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Müstahsil sıl öldürüyorlar imtihan Anketimi!• 

6000 Liralık Bor 20 Bin Liralık Talebe De lmtilıa_n_ Sor-
. ... . ~ gularından VeTalımatna· 

Bır Bagıle Odenmczse ... mesinden Şikô.getini 
Ne Siz, Ne _Biz, Bir Cehalet Faciası Anlatıyor 

Ne De Kimse Buna Kızını Hayvan Gibi 
Hayret Etsin 

lsmlr, 21 (Huall •alaaltirlmlz. 
... ) - bmlr atlll1ell, ltltln ltlr 
Cuma0Ya11 mlatablllai JAlmld•a 
Uıilendlnn lalylk ltlr mlraltalaa-

Bukağılıyan Baba .. 
( De-waaı 9 uaeu Jk-'• , 

·-~----~--

Ka, .... 21 
(HUHI) - •· 
rada J•pd•akta 
ol•D dokuma 
komblaa11aıa te• 
aiıata blttltl içi• 
•aha tlmclldea 
le itin ldti çalıe 
ııyor. Bunlu 
kumu kadıa, 
lııımD erkektir. 
Kadıa ameletlea 
ltlrlnia baba11, 
laııma fabrikaya 
fitmHladen •• 
eracla kauaaaa
j'I para ile maato 

abp '-•et•• ç.k
ma11 korlnuUe 
kaıı ..... liapMt-

l 
( DHamı 9 '1DO• 

.., Is_,,. •••••f-•.t.t K••ıl Jkcle ) 
K••, """••• ••'•"• ,,,. h ı•i""• 1ı111.wı ••· •• .,,.,. ...... eril•.,., 

Buz lhtikirı 1 
Şu Mübareğin Kilosu (3) • Mi, Y okıa 

(S) • Midir Allahaıkına? 
Sıcaklar ~. _ 

t1,h,etll ıu· ~· · 

-,tte arttL 

la arad-, 

t.biatile buı 
ve ıu 1&rfiyata 
.. debptll •• ,. 
laiclı ve eo 9olı 
latenen .. ın..,. 
4e olduiu ,ıM 
ltu mlb .... w.r-
.ten bttb .... ..... 
lim fiaa farla• 
ICUoıu l'MID•• 
°'e aat.ı..ak , .. 
nlfli ol ..... ... ... __ ..... 
ataltihne. W. 
~D latedljl Jua. •r 11 pardon ,, 
mvald le• ı... 
nriltyer amma 
........ kMp ... 
mak ıartiı.. 

Oman lthMlr 
W hu ıartla (f .. 
lairde), birçok 
,.ylerde olclutu 
fİbl reMD1 fjatla 
llusuıi fiat ayrı 

ayrı ıeylerdir. 

Buzun kiloıu Uçe 
ıatılmak gerek· 

ken beıe a!ınır. 

Çünkü bayi aşa• 
iı vermez. 

Dert dinleyecek de ortada 
ılmdilik mi:teveffa M rko p.:şanao. 

ruhundan başka 1ecriin .. rde ki~ 
aeci:..ler ) okt..r. 

s.kalar taratmdan aatılan ıu te
aekelerinfo de döoOmll yüz parayı 
bulmu~tur. Eh, latan bul aibi bir ıey• 
yeb ıehriade buna pahalılık mı 
donir oiyecekaİDİZ o da doir11. 

Biat 
Denizinde 
Tir ki er 

Üç 
Büyük 
Türk J\miralı: 

Piri" Reis 
Miırat Reis 

' 

Hadım Süleyman 
Bir •••anlar K•r•denlz 
ve Akdenl•I kMdllerl lçltl 
tl•r bulan TUrkler, K .. ıı 
denl•den UM111an ve Hint 
de11lzlerln• •tbl•r. •u atıflar blnblr 9e9lt 
111•cer•l•rla doludur • 
Tlrk barr•lını bir z•man· 
ler ta Hint denlzlerlnde 
dalıaıandır•n bu Uç TUrk 
A111lrall111n maceraaı JU· 
reklerl hoplatacak aah· 
nelerle doludur. 

Pek Yakında 
Son Posta'd• 

-····~········-····-·········-·········· .... ···········-
Kutu Barı Cinayeti 

Suçlu, 100 Lira Cezaya 
Mahkum Oldu 

Adapazarı, 22 (Huıuıt) - Ge· 
çen 11ene Beyojfoada Kutu bann• 
da çalııcı Samiyi 6ldllrmektea 
ıuçlu Adilin mulaakemeli lzmit 
ağır cezaıında bltlrllmit •• ıuçlu 
100 lira para cezaaıaa mahkCim 
edilmiıtir. Adilin bu cezaya kar11 
raptala itlru bura •tar caa mah· 
kemul tarafında ela r..Wedll-
•iftir. 

Diyorlar Ki: 
Otları 

Arpadan, 

Denizin Ta Dibindeki 
Saydırırlar Da ... 
Yulaftan Sormazlar 

imtihan Tallmatnameal GarJp ••rdlr V••••llm ... 
- Eald a&ıelllk Kraliçeal mamıza devam ediyoruı. 

MDbeecel bUe, vlcudlne faıla Ve her ı6ylediklerini, hiçbiri· 
ı•len birkaç kilo yata bil.im ıini fedaya kayamadan yaı.ayorum. 
kadar aı ıamaada eritememiıtir. Slıl hem gtUdllrecek, hem de 
Meeell kendi beaabıma ben, bir ıaıırtarak düıündürecek olan bu 
ayıa içlnch tam dolruı kilo kay· cevaplara 16z ı•zdlrince, hiç 
IJettlm. biriılni feda edemeyiılml bakııı 

Bu ılılerl, J•Dl eylenmlt bir bulamıyacak11aı1. 
ı,,nvıylıl detll, Galatuaray 11... 4 

ılnln imtihan kapııında ter d6ken Son ıınıf talebelerhıden Suavi 
bir talebe 16yllyor. aolahyor: 

Ve bir arlradqa cevap verlyorı - Biılm blitüa daı Ue •. mizin, 

- Bu ıiclltle, huradaa dlplo- ıikiyetlerlmlıln •aı!lı Mnarifin 
maya aldıktan ıoara thdYuılteJI imtihan talimatnamealdlr. B·ı ta-
detll, haataaeJI lao11ayacaju l llmatnameabı kabilitatblk olmıyan 

Diferl clddU...... lll•• maddeleri ilıtellk ta, muallimlere 
ediyor ı itimat beılemeyea kafalardRn 

- Beı ay de11, bir buçuk ay çıkm.,. beulyor, 

Galata.ar•• t•l•h•l•fl•• bir V•" ••••lılaae4• 
ımtiban... Bir ,Un oruç tutup Slıe, laer kelim .... 1 hakli 
ta, dokuz ı•ce sahur 1emek slbl olarak clUe dola1abtleeetball ba 
bir ıey... tallmabaameabl bul madclelerlnl 

