrikaaı köylüye 
bir konserve fabrlkaıı kurolmuf• avan• Yeter•k Ye aolaımalar ya• 
tur. Bu fabrika aebıe Ye mey• paralı lrllnleri tarlalardan ala• 
valarımızı kon1erve hallnde ha· caktir. 
zırlıyarak ihraç yollarmı araıtı• Mulait itin çok fa7dah olan 
raracaktır. BuiUnkll halde birçok ba teııbbaı Iımlrde öİıemle ka~ 
köyler balkı latihlik noksanı tılanmııtır. lıtanbulda bir firma 
yüzünden yetiıen 1ebıe ve m•J• fabrikayı ltletmlyı talip olmuıtur. 

Kızılcahamam 
Banyoları Islah 
Edilmelidir 

Kızılcahamam (Husuat) - Hu· 

l 
auat muhasebenin merkezde iki ııcak 
ıu kaynaaı vardır. Bu iki kaynak 

i. buıuıi muba1ebe idareaine yıllar
ı danberl ytız binlerce lira varidat 

temin ettiği halde her lkiıııi de 
bakımıızJıktan harap bir hale 
gelmlıtir. Bu hamamların bir 
aenelik Yarldatı ıılAhları için 
ıarfedllH Kızılcabamamın d11Jere 
deatan olan töhretlne Jiyık bina· 
lır vUcuda getirilebilecektir. 

Muhtar Seçimi Yüzünden Kavga 
Dealzli, (Huıuııi) - Çal kasa

ıına bağlı Bekirler köyünde muhtar 
Hçlml yapılırken bir kavga çıkmıf, 
muhtarın arkadaıı ağlr surette y< • 
,,ıanmııtır. Zabıta ve adliye tah· ı 
klk~ta el koymuıtur. 

Şimali At/antiği 
Havadan Bağla
mak için 

AtJantlk denizini afan tayyare· 
Yeni teşeb· cilerin sayısı ol· 

.. dukça artmıttır. 
hllsler flal' Fakat Avrupa ile 

Amerikayı muntazam bir hava 
yolu He bağlamak iti bir türlll 
baıarılamamıttır. Son posta ile 
gelen anıulusal ticaret odaamın 
neşriyatından öğrendiğimize göre 
fıten anlar adamlar bu me1eleyi 
araıtırmaia başlamıtlardır. Tica· 
ret oda11 bu teıebbUale yakmda 
muvaffak olunacağını ümit et• 
mektedir ..• 

"' Selanikten yazı 'ıyor: SeJAnik 

Seldnikgüm- gümrüklerinin va· 
r .. ki 1 d ridatı geçen ma· u •r n • . yıs ayı ıçlnde 

lşl•r çolaldı (72.514.413) drah-
miye varmııbr. Bir yıl önce aynı 
ay zarfmda elde edilen varidat 
ancak (47.480. 187) drahmi oldu· 
ğuna göre bükümetin kazancı bu 
yıl yalnız mayıs ayında (25.061.226) 
drahmi fazla olmuıtur. Bu ytlzde 
kırka varan çoğalma Selinikte 
bi&1edilecek derecede işlerin art· 
tığına delAlet eden bir noktadır. 

"" Btıkreıten ya.ıılayor: Son yıl

Romangada )arda Romanya• 
nın maden istlh· 

hlr ••nalik ıalit Yazlyetl ol• 
mad•n I•- dukça lyiletmiş .. 

tilısall tir. (1934) yılında 
bu memlekette (83.599) ton de· 
mir, (11.278) ton manganeıdir. 
Kömür iıtlhaalib ise (1.844.000) 
tona Yarmııtır. Bu miktar (1929) 
yıhmn yüzde (61) ine varmakla 
eakl yıllara kıyasla bir yUksekllk 
göıtermektedir. .. 

Bulgarlıtan 1933 yılında yu· 
Bulgar gu• murta ihracatım 

t Ilı 15610 tona kadar 
mur a ra· Yardırmııtı. Fakat 
catında ı•· geçen 1934 yılında 

ril•m• • birçok mahreç• 
lerln ltbalAtı yeniden kapanmaıı 

yüzünden • bu ihracat azalmıt ve 
ancak 14.574 tona lnmlttir. Bul• 
ıarların bu yıl yapmakta olduklan 
ihracat llÇID yıho Hyrfof takip 
etmektedir. 

............. _. ............................................... . 

Son Posta 
ve .. t. •• """• Jı Q ili••• ....... , 
E8kt..ıabtlye. :ataloeşaıe eokağı, 25 

ISTANBUL . -
Oııbetemlzde e1lcn11 )'.8H 
te reafml~rtn bütfin hitkl&n 
mah'-uı ve ıazet~t wt\ir. ..... 

ABONE FiATLAAI \ 

Abqof bedeli peşindir. Ad ret 
clellOdrmek 26 hrittur. -...... 

Gelın ••rclc ıerl owltmete. 
i 

Unlardan mea'ultvet allnma .. 
Cevap içiıı mektuplata 10 kuru,ıuk 

pul ilA.esı IAıımdar. 

\ ,. Posta kutusuı 141 lstanbu! 
Telgraf ıSoopo!Jta 

\ f.. ?elefon ı 2b203 
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[ SlgaHt .Alemi ) HARİCİ 
ita/ya Da Uluslar lt l 
"' ayan 
l\Urumundan Yugoslav 

Ç ~1~~.1!~~~~?ç~! .. bayıı. Yakınlaşması I 
devletlerin lçüncGıllnG waliba ltal1a Roma, 19 (A. A.) - Hava• ajanıı 
t•ıkil edecek. ille evvel bu kurumdaa aytara (muhabiri) bildiriyor: 
Japonya ayrıldı. Sonra Almanya oau Yuıoılavya dıt itleri Bakaaı 
•- Y eYtiçin yakında ltal7H lalkümetinln 
~kip etti. 

bir oruntalu -mGmuılli• ile n belki 
Japonyanın çeki111te.ine Çlnle olaa 

lhtilifı •ebep oldu. Kurum, Japonya- B. Muıolini ile bulutmaal muhtemel· 
dir. 

~ın iıtediti tekilde bir hareket yolu Dinlenmek lzere İtalyanın Romaı· 
tlkip etmedi. O da ayrıldı. Almanya, n• ilinde ~ulunan Muaolinlnin Yuıo•· 
lbtlnvl tartlarla içine glrditi bu ku· Juya Batbakaaı ile burada t.uluıma11 
tuırıdan m6ınl muamele görmeditl ihtimali vardar. 
llk&yeU ile kapıdan dıtarı çıktı. Bu Y ntiçin İtalya• dıı ltl•ri milete· 
~Urumun yGrClmHinl faydalı glSrenlir, ıarı SuYiç ile 19 Ma111ta V.aedikte 
bu iki bllyClk boılutu, Sovyet Ruıya- bulutması evYelce kararlathrılmıfh. 
'ın varlıjı ile doldurmak lıtediler. Fakat bu iÖrGtmeden, Yugoılavyanua 

Derken İtalyan • Habeı ihtilafı iç ıayuasana llitik baıı aebeplerden 
111tydana çıktı. Bu lıte, ltalyaa dolayı vaıieçllmittL 
ıla•a.ını destekleye• Franaa, onun Bu ligi ile alSyleadltlae •ör• Ba1 
'''da •erbHt bırakılma11nı ister aö- Y nt;ç Haziran sonunda klçClk 
tlQGr. Fakat İnıiltere bazı mOıkllAt antlatmanın baıkanlıtını llıtllne ala• 
~karmak fıter wlbidir. Bu vaıiyette cafından, Muıolinl ile yapaoatı r6· 
bir ıilih patla .. , davanın Uluılar rlımede, yalnıa .kendi Cllkuini detil 
~ fakat Uç ülkeyi birden oruntamıı 
urumuna ıelmHl çok tabii olacaktır. -te•ıil etmit- olacaktır. 

flu takdirde, balya, daha ıimdidea, 
~abetl• beraber Cennrede ayal 
ıllvacı iakemleaine oturmayacafını, 
•turaıınayacatını aöylOyor. Bunu bir 
1tıetinefiı ve hayaiyet meHletl yapı• 
tor. Şu halde Ufuılar kurumu aaalıtı 
da laftan ibarettir. lateyen iıtediti 
••111ıan bunun miaakına riayet eder, 
1•teyen etmez. Böyle l.ir ıey olamaz. 
Otnıamak lizımıellr. - Süreyya 

'\ınerikanın Franga 
Yardımı 

~ Vaılngton, 19 ( A.A) - Amerika 
ltlneaiııio franwa yardım için yap:11 oldutu hareket, Amerika tarafın• 
•11, De>ların tinıdlkl anıuluHl kıy

'-•tinde tutulmak i•tenilditl teklinde 
'''•oılmaktadır. 
bf l.rnini •Öylemelr i.temiren Baemll 

' llzklt'i • ıahıiyet denıittir kl: 
11 FraaH, altın HHına bırakmak 

~'unda kalmıt olHydı lbtimalkl 
'et •r.rı kıymetten dOtDrecektf. Bu 
'9 tlQ döyizler araaında bir deterden 
•türnae harbı açaoak n bu harp 

~r..ucu olarak, Amerika, anıuluaal 
&.tınıdaki ileri yerini kaybedecekti. 
it tlato Oyelerlnden ve Dıı ftterl 
0ıtılıyonu Baıkana Pittmann, hazi

'-•ııın hareketini " Auıuluaal kambl
hların durlutuna dotru atılmıt bir 
~,, olarak karıılamaktadır. 

l>U"kU Kısmın HUl••••ı: 
Biri doktor, diğeri mulıarriı iki 
arkadat bir goce, bir poker par
tisinden dönerlerken bir evin 
önaude duruyorlar. Doktor bura• 
da Uül1even iımiode bir kadının 
oturduiunu söyl11yor ve teklifsiı 
ahpabı "Olan bu kadını ziyarete 
karar veriyorlar. Kapıyı bizzat, 
bu, uzun boylu dalgalı aarı saçla 
İri mavi göılU kadın açıyor. Ve 
relen mlaafirlerl yukarı aalona 
alıyor. 

Birdenbire d6nUnce ıözıöze 
t•llverdik: 

- Arkada kaldınız. 
~l V • bir yarım hareketle beni 

t•ya alarak bir koltuk göıterdl. 
- Şöyle buyurun efendim. 

~ Eıı, benzeri çok macerah ka· 
,'lalardan ayrı bir tip olduğunu 
ttlanıakta gecikmedim. 

1 ~abat rahatl konuıuyor. Söy• 
•tten· k 1 V ı can u ağı ile dinliyor. 
~ t garip değil mi? Halinde, ba· 
~·ılarında hiç te macaralı bir 
ildın rengi ve hareketi yok. 

ta Doktorla kouşurlarken salonu 
~den geçirdim. 

t,h Portakal rengi, eaki biçim -, k koltuklar.. Bej rengi mavi 
ırouıı, çiçekli bir. Hemedaa 

Bulgaristanda 
Kral Aleyhtarlığı 

Sof7a1 19 (Huıu.i) - Son zaman
larda kral aleyhi•de datıtılan beyan• 
nameleri yHan ve datıtanlar heniz 
zabıta tarafından yakalanmamııtır. 
ihtiyat zabitlerinin organı olan 
(Oteçeıtve·Vatan) gazeteai bu beyan
nameler hakkında tlddetl bir makale 
yazmıı, ihtiyat zabitleri birlltinin 
Oıerine ıürillınek iıtenen lekeyi tid
detle reddetmiıtlr. 

ltaıyada TedavUlden Kaldı· 
rılan Paralar 

Roma, 19 ( A.A. ) - Gümlit pa
raluao piyuadan kaldırılmHı karan 
7aln111 on n yirmi liretlik paralar 
içindir. Bet Hretlikler kalacaktır. 
Ortada dolaıaa wDmDt paralarıo t\ı

tarı 163S milyondu. Kaldırılaeak 
oJan para 808 mllyoa tutmaktadır. 

Fransız Akademisinin 
300 Uncu Yıh 

Parlı 19 ( A.A. ) - Fraoıa11 Aka
demi•!, kuruluıunun 300 üncü yalanı 

Lun aarayında bUyGk t6ren ile kut• 
lulamııtır. 

Yabancı aludemllerdea 
delegeler, kendi Akademileri 
Fran.ız Akademiıini tebrik 
lerdir. 

relen 
adına 

etmlı· 

:I halısı. Bir köşe penceresinin 
1 önünde küçük bir kaClın yazıha· 

nesinin üzerinde yine portakal 
renıl bir abajur ve lamba yanıyor. 
Anlaşılıyor ki biz ııelmeden önce 
orada imiı. 

Salonu;1 havasında yumuıak 

fakat ne olduğu belirsiz bir 
gUzel koku var. 

Gnl seven doktora biraz daha 
yakın bir markize oturmuı konu• 
ıuyor. 

Oturuıunda bir lnvrakhk •ar. 
Salonların en rahatsız bir eıyaaı 
olduğuna fUphe olmayan bu biçim· 
•iz iskemlede okadar rahat otu• 
ruyor kil Ayak ayak llıtUne attıtı 
için çaprazlanmıı uzun bacaklara 
daha biçimli ııörUnOyor. Ayakla
rında mavi atlb ev i•karplnlerl 
var. 

Kadın yaşları pek göıtermea 
ama ne vUcudUnde bantalhk, ne 
yUzUnde geçkinlik iıi göze çarpmı· 
yan bu kadın bol bol otuı beıle 
kırk arası var. 

Bu yaıtaki maceralı liadıolar 
daha harap görUoUrlır. Bu, her
halde kendini iyi Hklam19. 

Sağ dirsetini dizlae koyup 

SON POSTA 

Alanında •.• 
Yerini 

Btrakır 

fngllterede, mubafazakAr fırka Baıbakana Baldvinin, Makdonald ın yerine 
reçmeal mOnuebetile intitar eden bu ruim göateriyor ki birinin batı 

dönene yerine ~biJrll geçer Ye bu, böylece devam eder Wider, 
Yani l;u it, para ile dej'll aıra iledir 

Makedonya Komitesinin 
ipliği Pazarda 

Sofya, 20 ( Huıuıi ) - Dağıtılan 
Makedonya ihtilal komiteainde Mihai-
loyiıt ve PortegereYlıt kanlı mUca• 
delelerden dotan davaların atır ceza 
mabkemHindi •ÖrGlmHİae deYam 
edllmekteair. Bunlar ara11nda en 
dikkate taran olan Sofyaaın Asparuh 
caddeıinde yapılan cinayettir. Kanla 
hidiaeain kurbanları Protoıereviıt 
taraftarlarından Eftim Alekıief ile 
Şndof tur. Bunlar bir ~ea. panıiyon• 
Jarında otururlarken ani bir baakına 
utramıtlar, tabancalar patlamıtbr. 

Polialer nk'a mahalline weldikleri 
saman iki komiteclyi yerde kanlar 
içinde bulmuılardır, Bunlar, biru 
aonra kaldırıldıkları butanede öl
mUılerdir. İlk yapılan muhakemede 

parmaklarını da çenesine ilfttir• 
mit anlatıyordu: 

- Bilmezsin doktor. Okadar 
Uzllldüm ki. Mektepten biraz 
neı'eaiı geldi. Iıitmiıtim, akpm
ları çocukların mektep dönUıle· 
rine dikkat etmek llzımdır. Çocuk 
haalahkları bu zamanlarda mer 
<lana çıkar. Derlerdi. Sordum. 
bir ıey söylemedi, fakat belli ki 
bir ıey var. Migren mi, yokta 
Allah sıöıtermHin tifo mu.. Size 
telefon ettim. Hastaya ıittlğinizl 

söylediler bekleyemedim. Şurada 
doktor F açelli .-ar. Çağırdım. 
Baktı. Mllhim birı•Y bulmadı. 
Menim haatalığı, perhiz ettirin, 
dedi. iki ıün mektebe gönderme• 
dlm, çok tllkUr geçirdi. 

Titiz bir ana ıevgisl ile anla• 
tayordu. Bu babiıle bizi fazla 
meısıul etmlt ıibl birdenbire : 

- Rica ederim. Affediniz, 
dedi. G•lir gelmez •izi .• 

Doktor ıözllntl kesti ı 
- Yok, bizi mahcup etmeyin. 

Bu saatte geliılmizden zaten 
Hikmet utanıp duruyor. Mahcup 
olacak çocuk. 

GUl1even ayala kalktı, karşıkl 
oymalı, Uıerinde R6nessanı dev• 
riae ait reıimler ıörUnen bir 
konıola dotru yUrllrken : 

- Birıey değil, hh:metçlyl de 
yatırdım. Size ııcak blrtey ikram 
edemlyecei!m. Birer likör lçeHiaiz 
deiU mi? 

1 
ıuçlulardan dardü beraet etmlt, yalna11 
lvan G. Va•ilef idama mahküm edil
mitti. lvan kararı temyiz etmittir. 
lnn aaıl katillerin Mibailoviıt taraf
tarlarından Minof ile Sokolorua 
oldutunu iddia etm•ktedlr. Cinayette 
TOrkiyede mllltecl a1fatile bulunmakta 
olan Mihallofua da parmatı oldutu 
iddia edilmektedir. 

EYnlce idama mahkum edilen 
diter SO koaaitecini• u•ule alt mua
meleleri bitirilmek lzeredir. Yakında 
htküm tatbik edilecektir. 

lnglllz - Alman Deniz 
Anlatması 

Londra, 19 ( A.A. ) - lniilla -
Alman deni• anlaımaaı bir "Beyaz 
Kitap,, teklinde neıredilmittir. 

Artık dayanamadım: 

- Çok rica ederiz UıUlmeyl· 
alı. Dedim. Doktorun .•• 

Doktor Enver atıldı: 
- Canım efendim, ben bura

ıını yabancı bilmem. Aile dok· 
toruyum, iıtediğim zaman ıele• 
'fllez miyim ? 

Gülıeven, dolaptan çıkardığı 
uf•k tık bir likör takımını orta· 
da ki maaanın üstüne koymuıtu : 

- Ona ıüpbe yok. Hatta 
doktor bunu yapmazsa ıllceoirim. 

- Fakat insaf edin dedim. 
Saat biri geçti. Bu ıaatta •n 
Hm imi dostlar ancak ta' cfz 
etmek için ziyaret edilir. Ben 
kendi he1abıma ... 

Gülaeven kadehlere kırmızı 

bir likör boıaltıyordu. GDldU: 
- Ne yaparaıaız? 
- Uyanak ta olsam kapıyı 

açmam. 
Doktor Enver bir kahkaha 

atta: 
- Egoist 
GUlseven dedi ki: 
- Garip detil mi; kapının 

çalımımdan sis olduğunuzu anla· 
dım. 

Doktor: 
- Belki konu9uyorduk, ıe1i· 

miıden .. 

- Hayır. Hayır. Bu, bir hiı .• 
1aloız bu saatte alzden başka 
kapımızı çalan olamaz. Ondan 

Sayfa S 

I Gönül işleri J 
iki Kızdan 
Hangisini 
Tercih Edeyim? 

"22 yeıandayım. Şimdiye kadar 
tahıilden batımı kaldarp ta kızlara 
bakmaya vaktim olmadı. Şimdi Oni
veraiteyi bitiriyorum Ye iki kıza birden 
vurulmuı bulunuyorum. Bunlaran biri 
canlı, ruhlu, hueketli luYrak bir eı• 
mer, fakat ıözOne inan olmaz. Öteki 
uf, aade, umlmi Ye ıözOne gOvenilir 
bir kız. Ancak birinciıi kt.dar caıip 
değil. Eımer o'an ıaman zaman beni 
tiddetle çekiyor, fakat baaı zamanlar 
ondan ıotuduğumu hiuediyorum. 
Halbuki diteri ile oldutum uman 
rahat ve m••'udum. ,. 

Naci 
Bu kızlardan biri Hvmek, 

diğeri yaıamak için iyidir. Fakat 
ben ıize bir şey söyleyeyim mi? 
Sevgi içinde tercih falan olmaz. 
Siz hangiıiol ıevıyoraanız onq 
beğenirsiniz. 

"" B•lıkeııirde H. Sabri'ye 
Evnlce muvafakat cevabı ve,. 

dlğlniz kızı gOnabı olmadan ne 
diye bırakıyorsunuz? Zaten sizi 
aevdlğini söyleyen kız meslekinizl 
beğenmemekle, ileride ıize iyi bir 
h•yat arkadatı olamıyacağını gös· 
termiştir. Bence birinciyi tercih 
ediniz. ... 

1ıtanbulda M. S. 
Evlenmekten neden korkuyo,. 

sunuz. Kızın annesi evde bir 
yardımcı olur. Kazandığımda gUI 
ıtbl geçinir ve meeul olurıunuz. 

... 
İstanbul Z. F. A. 
Bu işlerde bet on kuruıa ha· 

kılmaz. Erkeğin parası yoksa, siz 
de ondan bir ıey iıtemeyln. Ell· 
nizdeki para ile ne yapabillraeniı 
yaparsınız. Zaten alacağınız etya, 
yapacağınız ma11raf nihayet mUş· 
terek olacak değil midir ? Birkaç 
kuruş için önünüze çıkan kısme· 
tinizi reddetmeyiniz. 

TEYZE 

Parls-Tokyo Telalz Servisi 
Pariı 19 (A.A.) - Fran•ıı poıta 

Ye telrraf Bakanı ile Japonyanıa 
Pari" bGyllk elçiıi Parle ile Tokyo 
arae oda bir telıiz telefon HrYial 
kurmatı kerarlattırmıtlardır. Bu 
aerviı ırelecek ay baııada ltlemeto 
baılayacakdar. 

baıka sizin bu taraflara sık sık 
pokere geldiğinizi ıöyltıyorlardı. 
Hatta bir kere kendiniz de bahset
mittiniz sanırım. Belki bu kulak 
dolgunluğu beni yanıltmadı. 