Çocukların bana ııra bırakma• d1leyeylm. 
dan dert yanıtlarından belli ki Mlıallerll• de IH»•t ed~mdea 
içleri iyice dolu. ıonra eminim ki, talebelerıa acı• 

Az ıonra, lzcl aaloaundald nacak halde olduklanna laaoa-
l'•nif maaanın etrafında konu.- cakaınız. (Dn••• M l•cl ylade ) 

r 
Mel)hur tubaf-

Çerez Kabilinden lardaa uıunoar
şılı Tıvf ik, o 

Yaktio kibarla-
rından blr satın Bir Dalkavuk Hlklyeal 

- Kulunur. da 
ltayılınm. Mu
bareiln otuı do
ka. tUrltt ye
metl olur.. bl
rlbirtaden li• evine dadanmıf, ""--------------

gidip ıellrmiı. ı tlftlr.. . . 
}fügün, eY eahibi, Tevfikle beraber Deylnoe, n aahıbı ıormuı; 
yemek ylyorlarken ıofraya patlıcan - Yi, haniya 1e9en cün 11vmım 
kı~artmaeı ııtirmlşler. EY ııahibi; diyordun? Ne çab•k döndUnT 
_ "Ben hu mubareği hiç HYmem!,, Tevf ık, o saman ıu cuvabı vermiı; 
Deyip elini çıkmi9: - Ben paUıoanın detil, efendimizin 
Tevfik de tabağını iterek; dalknuğuyuml 
- Ben dı Hvmem .. haımi gilçlür.. ir 

Yine bu azuoçarşıh Tevfik, YÜıe-
demiı. 
Aradan tio ıün ıeomlı, a•çmemiı, 
vine o 1.atla TeYfik aynı ıofrada 
buluımuılar. Yine orl17a patlıcan 
gelmlf. 
Ev 1&hlbl, Tnfll'i denemek l9ln 
bu 11fer de; 
- PaUıoaıı d"11ada 111 ook HV· 

dip HbsedÜI cUmı+ 
Te.Sk de derhl tollannı •Yayarak~ 

radan birinin macliıinde, yanındaki 
bir utın kulağına Lir 117ler fıııl
dıyormuf, Vezir, Tevfiğ• hitapla; 
- Kimbilir yine ne yalanlar uy
duruyoıaunl 
l >e) ince, Tevfik; 
- RfeodiııJ;i mıtbediyordum.. CI-

•ahını vermil). 
Tı/lı 



2 Sayfa 

[ ~allcın Sesi) 

Tramvay Şirketinden 
Geri Alınan 

Para ile Ne Yapılsın? 
Ak•aray, Çıracı sokak 3t 

No. Rlfat; 
- Bu paranın daha fula luamı, 

lıanbulluJuın ceplerindin çıkmııtır. 
Bu itibarla, bence, bu paranın JstaD• 
bala nrf olunmuı daha haklı olur. 
D040nllnce, aklıma ayJe hudutauı 
ihtiyaçlar ııellyor ki, hanııiıini diferl
ne tercıih edip le Hyaca41mı t•tırı
Jorum. Fakat lıtanbulun bedbaht, 
ıporcuları yıllardan beri Takaiaı 

çöplilQ-Onden kurtulamıyorlar. l.tau-
bula medeni memleketlere JU•• 
fır uri bir ıtadyom yaptırmak 
z.amanı çoktan Kelip geçmiıtır. Bu 
itibarla, bu para yilzümlzQ ecnebiler• 
kartı da •tartacak bir atadyum iaıa
ıına Hrfolunur1a ehemmiyetli bir 
lbti yaç ortadan kaldırılmıı aayıla
bilir. 

• 
Haliç Feneri, Direkli •okak 

19 numarah hane Mustafa: 
- Belediye bOtçealae, ea mubtac 

ininde bu kadar toplu para ıiraae

ıine aebep oldufu Jçiıı inıanın, 

tramny tirketine dua edHi ıeliyorl 
Bence bu para ile, bir tek büyilk 
it yapmaktanaa, birçok ufak tefek 
dertJeri ortııdan kaldırmak daha 
muvafıktır. Meaell, latanbulun icap 
eden yerlerine, kclprübaı ndaki ıribi 

halalar kurulabilir. lilrbedeki gibi, 
ucuz lokantalar açılabilir. Pek karnnlık 
aokaklara ıtık temin olunabilir ve 
hiç olmana, Gıerlerinde yürUnemiye
eok kadu bozuk yoJJar dlbeltiJebiJir. 

* OskUdar, Nalıncı sokak 31 
No.h bakkaliye sahibi Musa : 

- Bu ıehrio 60 bOyDk ihtiyacı, 
bence haat•n•• diıpa111er ve çocuk 
bakım yeridir ve bu, ıorulmıyacak 
kadar ltlklrdır. Zira bugftnkO halde 
memleketteki muhtaç çocukların 
adedine aiabeten llHYcut ~ocuk bakım 
evleri, dende kuJık kabilin dendir: 

Yine meaelA tedaYiye muhtaç haa
taların ıınfktarına nlıbete11 yatak adedi 
7ok denecek kadar azdır. 

Hele diıpaDaerlerimiz o kadu 
kıttır ki, muayene Ye tedaYİ lçin 
haftalarca •ıra beklemiye mecbur 
kalan fukaralar Yardır. 

Bu itibarla bence, hastane, dt ... 
paoaor Ye çocuk bakım eyi, mHelA 
bir opera, bir tiyatro, bir ıtadyom 
blna11ndan ıok 3nce l'ellr. 

EYvell eıa bayıtl ihtiyaçlarımızı 
gld•relim Ye bunlara niıbeten IGkı 

aayılabilecek ekllklerlmiıl ıonra 
dUtllnellm 1 

Ürken Bir Beygir .• 

Bir Kadın Memuru 
Yaraladı 

Taksim maliye memuru Bayan ifa
kat don bir kaza geçirmiıtir. Bayan 

lfakat o civarda Karadut ıokağmdan 
geçmekte iken ıllratle koıan bir 
beygirle karııJaımış, Beygirin 
çarpmasile muhtelif yerlerinden 
yaralanmııtır. Hal vanın ıahlbl 
Kadri tutulmuıtur. 