Doktor gUIOmHdiı 
- Zekanııdan hiçbir ıaman 

şüP.he etmemiştim. Fakat bu aaata 
kadar ıiz n · çlD yatmacLnaı, ba• 
kalam. ı 

GUlaeven köıede, üzerinde 
portakal renkli abajuru bili ıııl· 
dayan ma1aya doğru baktı. 

Ve gülümsedi! 
- Önce kOçUğlln yazifeleriol 

kontrol ettim. Sonra. 
- Evet. 
- Sonra kendi Yazifeml göı· 

den geçirdim. 
Birbirimize bakııtık. Doktor 

gUldU: -

Hayrola • • Mektebe mi 
başladmıı;. 

İz.bat vermek mecburiyeti 
onu bir az ııkmtf riblydi. Israr 
etmemesi için doktora işaret ede· 
cel<tim. Oralı değil. BUakiı yazı· 
haneye doğru yUrüdO: 

- Eğer bizler için de bir 
m"ktep varsa. 

Gül Seven söylemeğe mecbur 
oldu: 

- Mektep vaz:fe1i değil dok• 
tor, kendime göre ıeyler. 

- Ne gibi? 
( Arkaaı nr) 
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içlerinde oD adet te nohet 
... ,,,, hll· mlklfatma kaza .. 

mıı doktor bula
o••,, ""' N· nan bir IUm pru
rilen ıl~ p•, bir mDddet-

Yeni Bir 
k~Ş;f ılll? 

teDberi Amerikada, Atlantik Siti
de kongre halinde toplanm11larchr. 
Ba toplan·ıda, y;a• Amerikamn 
Sirakilza ÜniYeraitnl prof•6rl .. 
rinden doktor Jorj Rettan da var
dır. Bu zat, konareye bir rapor 
vermlt Ye çok dikkate değer bu
lunmuttur. 

Ba :ut• ıöre, kadili, bet 
HDedenberi mühim bir ketlf etra
flada çalıımaktad~r. Bu keıff. bir 
talnm idi tuz mahl6llerindea lba· 
rettir. Ba mahl61, hir haatama 
•lı kemiti ••ridlae 11n11ga edi
lecek o:uraa menenjit aibl, aykw, 
ranm allzll fibi butahklan t,t 
etmektedir. Bu ilicın tnirl, on• 
beyiae kadar ilerileyebilmeaioden 
ltGrOdOr. Bir defa beyne plcli mi? 
iMi lauta!ıklu derlaal ortadan 
kalk•aktadlr. Bu Uca, timdi he
rla .,_,Olu UI v...U.ekhdir. .. 

Jati:&z klltlr ltaka ..... -
111lll•r•d• t.latiatildae ılre 

.. bltla lngiltencle 
iaç alllt1er- meYcut llni••lit .. 
•it• •ar lerln adedi 16dır. 

Bu 16 Univenitede 4130 prof•6r 
" 38,635 talebe Yardır. Yalnız 
G.ı .. .ıeketiade bir lnl•enit• 
... dır. 379 praf..ar1 3508 taı .. 
be.t .. Ycattar. lalıroçyada ı.. 4 
lniYerıite Yardır. Su beıaba 16r• 
beher profe1&re ıO talebe &.abet 
etmektedir. 

* Soa ..... da, lalr talam Ame-
riba ...... 8titlH..-• 11• . .. ..... ...,... 

lıoloıld p9ikolokyaaı ak-

la.da tecrlbeler 1a.,.ı..ôtad11'. 
S.. 11.ıtalar içimde, San Fr_.. 
koda ela buu ...__ imi bir 
te~ J•pal11111 Ye bekleamiyea 
bir ••tice nrmftdr. 

&r lteyp Janpa alt h•J• 
..... bir fil• .Weriliyerda. Sa
lma bra•kta. Ba alona. .. -... 
k.tia bq!1ea J•nt laa19aalarmdu 
biri ıetirilclL Bu auretle, fJl.ua bu 
hay••• Ozerladeld reabiy•a tet
ldk edllecektL Beyp •'-a Fil» .. .... ........... ..... 
lsa,hettl. Halk ltiribiriH bnfb. 
- ..,. ~d· ..... alb .. 
tlae ...... ti. 

Bir Doktorun 
GUnlUk Pereemh 

NoUarından ~) 

11/perkloritlri,, 
Elqililı Fazlolılı 

Bir ltuta mhlMlnde Iİfkinlikte-. 

.. 11.....-. .. •lııülan daı. 
fula n eberiya ....... lıotl .. 
..... 1 ........ blıbku .. 
tiki1et etti. llu:J99• ....._ 
Dilinde paı (fasla miktanla» waıda. 
Mide ltiru laududaau deilttlaaiftl 
Jliftde ft banaklarda pa mH• 
outtla. 
~ .qlll ,. .............. .. 
ün fasla da m.fta ıuyu alma111 
abtkıa oı.. baltam k&Yıulm111 
JUleklere ki yatlı tatbları, bh
•e, içki Ye tltüne de m,akllill ....._Y ... uh=tlı•-.1••1W. 
W ..U.I• Y••ııl ... •Wiılial 

....... 1a ...... ..., ·-· ........ ......-.1-•kl•ıial .,.,_ 
kea tek l7i tliaemeelai, IPI. 
tMla lfmemuiai, meyn , .... 
111111 ta•Iİy• ...._ Yemeklerden 
10Dra da gliade tlo 987 btttı Bi
~ dÖllld [Bleubenate M 
10ude] kullaamuını tenhih ettim. 

M •• ...ı.. 11..ıp .. 1111.,,..., , .... 
)lr ..... ,.,....,. ..... ..,.. ,.,.. 
.... llluata ........... .. ...... Mr ...... .. ... ,, ........ ,, 

Zavallı Kabzımallar 

Dünyanın En 
Mağdurları 

Masum 
Meğer 

insanları, En 
Onlarmış 

Yıllardanbel'l kabu•allar içi• 
dyleomeclik llkırclı kalmada, mu
rabahacı denildi, mnlıtekir deail
di, köylllytl udlli, mllatah.Ui ... 
lettı;ı, belecliyealn koydutu .ı
zamlara kulak umad.tı ı6yluUdl 
ve kabzamah ı..m .. taplu bir ifrit 
ıibl tanım. 

Meier ne m ............. 
kabmmallar. Hiç lauulan. ...._ 
lerl yok.aut. bllllda aalar ltW. 
tlkl1etd imlwJer. 

Şehir lfiade bir tM tue hile 
....... kira ~ .......... .... 
.. menim .. ,__... lmrtmu-
- W.ak lmldile hale kadar ,.. 
rlmltlla Halele clolqırkea, Ylfa•, 
kiraz ldfelerillİD uuanda laarita 
clurlıH Hal tanıyu bir kaba
mal ,._. 10kuldu, açmamda• 
korkuyor ıibi koluma yapııta : 

- Nafne, dedi, ıorlamL Kur
talamazaın elimdea. Yahu nedir 
bizden iıtedlğinU. Ne ıaçunu; 
ne ,Onahamıı var, boyuna aleJ• 
himizde ••rlttlrlp duruyerauıwz, 
bir az da"llal dlal111•l• .. elur. 1 
Biz mm iminiz deiU .ı,a ? 

Ve elindeki Son Postayı ıa .. 
tererek baılacb ulatmaya. dert 
1anmayL •• 

Belediyede• ılklyet etti, ı•· 
ıetelerden fiklyet etti, haldea 
fllırlyet etti. mltatatı.lldea fiklyet 
etti. mOltehllktn fiklJ•t •ttl. 
ha81h ellDe fusat ppaltken 81,
Jedf durd1L Mejer 011larm Ü 
bain yanık-. 

- Ş..cla lfi JGl•Ü Wr teli 
kabzımal ıaıteremeuillfs. diyor, 
Hepm bir ekmek parUIU pLfll'. 
lçlmizdea llenlv olana umlyet 
unaftan para \Gplu tla aauMI 
ıamlllr. MiaJ•ll• ap faizle 
para vermek. malam acaz fiat!a 
kapabp laalka palaala paball •t• 
.U. llep uydur .... ,ı. b..a.r. 
Bia mllltaWle faiuis para nrl
rlz Ye Mu aabWI mlatah.U 
bbe bajlumu. llt..... ..ı.111 bize 
uttmr, lıter• k•dill Atar veya 
baıkurna •tbnr, fakat .... .ı. 
aclaa olcbap içia aabnı Abnca 
aLılaiı pAnJI l•tİrlr YVir. 

Biz mlatalılllcl• ....... ,... 
Onun mahnı utar, klfe bafıMa 
(40) kurut komia1on alam. Bu 
komilyona aukaWI de klfe1l ta 
mlıtalaailin ayainuı kadar ıltl
rlrtb. MeYIİm IODaada halaçeaine 
,abn t•pmau içlD M ı.. .... 
taWle (10) tue ldlfe laecliye 
eclerlz. 

Bblm kaaaacıam, koyd ...... .... , ...... ,. .... ,... 
dokuz faiaial bU. tlohlunaaL F .. 
kat ltir kere J•luyı bpbnlıı 
oldutaw mlatal.ile pan Yen.it 
lıulundupmu• lcia k...._.ya. ka
,,..... beJa•clü a.lceYberata, 
albmızdakl yatajı, Jorı•m ..t.r, 
.... ...... edmL Bir kiti p
lop ta iti blunacla bir tek kaim
.al alıtenmeL Eter y... •u· 
hakkak bqb it )'aplJ•, ,._.,. 
ta. ......... -otu. portakal, limo 
IAbJ•,. lsauaaw .......... tlot
rultuyor demektir, Joku yq ••r 
ft aabpndan para kaıa•l..,or. 

Şim• laap•M Wr ele laal 
derdi çıkb. Belediye aamuu .... 
dan ıDph• ediyor, lıllınltı.1 llml
baberl latl7or. Meler ne feu 

l'M.Waa..ı>'mak· 
!kit ır ... 1 .. r 

Buğday Piyasasının Düş
künlüğü Berdevam 

BaidaJ piyuamnda dlfkOn• 
IOk devam etmektedJr. Din 
Bonacla biraz caab alatY•İf 
olm111t buaa rat-•• ftatlar bir 
'*"8 .... dl; 1 ..... D-.,.. 
muıak bajday 8 kuruıa atd
mıfbr. EYYelki ıhktı flat 6 ka
lllf •mi.uçuk para idi. Sert 
IMltclaJ da b .. kunt bet .., .. 
,. ......... ,. Flmld ....... 
ela e ...... 17 haplı pandan 
da batday .. tıımıtbr. F.tıat ba 
Abf bufdaJ fiabna ni•bet ecli
lecek bir l&bf cleillclr. AJill&. 
il Ye ~awlana lt-tda1w1 

elırmelı ••ele .. ._... '-t
daylardu dejilclr. &. bajda1la 
_., ... _ W.khl .. .... 
mllmalil lika JiJeeeld. icia 
• ,................ 1>111 Bonaya 
27 t..çuk t• '-1da1 ıelmiftir. 
.... u1mwı enelld ........ 
........ ' ..... 100 toa bllj
clay ublmı;br. 

Gümrük BaskjJ)eri 
Eakiler Kaldmldı 
G~dekl 1t1t1a ..W 

buklller uw..ı..,... Uzn 
,.a.rclanberi lnd!aaala bl.mla 
.,...._ ka1Mimlt w pek •Jd 
modelde yaph ıı ........ .. 
baldller Jwin• ...... 99 • 

._ -- buldd?er ıetiril-., 
bunlar kan-•-1• .... an•ıfbr. 
Em ı...klDen. .. ,... fiabna 
•tılma• •alatatehlir. 

Şeker Fiatları 
Şeker aenlaclaldn •oran ita•· 

kallar tos tfterl 26 ·~ .. .. 
........ 21 hç ......... .. 
•tmtya ............... Da. Bele
diye bir ilh yapmıft tos fÜerla 
auml 28, kume tekerin de 30 
k.,... ablac•t- IJAo efmlttlr • 
Bu ilin piyuada derhal laall& 
aleyhine tem , • .,.. ... but bak
kaı:ar e.ı..IJem iıa... fuaat 
.. ,arak t• tekeri %1 11.ç. 
... ~eri de 30 ........ ... 
... l>~ıtam1ş~arclir. 

Gümrük idaresinde 
Tekaüde Sevkedilecek 

Memurlar • 
• Gnmrllkler ve IAhiaular S.-

kubp 8'mrilderde p..... " 
6S 1•tmd• bula••• memDl'larla 
mulatelif ..tJeplerden clela11 açığa 
çıkanlm11 ••Jll •ekllet emrine 
...... elaa ıtmrlllr meranfarm. 
dan telra8tlllk mlddetinl doldur
mut olanlarua mecburi tebltlaie 
••lda• -- •--iıt•. labn
ı..ı ıo_.... bu kahil ... 
_ ........... ı.tenilmff, fabt 
lataabulda b67le me•ar bulu ... 
dıtıadu bu 70Jcla aYap y.,U.. 
mittir. 

Zincirlikuyu Yolu 
Harap Olmadaa Bui 

Tamir Edilae 
BlyGkdere • Tabi• yolwaua 

likir fabrika11ndaa ıonrakl loum 
i!e Topkapı • Çekmece yalaaun 
da Topkapı baılanp:a boaulnaut 
•• çukurlar açılmııtL BIJlkdere 
T ablm yolunu Belediye yaptır

dıiı •• mGtemadi tamlratile ele 
kendisi meıpl olcluju lçla 
ket' ini yaptırm'llır. Y akaacla bu 
it bitJ:lecektir. Topkapa 1eluu 
tamirini de mlteablaldl lıtlne 
almıtb. Ora11aaa da keefi yapalmat. 
ve mlltealahide bUdiriJmlftir. Ya
kında o kııım ela dlzelti'ecektlr. 

Din ~ Ç IClk Y•ılllllll 
K~kpnanla Tl••rtaf ... 

hat:Miade Nlmahn• ..bjamha 
ol••• Bay Raı... .... ,.. 
, ....... A1•an, ber ........ .,... 
:ıeneıinl kaybetmlt, epey bir 
Jlbeklilırten •bta clltm .. •• 
Cerrğpap .......... b:d nl-..... 

Gedilrpataa da Bqir Kemalet
tin "SOk!liında 13 naman• ••de 
otara• 6 1at-I• Marina 5-ia
deki im da, eokalda kOfllP oya~ 
ken 1ere ..... Ye ..... dan teh
llle~~ 11Ureft• 7arafm11tllbr. 

nl"" alll••r llu•lllU ? 

Bir lnaan bir .. nede ••ıati oltİ 
rak 11.800.000 kelime .aylll 
.. M.'°8.000 .,. ..... ..., ,., .... 

* 
Bir deıte lakambil biıclı • 

bastın 733 çeflt oyua OJB•n ... 11! tam. 
Olay .. • en ap madcl 

olan O.mlyam, • •afif m• 
olan lclrojenden tam 251100 .. 
..... atar•. 

• Dlbayada bir tek mlnttip ..... 
tam olmayan yeılne kitap Oknoıf 
Dartllflııuau tarafıadaa neıredl! 
len 10D hacD kitabıdır. 

* Somatra aclMuacla b~ 
•ı..Jd.i dltlerWn ıtmelllti, i 
llbl ol• be1allıta U. c:ezb 
.... Fakat burada ublder e•' 

..._mu, kanlamma INlfka erk 
• cezbeclemı•• lçla kanla 
• ... .w .. ile ....,.... çir 
....... pllrider. 

* Daayada tuhaf tuhaf ıfnlr h 
tahldan vardır. MeHll Aritmom 
alya hutahjma mllptela o:an blf 
adam lae11•JI ayma•, He ... 
et.ek later. BatofoblJa ha.t.ıR 
tm- tutulan adam her aa Guri 
WrteJ dDpcefinden korldff 
Erıofoblya haltahjuaa yakalan6' 
klmHlerla İl• it yapmaktan 6dlell 
kopar. 

• Ameribcla eald ı.ca kab11t' ..... 
tarafından 3000 ıene ••vel ya 
maı takma clitl• bulumuıtur. .. 

in.iliz .... ,.... ti•~ 
tam ıkl tam ça1 urfeclil••lrt•_. 

Jf: 
Fillpf a adalara ile Benaeo a 

uuaadakl deni& tiz......_ ka 
lu içinde ,...,.. w.. ...... 
dır. Bualar bltlba 6mllrle 
aJikta pç1rdlkı.n ıc1a kar•~ 
plmk'-ı z••a• bqlua oka.W 
diner ld adeta ayak lltllltle "" 
n•a:1lar. .. 
~AmedbCI•~ 

...,.. Ranelte, MHldeuiy~ 
•h ... betlle tam 138800 lr 
.. M •llnkkep Wr telwik __!_,. 
...... plmlftir. la hlgr-. 
teJınfcılar MCak 6d ıtacle " 
kebilmitlerdlr. ... 

Bir ...... tek• bir ... .
dlmaten Wr ••l mOtemadiy 
çalııabilmeıine kAfi ı•lebil;dl 
bir enerji te911t eder. 

1C 
50 ıaotimetre kahnhjındalıl 

bir ......... leYlıa raatıe• ,...-
10 -timetre kahnbllllclald ral' 
yomua tamamen .-um• ı~' 
llae mani olabllmektetlr. Fakat 
cllnyaam e11 ffrannp •• fll 
aafiıs tu•• ola• kozmik fU.
~nin• mnl olahilmek I~ 
tam ıo metre blnahtmn .,... 
l&wpn lem ........... ~~ 

Nöbetçi 
Eczaneler 
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Kari Melctabları 

Şaheser Bir 
Kırtasiyecilik 
Hikayesi 

Ankaradan bir okuyucumuz· 
dan bir mektup aldık. Okuyucu· 
muz kırtaalyeciliğln eıılz bir nu• 
munesl olan ıu hikayeyi anlat• 
maktadır: 

" - 1920 de lıtanbulda ev· 
lendim ve 6 sene sonra eıim 
öldü 6 ay ıonra yeniden evlendim 
Ye ikinci eşimi de 930 da hasta
lıkla kaybettim. Ba yılın ortala
rında liçllncü bir bayan:a evlen
meye karar verdim ve gerekli 
olan kAğıtları, gerekli makama 
götUrerek tcsçilimizi istedim. Bana 
ikinci karımı, kayıth olduğu yer
den terklnikayt ettirmemi aoyle
diler. Ankaradan hemen bir istida 
ile müracaat eltim. Şu karşılık 
geldi: 

- Bu adamJn ıicilll r.Ufusta 
( .•• ) adlı bir bayanla evli oldu-
ğu görillmektedir. ikinci karısının 
öldüğü anlaıihvorıa da birinci 
ewinden sureti infikaki bilinmedi
ğinde 1 bunun kendisinden anlatı· 
larak bildlrilmeıi. 

Ben ikinci eşimin öllim kijı· 
dını gösterip, üçüncü için izin 
laterken benden; daha önce öl· 
müt olan birinci •timin ne ol· 
duğunu ıoruyorlardı. Bu sefer 
bütün evrakımı, en ufak parça· 
larma kadar ekleyip taadik etti· 
rırok gönderdim ve dedim ki: 
"ben nlifuata evli gözUkUyorsam 
llasıl olmut ta ikinci evlenmem 
IDedeni kanuna uydurularak ya· 
pılmışbr? O zaman gerekli olan 
araıtırmalar yapılmamıı Ye icap 
eden kiğıtlar, vesikalar görül· 
ınemit olsaydı bu tHcll yapıl .. 
mazdı. Kayıtlara iyi bakılsın, it 
uzumasın! .. ,, dedim. Bir ay ıonra 
bir cevap geldi: 

- Birinci karısının öldüğlln• 
ve ikinciıl ile evlendiğine dair 
burada bir kayıt yoktur! Üçün• 
cUyU tescil edebilmek ve izin 
Verebilmek için • sanki ikinci 
teacil edilmemit gibi • birinci 
karısıaın öldftğüne dair mahalle· 
ıinden bir ilmühaber alın1p gön· 
derllmeltdir. Kaydı terkin edilerek 
lldnc · ıl • yani benim ölmüt eşim -
ltacil edilsin, ve bu ikinci ölüm 
k&ğıdı ile de bunun kaydı teskin 
edilerek ilçlinciiye izlo verile· 
bllsinl.,, 

On yıl ance ölea bir kadan 
itin ben kimden ve nasal bir 
llrnuhaber alabilirim?. On yıl ön· 
c:eki imamı nereden bulayım. Bul· 
dum farzedellm: Elinde mOhrD, 
lrağtdt yok ki... Sonra elimdeki 
evlenme cOzdanımda birinci kan .. 
hım öldüğüne dair itaret var. Bu 
lı 1930 da başladı. 1935 yılına 
kadar devam etti. Bitti mi ıanır• 
llnız, hayırl. 

. 

Beş aeae önce bir beyan kl· 
iıd ı , iki hekim raporu ile fte 
hafi.anılan bu muamelenin bugü -
~Ü tomarı tamam (46) parça lı. _. · 
aıttır . Bu lt için verdiğim dilek· 
Çtlere, çıkardığım örneklere, 
kayı tlara, raporlara, taadiklere 
hrntibaberlere, fotoğraflara ve daha 
llelere harcadığım paranın tutarı 
16 lira 60 kuruıpı buldu, arada 
lraybettiğlm işlerim, ~nolerim de 
tabal Derdimi aolatamıyacağım 
hen anladığım için bu itin peıinl 
hırakl! m. Şimdi bir baıka kano· 
tıun, bir baıka maddesinden i•ti· 
fade ederek beş yıldanberi teacil 
edilemeyen bu evliliğimi kaydet• 
llrerek şerefimi ve bu gUne kadar 
t~nimle bağsız bir hayat yaşayan 
ır bayanm mevkiini kurtarmaya 

llğraş yoruml Ve bir cihete sevi· 
~lyorum ki. ne ksy.tsız ö~en ikinci 
h arımdan ve ne de UçUncüden 
ll z man içinde bir çocuğum 

0lrnanııştır. OlmLf olsaydı, biç 
tUphe~ iz birisi anaaız olacak. 
l.iriıi de piç sayılacakta. 

aow P91TA 

Dlll1ada Olap Bitenler 

Banyonun içinde Çıplak Bir 
Kadın Cesedi Bulundu 

Brlikıel. 16 (Haziran) - 193S 
)'111 içinde blltfta dllnya mah
kemeleri anuade 16rlllen yllılerce 
daYa arasında ıöze •a fazla 
çarpanı haogiıidir? Deollse hl~ 
tereddtıtsnz. yartn Brllkselde baı· 
layacak olanı gösteririm. Bunun 
sebebi bu davanın birçok buıu• 

myetleri içine almıt olmasıdır. 
Bir defa asrımızın ahllk ala• 

nında zayıf noktalarını g6ıterir. 

oldukça iyi muhite mensup bir 
kadın karıııına çıkan ilk 
erkeiia kolları arasına nasıl 
dü9er, ölüme kadar nasıl ıUrllk· 

lenir, 11onra iyi 1•titmlı bir 
genç nasıl katil olur? Bütün bu 
suallerin cevapları bu mahkeme 
esnasında verilecektir. Bfttnn bu 
düğümler bu davanın huıuslyıt• 
lerinin bir kıımıdır. Öteki kıımına 
i•lince, o da Uluslararası mah
kemeler tarihinde rekor teı kil 
edecek mahiyettedir. Zira bu 
davanın tamam 100 tane 
ıahldi, ondan sonra da 11 tane 
avukatı vardır. Bu avukatların Uç 
tanai Parlsten çaiJrılmışlardır. 

Fransanın en Un10 baro hocaları· 
dır, 2eriye kalan sekfz tanesi 
Belçikalıdır, fak at onlarm ara• 
eında da 2 tane Ünlverıite pro• 
feaörll vardar. .. 

Vak' ayı anlatayım ı 
1934 Martının 11 inci gDnO 

Parlat• knçnk bir otelin sahibi, 
bir odanın banyo dairesinde 
çıplak bir kadın cesedi bulur, 
ölünlia btbiyetl kendisi için 
meçhuldür. Bildiği yalnıı bir fey 
varı 

Bu kadın ö§'leden ıonra ya• 
nında Melon şapkalı bir gençle 
otele gelmlf, bir oda tutmuş, 

yukan çıkmıı. Az sonra delikanlı 
aıağı inmiş, ıtmdl geleceğim, 

diyerek ıokaia çıkmıt ve ka· 
yıplua karılDllfbr. 

Bu bidiıe az enel de ıöyle· 
eliğim aibl Parlste olmuştur. 
Brükselde ıeçen kıımma gelince, 
onu da anlatayım: 

Brtıkselde . Kettel lımlnde bir 
hp talebeai, arkadaıı Pierre 
Nathan'ı biraz endişeli ve bozuk 
simalı, tellş içinde bulur: 

- Hasta mısın? diye 11orar, 
yokıa Malou lle kavga mı ettin? 

Malou Brükaelde çok hafif· 
meır•p olarak tanmmış. Marie • 
Louiı Gerin iiminde bir genç 
kızın lakabıdır. 

( Pierro Nathan ) e gelince, o, 
zengin blr kundura fabrikam sa· 
hibinln oğludur, vaktile ailesinden 

gavuç avuç para a:ldığı 11ralarda bu 
larafile töhret kazanan kızı tanı· 
mış, aevmiş, metrem olarak almıı· 
tır. Fakat bu vaziyet ailenin gö· 
zUne çarpınca parası kuilmlştir. 
Şimdi aıetn.ını kay betm•mek için 
her ne bahaaına olursa olsun para 
bulmak ümidlle her çareye baş· 
Yormaktadır, hatti hısım akraba· 
amdan elmH iğne, yUzük ıibl 
birçok etYa da çalmııhr. Ahl&kça 
gllnden güne dUtmektadir. 

* Tıp talebeai Kette) arkadaıını 
dOıUnccli bulunca iarar eder: 

- Söy:e ne oldu, yine ne 
yaptm? 

Pierre Nathan bu defa derdini 
döker: 

- Geçende Pariae Kitmiıtim. 
Orada mtlcevherlerini ,almak 

J 

Malou cinayetten ıonra hapıaneye getirilirken, madalyonun içindeki katil 
Pierre N athan 

için, bir kadını öldUrdUm, mah· 
volmuı sayılırım! 

- Peki şimdi ne yapacaksın? 
- Bilmiyorum, Pariıten kaç· 

madan evvel, orada bulundn bn
yük babama herşeyl itiraf etmiş· 
tim. az kaldı adamcağızın yllre
ğine inecekti, yakayı güç bal ile 
Belçikaya attım. ümit ederim ki 
burada beni tutmazlar. 

* 
Plerre Nathan bu Omidine rağ· 

men ertesi gUn Belçika zabıtası 
tarafından tutulmuştur.I Çünkü 
Pariste ölU olarak bulunan kadı· 

nın hüviyeti öğreni'miş, son glin· 
lerde kimlerle tema11ta olduğu 

tahkik edilmiş, yavaı yava~ Pierre 
Nathan'm izine kadar gelinmiş ve 
hemen Belçikaya te!efon edllmit· 
tir. Esasen iki memJeket po:isl 
arasında sıkı bir çalışma bir· 
liği Yardır Ye 4elikanla hemen 
tutulmuştur. Iliı verdiği ifade 
şudur: 

- Metresim Malou ile birlik
te parasaz kalmışbk. Borç içindey· 
dik, ailem de parayı kesmi9ti. Pa· 
rise giderek orada bir zengini 
soymayı kararlaştırdık. Metreıim 
hareketimizden evvel bir doktor· 
dan bir §İte Kloroform almıştı. 
kararı verdik, ben Pariste mO· 
cevheri çok bir kadını ayartacak, 
bir otel odasma götürecek. orada 
kloroformu koklatacak ve elmaı
larilo paraıım alacaktım. Planı 
aynen tatbik ettik. Parisin Şan· 
zellz.e caddesinde, büyük bir ote· 
Un balosuna gitmiıUk. Malou ile 
ayrı ayn masalarda oturduk, Met• 
reaim etrafına bakınıyor, en mil• 
naaip kadını araıtırıyordu, nihayet · 
bir tanesini gözüne keıtirerek 
bana gösterdi, yanma gidip dansa 

çağırdım, ve bu danı esna11mda 
da llç glln ıoorUt için mülikat 
almaya muvaffak oldum. Kadm 
geldi, birlikte bir otele gittik. O, 
banyo d&ireainde soyunurken ben 
kloroformu bfr mendile döktnm 
Ye kadın gelipto yalağa girince 
burnuna dayadım, boğazım da 
sıktım, kendinden geçti, o zaman 
mücevherlerini ve parasını aldım. 
Fakat tam oradan çıkacağım 
sırada baktım ki kadın el'an 
nefes almaktadır, kucaklayarak 
banyo dairesine götllrdllm, yüz· 
Ustü yatardım. Banyoyu da ıu ile 
doldurdum. 

... 
Size Fransız ve BeJçika po

liıle.ıi arasında sıkı bir çalışma 
birliği olduğunu söylemiştim, va· 
ziyet iki memleket adliyesi için 
de böyledir, yalnız ıu Yarki, 
Belçika kanunu kendi tebaesm• 
dan birinin bat ka memleketlerde 
yaptığı suçtan dolayı oraya 
göoderllmceloe milsaade Yermez, 
ıuçluyu kendisi sorguya çeker, 
bunun içindir kl Par:•te yapılan 
bu cinayetin muhakemesi BrUk· 
selde görillmektedir. 

* 
Şurasını da söyleyeyim: 
Pic::rre Nathao'ın ailesi cın a· 

yelten sonra kesenin ağzmı açmış, 
l elçikanm en iyi avukatlarım tut
tuktan başka Paristen de bir ilstat 
getirtmiıt:r. Diğer taraftan Pierre 
Nathan'm metreıi olan Malounun 
müdafaasını da yine BeJçikanın 
en iyi avukakJarı ile Par•sln çok 
tanınmış bir vekili deruhte etmiş-
lerdir. Anlatılan erk•k tarafı, bu 
cinayetin münha11ıran Malou tesiri 
ile onun tef\-fki altında yapıldığını 
ispata çalışacak, kızan tarafı da 
aksini göıtermeye uğraşacakhr. 

. 2 - .. : _.. -

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19. cu Tertip 3. cü Keşide 11 Temmuzdadır. 

Buyuk ikramiye~ 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 Uraltk ikramiye!erle 

( 20.000) lirahk mükafat vardır .• ,, 
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ı Tarihi Fıkra 

Ya Ben? 
Tarih Bllyllk l.kenderin ka

rakterini anlabrken ıu satırları da 
yazar: 

" O, doaUarile beraber bir· 
leımeyi, saatlerce ıarap içmeyi 
pek ıeverdi. Sık ıık da aarhoı 
olurdu. Böyle keyifli zamanlannda 
bir ıeye kızacak olursa alev 
kesilirdi, önfine durmak kabil 
olamazdı. Filip ilk kansı ve 
lıkenderln anası Olimpiyastan 
usanmıı, Ataloıun torunu Kleo• 
patra ile eylenmiıtl. Dllifin ııra• 
111nda Yerilen ziyafette Ataloı 
biraz faıla içtiğinden kendini 
tutamadı. 11Y eni kraliçemiz Ma· 
kedonya tahtına lnıa&.llah parlak 
bir varla doğurur,, diye bağırdı. 
lıkender bu ıözll duyar duymaz çıl
gın blr kızgınlakla yerinden fırladı. 
u ya ben, ya beni., diyerek Ata· 
loıun UıtUne atıldı: 

Akbabamn ıaygı değer sahibi 
Yuıuf Ziya da "Edebiyat Sorgu• 
ları., batlığı altında yaıdığı bir 
fıkrada lise imtihanları için yapt
laa sorgu listeılne ancak Uç beı 
ıair adının ıokulduğunu ve Orhaa 
Seyfl ile Faruk Nafiılo, Halit 
Fahrinin kadroharicl bıraluldıkla• 
rını aulatt&ktan ıoora ıu biçimde 
haykırıyor. 

- "Ya ben?. Demek ben, 
hece veznil• öz Türkçenin ilk 
manzum piyesi .,Binnaz,, ı yazma· 
dım. Bu aorgula.r ya bilerek ya
pılıyor, ya biJmlyerek. lklıi de 
blrıbirlnden daha ayıp.,, 

ince ıezitlerine, canla nllkt•• 
)erine ötedenberi hayran oldU4 
ğum değerli ıairin Ozlllmemeılnl 
lsterlm. Atalosun dilegi nasıl ı .. 
kenderl hakkından mahrum etm ... 
mişse ortaya konulan fU edebiyat 
sorgu cetveli de gerçekten şair 
olanları şiirden anlayanlara 
unutturamaz. Esere değer veren 
kalem odaları değil halktır. Ken
dini halka tanıtan; tarihe de tanıt
mıt demektir. Hiçbir kalem o 
tanaşıklığı boıamaz. 

M. T. Tan 

SELANIK BANKASI 
'l'esis tarıhi 1888 

• İde.re merkeı.i 
lstanbul (Galata) 

Türkiyedeki şubeleri : 

htanbul, ( Galata, Yeni cami); 
lzmir, Mersin. 
Yunanislondaki şubeleri: 

S elanik, Atina, Pıre. 

• Her nevi banka muamellb 

BUTON ULKE.Y 1 
HE RC.UN 

.,. 
DOLASAMAZSINIZ 
F.6KAT 1 
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j Malık~mdlerde ,-

Sarkıntılık 
Yapanların 

Mahkumiyeti 
Mahmut H Fahri adlarında 

iki zencin bir gece Kemal bey 
ıinemuıoda SOnyya adlı bir ka
dına para ııöıterip lıaret ettik
leri ye ı5z attıkları, bu aebep
ten Süreyyanıa, iki genci dava 
ettiii yazıldı. 

Bu muhakeme birinci ıulh ce
aada ıona ermiı ve Mahmutla 
Fahrinin SOreyyaya mOnaaebotliz 
hareketlerde bulundukları 11bit 
ol.iuğund110 her ikialnia de 
16 ı•r lira para ceza11 vermelerine 
laUkmolunmuıtur. 

Bir Suçtan Hapl•t•, Diler 
Suçtan Mahkemede 

Rizeli ZIJkifl otlu Ahmet lur
ıızhktaa iç buçuk Hne1e mah• 
kü•d•r. lıtanbul hapiıbaaHlnde 
yatmakta4iar. Jandarma ile biriaci 
ıulla cezaya ıetirJJdl. Ahmedla 
malakenıeye ıeJmHlnl icap ettiren 
ikinci ıuçu da hır1ızhkhr. lcldlaya 
ıere Fenerde Fazla uıtanıa dtlk
klnına ıtrmlı "' oradan caket, 
pantalon ılbl bazı "ya çalmııtır. 
Ahmet mahkemede bu etyayı 14 
liraya aahn aldıj'ıuı ileri ıDrmekte, 
fakat aldıtı yeri Ye adamı ıöıte
rememektedir. 

Suçun işlenme 1erl itibarile 
Ahmet Eyllp nıahkem.e1inde mu· 
hakeme edilecektir. 

Bir Zimmet Suçlu•u 
Maliye Tahsil ŞubHi memur

lanndan Emin muhakeme edil
mektedir. Emin ılmmetloe para 
ıeçlrmekle ıuçludur. Muhtelif ta· 
rlblerde ıerek makbuz bozarak 
aerek rakkam detittirerek (350) 
kOıur lira açık vermiı Ye L u 
r6zden mahkemeye ·nrilmltlir. 
Ajır ceza E•inl ceıalandırmıı, 
Emin bu hUkmll temyiz etmiı, 
temyla mahkemHI bazı Hbep-
lerden karara bozmuııa da yine 
cezadan kurtulamamııt.r. Mahke
me auçlu Eminin Oç ıeae dört ay 
hapsine, zimmetine geçirdiği pa
rayı ödemeaine, iki 1eae memg. 
riyetten mahrumiyetine ikinci de
fa karar vermiıtir. 

D•Y•k Attılı Sabit G8rlldl 
Geçenlerde Sıtkı atlıada bir 

tramvay bifetçlsile Semantllddln 
namındaki yolcu arasında çıkan 
kavıanın dava11 ıona ermiıtlr. 

Muhakeme netice.inde Semave
tilddinin, Satkıyı döidllill ıablt 
ı&rilldllğUaden (25) lira ceza ile 
(10) Ura tazminat 'ermeeine ka
rar Yerilmiıtlr. 

A•k•rt Mıntakaya Glrmlf 
Sirkeci gümrük muhafaza mu• 

haaibi meı'uln; Zeytinburunundakl 
yaaak mıntakaya ıece Yaktı afr
mekle ıuçlu olarak ıorıuya çe
kilmitlir. Fakat bu iti bilmeye• 
rek yapbiı anlaııldıiıodan ıuçlu 
beraat etmiıtlr. 

-----·······-·············-· .... ·----·------· . . 
- lo• Potta -iLAN FIATLARI 

I - c ... ,.,,.,,. ....... , •• 
lir .aı.,.,.,. llcl •fırı 6lr 
(•"""') ugılı,.. 

ı- Sag/a••n• rr• bir ... ıı. 
Min 11411 /lalı ,.,.ıertlır: 

.-ayfa sayla rayla ıayla lJıger Soo j 
1 2 s '· 5 yerler sayfa) -- -

400 2&0 200 100 eo aoı 
Krş. J<rş. Krş . Rı,. Krş. Krt. , 
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J-:Bir Nntimde wı•all 

(8) lcellme wırdır. 

4-lnr• " lc•lın .. adar 
tutacak lan ıer• ıön 
.. ,.,, .. ,. il~illll'. 

50N POSTA 

lnanllmıyacak Şeyler 

ince blr oardak, 
kaim bir bardaktan 
daha çok aıcaia 

dayanır. 

"1urray Murdoch 
lamlndeld bu 

tı:~~if Amerlka. ı apor• 
cu ltfr aeval• 
urfında bus 
llltUnd• ta• 
(400) hoke:y ma• 
çında •1•a•ııtır1 

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

Eaki lnglllz rahip· 
lerinden ve meıhur 
fen adamlanndan 
Roger.Bacon, (Rocer Beykoa) 
o zamanlar bir gün 
ıelip dünyada buharlı 
vapurlar, otomobiller ve 
tayyareler yapılacağını ıöy· 
lediii için (20) Hne hapiate 

ratmııtır-

Amerlkada Ma· 
dam Hofner 
lıminde bir ka· 

·x.l.~~~:..;:·.; .. :__ dana ait olan bu 
~ ~:....ı: t--;:.:.,~ kedi 28 yaım· 

.--c:::t ~ ...... ~1fi,!Jr 

dadır Ye tam 
384 yavru do

turmuıtur. 

ı ____ B_U_N_L_A_Rı __ s_ız_D_E __ B_IL_IR __ M_ls_IN_i_Z_? ____ ı 
Bileblllr Misiniz? 

6969 18081 

6989 999 
Bu d6rt rakkam grubuaa dik· 

katlı tiakıoız vı aıaiıda tarif 
edil•n hareketleri bilfiil yapmadan 

ıu auallere ce•ap veriniz: 

1 - SayfaJı baıaıağı çevl· 

rirHaiz bu gruplardan hanıileri 

deiiımez? 
2 - Sayfayı bir aynanın kar

ıııına tutaraanız bunlardan ban• 

filerl yine deiiım.ez? 
3 - Sayfayı baıaıaiı çevir

dikten ıonra aynaya tutaraanıı 

hanzilerl değiımeı? 

4 - Bu sayfayı ıeffaf farzet· 
ıeniz ve arka tarafını aynaya 

tutaanız o zaman bu ıruplardan 

hangileri değiımeı? 

Kaç Şekle Sokabilir 
Siniz ? 

Bir' cambazhane aahibinln Leo, 
Cim, Tom, Dik ve M11k iımindo 

bet tane adanı vardır. Oyun 
esnasında bu aslanl111 halka şek• 
linde etrafına dizer fak at aslan• 
larm sırasını ne ka<lar değiştirirıe 
dejiıtirıin Leoyu daima ayni 

Mürekkeple Resim 
Yapmak 

Kaleminizden kljıclın tlzerlne 

bl r damla mDrekkep damladıtı 

saman derhal 

kurutma k&iJ· 
dına aaldmr· 

11oız. Halbuki 

kurutulan bir 

lek• nihayet 
yine bir leke
dir. Fakat bu 
lekeyi kurut• 

madan kağıdı katlar ve birkaç 

aaniye aonra açaraanız bu çirkin 

mürekkep lekHinln ıarlp bir 

ı•kil aldıiını ıörUnUatız. Buna, 
. iyi bir buluıla birkaç çiıgi de 

ılz illve ederHnlz bir re1im elde 

edebiliraiaiz. Bot zamanlarınızda 

tecrübe •diniz. Eğlenceli dakika· 

lar geçireceğinizi ıimdlden ılze 

temin edebiliriz. 
__...,_·-----~·"""" ____ _ 

mevkide bırakırdı. Cim Leo'nun 

veyahut Djkln yanına teaadUf 

ettiii zaman onlarla daima kavga 

eltiilndeo bu deiithrmelerde onu 

bunlarm yanına koymazdı. Şu 

halde, Cimi Leo ile Dikin yanma 

tesadftf ettirmemek ıartile "' 
halkadaki 111aları değlttlrerek bu 

bet aılan kaç muhtelif ıekilde 

halka halinde dizilebilir 1 

Ciltler Nerede ? 

Reamimlıde tam bir takımın 

yalnız 1edi cildi ıarDDmektedir. 

Cilt numaraları Roma rakkamla• 

rile yazılmıt Ye geliıl ıüıel klmlıl 

baıaıajı kimisi baıyukarı olerak 

11ralanmıştır. Bunların aruında 

takımm birinci cildi ile en ıon 

cildi de vard1r. RHme iyice dik· 

kat ediniz. Takım kaç ciltten 

ibarettir ve reaimde olmayan 

ciltler hangileridir ? 

Hangisi Daha Evvel 
GördU? 

Üç arkadat ıabllde oturmut
lar, denizi seyrediyorlardı. Uzakta 
lıkeleda duran bir adam o ıırada 
elindeki tllfeğlnl onlardan tarafa 

çevirerek ateı etti. Arkadaılardan 
biri tüfeğin patlamaımı ftittl, 
diğeri namludan çıkan dumanı 
aöreblldi, UçüncUsft de hlraz ile· 

ride kurıunun denize çarpıp ıu 
kaldırdığını gördU. Şu hale naza· 
ran sıraaiJe, bu arkadaılardan 

hangisi tüfengin atıldığını diğe• 
rlndeu daha e•vel farkedebilmlıtl? 