Buğday Dün Yükseldi 
Bu Yükseliş Ve Alçalış Da Bir 

T ahravalli intizamı Var 
Buğday flatlerl dlln dikkate 

değer bir yUk1elft glSstermittir. 
Borsada 7 kuruş 35 paradan iki 
kalemde 45 ton buğday •atılmıt
br. Yumupk buğdayın en ucu· 
zu 6 kurut 15 paraya eahlmııtır. 
6 kuruı 15 paradan · 7 kuruş 35 
paraya kadar muhtelif Hatlarla 
14 kalemde ıatı]ao yumutak 
buğday yekunu 285 tondur. 248 
ton da sert buğday ıablmıttır. 
Sert buğdayın flab da 5 kuruş 
15 para ile 6 kuruı arasındadır. 
Bu fazla ylik1elifin 1ebebi değir
menlerde ıtok mal kalmamıı 
olması ve don bu yU:ı:den ahcmın 
f azlalapp tabcının aıalmıı bulan
maaı idi. 

DUn boraada bir yağmur le•• 
hası açılmııtır. Bu levhada Ana
doluda yağmur yağan mmtaka
lardan gelen telgraflar borsacı· 
lara göaterilmektedir. 

Ağaç Kesmek 
Yasak 

iç itler bakanhğı bOtnn bele
diyelere bir tamim yapmıf, ıehir 
dahil ve haricinde her ae şekil
de olurn olaun ağaç keailmesinl 
ıuretikatiyede menetmiıtir. Ba· 
kanhk bu tamiminde, yerine ağaç 
dikilmek Uzer• Akşehir• 3 kilo-
111etre muafey• kadar hat bo-
yundaki bütUn aiaçların kesildi
ğini, bunun yerine ağaç dikilse 
dahi doğru olmadığım bildirmiı· 
tir. Belediyeler badema fO&e, 

demiryolu ve ıokaklardald •taç
ları keaemiyeceklerdir. 

Floryada Faaliyet 
Florya plAjtnın imar Ye ıılahı 

için çahımalara devam edilmek• 
tedir. Yeni yapılan lnıaat ıu bir 
iki ay içinde bltirilmlt olacaktır. 
Şarbayhk muaYinl . Himit dDn 
Floryaya rftmiı ve lntaab ıöz· 
den ıeçirmiıtir. 

Marmara Faciası 
Geçen ıcme Marmarada vukua 

gelen facianın muhakemesine ağır 
cezada devam edildi. Birçok kim· 
aelerin ölümüne sebep olan bu 
faciadan suçlu olarak tutulan 
HUsnU kaptan, Faik •• Şevki 
hidlse Uzerinde bildiklerini ıöy-
lediler. Bu arada gelmiyen ıahit-· 
lerin çağrılma11 için mahkeme yine 
başka bir gline bırakıldı. 

l~adolu Ajansından Bir San'at Sergi-
Bir Sorgu sinde Hırsızlık 

nln~ea:y~110ı~:i~I~ ;::r~::: b:~::~ Üsküdar kız Hn'at mektebinin 
iki telgraf gördük. Bunlann blrinciai aergieinde teıhlr · edilen eşyadan 
lııpanya kabinealnin ııyaaal g<isteriı- Zebraya ait bir kat olbiıe ile 
lere yeniden izin verdiA'ine dairdL kıymetli ve emekli bir blUtiz aıı· 
İklnci•inde iee, lapınya iç lılir 
Bakanlıfının ılyui teHhürlerin, rılmıtbr. Daha ••vele• de taleb .. 
nıe1elA aokaklardaki kıtkırhcı ma- den birisinin 30 llraaı çalınmııtı. 
biyettekl nümaylılerhı ya1ak edU- Zehra bir sene emek vererek 
diği bildiriliyordu. 

Ajaoaa göre acap bunların ban- yapbğı bu işlerinin çabnmaaından 
gisi doğrudur? çok mUteeuir oJmuı Ye hUngUr 

ı ____________ ___.I hllngOr ağlamııbr. 

Maltepe Vapuru ••• 
--·,---··-- llfl9' ..,.... ...... .. Q9ut ..... 

Siıin Mi, Sis 
Cilvesine 

Düdüğünün 
Kurban Gitti 

Mü 

Maltepe vapurunun Fener ön
lerin do karaya oturma11, ortaya 
bir iddia çıkardı. 

Buradat ıis dndnğo vardır. 
Ya bu dndnk çalıyordu. ' O tak· 
dirde aiıll havalarda bu nevi 
düdilkler lıe yaramıyor. Ya, çal· 
mıyordu. O takdirde meı'ullerinl 
cezalaodumak IA:ıımdır. Biz, bu, 
mllnasebetle, Tahlisiye Umum 
MUdUrll Necmettin Erolla 2örüş

tllk. Bize ıunJan ılSylodl: 
.. - Sis dDdUklorimlz munta• 

zaman çahımaktadır. Biz bun· 
ların çehııp çalıımadıklarını, dü
düklerdeki, kontrol kağıtlarından 

l anlarız. Meael4 Oç ,On evvel 
Fenerbahçe Onllnde Maltepe 
vapuru oturduğu zaman da, ora• 
daki ılı dlldüğUmUz çalmııtır. 
Kontrol klğıdı dildOğlln (6,40)dan 
(8,40) a kadar lld 1aat çalııbfını 
aöıterlyor. " 

Siı dlldllkleri çaJııbjı halde, 
aeslerinln duyulmamaaının neden 
ileri geleblleceği suallnet 

" - Bu. alain gösterdiği baıı 
cilvelerden ötUrlldUr. Bu da ılıln 

keaafetine bağlıdır. Bazan en 
yakın yerden duyulmaz da en 
uzak yerden duyulabilir. Bu hal 
daima kaptanları ıaıırtmaktadır.,, 

Cevabını vermfıtir. 

Biri Ötekini Vurmuş .. 
Öteki De Onu Vurmuş Ve Böylece 

Karşılıklı Vuruşmuşlar 
Dun, bir ıa bıkah, kendi aley· 

hine ıahadet eden bir adamı 
Galatada vurmuitur. Fakat bu 

Jaralama keyflyeU bir taraflı 
llalmamıı, yaralanan da can acııilo 
Gteklol vurmuştur. 

Bu şekilde blriblrlerinl yarala
yanlar, Galetalı sabıkalı Arap 
ŞnkrD ile Hasan F obml fıminde 

biridir. Haaan F ehml, Arap Şlik
rllnlln bir mubakemeainde ıabltllk 
etmi11 ŞDkrO de buna kızmııhr. 

Dnn Galatada karıılaıan bu 

iki kiti eyvell blrlblrlerlne yan 
bakmakla ite giriımitler, biraz 
ıonra dlJ ka•ıaıına koyulmuılar, 
nihayet Şükrü, bıçağını çekerek 
F ebmlyi muhtelif yerlerinden J&• 
raJamıştır. 

Hasan F ehml de aldıfı yara• 
ların acııile (berinde bulundurdutu 
bıçağmı çıkarmıı ŞnkrOyU yara· 
lamııtır. Her ikili de lıtlmdada 
başlayanca po1lı ı•lmlı, lldılnl de 
tedavi altına ald.rmııtır. Hastane 
fashndan ıonra bittabi mahkeme 
faslı ıelecekUr. 