Hangi Mektebe ı 
Glrecekalnlz ? ·----: 

Küçük 
Sıhhat 
Mektebi 

Mektebin tahıill iki yıldır~ 
Kayıtlara 1 Aj'uıtoıta batlaoır, 
ıonunda bitirilir. Bu tarihten ıon• 
ra talebe alınmaz. Mektep nehari 
ve meccanidlr. Mektepten çıkan 
ııhhat memurları ilk yıllarda ba
rem dereceai 17 den maaı alır
lar. Sonralan kıdemine ıöre d(.ıt 
ter devlet memurları ıibl maar 
ları artar. Müracaatlar ya Sıhhat 
V ekiletine veyahut ta mahaUI 
ııhbat mlldl\rlllklerlne bir lıtlda 
ile yapılır. Mektep Sirkeci Demir
kapı Aaker Konalı bltlıiğindedir. 
Kayıt ve kabul ıartlan ıunlardir: 
Tllrk tebeaıı ve hllınUhol aahibl 
olmalı, yaıı 24 ten bUyllk, 18 den 
lr.UçDk olmamak, Ortamektep 
mezunu bulunmak. Yatlara 18 ile 
24 arasında olanların mutlak 
ıurette aak•rllk yapmıt olmalan 
'feya heniz ıon yoklamalarını 
1aptırmıı buluamaları lizımdar. 
Uae mezunlan b• ka1dı bağh 
değildirler. 

Okuyuculara 
Cevaplarımız 

Beşiktaıta Sabriye: 

- Hakikaten pek genç mil• 
racaat etmişsiniz. Use imtihanları 
bltmlı gibidir. Çekinmeyiniz, ça• 
hımalarıaıza devam ediniz, aele ... 
cek ıene daha erken davranarak 
llıe olıunluk imtihanlarına 11iıe
billrslolz. 

• 
Tokat S.tenciler içinde No. 8 dt 

Etem oğlu Muznf fere : 

- lstanbul San'at Mektebin• 
girmenize lmkin yoktur. ÇUnktl 
mektebin tayin ettiği mıntaka 
memleketleri dahilinde d•ğilslniz. 
Binaenaleyh baıka bir mektep 
ıeçiniz. lıtanbul San'at mektebi• 
aln kayıt ve kabul ıartlarını 11 
Haziran tarihli ıazetemizde ner 
rettik, bir defa oradaD okuyunuı. 

* 
Harbiyede Leyllyı ı 

- Şimdiye kadar yllkHk lk• 
bıat ve Ticaret mektebin• imt(.t 
hanıız olarak tam deneli llı• 
mezunlarile Ticaret llHıi ve Ga• 
lataaaray ticaret kıımı mezunlara 
ahn1yordu. Vaziyet ıeçen aeney• 
kadar bu ıekilde lcll, bu HD• 
yeni bir yaziy•t var1a ve benli' 
buna mektep te bllmi1oraa, yll' 
pacağmız ıey baaittlr. Biltlln et" 
rakın1ıla mektebe gidiniz 'fe kaY" 
dolunmak iıtediğinlıl ıi>yleyioltt 
Eter yeni bir Taziyet 'farsa, .ıs• 
bildirmek mecburiyetinde kal .. 

caklardır. .. 
Okuy•oularımııdan Bedri YılcUİ 

rima: 

- Edirne San'at mektebin .. 
ıeraiti de, lstanbul San'at mek
tebi ıeraitl ıibidir. Eğer sfs il' 
tanbulda leeniı lıtanbul San'•' 
aıektebin• müracaat ediniz. s• 
mektebin ıeralti 11 Hazlr•• 
tarihli aaaetemizde çıkmııtır. 

* 
Turhal Şeker fabrikaeı ioıaıtl 

memurlarından Gündüz•: 

- Ankara Sanayi mektebinld 
kaydikabul ıeraitinl bulunduğuOJ 
yerin asker.ik şubesinden teoıld 
ede biJirainiı. 

ı 
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Milyonu Bulan Bir Film 

Gtç•n mevalnı içinde Alman· 
7ada )Bpılan ıerçekton dej'erli 
fHmler araaında yalnız bir taaeıl 
Yardır ki, henllz FranHnm hiçbir 
ainemasında ıösterilmemiıtir. Bu 
g6aterllmoyiıin Hbebi, aanıörden 
mUıaade ahnamamıı olma1ı mıdır, 
rokı.- acı hakikatleri ltltmey• 
kartı herkoaio içinden duyduju 
~tkinme midir 1 Bu dakikada 
kat'Jyetle koatirJJemeı, fakat tu• 
r.ıı muhakkaktar ki, Fransa bu 
filmi ıörmemekle, çenesini 1aran 
dibaya hldJselerlnin en 6nenıliıinl 
gö:dlnden kaçırmııtır. 

Bu filmin adı, yapıldıiı ıırada, 
bu ıUtunlarda kıea~a 1aıılmıı 

ol4uğu üzere, "Azmin ı:aferi,,dlr. 
Milli ıoıyaliıt firkaaımn ( Mtınilı) 
ı•hrinde topladığı bUyllk konır• 
eınaaında alınmııtır. Amacı Alman 
olu11enrlfjinln geçirdiği Hrpillp 
btıytlme 1&fbalarını aöıtermoktir. 
Bu, ,ok faydalı t1eria Fran•ada 
göaterilmeylıine yanan bir Franıız 
aazeteciıi diyor ki: 

Alman filminden bir 1ahae: Hitler dlyn nrlyor 

- Alman milli ıoıyalfıt fır
k&1ınm tasavvuf dereceıine var· 
mıı yurd aşkını henüz öğrenme
mif, Almanyada Hitlerizm cere
yauıuıo bir din haline ıeldliinl 
henüz anlamamıı, milyonlarca 
balkm bir tek iıtekle 1andıimı 
beniz görmemit olanlar için bu 
film gerçekten öğretici bir dersti, 
yazık ki biz bu deraten kifl der .. 
cedo iıtlfade edemedik. 

* .. Azmin zaferJ., adıadaki film 

açık haTada halk nU111ayl1lerJ 
eanuında ahnmııtır, baştan baıa 
tabii tablolardan mürekkeptir. 
RejlsörU, dUtllnenJ, tatbik edenJ 
Leni Rlefenstahl lımlnde bir genç 
kızdır, aabnelerinln filme alınmaaı 
için 16 opera tar, 16 operatör 
yardımc111, 32 makine, binlerce 
mikrofon kullanılmıı, 100.000 
metrelik bir film çekllmlı bunun 
içinden 97.000 metreal atılarak 

(3.000 ) metreli alıkonulmuıtur. 
Franıız aazeteciıl diyor ki: 

- Bence Azmin zaferi adını 
taııyan Alman filminin mevzuunu 
iki cümle ile hullsa etmek mUm· 

"Lfıtfen Bana Bir İş Verir Misiniz?,, 

imparatorluk kartah nıllli kartal oldu 

kUndilr, bu iki cllmlefde ıudurr 70 
milyona yakın bir halk kütleılnln 
bir noktada blrlıtmlı lsteji •• 
•ıkal 

Yarım 

G · C ,. S k• y ) Yüzden 
.~ry ooper ID e iZ l Haz Etmlg•nler •• 

Once Yazdlg"' l Mektup Sinema aan'atklrlarıma bemın 
•• hepıl d• perde berinde yarim 

y8zl• profilden, ! hele ıırttan g6• 
rDnme1I hiç Hmıezler, b'nuo 
içindir ki To'farlteh flllmlnde 
ıene kadın rolDntl r1apan Zllahr, 
opjektlfln önUDde kendlılnl hm, 
karıııındakt (Aadr• Lefour}u 
J&rım J8ıterecek ıekJlde poılu 
abaca beriki kıımıı, film bitince 
ıOylenmif, Zllahy'da ahenkli Mı· 
oar 1iv11lleı 

Oary Coop., yaahlc kıyafitintlf 

Ga.ıeteler ıinema 11n'atklrı nuımayı yazıyorlar. Anlattıklarına 
<lary Cooper ile ıinema müdUrll ıöre Gary Cooper 0DUjllıı gcce1I., 
<loı,ıvyn araıınnda ıe~eo bil' ko· ada altmda ,evirmekte olduju 

- Anlamıyorum, demft. Ke 
deaıek lıtl1011unuz 1 

V • ıu ce'fabı almıtı 

- lıtedljiofz ıamıa ptklll 
ınla11ıaıı, ılrı hiç te aptal 
detilılafıl 

Bereket ver1ln barıımıılaı, 
ırteıl 1ıD111 lradarl 

---,·-~---.. -------
filmin ıon parçaları hakkında 
malümat Termek Ozere ıeçenlerde 
Goldvyn'lni görmeye ılder. Söy• 
leyeceğini ı8yler. Fakat tam 
dııarıya çıkacağı ıırada hatırına 

ıellı ı 
- Blliı mlıiniıı . ki, aalaneyı 

çıktıtım ilk aUndea bu1Une kadar 
aekiz buçuk yıl oJmuıtur. Bu 
müddet zarfında ıizlnle ancak 
ilk defa olarak bugün yalnız 
kalıyorum. Bilmem, sekiz buçuk 
yıl evvelki o, yUzU glloeften yan• 
mıı kovboy kıyafetlJ aenc• ilk 

aırrı,, adı altında yeni bir filim yetim gibi beslenmlttlr. Yalnız 
yapıldı. Mevzuu bir .-·erece) • on bet ~irml yıl ıilren bu facia 
kadar komiktir, bir deroceye ka· artık bitecektir, zira neredeyse 
dar da zabıta romanlarından bir adam gelecek, onu alıp ba· 
ilham almıştır. Vak'a bir telefon baaına götürecektir. 
oda1ında başlar, burada makine Genç kız arkadaıını alır, ailr'at 
başında çal,tan, biri Ruth, öteki katarına biner ve f:lm de aüra'at 
Georgia ilminde iki genç kız katarının geçirdiği çeşit çeıit 
vardır. Blr de Skot iamindo erkek çarpıtma veya yoldan çıkma 
ırkada§ları.. tehlikeleri arasında devam eder. 

Ruth ötedenberl kendisini Görenlerin söylediklerine bakılırsa 
fiJim eS-lenceli, birçok yerleri de 

yetim samr, fakat yamlmaktadır. heycan vericidir. Bunda genç kız 
Filmin ba~ladığı &ırada öğrenilir rollerinin biriıini Mary Carlist 
ki, hakikatte bir mUyarderin ötekini de Una Markel oynamıı· 
kızıdır ve çocukluğunda yine !ardır. Erkek rolüne gelince bunu 
kendi akrabaıından olan bir Ruıl'lea yapmııtır. 

~~== 

Portekizde Yapılan llk Sesli Film 
----------------------....-

Köy Papasının Evli t lı k la r ı 
Portekizliler 

geçenlerde ilk 
aoıll flllmlerlnl 
yephlar, adı (köy 
papaıının evllt• 
lıkları) dır, mev· 
auu Portekizde 
binlerce nüsha 
basılıp ıatılmıı 
bir aık roma• 
nından alınma• 
dır. Mfnha vill· 
yetinden zengin 
bir köylO bUylik 
otlu (Danlel) 1 
köy doktoru ol• 
mak Uzere (Uı• 
bon) a yollar, 
Danlel mektep
ten dönünce nl• 
ıanlısı olan Mar
ıarltanın kız kar• 
deıl Klarayı HY· 

miye baılar, hal· 
buld, akıl teH• 
dUf, Klara da, 
(Danlel)ln yoklu• 
iu ııraııada, 
Dantelin kllçDll 
kardeıl Pedro Ilı Portıkfa fihalade bir GıGm toplama HhnHi 

nlıanlanmııtar. Ve fUlm bu nokta· ı lkl çift kendi nitaabluı ile evi .. 
da bir facia hf11l vermektedir. Decoklerd1r. Filme iki kız kardetln 
Danlel bir i•C• Klua71 koauımJe yetim olmalarından Ye köy papaıı 
1a çajırır. Fakat tam o ı•c• tarafından btıyllttılmllt olmaların• 
aiıanliıı Pedro da bir dolaımıya dan dolayı k6y papasmın evllte 
pkmııtır, ttlfenal 111 omu:ıunda• bklara adı Yerilmlttlr. 
dır. Bereket 'fe11lu, udık Mar- Bu ilk Portekiz filmlnl görenı-
ıarita rand•'fUJa gidenin kendlıl ler, bllhaua harici mınzaralardJ. 
9ldujuuu ı8yler, Ye kördllpm ıealerde 'fO rerll ıarlularda çÖll 
kındlllj'lndtn ,ıs:ıllllr, çOakQ arbk muvaffak olduğunu ı8yl11yorlar. 

Mari Beli 
Evleniyor Mu? 
Parla 11n'atkirlara araıında 

dolııan bir rl•ayete göre Marl 
Bell ••lenmek Ozeredir. Vara· 
ıatı adam da keadlıl gibi 1an' at· 
kardır ve komedi [frnaeıde çahı· 
maktadır. Maamaflh Madmazel 
(Marl Bell)ln kendiılne bir zengin 
tarafınJan açılan kredi ile bUyDk 
bir tiyatro lılettlilni 'fe çok 
kazandığını bilenler bu rivayeti 
ıUphe ile karıılamaktadırlar. ---
yerdiğiniz roUl hatırlar mııımz 1 
der. 

Goldvyn ı 
-Pek iyi hatırhyorum, cevabını 

Yerlr, bunu kendiliğimden söyle· 
memiş isem, bunun ıebebi sizin 
aibl büyUk yıldız haline gelenlerin, 
ilk baılangıçlannın hatırlatılma• 
ıından hotlanmadıklarJnı bildiğim 
içindir. 

Ve Goldvyn yazıhanesinin bir 
çekmeceılai çekerek içinden ıa .. 

Asri Zenginlikler• 
den Bir Nümune! 

Avrupa gaıetelerinln adını 
J•zmaktan nedenae çekindikleri 
btıynk bir ıtüdyo mlldUrU geçen• 
lerde bir muharriri yemeğe çağı· 
rır, muharrir ilk yemeğin albo 
kap içinde getirildijfol görüne• 
ıaşırır, fakat ağzını açmaz, yal• 
nız sonra da yemeklerin yine af .. 
bn kaplarda getirildiğini görünce 
dayanamaz: 

- Kuzum, ıiz hep böyle kıy· 
metli kaplarda mı yemek yeniniz? 

Diye sorar! 
-Elbette, ce•ahını alır! Yok· 

sa siz beni ka basaba bir adam 
mı sanıyordunuz? 

rarmıf iki kağıt çıkarır, bu 
kağıtların her ikisi de 13 haziran 
1926 tarihini taşımaktadır ve her 
ikisi de Gary Cooper'in el ynzııı 
ile yazılmışt r. Birincisi tercümei· 
hal varakasıdır. lkhcisi 11 Lana 
bir iş verir misiniz ? ,, diyen mü· 
racaat . kağıdıdır. 
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MUtblt bir gUrültll ile ıehrin meye CHaret edememealnl baldı 

Ozerfnde uçtukları halde, tehirde buluyordu. Ay ışıtı olmadığındaa 
hiç bir telAt Heri görfilmedi. Ne inmeyi enelce kararlaıtırdığı 
bir. tek. bat~rya ateı açmış, n~ d.e tarlayı bulmak kabil değildi. 
takıp lçıo bır tayyare yllkselmııtı. ... . 
Yalnız bir aralık bir projektör Diger taraftan her geçen ıanıye 
ziya11 Alman Hmasında uçan bu tayyareyi teblfl-.eli bir varlyete 
yabancı tayyareyi aramak için koymakta idi. 
yUkselmiş fakat bu sırada da Arkadaıınıo dizine doğru 
tayyare bulutların ara11na girmlı ej-ildl ve bloknotun Uıerlne: 
bulunuyordu. . . - 0Paraılltle atlayacağım, fa· 

. Bu ıurello salı~en ıararena-ız kat bir az daha yükıellniz,, d iye 
köyün, Leuna fabrıkalarının tize- d Ki' b il t t 'k tt• · ld'l yaz ı. ıma Bf e as ı e ı ve 
rme g e ı er. b' d b' df'-· 'k 

Burası Steele'in enelce de ta;yare ır en ıre -.ıne yü • 
gördUğü gibi baıtan aşağı tenvir se,tmeye başladı. 
edilmiş ve etrafı da çelikten bir Steele paraşUtll vücuduna 
duvar ile çenllmi,U. Burada, dört ·,ağladı ve arkadaımın elini sı· 
senedenberi, tecrübeler yapıl- karak tayyareden atladı. 
makta, ilk harpte kullanılmak _ 46 _ 
üzere yeni yeni kimyevi allahlar 
icat ve imal olunmakta idi. 

Leunada oturanlar, itleri ve 
vazifeleri dolayısile, dııan ile 
alakalarını tamamen keımitler, 
kr.ndi başlarına yaııyorlardı. 

F abrikalar:ın ve seksen evden 
ibaret olan amele kaynnnn etrafını 
çeviren üç metre yllkseklitindekl 
çılik duvarın llıtnnden dikenli 
teller çekilmit ye bu tellere kuv· 
vetli bir elektrik cereyanı veril· 
mişti. Ne içerden dlfanya ve ne 
de dıtardan içeriye girmek ka· 
bil değildi. 

KöyUn muhtelif noktalannda 
yedi tane kale vardı. Bunlarm en 
yükseğine o kadar kunetll bir 
Reflektör konmuştu ki, aeceleyin 
köyün etrefmdald arziyi göndOz: 
gibi aydın\atlyordu. Duvarların 
dııında, büyük bir saba tamami· 
le tesviye edllmlı ve temiden• 
mİilİ. Bu ziya altında, bu arazide 
yerde aürlikleuen bir ıolucaaın bile 
görülmeden ilerlemesine lmkla 
yoktu. 

F•brlkel•r 
Burada kurulan ve aırf aana

ylde ve ticarette kullanılan boya 
VHaİre ıibl kimyevi maddeler 
imal edlldiji iddia edilen fabri· 
katar muhtelif gruplara ayrdmıth. 
Bunların bazılarında hakikaten iddiı 

. Sür'atle düımeye baıladı. 
Üzerindeki paraısUt henüz açılma· 
mııtı. Bir lahza bunun bozuk 
olduiu, açılmıyacağını ve muhak
kak bir ~lilme doğru yunrlandı
ğıoı zannederek korktu. 

Fakat çok g~çmeden ıftr'atinin 
azaldığını ve göremediği halde 
parqUtOn açılmıt oldufunu hisae
derek derin bir nefH aldı. 

Şiddetle esen rOzglr onu 
havada oradan oraya aavuruyor, 
yllzllnll kırbaçlıyordu. 

Biraz sonra bulutların arasın· 
dan çıktı ve aıağıdakl karanlık 
arazinin adeta yavaı yavaı 

Un~ doğru yUkaelmekte oldu· 
j'uau gördll. 

Nihayet ayakları euya değdi 
ve dizlerine kadar kUçUk bir dı· 
renin içine aömüldU. Fakat para
ıUtnn aaraıntaıı ile muvazenesini 
bulamadı Ye bir müddet auyun 
içinde ıUrOklenlp durdu. 

Para.şUtn çözUp UıtUndeo at· 
taktan sonra derenin kenanna 
tırmandı ve nerede IH cereyın 
edecek olan faciayı aeyretmeğe 
hazırlandı. 

Halbuki bu faclanıa birinci 

Karanlıklar içinde inerken Ye 
ıonra da derenin içinde uğraşır• 
ken bir bombamn patladıiını ve 
bunu Oç lnfilikın daha takip et• 
tiğini duymamışb. Fakat timdi 
köytıo etrafmdaki havayı ay· 
dınlatan Ye beyaz kHkln ziya· 
nan içinde tayyare.t i lvice 
görüyordu. Fakat onda bir aara· 
bet ve gayritabillik vardı. Per
vanenin çıkardığı gUrOaüden ma· 
kine~er.nin aon sfiratle iılediğioi 
anlıyordu. Fakat buna raA'men 
tanare, kanat üatünde duran bir 
kuı gibi yerinden kıpırdamıl or. 
Havada olduğu yerde, hareketılz 
duruyordu. 

Stee!e atladıktan sonra tayyare 
ha.ada bir daire çizerek sllr'atini 
artllrmış ve avının üzerine inen 
hir ıabin gibi bombardıman 
edeceği ldSynn Uzerino doğru 
fnmiıtl. 

Top Ate,ı 
Fak&t tam iyi niıan ahomıı 

ilk bombayı savurduktan sonra, 
tayyaredekller, ilerleyemedikleri· 
ni, karşılarına adeta g~ze görUa· 
meyen bir duvar çakmıı ribi bir· 
denblre durduklannı hiuetmiflerdl. 
Sanki mukavemet edilmez bir 
mıknaha kuvYeti tayyareyi 1uka
rıya doğru itiyordu. Bu meçhul 
kunetln biran gevıediğlni hisse• 
der etmez tayyare biribiri arka
sına Uç bomba daha atmııtı. 

Stee!e timdi tayyare ile köy 
arasındaki bu düelloyu 1eyredi· 
yordu. 

Birdenbire kendisine en yakın 
olan kalenin damından bir batar• 
}a, top ateşi etme}• ba~ladı. Tay· 
yare b:r iki saniye kendi toplarile 
beyhude yere mukabele etti. Ba
taryadan at.lan mermilerin hiçbiri 
bota gitmemi,ti. Çünkü tayyareyi 
yukarıya doğru iten aynı mıknatıs 
kuvntl topların ağzını da otoma• 
tik bir surette tayyareye doğru 
tevcih etmişti. 

( Arka11 nr) 
edilen madd~er yapılıyordu. F~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kat diğerlerinde fen adamlarının T. f. C. 1. 
şimdiye kadar bulup keocH ken· 

dini mahvetmek için be,.rlyete Eş YA p •YAN G o s u 
hediye ettikleri patlayıcı madd.. 1 
lerden daha mtıthit, yıkıcı ve 

öldürUcU kudreti çok dada fada B u A 
maddeler arqbrıhyor ve bir ta· p A z A R 
rafdan da harıl harıl imal olunu· 
yordu. Bilhaısa tuhaf tuhaf ıekil· 
)erde yapılmıt binalardan mürek· 
kep \le tertibatı hepa:nden ziyade 
gizli olan F kıammda içecek sula· 
ra karı4hr1lmak için zehirler ya· 

. pılmakta, yine ıu Ya11taaile 
hHtalık yapacak mikroplar ye· 
tiıllriliyordu. 