P•zar Ola H•••n B. Diyor Ki: 

Haziran . 23 

Gün6n Tarihi J 

Bir iki 
Satırla 

tlerberlerln Pazar Tetlll 
Şehrimizdeki berberler, pazar 

gDnll dtıkkanlanuın kapalı bu• 
lunmeıı hakkında yapbkları te
maalarda yfne uyuşamamışlardır. 
Bazı berberlerin fikrine göre 
tatil yapmak isteyenler, çarşı vı 
pazar aemtlerinde bulunan ber
berlerdir. Belediye her Jkl fikir 
l.L.eriode tetkikler yapıyor. 

,.. * ... 
Recep Peker Geldl 

C. H. P. Genel kAtlbi Recep 
Peker dün sabahki trenle Anka• 
radan ıehrimiz• gelmlttir. Recep 
Pekerin Avrupaya bir tetkik aeya• 
hatlne çıkması muhtemeldir. 

.. * * Tutun Bu Sene Az Olacak! 
Alakadarların aöylediklcrlne 

göre bu ııeno yağmurıuzluk tütOa 
mahıulD llzerlnde ehemmiyetli 
teıir yapmııhr. Bundan bu mah• 
ıulnn az olacağı neticesi çıka• } 
rıbyor. ... ... ,.. 

lzmlr Panayırına Tenzllith TarW. 
lımir panayırına gidecek yoı. 

cular için Devlet Demiryolları · 
ldareıi yllzde 86 tenı:llAtlı yeni 
bir tarife tıkarmqbr. Bu tarifenin 
mtlddetl 12 ağustoıtan 9 eyUHt 
kadardır. 

* ,.. .... 
Onıveraltede imtihanlar 
Oalverılte felaefe Ye edebiyat 

lmtlhanları bltmittlr. 4 genç 
fel•efedeo, 13 genç de edebiyat• 
tan diploma almııtır. ... ... . 

934 de Deniz Kazaları 
934 yılında kıt hafif geçtlfl 

için ancak beı alb motör .. 
yelkenli kaz&11 olmuı ve bunlar
dan 40 kiti kurtarılmııtır. 931 
yı!ı batmdanberi de 6 vak'a kay• 
dedilmiı ve 28 kişi kurtanlmııhr. .. . . 

Yasak Sllih TatıYanlar 
EYvelkl gece şehrin muhtelif 

1erlerlnde llç klıi, taıınmaaı y&1ak 
lllAh taıımak suçlle yakatanmııtır. 
Bunlar, Dolapderede Muzaffe•• 
ErenköyUnde kahveci Haydar, 
Kaıımpaıada da Ali isimli kim• 
ıelerdir. 

Tatıdıklan silahlar mllıadeff 
edilmff, kendilorl de ıorguya 
çekilmlıtlr. 

.. * * içme Sulara Ucuzlayacakmı,ı 
Belediyenin içme ıulara Uzet 

rinde yapbğı tetkikat bitirilmek 
tlıeredir. Suyun pahablığma aebep 
olarak, bu lıte Uç dör elin rol 
oynaması göıterllmittir. Bir haf• 
taya kadar içme aularmın ucuı• 

landacağı temin edilmektedir. 

Patlıcan - Haaan B. bu sene bana 1 
fazla iltifat yok, kUfeoİD içinde ıakın
tıd~a patlıyorum. 

Bamya - Hasan 8., hele ben oka· 
dar pahalıyım ld rUzlmo bakaD pelr az.. 

blle 

1 

Kabak Haaan B., benim 
müıterlm azaldı. Bekleyip duruyorum. 

Hasan B. - Mademki! okadar kıy• 
metilsiniz, ben sizden bir bUket yapa.> ım 
da mevsim çiçekleri diye evime sıötllrilp 
ıeyredeyiml 



rıun -
Kög Mektepleri 

• ••ki - Yeni Kaogaaı 

!,;1ııaki Arttırmalı . -.-
Kö11 Mektepleri 

K.lltlr Bakuhla. lteld Baka .. 
laWua IOnlUF KIJ mekteplerlal 
... dlHlt.U.. •• çopltaıa. ki, 
....... stnllibtb •••çlsa ·-?. YaalltWrlOIUt••..._ ..... 

Ekoaoml. Ba,.... .,. Dat 
.. leri Balıa•flia klJ ••ktelti hak
la.ada • bilir ki, bu ltt• Kllltlr 
lalıanhjıaa fikir wenbllaia. 

Kır mektebi bqlı NtlM Wr 
....._, ifhllr. Klltlr ltia•• ..... ...... ..,.., ........... ~ ... 
.. ..... kolaJ kolaJ 
ladka•• ..... ,. .,. Retlt GaUp .... .,. .()~ 
....... , -ktepliil .......... 
.. lalrka~ ~:J.88--·kll. .... .... .,, ,.,.. . ,.... ............ 
,. .. ,. • itila ~1-9 
.......... • kir •• kte,. 
liri için orı......,_ Japdacalda, 
• waldt ita it bir ildlm lel Wak 

•·•·clileceldL • Ka,IMkteW ...... _.... ... 
...... meldeplerlle, ..... 
kiltlr ....... llp.1111 ......... 
Klltlr üemi..nl IElkladea ~ 
.. dakp. - ltlr ..... • ... 
ka, mektepleri "'81 .. ..u-.. .. ,... 

• &ld· Yeni Kavgaı 
........ bir..W·1• ka.-

... ım ~--·· Mbep oWa. Şim41p kadar ....... ... 
•bzeleri 'kabauaal .... Wr lalaiia 
--!-.a.~•nır ·-

1.tı•M bm ..U gibWir. Ghier, ..... ,. a.ılaı ... 
abr ....... ..,.. biıpa ........ .., ... .. ..,. 
slderiı. •a akıt ille -... Ha,at lllrUli Nr •h.- ..... 
blı .., •eğildir. Her Pfla ila ............ ... 
pı.. Bls o gb8 Mtla laayalmlza ..,_. nrm Wr 11..W. 

ON GRAF HABERLE 
Fra•sız- lngiliz Ko•ıışmaları Bitti 

an. a Tarafı dan Ortaya Ço 
Önemli Meseleler Abldı 

• 
I 

Bu 
Senenin 
Mt1J1oltırı 1-----........... -.. 

Pltj bir ..... dir .. orada 
Jalnu alzel Ylcatlar ..... bru 
kemikl•, J•ila adalet. •• ..... 
cinlten yanldar, 111nldar, çatlak
lar, 1aaakl., pbaalu, Jaralar, 
•••il'- a.tl'*- UL tla t .... ..... .. ..•.. __ 
llemi.m dlt ....... teeel .. 
riai " antretln bprial.tal 
pmek İlte1uler, bir doktor 
•aayeaelaueliaclea d1ade orada 
,.,..... •ttldler ,.,.bilirler. 

Galiba a1ak baa lmkla 1ra1.,.a1r. .. .. _ .. .. 
.., .. deittlf--. .. ...... ........................ 
.. .. ,et ........... ., Keli-.. .................. .. 
........ ......... Yı 
kollar al eti ...... .-. 
elacald.r. Etek tar.ı. W Wr ..................... 
.. fabt, ..... 

Wrrop ...... .., ••• 
.. ,o1an .............. .. 
Fraw pıet .... de 1w·ı ' 
dam. Açddalrp ~ ...., ... ___ _ 
bJbecl• .... da .... .... 
lciae ..... .,. alacak .... ... 
Hiç ......... ,......... b-
ltanlrllln, lazaitalan ............. 
bpuacak; Ylcutlar, a.. clsp 
l..w ucak nla•Wf lm•nps ete ,.,.. ..... ...,. ........... 
lizlljla cadlMll IPitle .... 
.-...r•ııc.W.. 

lfaJ4 ... pi... -...- _ ..... 
lan .... , • • , .............. 
kikat. en nefia kadın Ylcatlann-
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ı..---------------------------------~ 
( Sigaıet Aı.,,,; ) • B A R i C i 
Japon Emperya
lizmi Karşısında 
Sovget Rusya 

Japonyanın tlmall Çin hudutlarını 
geçerek Kalgan n havaliılal latill 
etmesi, SoYyet Ruıya tarafından <llk· 
kati• takip olunan gilnGn batlıca 
ıiyasal hidiHlerinden biridir. Fakat 
Uerleyif, timdllik, Sovyet Rusya lh:e
rinde ani bi, raakıiyoa yapacat• 
benzemiyor. ÇOnkO birkaı .zaman 
en·el Mançuri havaliıine lr:arı1 hare• 
kete geçen Japonya, Sovyet Rasyaya 
Ye bilhnH Sibiryaya karıı daha ya• 
km bir tehlike tetkll eder olanııtu. 

Binaenaleyh, buıünkü Çin vukuatı, 
Sovyet Ruıyanın dikkatli bir mDıahft 
vaziyetinde kalmasını icap ettirmekle 
beraber tlmdilik berhansrl bir hare
ketle geçmesini zaruri kılmıyacak bir 
mahiyet arzeder görGattyor. 

Mamafih Japonyaaın Çin toprak
larında ilerlem11i, iki iatikamet tuta• 
cağa benzer; 

1 - Tranıbaykal lıtlkameti; 
2 - Çenubi Çine miltenccih ol• 

mak there ıtmdlllk orta Çin lıtika• 
meti. 

Mamafih Japonlarıa tn kat'i he
defleri, her ıeyden OıtOn olarak geniı 
Çin pazarını ele ııeçirmektir. 

Halbuki Sovyet Ruıyanın tecim 
(ticaret) bakımından Çia paıı:arında 
btlyük menfaati yoktur. 

Menfaat tarafını bir keaara b1ra
lm1ak keadlıl kadar dinamik kabili
Jetİ olaa bı. uluıun da laerırlln bir 
parça daha keadl hudutlarına ıokul· 

ma11oa karıı SoYyetlerln daha •• 
kadar mtlddet llka11t kalabUecekJerl 
ıhemmi1etle ıorulan yerinde bir ıual 
oluyor. - Sllreyya 

Macaristan Diktatör
lüğe Gidiyormut 

r ~ı 
İtalyanın Hava ı ı 
Kurumu Artıyor 

Roma, 22 (A.A.) - Bakanlar mec
liıl 1 Temmuzdaa ltibarea han 
kadrosuna yeniden 500 parça uçak 
katmağa karar nrmittlr. Bunlar 
için ayrıca pilot, mlhendia ve komi· 
eerler de ataaacakbr. 

L. 
Habeş Harbi 

Patlamak Üzere 
ltalyanlar, Müılüman Ka-. 
bilelerl Ayartıyorlarmıı 

Loadra, H (A.A.) - NeYI Chro
nicle gazetHlnln haber verdiA'ine 
göre, Habetlıtanda karıııldık çıktıtı 
takdirde, oradaki fngilla tebeuınıa 
çabucak dııarıya çıkarılmaları içia 
hazırlık görülmektedir. 

İngiliz, Franııa, Alman, Amerika 
tebauının emin bir yere ulaıtanlmHı 
içla Mııırda, blylk ılel uçakları fır
Ht kollıyaca1dardır. 

Bu ıraaetenln Adfıabaltadald ayla
rının bildirdiil•• 1f8re, J•tmur an
ıiminla baılamıı olman, ltal1aa Y• 
Habeı askerleri araıuada 8nemll 
tutuımalara ••ıel oluyoru da, ltal• 
yanlar baıı kabile baıkanlannı Ye 
bllhasH mtlallmanluı imparatora 
kartı ayaklaadırmaya ufraıtıklarıa
dan, lçerldl karıııklıldar çakmau 
muhtemeldir. 

Kondilis Kralcı Mı? 
Deniz Bakanının Sözleri 

Y anlıı Anlaıılmıı 
Atina, 22 ( A. A. ) - KoadUlı 

saaetecller• diyeyde bulunarak, ıah· 
aen kamoyun ( efkarı umumlyenia ) 
kıralhktan yaaa bOytlk ltlr çojunluk 

Peole, 2iJ (A. A.) _ Saylavlar Ku- satlayacatıal ummakta olduğunu, 
ralunda, keadlılaln dildaUlrlOftl ı:ira cumurluk rejiminin Yunaniıtana 
kurmakta oldutuna dalt llerl aGr81ea Normal bu .. , ... ı 1aıa111 nremedl• 
birtakım lttlhamlua karıılık GambBı tini ılSylemfıtir. 
demiıtir ld; Atinadaki cGmhuri,.ttl çennler, 

t1mdiye kadar inaa9lı bir cllmburi-
.,Herhaaıi bir dlktaUSrltlk kurmak yetvi diye bellemiı old•klara Kondi· 

itin, bGkGmet partlıtnla Hlcl HÇİ• Jlaia bu •Bzlerbıe ıaflp kalmıılardır. 
utkuıund- (aaferlnden) lalt blr vakit 'f. 
lltif ade edecek detillm. Uluıların . Koadlli•, arrıca btl be1anatın 

ra1ayı1ında, bertlrlO dlktaUSrlGk kendi tah11aa ait oldutu•• ve Bat· 
ancek ıeçicidir. Bllba11a Macsariıtan• bakanı alakadar etmedltinl .,.. oaa 
da ı6n,i01ere dayaaaa bir rejim kHID haber Hrllmeden yapıldıftaı l'ÖJI•• 
bir amaç olarak g8zetllemea, ,, 

A1'&11111R 
BiZi 

Sıırluıa 

Caltlt 

EZ 2 
.No: 5 

Kadın çok zensfa, hatü Nail 
tçhı bir Kano otomobiU 11marla
dıtı söyleniyor. 