Binbaıı Klima bu aydınlık köyU 
daha çok uzaktayken görmüıuı. 
Şimdi fırtına halini alaa rllzgArm 
önllne kattıiı bulutlar alçalmak i.a 
olduğundan, o da etrafını gtirc· 
bilmek içia oldukça alçaktan 
uçuyorcu. 

Ay bulutların ara11nda kay· 
bolmuttu. Y aklaıtıkça göılerini 
kamattıran Leuna fabrikalarını ı 
dyası, tenvir ettiği muhitin ö~e ini 
daha zifiri karanlık gösteri:, or~u. 

Taksim Stadında saat tam t 4 de 

M car-Türk Güreşinde 
Hükumet Murakıpları kontrolunda 

ÇEKiLiYOR 
Piyangoda hediye kazanmıyan!ar, teHlll mükifatı olarak hafta 

içerisindeki bfr ıeri mi:tl güreılere parasız lfİreceklerdir. 

Had1'an 20 

lngilteredeki Deh
şetli Kaza 

24 Kişi Kadar Ölü Ve 
Yaralı Var 

Demlryolu te111lzlenlrken 

Facia sahnesine umumi bir b•k•f 

Bir a-ece yarııı yolcularla dolu olup Newkaıtle dotru blltOn hızll•. 
ilerleyen ekspres, bir marşandiz trenile çarpıfb. Bu marıandiz öteki
nin arkasından ilerliyordu. Çarpan trenin lokomotifi yolcu vaıonla• 
rınm tepetİn• çıkmlfh. Gecenin karanlığı içinde, bu. dehıetli birt•Y 
oldu. iki düzüne insan öldü ve yaralandı. 

Yeni Netriyat : 
Yeni Adam - Bu haftalık 

Klima, Steele'i dCrterek önlin· 
deki bloknota ı 

Ankara Yiiksek Ziraat .ı mecmuanın 77 inci ıay111 çıkmıştır. 

lstanbul eallye S ancı hukuk 
mehkemealnden; Nuri tal'afıadea 

kan11 Beyı zıt Koaka cac!dHi 152 

Hyıh SG'.eymanıa evinde oturan Aaly• 

Zekiye al~ybin• aç 'an Loıı:nma da

naıada mlddel aleyhin ikametklhı 

meçhul oldutuadan arzuhalin 15 sil" 
mGddelle i'inen teblitine karıır 

- " Ay lflğı olmadıtı,dan 
artık sizi yere indiremiyeceğim. 
Atlayr> cak mıeınız, )Oksa kalacck 
m11ın11? .. 

Di) e yazdı ve elife dı arkada 
aaıh ohn paraşütü gfüterdi. 

Stecle aşağıya bakıyor, inme· 
ye mc cbur kalac ğı karan:ık 
sahanın darlığını ve yükHl 
bomba tayyaresinin aiırlığmı 
dü§ünü} or ve Klima'oın yere in· 

Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Ycka ~ k Ziraat EnıtitUal kalöriferlerl b:nalarmın kal6riferle ve 

katörr er te~ iaab olmıyan diğer blnalarlDln kok ldSmOrü aobuile 
1 Te~rinlsani 93S den 15 Niıan 936 tulhine kadar 165 gün için 
teshlnl ekai:tmeye konulmuştur. Şartnameainl ı&naek iateyeolerio 
Ynksek Ziraat Enatitl\ıil İdare MüdOrlllğllne •• 8171935 tarihine 
mUaadif Pazartesi günll saat 15 de lbalul yapdmak 6Hre 2025 
liralık tem·natlarinı EnıUtl yeznHin• J&hrarak idare •• ihale ko· 
müayonuna mllracaatlan. "'432., 

Bu sayıda lsmail Hakkının, Cami· 
nin, Adil Badurun, beykeltraı 
ZnhUlnUn, Vahdet Goltekloin, 
Tabir Sıtkının allkalı yazıları, 

makale ve biklyeleri •ardır. 

Mualllmler Mecmuası -
Iatanbul muallimler birllği tarafından 
ayda bir çıkarılan bu terbiye •• 
meslek mecmuaaıoın 40 ıDcı aayı11 
çıkmtıtır. 

yerlim it 

mahkeme 

oldutundaa bir nllahuı 

diYahanHin• uılaa dav• 

arzuhaiine tarihi ilindaa itibaren 
on gün içinde cevap ycrmeal lilzumu 
teblit makam na kaim o:mak Uzel'• 
illa olunur. (12S2S) 

J 
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Ölmeden Mezannı Kaz
dıran Adam 

( Mltarıllı dıwrıaıa ta•llll) 
Yuaıa: zı,. ,..,,. ~----~ !ONIG ...... Bu Adam Mezannı Yapbrdıktan Son~ 

Vahdettin, GözdelerindenMürekkepbir · içine Girip Boyunu ôlçmüıtir 
Her Ukkı mahfuadur. 

ff k Ol 
Kırkağaç, (Huaual) - Burada 

Kabı.ne Kurmaya Muva a muştu ancak m•aallard· tuadlf edilen 
•• ... ılrllm•mlt bir laldJa ole 

Saray •• padlph, ı•nlt bir 
nefea almfb. Tlrk yurdaacla, 
bulanık ıucla bahk ••lamalı ı.t .. 
,..ı.r d., arbk ..-mı nbatça 

'
&-ebllmeır=iaa1allD• kapdmıtlarch. 
Drkln yarlajuu takaime hazırla· 

aan ber kunet, birdenbire ıab
lanmııfl... Bitin bunlar; bu teY• 
klfabn memlekete blytlk bir deh
ıet nrditlnl aannediyorlar; bu 
tedhiften 90nra, artlk hiçbir Tttr
kla ,......... Wle ln•lclatamı· 
1acatıa• kaaaat ptlriyorlarch. 

Padlph, alha1et dedljiai 7ap
•lf damat Ferit Pap ll• badi 

' .. lllnlrbp bir ka-
~:= ettinliktea IODU blkt-
..U. lclar..ml blabltlll ellH 
...._ ~l•cleaberl kin beli .. 
dlll ~ lttlh&lçalara U,. h~ aç
..._ flJkl•darm, lataabulda bu
hmaa itilaf kanetlerlae sl••••rek 
milletin bir laımma brta a~blı bu 
laup, .. plaeaiz ki pek fedcli. Fa
bt ita fecaat deyam ederken 
pnk latanbalcla Ye ıerek Ana• 
clolada, kan atluacak daha bl
Jllk facialar ahun ıelmelde idi. 

latanbalda, ltiW Ol"Clulan ba.
lmmanclam ceneral Deapre, (kon
trol) aama albacla Harbiye Neza• 
ntiM btrw 1ae,.ı ,..ı..tinn;,u. 
Frum •• la.WS ubltlerind• 
••ekkep ola bu heyetler, (O.. 
...ı. HublJ• Nezareti) ade bl
nr oda ftıal etmiflu •• bana 
M (f .. k orda.U. lrtikt) namım 
.-....... Jaalllder, Mvku 
Kamaaılıpnı derhal tesirleri albna 
al••elM; (patllteh• W'etaek için 
tıııkkll ..... ....... • ...... 
tahkik •• taherrlal) babanelİI• • 
.-.llfhrln ftl"dlklerl zabitan 
u.ı.a •llClbince • lttlutçı za
Wtlerl taldp wttlımeje ........ . , .. , .. 

Ordu .._. piracle pbeal 
aldlrl biabap Cemal Bey, UIAla 
bçakphja t61uaetile .......... 
tarafınclu teyldf .ttlrllmif •• 
Franaıs brar,iluaa ı&nderOmlftl. 
• sat, Fraam ( ordu diYanahar
lııl) acle ima bir mulaak .. •dea 
............. laapiaceamaa 
...... eclilmfitl 

Harbi,. ........... ., 
....... taWlcllr ld ....... .... 
..atıHF ola,_lar, • klclk" .... ..,..... ............ ... 
-t ,w .. Frum n .. ... 

=:-~ı:=r..e 
.. ıill'tklen -· ..... ..... ,........ ............. ..... 
.. k ...... ......_.. .... .... 
..... (Amini Herlastoa) t•afm. 
... ( Tlrk or._aa ••••ap 
........... bdu laerfert, ....... _ • .....,_.lllk ................... ,e .... 
...... ıc11,. .......... 
~ 'l'Mr sabitleri, bu emre 
itaat etmek .. tarafa danua; 
... ilde teudlf ettild.-i .. .. 
lalaltl.m• batlanm , .... .. 
.... ..mtlerlal twendtl• .. 
ı..aı• ................ .. 
.......... klplrlJorl•, bliradet 
--- •k •biti .... - Nlcla ....... ,..... 
... blclar. 

DIJecek slW bir tam ah1or
I.; fakat .......... ·~e diki
... ı.uk lut ft kor tlbl 
.. lcla ,._ ............. -
.. _ ... Wr tek kellme 11,ı...,. 
•ıuet et1e.ı,or1ar&. 

Dalla ..,.._ clawaDan 
Framltr; ~sabitlerinin d.,
...._. bu bip aalu• çarça• 
laQ anlamlllar; •aalJetlerinl de· 
ilttltm.,• •ecbar olmUflartla. 
lt11tt1, Tlrldere 1aet ...... k 
~ ,,~cı•~ter l'n••Ya Mt1•nur 

larclı. Bunua bqka bir .. b.bl de ı pollainia emrin• lra.... s.U,onu• 
•ardı. ltlllf ordulara bqkumandan- ha? •• 
hia makamıada bir Frauız C.. Blw .We.. Arkumdan bir .to-
nerali bulunduiu halde, lnılllıler kat... Nalçah pmtaHa bir tekme.. 
bDtiln nDfuz •• kudreti bizzat Ondan aonra, namlt•alü lor~aç .. 
kendi ellerinde bulundurmak İl- Bitti mi?.. Hayır... Derhal bir 
tiyorlır, Adeta franmlara karp otomobil durdanla1or; (l•ıUJs · 
bile lllldmfyet iddia ecliyorlarch. polt.lne muhalefet ıWenn ) o 

(DIYell ltillfiye lııal ordu- adam, içine blollyor ; eter 1111-
lan poliı mldlrll umumial) unYa- bqa temJace i8e, Krolrer oteli 
mnı taııyan ylzbqı (Benet) 11- boclnununaf; JOk et• kdslru 
mlndekl la,Wz Jlzba...., aza• layafetaiz bir adamu, Arap1aa 
metli bir tqklllt Ylcucla ıetlr· laamaıa mdaa-a •bbJor, .... 
.ıftl. Beyotluadald {Krokır ot•• orada aaatufayorda. 
U)nl keadtalne merkez Y• kara- Ba aladanltrUI prd1Ja•lar1, 
ılh ittihaz etmlftL GaJatadül la,WZ aef_. elbı..ı.I ta•1•• 
(Arıpyan haaı)acla da bir pbe nm •• ermeal kOllitedlerlnclen 
teıkil 17lemlflL Gerek etelin Ye aDrekkeptL Hemea hepli ele, kalp-
ı•r•k hanın bodrumları, ylzbqa l.ıade tafachklan Tlrk dlpnaa-
Benetln tevldfhanelİ idi. htmm kin Y• pp hlalerlal .._. 

Benet, her,an emirler n9f1'e- dlrmek için ... 1111 olarak (Be-
dlyor; O.manh imparatorlutunun net) in ima Ya11tahjuu dvuhte 
paytahbnda, • hlk4metio •••cat •tmiflercli. Baaıu,.u.ı.. seçen 
kanuolannı, •• aaclrazamclaa lıu Tllrkl •Yftll alkemmelen 
jandarma neferine kadar bitin IOJUJorlır, oaclu __.. ela ba .. 
idare ••marlaruu hiçe ... bo butoalar •• dul lar~larla 
yarak• penuaz ltlr tliktatlr pbl da7aklar albada çlrlt11orlardL 
hlklm lllrlyordu. Bu iki zinclu, .. c1c11 •• ma-

Beaetin emirlerini lav laantl ••'fi birer maktel Wae •'-'iti· 
bir Hbeple lhlll edealuln acibe Dayalrtaa, •claktaat para plİmek 
derhal bir latlll& poli81 dikiliyor; için yapılan ltk•a Ye çektlrllen 
Jntllla _,eri lalformalllll t•yan ubraptın plcl.ran Ye ..._ u 
Rum ve ermeni terdmaa Ya- cleiildi. Her,O. cenJim eden hl-
11talile· diıet, yalnız bu faclalaıla kldauyor; B li ınn ıeçtikçe hadaduna arttuaa 

- •ı ra m. ..-.., artık ••-8' Mr la .. 
DlyorchL Ba cuaam Hbeblnl ,.klinl alıyordu. 

ıormak mlmklln dejilcll. Şayet Yllzbaıı Beaet, Kadakly tar.. 
o gafil Tllrk yanı:ıp ta: uda ela blylk t.lr hcllait liyuetl 

- Niçin?.. takip ediyordu. ( Moda) 1• blrb~ 
Diyecek olaa, &e'fap laamrda: caclar karclwm'lfln. Ea ........ 
- On lirL J•tm Hbeplerd• .W.yı Tlrk 
- Cam-. ben •• rapba?.. sabitlerlnl teftlf ...... p ......... 
- On bet lira. Jaa,..ttiriy_.. ı.. lt•anla kal-
- Y aha.. Kabahatim nı?.. •JOl'chL 
- Va7 •• Demek ki .. n, lasllla (ArU. •ar) 

Sisin Y aphrdığı 
Kazalar 

( llaıtuafl tinci )'iade) ı Vak'a f17le ......., 
bir IDrJ'ltl .. ,....... Derhal S.,ikt.. ........ • ... , 
kfrs•eablr. ......... llqladt. Dvvif iamlndeld im• kaJaia F .. 
Halk tanbit»aa mllitlerilae ••balaç• •çıldarmcla ••••ki. 
..raW.. eldujn bir mnda Aka1 ldaraW. 

Çek seçmeden vapurun etra• " Glztepe 11 •apunnua ........ 
fını aadaUar ve balıkçı b,.ldan llae utr•mlflll'· 
.... c1a; bi& tle e.._la kara1a pim- Ka11jm bat... llatlmall ku
rak, ancak 9 da klprlJe pi.. •uda tayfa-. Ka.D. kaJlim 
ltllA ., arkaau baih ola bir filikaya 

Pli .. • Kurblltl• atlamak 1.temlt. 6W fldcletle 

latanbal, 19 (A.A.) - Oç ıh ~•.'= eols ı.ı. 
en.ı.I 111 Jlblndea Y etilklJ • L- .__ L L--
• ___ _. &alade lrara ..... ı -d •1ecaaa _,..... .. ft ••• ur 
·--· ,.. _, ........ clnet ................... 
TrlJellmo kumpuJ••• Pilaa tir. Kayıkta balana dli•r ta,falar 
....,. .._ .. itlerin Tlrk pal klmlll t1cJ1k1e ıabtebaiflr " 
kurtarma ..., ....... Snu n- lataabala katlu ptlımitferclir. 
para tarafmclaa ,........... ........ ........... po• 

.... v.,..r .,.._ Oblnl• ftllyet •lı, Kl..a tecl.YI albna 
htanbal, 19 (A.A.) - • ... ... ........ 

bab San,.,ct. Nor Do,p ıo,.t UIJU .-.-r-.-.. --- Glttller 
lnmpaarawm A'-e• baadrah Enelld ... ......._ sel• 
4 Ma t.ı.k u. .. ,... ... ,.. .... ...... Jllchlan uı, •••• 
..... laaflfp 1ıan,. ..... 1>ont1 Git brcletl• • va, ... 
"kendi araçlarile lmrtabanattar· Ya,_. U. Pire,. ........... 

Pewd• 8lr •fllll ••••• .. lr•r•• Ye lllalrlYllerln 
ONu ........ 

Dla Fuvbahçe açaldaınula Allkadarlann lllncaab aetl-
hir lilllatleilie oa. .. a IN.e11 allade w.khl w -kanlilarm 
tle•ecle bir ı..aici lteyect1t a.-. ........ •blm.. mechariyetl 
rlle cln•et ..... plmlftlr. ı..w. I•••· 

muttur. Bitin kaaba)a .albw 
eclea ba lalcliM1I a,_ 1aa10-
rumı 

KaAbı•ızda ı.ı .. ..1••atphkla 
uinfan Tahir umlade bir llatl-

yar belediyenin J•al "uarhlanda 
kucllal için bir muar kUIDlf, 
içini tatla Ue lrd8rmlf Ye hu 
ı•JI tamamlanchktaa 10nra ela ... 
ıana içi•• puek bo1um llta
llal llpalftlr. Talllr ..atuklbea 
k•dill lldlldea ....... ...,. .. 
pablmak llu• bir de ...... da 
auartap laaurlatme. ....,... 

-. " ayak açlanaa ela Wr• 
MIYI fldaa cliktlnalpir. 

'9a• , ......... Miri•~· 
ola TaMr De koaatlal. Baaa 
..... k dedi klı 

- Meurum kulp laamlaclaa. 
Her ,.,ı. taaamdar. Ne ..... 

Tallir 

11ece1im1 tabB WlmlJoraa. Fakat 
...ı olu llecek clelll ..,._ ? •• 
Ea ı,w ... did• ... --~ 
Yana llc:llilm ••-• lllcln .. 
kamda ....... , t ............. 

Tayyare Kurumu içi.o 
Her Tarafta Çahımalar, Faaliyetler 

F edakirJıklar Devam Ediyor 
Tanar• 1mnm- ... a tebll- ( _, • ..,.,acaldardar. lltult-* 

k..mı bUu IJ• •• 1arcluiaa IJ• 1 bla klmr t1ccar nrcllr. 
yumak için ppdaa çthtmalu Alqam da Fatih parla bi ... 
bilyik bir imla Derlemek- 11Dda bir toplantı Japalmıt. P .. 
t..... ftapt, ..... ...,_. • .__ ••••W ca"ı•• 
ler için bir tamim 1aparak biti. prölrama slsllmitf:lr. . 
••morların Jıaya tehllkelhai bilea l>nn deO. TanarNe ~t, reTt ~ 

__ ..._ __ ı laalarmı kulae man .. • •uuur 
iye Ye Juumma 1• J&I' Paalıa&cll, Alebaaclr T..,..,_, 
ta•llJ• •tmlftP .... ...-.. ,.U.k Vwam EliıkJaa, doldtıt 
taabhltl.t aylara taW. edilecek v..... "-na ... _. 
" ....ıanadu taWtle ..._.. at ed.- IO ... lira taallblt 7a~ 
celdlr. ••• " haYa teltllU.1 W... 

Kualarcla ela ,_. INaftaa tar- IJ• , .............. 
ıue lmnmlan 7apelaaktadar. Ba lf. 
kun.ı... da laallan 11• "JM'Cldla Haber alclıiaw .... AbJ, 
ı,e J•••-larm teala eclecelt- Şirket Ha,n,. " it.iç ..,...._ 
lerA. idareli -•lara. laa•a kw• •• 

Ola Tlcent etlaaacla Wr top- •a. ber ar ....ıarmua Jktle 
1aıatı 7ap1l••ı, hiı it kollltell lkialal nraell karar albaa alnı 
tetlrll edllmlf, blriaei llDlf ttlccar- lardar. e. 1lzde dd1I •eral'-
larla firketlere mlracaat lçin de laariç olmak lzen .u.rlae ı..-
aynca d6rt komite 1apdmıtbr• para illikten lzerladea Yerec• 
Bunlar buıllndu ltlbariaa çalar lvdlr. 

· Kısa Bir ayabn Acı 
Romanı 

C ..... ıalJ 1 bMı1 JW• ) 1 - E.ldd• arbkla •tialY• 
_ Adın ae MDla? clum. MemurJarm lftahlVı mı ke-

Danma 1 barda, , .. ekleri •• ualcll ... 
: Kaç ,,..... ... 1 mlyorum. Dd ..... •a .. 
- .. ,..... • ..... iMii- bala .... 1 

ıl ld ? - ..... ide ...... ırWlıl 
• H..ku7ap ........ blllr? - Son 1a..... _. ı : Aa..... babı•-• .. apm l 11 fliJe .....,_,. titdm. 

da 1 11 Yab .. ldeW.. pi., .BM 1~ Sen duymam ma ....... btaabula 1oDachlar. Yab me'" 
babandan ? teplerinin bq ademma bat . ~ 

B b -·•-• bile ı•r- clum. O da banya ... d..cli. - a amaı- • 
.-. ben 1 Harpte llm .. I . Rafa ki ....._ 

y -•? Enıncum J J = O• koqp yardapadaa beri 1ab •eldel>lne ........ Dm • 
bal delil. cll9yaJI 1._.,_ı lataalaalda Jlyecek arbk, Ye lt 

_ Sm ldm balDJGI'? ta~ dit••• balaWI• ..ı 
_ Bı•i• Wr hakan•• ollt. •IJorm. ~ _ _. ___ 

pllr .U,m ki? Fakat .pr, 1a -..-
baraJa rf•ede b kalla onma 1 .. bnllauaua, pı..t ta llfa .. 

: ~..:•k.:.k.a.! .. L. elen dlpmeJ wailalerimiaclea 
- Yatapl ..,. mı? biriıaia hamiJ9tl harekete sep 
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Ölüm Makineleri işlem ye Başlamıştı .• ----------
Bir tek tUfenk aeıl l 
O anda ayrı ayrı yerden bir 

tUfenk ıesl, bir tüfenk seai daha! 
- Subuaka, Subuakal Allah, 

Allah! 
- Allah, Su buıkat 
işte ölüm makinesi lılemlye 

batladı: 
Önce ayrılmış eJJlşer kltflik 

liç aerdengeçtl bölüğü ayrı ayra 
yerlerden yalınkılıç düşmanın 

bağrına daldılar. 