- Yalan! Diye haykırdı. 
Selimi sakin Ye atır devam 

etti: 
- K .. kl y•lan olaayda, baaa 

sana haber Yermek için bir mak
•dım olmadığım billraln, ben de 
nlf&nlayım. Evlenmek üzere ok .. • 
tumuzu da bilirain. Fakat HDI 

hem niıanlımın mektep arkadaıı 
bem de saydığım bir komıumuD 
kıı.a olarak dnıtınllrllm. 
· Nail ly~ hoı çocuktW' amma 
biraz para canhchr. Klmblllr na
ad bir teudtlf onu f&flrttl. Hala 
bukl ılzin ıev1ılnizl btıtfin Kadı· 
köy kıskanırdı. 

Başım uğulduyor, ıödarlm 
karan yor. 

Selami elimden tuttu: 
- Celilenin baıma yemin 

ederim kJ hakikati .aylUyorum. 
Eğer kendinde yarını kurtaracak 
kadar kunet buluy-0r.san dön! 

Biraz önceki is) anam aönllver• 
mişU. Şimdi inanışın ver• 
diği kırık, ümits:z bir gevşeyiıte 

23/6/36 

arkadaşımın Dİf&nhaaoda11 yardım 
bekliyor dua 

Sellal dedi ki: 
- Buaa MD• Celile 86yliy .. 

cekti. Seni ne kadar .ever bilir
sin. Dlln aize geldi. l.taabula ha· 
mipin. Ben biraz kutkuluyum. 
Naile dUıknalapnl de büiyoram. 
Ne olarsa olaua anlatacaktım.Eğer 
raatlamaaayclım b• ıece C.We O. 
ılı:• gelecektik.. Şunu bU ki hu 
iti bilen bUtUn arkadatlan onu 
ayıpladılar. Hatti kulllpte bahaa 
geçiyordu. Bir arkadq: 

- Gllaeveo KadıJdSylbı en 
gtizel kazadır. Nail para için Mıaırlı 
kaknem kadına ifaldak etmekle 
berkesin elde edemeditf bir uadetl 
kaçırmış olacaktır, dedL 

B6ttln garUl'um şab.lanmııta. 
Okşanmaya, Hvilmeye, beğ .. 

nllmeye alaımanın verdiği aarlıo,
luktan birdenblr• ayıldım. 

Artık gözlerime çöken ge•tek· 
lik kalmamıft:. 

Selimiye elimi u:ıatbm: 
- Tetekklir ederim. CelileJ• 

söyleyin beni görsün. 

* O gece celile l.lana geldi. 

TELGRAFLAR 
Yugoslavya 
Krallık Naibi Prens 

Buhranı 
PoJ, Hırvat 

Ediyor Muhaliflerile Temas 
Bell"ad, 22 (A.A.) - Krallık Naibi 

Prens Pol, lStledea ıonra Hır.-at 
ayrıııklarınıa • muhallflerinla - 6nderf 
Valadmlr Maçeki kabul ederek, blr 
buçuk Hat a-8rütm0ttlr. 

Maçek dnlete karıı telalikell 
kıaaytla • faaliyette • bulandutuadaa 
ötlril deYletl koruaa hak 1erinia 
karıı11na çıkmak il:ıere aaeak ikl 
defa Belırada relmiı oldutu cilaetle 
bu •8rGıme pek llaemll eayıhyor. 

Maçekia Rejanla • Naible - a-BrOı· 
aeıi yahus Hırnt lılJylll parllıi lçia 
detll. fakat keadiaiafa baıkaa bulua• 
d11tu blrletlk aynı partileri lçla de 
bir bapradır. 

Maçek HaYH aytanna demlıtJr kb 
"Bea, Hıryatlann ıefl olarak detll, 

l&kla birletik ayrıt pa.rtlleria blr 
orantakı ( •lmeaelll ) •ıfatlle dlifOn· 
dlklerhal •81ledim. ,, 

Maçek, Sil Ye Deais Bakaaı a .. 
neral Jivkoyiç'l de ı&dOktea eonra, 
l'a&etecilere ıu dl:r••tl• bulua•uıturı 

- " Geael dG1Daee ıudurkl, yeni 
kablae, ya Y evtlf kaltl11Hinde 
Finau Bakanı olu StayHOYiç'ia 
Batkanlılt altında, eıkl puti"rle 
birlikte lt l'flrecek bir ulaıal tlrme,.. 
kla kabln.,ı, yahut ki General jly. 
koYlç1a S.,kaalıta albnda altr bir 
kabine olaeaktır ki, buna karıı da 
Hınatlana bir ltiraslara yoktur. 

Kabiae nHd oluraa olıua, •Jtıtıll 
partileria lıtedlklerl, aoayal 8ııre .. 
ilkle l'lnalltf• yealden kanlma• 
•• belki de yealdea özg9r •• sfall 
ıa,la• nçlmleri J&pılma•ıdır •• 

İngiliz Kabinesi 
Değişince .• 

Sıyaıal Durumda Da 
Faaliyet Arttı 

Loadra, 22 ( A.A ) - Star ıaze
tell dJyor kiı 

• Slr Coa Si•oa'ua JHİne Sir 
Samuel Hoare'in ıeçmHI laNiae, 
lnl'iliz diplomatlar1Dın ara11nda 
önemli dttitiklikler olaeakbr. Slr 
Hoare'ln Dıı lılerl Bakanhtına e-•ç
meai, aı,.ıa ve metot buıuılarında 

Seliminin aokak ortaaıada an- · ı 
!atmayı llnmauz bulduğu bava• 
diılvl Celileden atrendim. 

Ba Mımrb kadın NaW adada 
bir kotra ıezintisinde tanımaı ve 
adadaki klitkllne davet etmif. 
Nailin iki hafta &nce birkaç gtın 
prllıllmeyltfnln seheplerf aalatalda. 
Bau Çamlıcada teyzesinde kal
chpı eöylemifli. 

, Kadın oldukça yatlı olma&ına 
ratmen ıeoçlere, pnç aporculara 
karp dilfklnlOğtı varmıt- Naili 
pek beğeamit Ye ODUD deniz ya• 
rqlanna olan beYeaiDİ yerin• ge
tirmek için çok s8r'atli bir kano 
ıamarlallltf. Şimdi hatırlıyorum. 

Nail birkaç jlln 6nce bana : 
- Şu karikatlr Niyazi 8ini• 

rlme dokunuyor. Yirmi mil yapan 
bir moUSrll Yar. A&ametlod• du· 
ruJmuyOI'. Amma onun burnunu 
kıracağım, diyordu. 

O zaman akıl edip te, aor
madım. latanbulun en hızla gldea 
bir motörthae sahip olan adamıa 
burnu nasıl kırılırdı ? 

C.We cled1 ki : 
- Cuma günU deniz yarııları 

olacak. Nail kuJ.lpte Muarla ka· 
dama da kotrası ile yanılara ge· 
lip seyredeceğini Ye kendiline 
btlytik bir hediye haurladığına 
ı6ylemif. Bu dedikoduların, bu 
gevezeliklerin sahibi olup olma· 
daima anlam.ak kolaylapcak. Ya· 

1 

Preaı Pol 

· Bir Avueturya Te,ekkUIU 

Delıtdecek 

Viyan•, 22 ( A. A. ) - Htıkilm•t, 
binlerce Oyilerl bulunan vi gisll bir 
Nazi kurumundan baıka bir ıe1 
olmlyan " Eıkl A1man Avuıturya1t 

muharipler federasyonu" nun datıtıl
maı:nı emretmlttir, 

Ye bu cGmleden lnriltere • Almanya 
barııı, ln,.tllz • Amerika el blrlltf .,.. 
]aponyanıa Çlnde llerlemealne kartı 
daha seri bir durum g5:r:etme meaele• 
leri huıuıunda da Bnemll defitiklik· 
lere Hb~p olacakbr. 

rışlara beraber aldelim. 
CeJileaıln bu fikri çok laabeW 

idi. 
Nail zaten bana yarlfları aer 

retmek için bir yer bile a6ater• 
memifti. Ne kadar g6zl kapalı 
gldJyormutum. 

Şimdi oalana undılanda, ta· 
nınmamak için batım• arkadaş
larımdan birinin geoit kenarh 
baaır ıapkaıını geçirmlı kDrekte 
oturuyorum. 

Dümende Selimi, 6nllmde 
C.lile var. 

Daha YUlflar baılamadı. 
Yavq yavq Belvl &nftne 

doğru kürek çekiyoruz. 
Baıım ağrıyor. 
iki gecedir uykumu kaybettim. 
içimde ara aıra beni aldatan 

Mr kuruntu dolaııyor. Nailin, o 
kadar ciddi, s6zftne eağlam blldi
iim Nama beni b5yle yavan bir 
zevk uğruna aldatacağına inana· 

mayorum; fakat btıtlln ıtıpheler 
l~mden gelen bu akıl Omitleri 
çlrtltllyor. 

Celile benim ainlrleaerek bir 
.. yler yapmamdan korktuğu için 
telif ediyor. • 

Ona dedim ki: 
- Aldablan bir sevılli için 

yapılacak bir ıey vardır. Aldan-
dıtına inandığı anda yUz yllze 
gelmemek. 

- Bunu yapabilecek mllİn? 

s.,,. s 

I Gönül /,Leri ~ 
Sevgid• 
Şaka 
Olmaz 

on,nndllm, taııadım alıde 
mllnaılp bir dert ortatı bulama 
dım. Benim derdim ıu, teyıe : 

Y afim 23 dört ay evveUnı 
kadar aevda nedir bilrnet.di 
Hoı, timdi de aevip ıevmediğ 
mln farkında deiflim ya r Dab 
doğruıu arkadqlarımın zoru il 
oldu bu lı ; bana Hn çok bec., 
rlksluln dediler, bak biz hepi 
birer kızla koauıuyoru 
Halbuki aarın icabı.,, 

V eaalre vesaire •• 
Nihayet dur hele ben de ı 

aevıinln bir tadına bakayım c! 
dtm. G&z, kulak olmıya baıladı 

Karııma ııllıjın blrJ çıktı, b 
reket verala d•rhal defettlm. To 
lujumdao f ıtlfade edemedJ. Bun 
nzerlne bUıbtltlln mltereddlt kal 
dım. Fakat ailnDn birinde karıım 

' bir kıa daha çıktı. Tahkikat • 
1 tim ; çok ldbu.. Namuılu bir kı 

Memnun oldum belki hayat arka 
dapm da olabilir dıdlm. Gelg 
lelim bu kıza pek ısınamadı 
Evet kibar, nanıualu, içtimaı 1e 

yeal, oldukça y&ksek amma pe 
cana yakıa deill, ıojukça bira 

Aynı zamanda B1abf. Bea d 
asabtceylm, b"elld a•çlneme 
dedim, bir ba. Bir de evlenmemi 
için daha iki aen• beklemes 
llzım. 

Onun lıtlkbılinl dDtOnerek v 
konuımamızın makul o)madıiJn 
kanaat getirerek ayrılmamızı tekil 
ettim. Çok mnteeHlr oldu. Ha 
yatımı ıehlr etme diye yalTan 
Acıdım ve o zaman onu HYme • 
ğlm halde pek de llkayt olmadıj1 
mı anladım. Beni bekllyeceğim v 
etme1i üzerine konuımımııa d 
vam ettik. Derken ailesi bund 
haberdar olma1- Hemen nlpnla 
mamw teklif ettiler. Buna ti 
dilik lmkin olmadıtanı sGyle 
Aynlmamızı ima ettiler. lklmbd 

( Devamı 10 uncu yüzde ) 

- Bundan tabit bir ıey olmaz 
Selimi Modaya doğru dlme 

karıyor. 
- Y arıtlar baıla1acalc. Final 

lan f6relim. 
Y avaı kllreklerle ıf diyoruz. 
Cellle bapnı çeYirlp mani 

danı yor. 
- M:11rlının kotr.asa Mod 

açıklarında.. g&öyor musun. Yel 
ken indiriyor. 

- Sen ne biliyorsun? 
- Selimi göiterdL 
Moda önllne ıeldik, etrafımı 

ıaadal dolu. 
Y ant• girecek tek, çift, v 

iç çifteler •ra bekliyorlar. Onu 
llç çiftesini görllyorum. Batınd 
ufacık kulftp bayrağa Yar. 

Muzika çalıyor. 
Selimi İJİ dilmen kullaoara 

bizi alizel bir yere aoktu. 
Yarat batlamıfb. 
Elimdeki küçllk dDrbDnl 

1eyredlyorum. Mısırlının kotraıı 
mn arkasına bağlı sandal borday 
yanqtı kol aandalları yarış ye 
rinl ayıkbyorlar. 

Sıra llç çiftelere geldi. 
içimde ürpermeler Yar. 

yantta onun kaıanm•ıı için n 
kadar dua ederdim. Şimdi hey 
canım yarıştan gelmiyor. Bir a 
önce bu gilrUltn bitse diyorum. 