Alman· Macar ordusunda hay• 
lurıımalar, koımalar, tUfenk, ta• 
banca sesleri var. 

Sönmek Uzere olan ateılere 
tdkmel r vurularak parlatılıyor, 
fakat inatçı, kaim karanlık 
bili her ıeyi, o!up biteni aözden 
aaldıyor. 

Yalnız, elli bin dUımanın içine 
da:an yüz elli ıerdengeçtinin nira• 
le?n, silAh setleri, almanca, ma· 
carca boğuk, sert kumaadalar, 
birkaç hurra, bu cehennem karan• 
ılıimda boğuıan iki korkunç devin 
luzlı, kavurucu ıoluğu ıibi, ordu· 
gihm Uıerlnde uçuyor, alçalıp 
)'ükaeliyor, toplanıp dalıalanayor. 

Düşman karmakarışık... Üç 
dört baıkm ve boiuıma cephHI 
araaında ne yana koıacağını şa• 

ıırmıı gibi çalkalanayor... Tayfun 
fartıoaılle tokatlanan kara, dUtUa
cesiz bir deni~ aibl... 

Türklerla ana baakın kolu, 
bin iki yUz kadar kırılmaz kılıca 
varan Uç alay tam piskolojlk 
anın ıeldliini anlıyor ve o zaman 
uzun yarma kolu pek iyi bilinea, 
pek uıtaca aeçilmit t8mseksiz 
çulcursuz arazi üzerinde • fırtına 
ile titreyip ullınao ıık bir ormana 
düten yıldırım gibi • dllımaolo 
en amanıız, en umulmayan yerine 
ıaplanayor .• 

Göd rlni ufuıtura11, slllhlarını 
arayan, hangi yana koşacağını, 

toplanacağını ıaııran düşman 

iizileri, Yeniçerilerin tavaf baltaları, 
ıipahilerin kılıçları, 0 deli ,, lerin 
dikerıli topuzlara ile ezilip kırılı· 
yorlar; eğerinin üıtüne sıçramak 
için elini yanındaki atının boy· 
nuna koyan bir Macarao aahtiyaa 
ıırhh kolu ta omuı baıından 
uçuyor, dayama çatalını yere 
saplayarak ağır tüfeğini yerleı· 
tirmi' ve fitilini yakmaya çalııan 
dev gövdeli bir Alman tUfekcinin 
b~ıı bir " Deli ,, neferinin topuzu 
ile çürük kabak gibi da.rmadağın 
oluyor. 

Demir adamlar ilerliyorlar .• 
ileri, Subuska, ileri! 

- Koman kurtlarım!. 
- Allah, Allah!. 

Büyük ölUm ıilindirl karanlık 
içinde yuvarlanıp gidiyor. 

Sıra ile yanan birkaç ordugih 
ateşinin ışıklara Alman topçusuna 
ve tüfekçiıine birdenbire, demir· 
den b;r kale gibi sıkı ve aert bir 
Türk alayının ııyrılmıt kılıçlarla 

;üs)enmit ön dizisini gösteriyor. 
A 1man tüfekçisi ateş ediyor, bu 
arada birkaç ta top patlıyor. 
Tür~ alayının başında bir gedik, 
vı • ulanlarla döşen mit bir dar 
sc.kak açılıyor gibi oldu. Fakat 
)'L lnız bu kadar. O anda g dik 
ölü.erin, yarahform üıttinde yine 
kapanı}Or vn Türk alayı yıldırım 

gibi topların, tüfekçilerin üzerine 
uğtıltulu bir dalga gibi ~ ıkılıyor. 

Ar~ık ne top sesi, ne tü ~ek sesi! .• 
Türk kılıcı, Türk b~ltası düş· 

ro~ın hattının bu parçuıında top
çuyu, tüfekçiyi doğruyor, kıyma 

albi kıyiyor. 

Ve o anda bu kıyamet gecesi 
yerinde TOrkçe bir kumanda 
ıUrlUyor: 

- At etlere, ııığa, toplara 
yakın gitme yok. Sata çarh, 
kurtJarım 1 • 

Alay kocaman, korkunç bir 
ejder gibi, başını birden uta 
kıvırıyor ve kılıçlı mızraklı demir 
kıvrımlarmı ıangırdatarak karan· 
lakta düşmanın en zayıf yerini 
bulup dalıyor ! .. 

lıte timdi dü,manın zırhı de· 
llndi. O kadar düıündüren düı· 
ıİıan topçu ve tüfekçi haltı ya· 
rıldı ; kırıkları yerlere aaçılmıı 
yatıyor. Artık ejder ke1kfo dişle· 
rlni ıırhın altındaki yumuşf\k 
ete saplamııtır. 

Denemeleri çok, görgüleri çok 
bir takım dUıman kumandanları, 
ileri gelen Alman ve Macar 
ıövalyeleri kendilerini oldukça 
toplamışlardır. Gerçekten büyük 
yiğitlikler göstererek f&fkınhğın 
önüne ıeçmek, karışmıı askere 
düzen vermek için çalışıyorlar ... 
Bu iti epeyce de baıardılar. An· 
cak onların baılarm_daki en kötll 
it bu boğuşma, bu karanlık f çin• 
de ne olduğunu bir türlü anlaya· 
mamalarıdır; o kadar ki: Bu baı· 
kının kaleden bir huruç hareketi 
değlJ, kaleye yetişmekte olan bir 
imdat kuvvetinin dıtarıdan yapıl· 

mıı bir baskını olduğuna inana· 
cakları geliyor. Ne hücumun ne 
yandan ıeldiğinl, ne de hücum 
edenlerin ne kadar olduğunu 
anlayamıyorlar; her yandan silah 
aeıi, ılllh ıakırtııı, haykırıılar, 
kitnemeler ve iniltiler.. Her yau• 
dan: 

- Subuıka, Subuıka I 
- Allah, Subuskal 
Bağaraımaları sıeliyor .•• 
Bir aralık Macar beyli ( Re.ıio 

oilu ) ile karıılaşan ( Nadajdl ), 
ona hiddetle haykırıyor: 

- Olamaz, olamaz 1. Bunlar 
Subuıkalılar değil 1 Sarı Şahin 
ıarp yuvasanı bomboı bırakıp 
bütün kuvvetini karanlık recede 
kumara koyacak adam değildir. 

( Rezin Oğlu ) anlatılmaz söz· 
lerle, şaıkmca kollarını kaldırıyor 
ve birkaç beyıadeıile kılıçların 

ve tulgalarm kıvılcımlar taçbj1 
bir yer• doğru ahlıyor .•. 

Bu gece boğuımasını, ylğitll· 
ğln, aakerliğln bu bUyllk örneğt 
okuyucularımıza daha uzun anlat· 
mağı gerek bulmuyoruz; oukadar 
ıöyliyelim ki: ıun açılırken Türk· 
lerin birbirinin izi UıtUnde döğü· 
ıen Uç süvari alayı elli bin dtiş· 
111anın yaptığı muha1ara hattım 

yarmıflı. Üç aaat süren bu döitlf• 
te düşmandan altı bin kiti yere 
serilmiş, ölnlerden yapılmıt kal
dmm üıtünden yürüyen Türkler 
en sonra düşman ordugahının ar· 
ka1111dakl ovaya çıkmıştı. 

Düıman orduıundan Macarlar 
çok can kaybetmişlerdi; çUnkll 
Şahin Beyin yaptığı plAna göre 
muhasara hattını takviye eden 
Alman topçusu ve tüfekçisi ile 
bot yere uğratılmıyacak; onlar 
yalancı hUcum ile kandırılıp uğ· 
raııbrılacakt•; o ıırada büyük bu· 
km kolu da en zayıf ve umulmaz 
bir yerden topçu ve tüfekçi ·hat• 
tını yarıp arkadan Macar ordu· 
ıuna adeta çevirmeye benzer bir 
manevra ile hlkum edecekti, her 
kesin bildiği gibi Alman topçu· 
sunun ve yaya tUfekçisinln o yıl· 
dmm gibi Türk atlısı arkasından 

gidebilmek için harekete ka· 
biliyeti yoktu. Hat yarılıp ta 
ovaya dütUldliğU zamaa baılıca 
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tarihli boraa durumu: 
Değerler borsaımm durumu 

dünkü gibidir. Fransız uluaal fon· 
doları ynkse1miye devam etmekte, 
değiıik gelirli değer_Jer ise gerHe· 
mektedir. Baıta SUveyt, Rio, 
Royal olmak üzere, arsıulusal de· 
ğerlerin bir çoğu da gerilemiıtir. 

Macar atlııile vuruıulacaktı. 

Geride kalacak Alman ve 
Hırvat yaya askeri Subuska için• 
de kapıf (yağma) a ve sandıkları 
gibi genç Türk kadınlarına kavuı· 
mıya koıtuklan zaman yanar da
ğın ağzına ayaklarile girmiı ola• 
caklardı 1 

Subuska kumandanlarının işte 
bUtUn bu dUtündükleri, hiç ol• 
mazaa düşündüklerinin en mllhiml 
olan bu ilk parça11 lıtediklerl 

gibi yapalmııtı. 
Biraz sonra doğacak giineı 

her yanı aydınlattığı zaman, Türk
ler, dllımanın kmmıkUllisinden 
kurtulmuşlar, 11 it cengi ,, [ ric'at 
muharebesi ] ederek yıldız ufuk
larına doğru }llksele.n tatlı bayırı 
çıkıyorlardı. Kumandanların hepsi 
zabitlerin en çoğu .. böll?klerinin ba
tında, yarala bereli iseler de, sağ 
idHer. Tatlı bayırda büyük kolun 
başında giden ve ıol kolundaki 

Haziran 20 

• 
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L.--------------·---------- Nakleden : Hatice Hatip -

Keşke Yanlışlık Olmasa İdi 
Memduha hizmetçi kızın bira& 

evvel kabvealtı tepslsile getirmlt 
olduğu küçük mektubu, birkaç 
kere Ostüate o'kuyor ve her defa· 
Blnda hayreti artıyordu. Mektup 
föyle baılıyordu: 

Çok HY'ifl dostum: 
Sizi yarın saat be~te nimde bera

ber çay içmeye dant edebilir miyim?. 
Eğer bana bu bir iki aaatı verecek 
oluraanız çok bahtiyar olacağım. 

Muzaffer Şnkl 

Memduha, Muzaffer Şevkiyi 
tanıyordu. Bu HTimli resaamı bir 
kaç ıUn e•vel bir baloda gör· 
mUştli. O ıece onunla birkaç 
kere danı etmiı olan bu genç 
oldukça hoıuna gitmişti. Fakat 
bu kadar ıathl bir tamf madao 
ıonra aralarında hiçbir huıuıiyet 
bulunmayan bu kUstah genç nasıl 
oluyordu da ona böyle bir mek· 
tup yazmıya ve onu evine davet 
etmeye cesaret ediyordu. 

Memduhamo aklı iıte buna 
ermiyordu. Ve bunun için tepıinin 
önündan kalkarak yazıhaneıinln 
batına geçti ve kalemi eline ala· 
rak bir mektup yazmıya baıladı. 

Alnı kırı ımıftL 
Efendim; 
Mektubunuz bent hem ıa~ırttı hem 

de kardı. Nasıl oluyor da benim gibi 
namuslu bir kadına bu tarzda bir mek
tup yazabiliyor1unuı... Siz beol yalnıı 
bir defa gördünüz ve ben ıizinle allka· 
dar olduğumu göıteren hiçbir harekette 
bulunmadım. Şlmden ıonra utanınız 

da sizinle taoışmıı olmaıuna hiçbir 
ehemmiyet atfetmeyen bu kadını bun
dan sonra rahat11z etmeye kalkış· 
mayınız. 

Memduha kendinden memnun 
bir tavurla mektubunu bitirdi. 
Doğrusu bu mektup pek güzel 
bir mektuptu; ifadesi de iıtediğl 
derecede ıo~uk ve katı idL 

Fakat acaba Inzumundan faz• 
la sert mi yazmııtı? Canım, nlha· 
yet fU Muzaffer ŞeYkl gayet ae· 
•imli bir gençti, çok hoı bir 
insandı 1.. Belki de onu bu kadar 
tiddetl• azarlamak biraz fazla 
idi !. . Bu kadar 1ert olmadan da 
ona bir ders Yerilemez miydi 
aanki?.. o henüz, o kadar aençtl 
ki... Ve Memduha ona yeniden 
ıu mektubu yazarken dudakları• 
nın ucunda anlayan ve mU1amıha 
eden bir gülümHme vardı : 

Azizim Bay Muzaffer Şnki'; 
Mektubunuz beni çok mltee11lr 

etti. Biz kadınlar en evvel beğenildi· 
ğimizi, onra aevildiğimfzi hiısetmek 

isteriz. Halbuki biı birbirimizi bir <it· 
facık gördük ve böyle oıauğu halde 
ıiı benden hemen evinize gelmekllğiml 
iıtiyouunuı... Hayır doıtum ıize gele· 
miyeceğim. 

Fakat ıiz bana bu fena mektubu
nuzu unutturmak isterseniz bu Çar• 
ıamba akıamı ''ıt ,, Hfarethao11ine 
gelip benimle danıedlniz. -Fakat baoı· 
nızdaki münasebetıiz dU9üncelıri at· 
mak ıadllı· çok, çok eellmlar. 

tl.emduha 

Evet bu mektup çok iyi ol· 
muı. adeta diplomatça yazılmııtı. 
Tehlike de itte onun böyle fazla 
diplomatça oluıunda idi. 

Genç resaam bu mektubu 
okuyunca kendiılnln bir kaç de· 
falar böyle mektup yazmıı oldu· 
ğuna ihtimal verebilecekti. 

Hem resmi bir baloda buluş· 

yarayı bağlıyan Şahin Bey gör· 
gülU gözile bütün kuvvetlerini 
töylece gözden geçirdi. Yanında· 
ki bölük batılardan birine : 

- Bana dört ' yüz kadar yol· 
daşnnız eksik görünüyor. 

dedi. 
BölUk baıı da oldukları yUk· 

sekçe yerden aıağıya bakıyordu: 
( arka1ı var ) 

makta ne mana Yardı?. Daha kn
çUk bir yerde ufak bir paatanede 
buluşmak daha doğru değil miydi?. 

Fakat, bir kahvehanede görül· 
mek ihtimali pek ziyadeydi. Kendi 
gibi tecrübesiz bir kadın için çok 
ihtiyatlı hareket etmek dedikodu· 
dan çekinmek lazımdı. 

Zihnen pek meşgul olan Mem., 
duba dalgın, dalgın bir •lgara 
yaktı ve UçUncU mektubunu yaz· 
mağa batladı: 

"Sevgili Muzaffer 
"Yarın size geleceğim ... Fa· 

kat ... ,, 
Tam bu aralık telefon çaldı. 

Telefonda konuıan Muzaffer 
Şevki idi: 

- Affedersiniz Bayan, diyor· 
du. Gayet fena bir yanlıılık yap
tım. Annemin bir dostuna kendi· 
ıini davet etmek için bir mektup 
yazmııtım, ıize de geçen geceki 
baloda, benimle lütfen dana etti
ğiniz için bir teıekkUr mektubu .• 

Dalgınlıkla bu ikl mektubun 
ıarflarmı birbirine karııtırmııım. 
Çok utandım ve çok betbahbm, 
rica ederim beni affediniz., .. 

Genç kadınm çehresi hiddet• 
ten kızarmıı: 

- Estağfurullah ..• Dedi, eaaaen 
bir yamılık, olduğunu anlamııtım. 

Telefonu kapndıktan •onra 
dudakları arasından: 

- Budala dedi.. Aramızda 
ne tatlı bir macera baılayabillrdl. 

Ve Uç mektubu da kllçUk, kü
çük yırtarak kAğ•t 11petlaln içine 
attı. 

Konyalı Bir 
Sporcu 

Blıikletle Üç Günde 
Şehrimize Geldi 

H11.uf biıikıeti ile beraber 
Yukarıda re1mlol g6rdUj'UnUz 

genç, Konya biılklet blrinciıl K. 
Rauf'tur. Kendisi Uç gün enel 
Konyadan çıkmıı, 750 kilometre· 
ilk yolu arızasız olarak katettik· 
ten sonra ıehrlmize gelmlftir. Bu 
arada Yolu üzerine dUıen tehir· 
lerdun Akşehir, Bolvadin, Aziziye, 
Eıkişehir, BozöyUk Burıa ve 
Yalovaya uğramış, buralarda 
ıeyahatinin doğruluğu üzerinde 
muvasalat, saat ve günlerini taa· 
tik ettirmiştir. Genç sporcu lstan· 
bulda yapılacak iken tehir edilen 
büyük bisiklet turuna lıtirak 
etmek için bu seyahati ihtiyar 
eylemitlir. Konyalı genç ıehrimiz· 
d.en a}nlmış, ayni yol üzerinde 
dönüt seyahatine çakmııtır. 
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Dil Balısl 

1 

YALNIZ OENÇ 
BIZLAB IÇiNI 

- Felsefe noktal nazarından, J o kadın da, annemdir. 
kadın" ar hakkmdaki fikriniz nedir?.. Bu cevap, bana biraz alay 

- Vallahi ne diyeyim, bil- gibi geldi. Ona, hakikati aöylet-
mem ki hanımefendi?. Kadın kar- mek için, ıarip bir inat hiHI 
ııı nda, felıefe u!emaaının fikirleri verdi : 
pek dağılmı9.. Adeta, dal budak - Canım, a~neniz.. O baıka. 
ıalmııt ır. Bunları birer birer ar- O, dOnyanın en tabii bir ıevglıl. 
zetaem, •izi bıktırıp usandırmm. Beu, haniya ıöyle Arızi Hvıi· 
Fikri Acizanem• ıelince... lerden bahaedlyorum. Malum ya, 

- Evet. aık, kapri•··· Eunlar da rubun 
- Bendeniz kadım, bir tek birer ihtiyacı değil mi? •. 

kelime i:e izah etmek lıterim. - Haaa, ıu halde it dejiılr, 
- Naııl?. hanımefendi. O zaman IİH hlale-
- Kadın, kadındır. rimln bütOn bellıatlle arzedebl-
- Amma Sait Bey, bunda lirim ki, adedini tayin edemeye-

izah yok.Eilikiı mOphemlyet var. cejim kadn çok kadın •e•dlm. 
- lıte bendeniz de, o mOphe- Meseli, yOz ••• 

miyetl arıetmek lıtiyorum. Fazla •• 
- Şu halde, kadın.. izahı - E artık bin, değil ya .• 

IDilmkOn olmıyan bir ıey demek, Çok faıla. 
Gyle mi?.. Amma, yaparaın ha?. On 

- Bendenizce iyi•!.. bi• mi? .• 
- Niçin?.. - Ondan da fazla. Batan 
- Şunun için ki Hanımefeadl, dünyanın kadınları. 

hayatta teaadDf ve tetkik ettliim Deminkinden daha f ula bir 
kadınlardan hiçbirinin ruhunu, kahkaha attım Ye: 
hislerini, arzularanı hulyalarım, Şu halde, dtınyadan daha 
kapriılerlni 6tekine benzetemedim. ıeniı bir kalbiniz Yarmlf, Salt 

Bir kahkaha attım. Bey. 
- Aman Salt Hey, ne yapa- Diye bajırdım. Salt Bey, ıayet 

Joraunuz?.. Zannediyorumkl çok tabii bir ıurette cevap •ercllı 
1anılıyoraunuz. A11rlardanberl, - Zaten han•mefendi, bu 
dllnyanın bllttln ıalrlerl, mubar- dDnyada rahat yqayabilmek için, 
rirleri, mlltefekklrlerl kadınları bu dtınyadaa daha. ıenlt bir kal· 
ayni zihniyette, ayni dtııllnDıt• be malik olmalı. Ve lif, biraz da 
tanir etmiılerdir. Kadına werdlk- kalenderlli• vurmah. Belki buna 
leri karakter, hep o mOıterek da, niçin? diyecek.iniz. Bakınız 
tlpdlr. ıize, kısaca izah edeyim. Ayıp 

- Evet amma hanımefencli; dejil ya, benim de bu aık, filo 
acaba bu tahliller, kadını baba dedikleri HYailer hakkında lauıuıl 
klflmidir?. bir nazariyem Tar. Şunu çok iyi 

- MeaelA... bitiyorum ki, Hvmek; bir ıztıraptar. 
- Rica ederim, mlıal lıteme- Hiçbir aıkın; ıahiblni, ebedi 

l 1 ? ıaadete kadar iaal ettiMnl bilmi• 1 n z •• •• 
- Ukln Sa it Bey? Siz, çok yorum; ltltmedlm de? 

1Dl1kUl bir vaziyettealnlz?.. - A .• Siz de az çok, bizim 
- Niçin, efendim?. mualllm• anna ıibl dltlnllyor-

- E, tabitdlrki; yarın, 6btlr gln 
izdivaç edecekılniz. O zaman, bu 
kadar müphem bir mahlük ile na• 
ıal blrleıebilecekıinlz. 

- E iıt• bendeniz ele onun 
için pek acele etmiyorum 1•· 

- Sait Bey 1 .• 
- Efendim? •• 

- Size birıey daha ıoraca• 
iım. Fakat çok rk• ederim, l:tu 
IUaliml aafi) eti•• hamledinb. 
Bana, yüıatlz ve laaya11z bir l11z 
demeyiniz. 

- Aman Hanımefendi, Htai· 
furullah ... Liıtfen emredin"z. 

- H•yatınızda kaç kadın 

•••diniz? 
O ; bi:I tereddüt, hiç dtııUn· 

llaeden ce•ap verdi : 
- Tek •. bir, kadın ... 
- Tek, bir kadın mı? •• 
- Evet. 
- Aman Sait Bey nasıl olur? 

Bu Hırda, on beı yaıında bir 
llaektep çocuğunun kalbinde bile, 
'f ahudi apart manian gibi düzü· 
laelule kadın yaşarken.. Sizin 
Iİbi hassas, sizin gibi ruh ve 
"•ıiden anlar bir.. bir .• 

- Emin olunuz hanımefendi •• 
ltat'iyen yalan ıö)lemiyorum. 
8ntnn hayatımda bir tek kadın 
•evdim. 

- Affedersiniz, çok merak 
ettim. O kadının kim olduğunu 
•orrnıya cesaret edebilir miyim? 

- Hay, hay, efendim, ben de 
•'ıe hü} ük bir ces-uetle cevcıp 
' ereyim ki, hayatımda ıevd.ğim 

Çalışmaları 
Otuz DördUncU Ll•t• 

1 - Fıkra - 1 Bölek, 2 Anlatık 
Örnekler: 1 - Kanunun ikinci 

maddesinin Oçüncll böleğinde 
2 - Y azınıım ıon böleğinde. 
a - Hoca Nasrettin 'in hanıl 
anlatıklarını daha çok 1enr1iniz? 

2 - Feragat • Öııeçl 
Ôntek : Yurt itlerinde 6zıeçi ilk 

ıartlardandır. 

3 - Fikri takip • Gtlderıe 
Ôrnek: GDderıe•i olmıyan adam. 

hiç bir iti baıaramaı. 
4 Davet - Çağrı 
Davetname - Çağrıbk 
Med'u • Çaink, Çairılı 
Örnekler: 1 - Yarın akıam için 

kaç çatrılık yolladınız? - 2 -
Don alqamki parti çapı•ında 
bulundunuz mu? - 3 - Y annki 
btlylk ,alene çağrıb (çatrık) 
mıımıı:? 

11 - Ziyafet • Şölen 
Otuz B•tlncl Llete 

1 - Azm • Dölen 
Azmetmek - D6lenmek 

Örnekler : 1 - Ttlrk hava11nm 
ıtıvenliğini ıajlamaj'a d6lendllr. 
2 - Dölen Ye dura bqlıea 
kunetlerdendlr. (Sebat • dura) 

a - M•nl• • Enıel 

BANKA KOMERÇiYALE 
ITALYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
İhtiyat akoeai ,, 144, 711S,S76,20 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın bqlıca ıehirlerindt 

suaELER 
logilterr, Fraoaa, lniçre, Awıtur· 
ya Macariıtan, Çekoslovakya, Yu
go~lavya, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır Amerika Cemahiri Müttehideıi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekntör n Kolumblyada 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL 'UBE MERKEZi 
Galata Voyvoda cadde1i Karaköy 

Palas ( Telef. 44841/2/8/4/5 ) 
tehir dahlllndekl acenteler: 

lstanbulda: Alalemciyan hanında 
Telef. 22900/3 /11/1215. 
Beyoğlunda : İstiklal caddeai 

Telef. 41046 
JzMIRDE ŞUBE 

Belgrad 
Mektubu: 

Halk Dilinde Birçok 
Kelimeler Dolaşıyor 

Usta, Ispanaklı Kes ... 
Şehrin Belli Eİ~th M~vkilerinin lsımferi De 

"Kale Meydanı,,, "Topçular" dır 

BeJsratlıa baıbea eadtlelerladea blrL .. 
Belırad, (Huıuıl) - S.lırad 1 Şofar yolr. Arkad•ı aaatlni çıka• 

Ruıça konuıan bir ıofGr bbe nyor: 
ıehrJ ıezdlriyor. Yanımda çatra• - Y ecli dakika kaıt-d 
patra Ruıça konU18D arkadqıa Şoför meydanda yok. 
tercDmeslle 6n6nden ı•çtlj'lmb - Beı dakika Yari 
blytlk binalann lalmlerlnl 6ğreai- Soruyorum: 
yorum: Belediye, Aclllye aarayı, - Kopraak 1etlıebillr miyiz? 
PoU• mtldDrlyetl, MllJt banka, Dltbmi7e •akit yok. Koıuc 
mUll tiyatro.. Sofyada da bir •ti- yoruı. 
ni ılrdtljOm .. mllll tiyatro., biaa- Arkamızdan bir H• : 

1101, ne yalan ıöyliyeyim, flpta - Nereye ? Dıha vakıt çok l 
Ue Hyrettlm. Bakbk. Şoflı', elinin ter1lle 

Tuna ile Sava nehirlerinin ku- aj'zım ıillyor. Saatini çakardı •• : 
caldaıtıiı noktada, inıaab birkaç - Daha bir aaat vaktiniz var, 
ay evvel ıona ermlı kral Alek· dedL Ne koıuyorauLuz 1 
aandr köprtlılnDa ortaaından, 
ıehrln umumi ıörünUıtıne gk 
atbk. Şoft:rlmtlı ıtıler yllzlll, tatlı 
llÖıll bir adam. Bq parmaj'lle 
havada yarım daireler çizerek 
anlatıyor: 

- Şu karııda 
0 Topçular .. me•kit. 

ıırdDtDntlz 

Baıka bir mi1&): lıtaeyon ya
kınlarında bir börekcl dükkinma 
ıirdik. On iki yaılarında bir çı· 
rak Hnlı 1apıyor. 

TDrkçe ıöyledik, anlamadı. Ca· 
mekandaki b6reklerl göıtererek 
lıaretle anlatık. Küçük çırak 
o zaman, bizi tUrkçe bilmediii 
hakkında 1Dphe •• tereddüde 
dUtUrecek güzel bir ttırkçe ile: 

- Usta, ıapanakı kHI 
Diye bağırdı. Öğrendik ki; 

bizden kalan bu iılmler, bizim 
Beyoğlu lokantalarının liıtele
rlndeki "Makaronl o graten,, ve 
aair tabirler gibi kullanılmaktadır. 

~ 

Lokmalarımızı acele acele 
çiğneyoruz. ÇOnkil trt:nln kalk
maaına tam on iki dakika kaldı. 
Hesapları gördük, otomobilin ya• 
auna fırladık. Har akil eeytanl 

Arkadapm da 1aatinl çıkardı. 
Saatleri tokutturdular. Biri ilçe 
d6rt, &teki ikiye iki Yar ! 

Şof6rDmlz ,aldU ; erkadaıımın 
omuzunu ııvadı : 

- Saatinizi bir saat ıtri 
almayı unutmutıunuz. 

_ - Merkezi Avrupa aaatl, 
Balkan aaatlerinden bir ıaat 
ıerldlr. Unutmayın ki mykezl 
Arrupa ıaatJ Yugoılavya hudut• 
(arından bqlar 1 

Ba 18&t hlklye1inl burada 
tekrarlaJ11ım, Yugoıla•yada en 
btıylğlladen, dlmen neferine ka· 
dar hlkllm ıOren bir ruhi baleti 
lf ade içindir. 

Yuıoılavlar "Balkanlı,, olmaya 
bir tllrlll kabul etmek istemiyor
lar. Bir Yugoılava "Anupah,. 
diye hitap etmek, prurunu ok• 
pmak için mükemmel bir ıözdDr. 

Ahmet Naim 

OSMANLI BANKAS 
TÜRK ANON!M ŞIRKE11 

TESiS TARlHt: 1863 

Sermayeıi: 10.000,000 İngiliz lirası 

Türkiyenio ba9hca §ehirlerHe 
Pariı, Marsilya, Nie,Loodra n 
Maoçeeter'de. Mısır, Kıbrııı, Irak, 

l ran, Filistin n Yunanistan'da 

Şubeleri, Yugoslavya, Homaoya, 
Surıye ve Yunanistan'dıı Fı lyaJleri 

vardır. 

Her tollu banka muameleleri 
yapar 
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Hicaz Veliahtı ingilterede 
Şerefine Ziyafetler Veriliyor, Kara Ve 
Deniz Kuvvetleri Manevralar Yapıyor 

H'caz kralının bllyOk otlu 
Avrupada seyahat ediyor. Muh· 
tel f merkezleri dolaıtı. Şimdi lngil· 
tere) e vardı. Oouo bu seyahati 
münaıeLetile lngiliz gazete:eri 
birçok yazılar yazıyorla-:-. Bu ya· 
zılar dikkate değer mah·yctted:r. 
onun içindir ki oku} ucu:arımıza 
sunu_ oruz: 

Hicaz krab lbni11uudun hllyük 
oğlu ve veliahtı Emir Suud Bo"ç!· 
kadan lngiltereye geçmit ve 11· 

bilde kralın mabeyincileri tar f 1 1· 

dan iıt .kbal ed:lmlştir. Veliaht 
kra lın m'aafirl olarak Londr~ da 

da on bet sıUn kadu ka ·acnk, 
ıerefine ziyafetler, balolar ve ile· 
cek, rsmikabuller yapılacak. iv.ev· 
slmio L n ~ün. eğlencelerinı i~frak 
edecd. tir. Bundan maada veliaht 
için lngiliz kara, deniz ve hava 
kuvvet eri tarafından müteaddit 
maoev:alar yapılacaktır. 

lng liz gazetelerinin yazdıkla· 
rma ı azaran: 

Em:r Suud otuz Uç yaıında, 

uzun boylu, atletik vllcutlu ve 
gn} et vakur tavurlu bir gençtir. 

Ömrilnde ilk defa olarak Av· 
rupaya ıeyahate çıkan Emir bir 
kaç t e ne evvel kahireyl ziyareti 
iıtisaa edilirse timdiy• kadar mem
leketi den hiç çıkmamıı, bUtUo 

hayatını içinde doğduğu, bUyll· 
düğü Vchabl kabileainin araıın· 
da geç;rm iş. Son derece mutaasııp 
olan bu kabilenin ananelerine 
aöre ~ etişmiıtir. 

Az yer, sigara ve içki kul· 
Janmaz, gllnde beı vakit aama· 

Emir Suud 
ı.ını katar ve her Hne muntaza· 
men Mekkeye aıf derek hacceder. 

Haftada bir defa elli altmıı 
ath ile ç&llere açılır •• burada 
harp talimleri yapar, cirit ve 
sair at oyunları oynar. Arapların 
ve bilhassa Vchabilerin nazrında 

en bul ük meziyet cengaverlik 
olduğundan ve ancak böyle bir 
hUkllmdara baş eğdiklerlnden, 
bunları idare edecek adamın da 
cenglver olması lazımdır. 

Emir Suud ise cengaverliğini, 

ce1aretinl ve zekismı müteaddit 
vesilelerle ispat etmiştir. Geçen
lerde Mekkede iken ba
baama karşı auikaat haıırlanmış 

ve dint bir iyin esnasında bu 
suikastçılardan biri bıçakla Hicaz 

l'-__ E_m_ı_a_k_ve_E_v_t~m Bankası ilanları 1 

Satılık Köşk, Arazi Ve 
Fabrika 

Esas No.ıı MEVKlt VE NEV'i DEPOZiTO 
101, 107, 114 BüyOkadada Kamino mevkiinde içinde 2500 lira 

beş odalı iki katlı köık, Uzerinde dört 
göz samanlıkla bir odayı havi harap ahır 
harap tuğla febrikaaı, bahçıvan kulübesi, 
bağ ve araziyi müşteınil mahal, Arazinin 
mesahaıı 20 hektar 6231 metre murab-
baıdır. [ Bundan 4 hektar 1700 metre 
murabbnı sahadaki orazl ve içindeki bet 
odalı kötkle &amanlık, ahır ve bağın 
yalnız üçte iklıi tat&ıta dahildir.] 

Yukarıda tafıilitı yazılı yer ilki peıin olmak Uzere Hklz ıenevt 
ye milsHi takıitle ve pazarlıkla aatılacak.tar. 

Geri bırakılan 7 takıit için falı alınmaz. lıteklilerin 22/6/935 
d '- l l l l "148,, cumartHİ srllnü Hat on a ıuuem ıe ıe mı er • 

* .. 

kralının Ozerfne atıldığı bir 
•ırada Emir Suud bir aaniye blle 
tereddüt etmekılıin bu adamı 
yakalayarak yere savurmuş ve 
bu esnada da omuzundan yaralan
mııtı. Fakat onun bu cesareti 
aayesinde de Hicaz. kralı mubak· 
kak bir GIOmden kurtulmu,tu. 

Yine geçen ıeoe Vehabilerle 
Yemenlilerin araıındaki harpta, 
babasının ordularınm başına geçmiı 
olan Emir Suud burada da cegiver• 
liğiai •e 1evkulcenteki mahare-

tini göıtermiıtir. kardeıinin ku
mandaaındald aakerleri doğru 
yoldan Yemene ıevkettlii halde, 
kendial kuvayıaaliyeai ile • be-

raber, toplannı ve zırhlı 
otomobillerini Yemen dağlarının 

sarp ve yalçm tepelerini •tarak 
ovaya inmlf, Yemen kuvvetlerine 

hiç ummadıklan bir cepheden 
aaldırmıt ve birkaç hafta içinde 
boynk bir r.afer kazanmışh. 

Fakat o en bnynk imtihanını 
daha sonraları geçirecektir. Ba· 
bası, emrindeki kabileleri ıırf 

kuvveti ve kendJ tahsiyetinin 
kudreti ile idare edebilmektedir. 
O öldüğü zaman bu kabilelerin 
birbirinden ayrılmağa, daiılmağa 
tetebbOı edeceklerine biç fUphe 
yoktur. 

Bundan maada Hicaz Kralı· 
nın bugllo hayatta 25 tane oğlu 

olduğundan Hicaz tahtına birçok 
rakipler çıkacaktır Ye işte ozaman 
Emir Suudun htlkilmdarbk ve idare· 
cflfkteki mahareti belli olacaktır. 

~ ~ 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALIGI 
Uman Haa, T elefonı 22925 

iZMiR SÜRAT YOLU 
SAKARYA vapuru her 

hafta PERŞEMBE günleri saat 
16 da Istanbuldan IZMIRE ve 
PAZAR günleri de IZMIR' den 
fstanbula kalkar. 

MERSiN YOLU 
GERZE vapuru 23 Haziran 

PAZAR 1aat 10 da Mersine 
kadar. 

lstanbul ikinci lflAs memur• 
1uAundan; 

MOfli• Cıvan Yakupyana ait aynk· 
kabı levazımı açık artbrma ile utı. 
lacaktır. lateyenlerfn 26 Haziran 
Çarıamba gllnU aaat oada Mercanda 
1 ıcılarda 43 aumaralı mağasaya ml
racaat etmeleri llin olunur. (12833) 

Kondisinin 
Davası 

( Baıtarafı J lnoi yOsde ) 
reımt bir tebliğ çıkardı, rejim 
meselesinde bitaraf kalacağım 
bildirdi. Çaldaria te, beyanatmda 
lideri bulunduğu partinin bu hu· 
austaki kanaatlerine karışmaya· 
cağını, berkesin iatediğl gibi 
H)ini •er~bileceğinl ıöyledi. 

Af Yok 

Atina, 19 ( Huıust ) - Bari 
telsiz istasyonu tarafından layan 
mahkumlarına genel af verildiği 

hakkmda neıredi'.en haberi bilk6· 
met tekzip etmiıtir. 

Asilere Para 
At'na, 19 ( Husuıi) - Istan

bulda bulunan mülteci zabitlere 
para götürmekte olduğundan 

tüpbelenilen Madam Fotepulu l'h
konulmuttur. ----

Bir Memurun 
Tevkifi 

lıtanbul paket poıtaneal me

murlarından Remzi isti otak dairesi 

tarafından tevkif edilmittfr. 

Remzi 3 yıl evvel taşra posta
hanelerinin birisinden gelen ve için· 

de a• derlıi b ulunan bir paketi 

tartmadan almıı, bu paket sahibi 

tarafından tesellüm edildiği zaman 
içinde dört derJ eksik çıkmıştır. 

O zaman, buzaman tahkikat yapıl· 

mıı, neticede memura dört deri· 
oin parasını ödemesi icap ettiği 

tebliğ edilmittlr. Memur da ı 

- Bana, ancak paketi tesel· 
lUm ederken tartmadığım için 

idari bir ceza verllebillr. Ben bu 

parayı ödeyemem. isterseniz bDk· 

men alınız, cevabmı vermlıtlr. Bu

nun llzerinı evrak adliyeye verll· 

miı, adliye de memurun mevku

fen muhakeme edilmeıine karar 
vermiştir. 

Remzinin mubakemeıi yakanda 
yapılacaktır. 

Haziran 20 
=" 

lstanbul 
itfaiyesini Kuran.• 

( Bathrafı 1 lnlci nyf ada ) 
iddia edilen bu cihetler aabit g6-
rülmediğlnden eski valimiz bearaıt 
etti. 

Ne garip tecellidir ki o, lıtall" 
bul yangınlarına bir nihayet vr 
ren itfaiyenin kurucuıu ola• 
adamdır ve muhakkak ki bll 
ıebrln kül olmamasını, biz, onuO 
bu kurumuna borçlıyız. Bu itİ' 
barla bu bak yerine gidişini ga• 
rlp bir tecelli diye vasıflandırdık. 

Ajanılar Delegelerinin 
Gezintileri 

Prag, 19 (A.A.) - Bağlaflk 
ajanslar arsıulusal konferan11 de
legeleri Slovakyada Demacoo•• 
mağaralarını gezmitler ve g&lle~ 
tabii güzellikleri ile dünyada et' 

bulunmıyan ıtalaktitlerln hoş glS
rüleri karşısında hayran kaınır 
lardar. 

Feci Bir Deniz Kazası 
Sidae1 • Yeni f•koçya 19 ( A.A.J 

- "Empre.ı • Of - Hritaln" geuıttl 
ile çarpıtan fngiliz "Kafiri•ton,, ,,. 
mlıl buraya geldi. Kaptaaların anl•l
taklarına göre, çarpıtma oldut' 
zaman geminin baıtarafında ıekl• 
tayfa uyumakta imiı. Bu tayfalard•• 
GçU çarpmanm tiddetl ile yatakl•• 
rından dG4mG1ler ve l'eminln yanıod• 
açılan yarıktan denize dökUlerek bO' 
tulmuılardır. 

Ötekiler de atır yaralanarak Empre•' 
of·Brltalne haatanHln kaldm1mıılar~ 

················································-········ Evlenme 
Mlltekalt adliyeci Bay Ak~ 

Özgllr'Un kızı Bedia ile mütekait 
zabit Rifat lskit'in oğlu Matbuat 
umum mfidOrJUğU İfyaılarmdsO 
Server lsklt'ln evlenme t6reterl 
dUn Ankara şarbayhğında yapıl
mııbr. Yeni çifte dirlik dOzeollk 
dileriz. 

latanbul ikinci lflls memut' 
ıuaundenı MOfJla Koço Beyko uıı• 
maaaaına Yuıuf Ziya tarafindan telı• 
lif olunan hükmüa mllzakerHl 1• 
paraoıa dafıblma91 hakkındaki al•' 
caklılar toplanmau 21/6/985 Cu121• 
günil saat 15 fe talik edlldltl n•• 
olunur. (12588) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Clnı Ye mevkii Yıllık Müddeti 

kiraıı 

Be§lktaıta Sinanpaıa mahallestnln KöprDbaıı cad· 
desinde elyevm TUtUu Dpoıu olarak kullanılan 

Ura 

eaki matbah ve erzak anbarı binesı. 1200 3 Yal 
Kağıthanede imrahor köıkn caddesinde 1 No. lu 
7 ahır 6 odadan ibaret mahal. 430 3 ,, 
T opanede Kışla altında. UstUode odası bulunan 
339 No. lu dnkkan. 150 2 ,, 
Sultanabmette Divanyolu caddeainde Sıhhiye MU· 
:r:eıi albı:da 146 No. lu dükkan. 146 2 ,, 
Boğaziçiode Balta Limanında Balıkçılık Mektebi 
arkaaında Refik Bey caddesinde 4 No. lu ve 20 
hayvan alır iki ahirla 8496 metre murabbaı avlu : 
( 95 liralık tamiratı kiracıya aittir. ) 89 3 . ,, 

Taksitle Satılık Arazi 

Yukanda cins ve mevkileri gösterilen yerler hlzalarıodaki kıra 
ve mUddetler üzerinden açık arttırma uaullle ayrı ayrı kiraya ve
rilecektir. lateklllerin vı feraltini öğrenmek iateyenlerin 1 /7 /935 
Pazartesi gllnll 1aat on dörtte yUı.e 7,5 pey akçelerlle mllr• .. 
caatları. (M.) 113337,, 
--~~_:..;;.__~~~~~~~~~~~~~~-----~ 

Esas No. ıı 

608 
Me\·kii ve nev'i Depozito 

Bakırk&yllnde Çırpıcı ve V ellofendlde 45 
harita No. 2 hektar 2120 metre murabbaı 
arazi. 250 lira 

Yukarıda yeri yazıh arazi ilki peıin olmak Uzer• aeldı. aen~vl 
\'e mfü:a .. ı taksitle ve pazarhkla satılacaktır. Geri bırakılan taksıt• 
ler için faiz alınmaz. fıteklilerin 24 - 6 - 935 Paı:arteal gUnO ıaat 
10 d a şubemize gelmeleri. "147., 

lstanbul ikinci lflls memur• 
luftun dan: lsta:ıbulda Yeşildirektı 
7 No. un müflis Filıp Nikolayidiı maea· 
eına murncaat eden Armon Rabinovİ· 
çiu istemi~ olduğu 385,20 Markın TGrk 
paraııi l tutarı olan 196 J' ra 45 kuruşun 
6 ınc ı sıraya kabulnne ve ııra defterinin 
bu suretle düzellilmelline iflas idare• 
ıince karar verilmit olduğu ilin olu• 
auı. (12584) 

Bir MUrebblye aranıyor 
Yeni doğmuı bir çocuğa bak• 

mak ve ann1&I refakatinde onu 
bUyiltmek için bir mllrebblyeye 
ihtiyaç vardır. isteyenler tartları• 
na ve haklarındaki malumatı 
Jstanbul poıta kutusu 176 adre· 
ılne ( Mürebbiye) ltmlle bildir· 
melidirler. 

~A~l(A 
Müal~hıan.lı 

HUBUBATUHlAm 

StHNAT 
va , 

KUVVET I 
Menbaıdaı ı. 

• 
' ' 

j 

İstanbul Liman işleri 
Umum Müdürlüğünden 

Uman itleri umum Müdllrlilğllnlln bir aeuellk ihtiyacı için satıo 
alınmaıı lcabeden 5000 ton maden kömürO 60 derecede ~o 2,5 ru .. 
tubet % 12,5 kül % 27,5 uçucu maddeler % 60 sabit karbon %72,5 
kok ve aasıarl 7300 kalörlyl havi olmak ve liakal 1000 tonunu0 

ihaleyi müteakip 15 glln zarfında ve mütebaki 4000 tondan 2500 
tonunun EylUI nihayetine ve geri kalan 1500 tonunun da 1936 sO"' 
nesi Şubat ayı nilıayetine kadar teslim etmek şartiyle vo knpab 
ı.arf uıuliyle ekalltmeye konmuştur. ihalesi 28/6/935 Cuma gUn~ 
aaat ıO da MUdOriyetln Liman hanmdaki dairesinde mliteşckk• 
mlldlran encümeninde yapılacaktır. lsteklllerin muayyen glln v• 
aaatte mezkdr encümene ve ıeraitl aaireyl öğrenmek için levazıJIJ 

ıefllğine mtuacaatları filo olunur. 
Ekıllmeye flrebllmek için 1000 Ura teminat akçesinin uınulll 

mldDrlök ••muine yab11lma11 ıarttar. "3334,, 



20 Haziran 

Amerikan Hayatı 

Amerikada Yeni Bir ; 
Moda Aldı, Yürüdü 

Bu Moda, Boıanma T ecrübeıidir 
V • Zenginlere Musallattır 

Milyoner Miılı Allan Ilyan 
lngllterede ıon zamanlarda 

ortaya bir "evlilik,, tecrübeıi 
uıulll çıkarmıılardı. Bu usule na• 
zaran bfrJbirinl ıeven, fakat it 
'eya paraaızlık dolayısile mUtte· 
rek bir yu•a kuramayan çiftler 
bir "evJiHk,. tecrübeaine iİriıi· 
yorlar, kadın ve erkek eskiıi ıi· 
bi ayrı ayrı çatılar altında yaşı· 

yorlar ve bir mliddet ıonra biri· 
blrlerllerlle q olabileceklerine 
kanaat getirince ve kifl para 
topladıktan ıonra birleflp kendi 
aile yuwalannı kuruyorl1rdL 

Şimdi, Amerikalılar bunun akıi 
bir uıulU, yani "boıenma,, tecrübesi 
usulllaO ortaya çıkardılar. Bunu ilk 
defa ortaya atan da meşhur Ame· 
l'ika milyoperlerlnden Thomoı Ryan- · 
nın torununun karısı, güzel ve şuh 
Miılı Janet Ryan'dır. 

Bu haftadan itibaren bllyUk 
babasından Uçyüz milyon dolar 
mir11 yiyen Allan Ryan ve karısı 

bir { ayrılık ) tecrU• 
bHi•• l'lriıecekler
dir. 

MUıtorelc alle ha· 
yatını bozacaklar, 
ayrı ayrı evlerde 
oturacaklar, her lkiıl 
de kendi doıtlarile, 

istedikleri aibl bir 

bayat yaıayacaklar. 
Fakat aralarındaki 
aamlmiyetl ve arka
daıhğı da idame etti
receklerdir. 

Bu tecrübe alh ay 
de.am edecek; ıayet 
bu müddetin ıonunda 
reya bu müddet zar-

fında birbirlerine olan 

eakl Ye kuYvetli aşk· 
lara tekrar uyanırM, 

o zaman yenJden bir· 
leşecelder. Fakat bu tecrUbe 

neticea\nde o aıkm ebediyen 

ıöndliğll anlatılırsa o vakit reımen 

boıanacaklardır. 

Bu çiftin evlenmesi bir zaman· 

lar gllnlerco, hatta haftalarca 

dillere deatan olmuı, yUkHk .01-

yeteye mensup blltiln aileler, hn

kiimet ricali ve diplomatlar dtı

ğün de hazır bulunmuıtu. 

Fakat herhangi tabakada 
olduğu gibi karı koca arasına 

giren blr ıoğukluk genç Ryan 

ile gUzel karııının arasına da 

girmiş ve onları bu tecrllbeye 

ıevketmiştir. 

Böyle hadiseler zengin aileler

de olduğu zaman iş gayet basit

tir. Derhal ya Renoya, yahut "la 

Pariıe sıider birkaç gUn içinde 

botanma işini bitirlYerirler. 

tstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

GALATA : Bayazıt mahallesi Hiaardibl ıokak yeni 12 

Muhammen 
Değeri 
Lira 

aayıh evin 1/2 payı. 1125 
EMlNôNO : Abıçelebi mahallesi mumhane sokak Hkl 

3 yeni 7 sayıh dUkkamn 145/240 payı. 3625 

Yukarıda yar.ıh mallar 28/6/935 Cuma ııtınU aaat 14 de peıin 
para ve açık arttırma ile 1&hlacaktır. İıteklilerin °O de yedi buçuk 
pey akçelerini vakti muayyeninden ervel y.tırmaları. (8.) 0 3447., 

1 let•nbul Beledlyesl lllnl•rı 1 
Senelik muhammen kiraaı 45 lira olan Unkapananda Haraççı 

Haramebmet mahalleainde kayık iakelesi So. kahve yer.i açık art· 
tırm'l Ue 936 senesi Mayııı ıonuna kadar kiraya verilecektir. lateldl 
olanlar ıeraiti anlamak llzere Levazım Mlld&rlüğüne mliracaat et· 
ınelldir. Arttırmaya ııirmek için de 3 Ura 38 kur&.11luk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubiJe beraber ihale ılinU ola11 817/935 

. Paıarteal sıünCl nat 14 de daimi eacllmende bulunmahdır.(B.) "3450;, 

SON POSTA 

JUVANTIN 
SAÇ BOYALARI 

_, 
Kallzuk E .;zaoe.:u Mus • .t.nz.ırJarıntlan 

iaçl.ann aablt n tabii renklerini iade 
~der. Kumral •• aiyah renkler de 
tertip edilmitlir. Ter H yıkanmakla 
dahi çıkmaL Daima aabit kalır. Ye· 
ırlne zaranız ve aıhhi HÇ boyalarıdır. 

Küçük Kirahk Köşk 

ı 
Ha•a Ye Manuraaı mükemmel, bah

~e, banyo, elektriti mevcut, mobilyell 
4 odaaı olan mültakll kDçDk bir kötk 
ldrahkbr. Oç oda11 da verilebilir. 

Sitil Etfal hHtanul kar91aında doktor 
Şevllııetbar aokaiı No 3 Madam Galarlnlye 
mUracaat 

latanbubul ikinci Ticaret 
Mahkemealnden; Bay Mehmet 
vekili nukat Bay lamail Hakkı tara
fından Dimitri Ye Manol n Magtle
lini aleyhlerime bia beıyOz lirauıa 
tahsiline mtltedalr ikame olunan da
•adan dolayı mftddaaleyhlerden Ma-
nol ve Mttgdeliniye gönderilen d Qva 
arzuhali sureti mumaileyhler ikamet
gahlarını terk ile Sırbiıtana ıittikle

rinden Ye hali hu·r ikm•tgihlannın 
da meçhnl bulunduğundan bahiale 
bil& tebliğ iade kılındığı milbaşir 

tarafındaa verilen meırubattan anla
tılmakla dava arzuhali suret·nin bir 
ay mOddetle ilAnen teblitine karar 
nrilmitür. Keyfiyet mumaileybJerin 
malQmu olmak Qz.ere ilin olunur. 

~ 

IHAll , 
HVL-VSf 

;v 
fSTAAJ8vt. 

(12520) 

Sayfa 1S 

ıı SPOR =ı 
Galatasaray-Fener 
Yine Karşılaşacak 

latanbul lik ıampiyonasının 

son maçında tek yan hakemle 
oynanan Galatasaray - Fenerbah
çenin uzayıp sıiden davam bitmek 
üzeredir. Mıntaka futbol heyetinin 
i\lnden çıkamadığı İf federaı~ ona, 
oradan da hakem encümenine 
havale edilmiıti. Hakem encümeni 
Galatasarayın itirazıoı makul gör· 
mtıı, oyunun tekran llz.ımgeldi

ğinl federasyona bildlrmİflİ?'.. 
Futbol federasyonu bu kararı 

lstanbul futbol heyetine blldir
mittir. Fenerbahçenln Galatasa
ray merkez muhacimi Adnana 
olan itirazı da yeni bir mesele 
meydana çıkardığından, şimdi de 
bu itin halli düşünfilecektlr. 

Futbol heyeti bu auretle Ga
latasaray, Fonerbahço, Konya 
Gençler birliği, Mer&fn idman yur
du ile Çukurova mıntakalarının 
doıyalarının tetkildle ancak için· 
den çıkılabilecek mlihim bir der
de ıaplanmıı oluyor. Bakalım bu 
yılan hikayesini na&ıl idare 
edecek? •• 

Merkezi · Avrupa Kupaaı 
Merkezi Avrupa futbol kupail 

maçları hararetle devam etmek· 
tedir. Çekoslovakya, Macarlatao, 
ltalya ve Avusturyanın Uk maç
larmda birinciden dlSrdUncUye 
kadar olan talamlan bu maçlara 
iştirak etmişlerdir. ilk devre maç
lannda Çekler Uç oyunda bir 

berabere, iki galibi yet aı.. .. 
lar. ltalyanlar dört oyunda iki 
ıralibiyet, bir berabere, bjr mal• 
liiblyet. Avusturyalılar Uç oyunda 
iki galibiyet, bir mağlubiyet; M,
carlar ise yaptıklen dört maçı da 
kaybetmi lerdJr. 

Şild Maçları 
lstanbul ŞiJd ıampiyona!\:ıun. 

yarım kalan maçlarına bu hafta 
devam edilecektir. Cumartelt 
günU Fenerbahçe ile Beıiktaı 
arasındaki ŞiJd maçı Takaim 
Stad)ıomunda oynanacaktır. .......................................................... ..., 

",Gençlik lllsımı .. 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan sikayetci 
asenız. eger birçok ilaçlar 

ehpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edecegiz. 

SEKS Ü Li N kuflanrmz .. 
Bu şayanı haytEt ilaç, terklbindeki 

k.K~r·· Sinirle~j, Beyin·i ihy?. ·I 
edici unsurlar sayesinde iki kelime ile · 

GENÇLiGIN TILSIMI dır ı 
KUTUSU 200 KrŞ 

8EŞ\R t<EMAl llAHllUT CEVAl 
ECZANESi SiRKECi 



16 Sayfa SON P{)STA 

~·-----------------,, Türkiye ~ 
Beşikten mezara kadar sağlam 

ve beyaz kalan dişler ! 
Dit macuna kallananıar birçok 
tecrlbelerden sonra neden dalma 

-RADYOLIN ~ 
de karar kılıyorlar. 

Çünkü RADYOLIN: 

• Ditltrde ( KUfelri - T artre) 
husulüne imkan bırakmaı. MeYcut 
olanları da eritir. 

e Diılerln mine tabaka11nı çizip 
hırpalamadan temizler Ye parlatır. 

e Aiıı:dakl mikropları % 100 
kat'iyetle 6ldftrUr. 

\ 

e Diı etlerini betler. dit eti haıtalıklarına 
mani olur. Ağız kokuaunu keHr. 

Siz de R A O Y O L İ N Kullanınız 
Odaa ve Kereste arttırması 
Bel2rat Muhafaza Ormanları işletme 

Direktörlüğünden : 
Belgrat Muhafaza Ormanlarının tensil ve lmarmdan 6t0rft 

mevcut kayın gUrgen, kestane Y• meşe ağaçlarından çıkarılmaıı 

g•rekll olan devrllmlt ve dikili olanlardan da kuru ve hastalıklı 
bulunan ağaçlardan elde edilecek tahminen "300,, metre mlk'abı 
gayrı mamul kereste ile "120,000,, kental odun 1935 yılımn hazi· 
ran ayanın 26 ancı Çarşamba rıttnn ıaat .. 15,, de muvakkıd ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarf 11ıulile arttırmaya konulmuıtur. 

isteklilerin muvakkat teminatı olan " 1125 ,, lirayı VilAyet 
muhaaebecllijloe yatırarak 1115,000,, liralık bir teahhOdtl yapabile• 
cek mali kudrette bulunduğunun ve orman lılerlnl başarabileceğini 
mUbeyyfn ticaret oda1ından ilin tarihinden ıonra taıdik edllmiı 
veaikayı muhtevi teklif mektubunu nihayet ihale .eaatlnden bir saat 
evveline kadar "Istaobul VilAyet binaıında Dalrei mahsu&unda,, 
toplanacak olan .. VilAyet Orman SatınaJma,, Komiıyonu Relıllğine 
verllmeai Ye ıartnameyl ıörmek lstlyenlerln llln tarihinden itibaren 
"tatil ınnlerl,. hariç 8Uyllkdere • Bahçek6ytlnde bulunan Belgrat 
ormanları lıletme direktörlnğile Iıtanbul Orman OirekUSrlilğlin• 
müracaatları. "3231 0 

~ ........................................... .... 
Mimar, Mühendi& ve Ressamlar 
Fabrikacılar ve Belediyeciler S i Z L E R E: 

RAPİD eczalı mavi kopya 
llAtıtıarım tavsiye ederiz. 

Relim maJ.ıemHI ıataa btıtllıa mağazalarda 
bulunur. R A P 1 D markuma dikkat ediniz. 

Toptan satış yerleri: 
lstanbul : Mahmutpafa Havuzlu Han No. 26 
Ankara : Ömar Nail GançtUrk 

~---------• NGmuneler meocanen gönderilir. 1.teyinls l 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Dejeri 
Lira 

BEYOGLU : HUıeylnağa maballeıl Ferldlye ıokak yeal 657 
81 ıayılı evin 3/8 payı. 

BEYOGLU ı HUseylnaia mahalleıi Feridiye ıokak yeni 1500 
83 sayılı evin 3/8 payı. 

450 BEYOGLU ı Hüseyinağa mahallesi Canbaz ıokağı eakl 
5 yeni 9 aayılı evin 3/8 payı. 

KADIKÖY ı Caferağa badcmalh ıoka~ eski 23 M. 1313 
yeni 37 aayılı e•in 3/8 payı. 

KUMKAPI ı KürkçUbaıı SUleymanağa mektep ıokak 
yeni 18 ıayılı evin J /4 payı. 

TAT AVLA ı Kllçük Akarca ıokak eski 12 yeni 8 
sayıh nin 30/120 payı. 

BÜYÜKADA : Cami mahalleıl Firuıata ıokak yeıal 16, 
16/l aayıh ev ve fırın. 

49 

169 

540 

Yukarda yazılı mallar 2S.6-935 cuma gUnO ıaat 14 • lıadar 
petin para ve açık arbrma Ue aatılacakbr. isteklilerin 7We 1•dl 
bu,uk pey ak,elerlal Takti muayJealndeD eYYel JatarmaJan. "lıf., ••3"f,. 

Baş Pehlivanlık 
ALATURKA YAGLI 

GüRES MüSABAKALARI 
BDBSA'da 

22 Haziran Cumartesi · 
ve 

23 Haziran Pazar gUnlerl 
En namlı pehlivanların iştirakleri 

temin edilmi§fü. 

MÜKAFATLAR: 
8&!f& ı 125, Baş altına 75, Büyük 

ortaya 50, Küçük ortaya 25, deeteye 
15 liradır. 

Hakem heyeti araaında meıhur 
Kurt dereli Mehmet pehliYan 
vardır. 

latanbul'dan Bureaya kadar birinci 
mevki gidip gelme 3 llrara kabildir. 
Diğer mevkiler ve Mudanya yolile 
yapılacak seyahatler daha ucuzdur. 

Yaz mev11iminde 

NOVOTNi 
Beyoğlunun en güzel 

ÇALGILI BAHÇESi dir. 

TAZE BiRA 

Büyük 20 Kadeh kuru,tur. 

istifade ediniz. 

Çektiği bat ağrııı 
Jeğil, inadcıhğının 

ctza11dır. 

Eter verilen naıihatl.rl 
dinleyip te 

GRİP İN 
ka,.Ierbıi tecrübe etaeydi bu 

ılbrablar çoktaa dinmlt 
olacaktı. 

GRİ PİN 
En ıiddetll baı ve dit ağrılarile 
Utlltmekten mütevellit blltOn 
ııbrablara kHer. Nezleye, karıklıfa, 

romatizmaya çok faydalıdır. 

GR!PlN kateleri RADYOLiN dit ma• 
c11nu fabrikaaıouı mtitehaaııı kimya· 
gerleri tarafmdan yapılır. Her eczanede 

vardır. 7,S kuruta eatıhr. 

~--.. SATıLIK HANE ~ ... 
Beyoğlunda Tarlabaıı oaddeelnde kö
ıe baıında, kapı11 eıkl Margırlt yeni 
kUfll çıkı sokak 19 numaralı kaıir 
hane ıatılıktar. 8 odalı, 3 ıofıa, 2 ta• 
raca 'H balkonlu, B mutbak ıerkoı n 
elektrik teıiıatı ve kuyusu Yardu. 
Odaları aydanhkt gllnetll n handar
dır. Talipler her saman evi gesebllirler 

•o• Po•• Matb•••• 
Salallal • R. Klktl 
.......,. ......... i 'ltlılr 

Haziran 20 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 
ikramiyelerini veriyor 

İstanbul Yerli Mallar Pazarmdan 26 Mayıs Pazar gunu 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarmdan 15 Mayıs Çarşamba gunu 
Galata Yerli Mallar Pazarmdan 22 Mayıs Çar,amba gUnU 

Mal alanlar ellerindeki ayni 
tarihli kuponlar mukabilinde 

Yiizde yiiz 
Parasız mal alabilirler 

ikramiye mukablllnde mal almedınnı:•• 

ayın •onuna kı.dar almanız rica olunur 

Yerli Manar Pazarlarında ikramiyeli 
Dikkat : satı,ıar Temmuz sonuna kadar ıurı· 

· cektir, istifada ediniz. 

R E V U E Saatleri 

en dakik, en huııaa, en mon modellu 

BEVOÖLU"nda, MISIRLI. fetlklat O&dd-1 SQ9 

O ALA TA 'da : SAATOI Ml!:VER TUnel Cadd-1 to 
fSTANBUL'da; A. KEŞIŞVAN, Sultan Hamam. 

Veni Camı Caddeeı 4 

ANKARA' da ~RIZA TEVFİK, Bankalar Caıscıuı e 

\Jmuml Oepoeu : lat&nbul, Bahçe Kapı, Tat Han ıg Taıaron : 21854 

_..44 SAHiFE 
1103 reılm Ilı ıllıl8 olan H O L İ V U D 'un modım 
~ ntııhası bu Cumartesi çıkıyor. Fiyatı yine 12 1/2 kuruıtur. 

KARAKÖY • 
ECZANESi 

HÜSEYiN HÜSNÜ 
Galata, Karaköy caddesi No. 5 

~-------·--ı-.. ... llllllli._ .................. -r , ' 
Denizyolları 

1 Ş LE TM ESi 
AeHteleri ı Karakfty KGprObaıı 
Tel. 42562 • Slrkeal MGblrdanade 

Haıa Tel. 22740 
··-.. •ı• ~ ........ 

iMROZ YOLU 
KOCAELi ya.puru 20 Haziran 

PERŞEMBE gtınll saat 16 da 
Imroza kadar. "34tln 

Trabzon Yolu 
ERZURUM •apuru 20 Ha· 

ziran PERŞEMBE aDnU saat 
20 de Hopaya kadar. 0 3412,. 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 21 Ha· 

&lran CUMA ıtınO Hat 11 de 
Menine kadar. "3413n 

. 

nasal teshir 
edlldlOlnl 
anlatıyor1 

Ceaaretim kınlmışb. Birçok geno 
kızlar zen,;ln İ%divaçlar yapmafa mu· 
vaffak oluyor n meı'ud yaşıyorlardı. 
llalbukl bana hiçbir teklif vaki olmuyor• 
du. Birgiin bir çin,ene kızı, 1eninlci gi· 
bi cazil•ellİZ bir ten, parlak bir burun 
ve yağlı görünen bir cih erkekleri uıe.k• 
(aştım dedi. Ve krem köptiklti Tokalon 
pudra8ınt kullanmamı taniye etti. B11 
pudranın şayanı hayret teeirit o güne 
kadar kullandiğım bütün pudralardan 
btiebütüu başka oldu. Yüzümdeki bütün 
parlaklık izlerini 11iloıiş, münbeeit meu• 
mab gidermiş ve cildim• bir erkeğin 
kalblul temhir edecek mat bir güzellik v• 
ıayanı hayret bir taravet vermiştir. Yal· 
nıı ~lr defa pudralanmak biltUn gün ••
ya biitün gece lçiu kafidir. Eminim ki 
krem köpuklü Tokalon pudruını ble 
laD&a. her kadın hem• ıebbaı ltlr ... 
•imlilik temia edıtbilir. 