Selimi: 
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Kari M ekt abları 

Bu Da Bir 
Kırtasiyecilik 

Hikayesi 
Bir buçuk Hnedenberl Akhl· 

1&rda oturuyorum 3/1/935 tari
hinde bir otlum oldu. 11/Nlaan/ 
935 tarihinde de ikl dopm kaaı
dı yaı .. ım mahalJoden fkf ıahide 
uıultn lm:ıa ettirip Akhisar Be· 
lodiyesine taıdik ettirdikten aoara 
Akhiıar NUfus dairesiae verdim. 
iki aeae ev•el tarihli Manisa 
Nüfuı nıüdUrlöğllnden •erllmlı 
fotoırafh aaa baba nlfuı eöıdaa· 
larıDı ıöıterdim. Nazarı dikkate 
alınmadı, ana baba kaydına uy• 
ıua olup olmaciıjı AkHki nlfuı 
memurluğundan ıoruldu. Eıas 
kayfinıun cilt •• Hhlfe aumaraıı 
Jat1larak kaydında mabaur olma• 
dıjı derkenaril• iade edlldl. (&ey 
atiı almacfea teHll edllemiyece
llaln t.Miti için dohm etrakı 
Jaadarmaya ha•ale edlldl). Bek• 
çUtr tarafından tebllıat kerlne 
karakola mOracaat ettim. Beraba• 
rlm•• ılmmet defteri ile bGllte, 
b&llkten nllfuaa Yardık. Mahallin· 
den ıelen ıoy adını aUfuı clıd&• 
aıma yasdırıp vocutumun fılen 
kayıt lb:erlne nllfuı c&zdanıliı 1*"' 
tec:Hm. Yine vırllmedt. ••lsu ınak 
tekrar Akseklye ıtdecek, oraıı 
cUulaaı doJdyrup ıöıaderecektlr,, 
decl:Uer. Kazanın pek faal kayma· 
kamı Bay Ca•lde mUracaatla mu
ameleli enakı 16ıtererek bir eh• 
dan YerllmHi•l rica ettim. 

NDfuı memuru ıeldl. Keyfiyeti 
ıordu. O da talimatnamenin l.lr 
maddeıinl ıöıtererek buradan 
allfu ••rılemlyec•ll •e evrakıa 
tekrar Ak1eklye ıönderllmeal lcap 
ettftlai blldlrildJ. E•rakın tekrar 
sldip ıeJmeıi bir ay zamana mi· 
tevakkıhar. Çoıutumu b11 ıuretle 
tHCll •• kayat ettlremedltimden 
pU al tutayım?. Nlifuaum11z l\\kl• 
• ı. ıiıll nlifuı daha mı bulun• 
ıuD1. 

Aklalıar Şehler mahıll, ılıule AllHkUI 
Mehmet Soyfl Öııkaya 

--------------------------
Bir Doktorun 
GUnlUk P'"' 
Notl•rından (*) 

Daalm•rak 
"lpokondri,, 

lkf ay Hnl muayenehıneyı blı 
geoo haata retirdller. Renıi u9u1ı:· 
ı.. Bakıoların~a timitıi~Jik vardı. 

BabHl da bir 11nedenberl oğlun• 
da bttyttk ltiı değiıme olclağunu, 

eYdekllıre kartı hlmabıslık: 1ö1-
ter4iiial, zayıfladıfnu, ıokaia tık· 
mak iıtemeditinl YI akrabalardan 
n ••e gıleıa ml1afirlerdeo kaob• 
tı .. , onlara ıörtlnmek iıtemtti• 
liai, ellıriai 1\tııie otuı, kırk defa 
11kadıiını, her ı•Y• ılııirlendiğial 
aalattı. Muayene ettirim ltu llaa
tada mUzminleıen bir nnraıtınJ 
•• bunun lpokondri ı•kll vardı. 
)bhltlni deiiıtiımealal n mim• 
künee bjr 4eniı ıeyahatına çık:ma-
11nı, ıünet, deni~ ve ıu ltuyol&· 
rına denm ettirmeleriDi tavıiyt 
n tınbih ettim, Aeibını takvi1e 
ıinhlerinl kunetlendirmek için de 
bira& Fitin nrdim. 
Bir hafta evvel tekrar muayene 
için gelmitlerdi. Haıta beı kUo 
kazanmıe, yorgunlukları, ıinirlerl 

iyileımiş ve büyük mtrakı ıail 

oJmuetu. 

rJ Bu aetlan ke1lp 1akla1ıaı., yahut 
bir albGaı• 1apı9hrıp koll•kllro• 1apı· 
•••· lıkıatı ıtamanınısda ltu netlu bl.r 
tlekter slbl lmdetlıaısa 1•t•ı•blllr. 

Is tan bul 
Asya 

içinde Bir Orta 
Manzarası 

Sur Kenarı, · 
Menzilleri, 
Bambaşka 

Bir.Alem 
Yaratıyor 

Ve 
. Yaşatıyor 

Eier lıtanbulu koca aparlı• 
manları, modern ••lerl, tram•ay• 
ları •e otomobilleri ile tanıyo11a• 
oız, aldanıyoraunuz. lıtanbul, 
baztD biç beklemedlğiob bir 
Jtrde orta Aıya oluYtrir. Iıte 
ılze ea canlı bir örnek: Edirne
kapı menziUerl .• 

Sabahın aydınlıtında menzil• 
lerln lSnll manda, ökUz, at araba• 
larll• dolu... Taze bir tezek 
kokuıu, mezarlıkların ıelvl koku· 
larile havayı kapbyor.. Stıt ara· 
baları, aaman arabaları yol ke
nar)arıaa dizi!di. Mandalar, öktı:r:· 
ler, atlar koıularından çekildf. 
Önlerine otlar atıldı, boyunlarına 
arpa torbalan ıeçirildi. 

bıce, hafif ve titrek bir araba 
gıcırtııı hAli denm ediyor: Şehir 
dıtından köylU Ye muhacir arabaları 
geliyor.. Menzillerin önllode karı· 
ıık, utultulu Haler baıladı. 

BeU beyaz kuıaklı, ayalı 
poturlu, ince patiıka g3mlekll 
muhacirlerden biri :hayvanlarından 
birine arpa torbaaını geçirirken 
Deriye dotru bajırdı: 

- Hulan MemedL. Ne ae 
biçim ot bal. O kalçın ajıılı 
Deliormanlı ot de•ılrmHinl bile 
bllmiylr ba ?.. Hele gelıln Şamb• 
lara da bl yol 1ör1Un bizim Hafızın 
uglunu, baksın naaıl olayırıl •• 

Sat arabaaı Uıtundı ıDt 
gUğllmlerlnl aıajı indirmekle 
meııul olan genç bir delikanlı, 
burnundan bir ıarkı tutturmuı, 
mırıldanıyorduJ 

• 

Geline taktım duuvaak, duuunld. 
YOzOoe baktım: Ne alı, na ak, ne akf 

ilk anda Bulgarca bir ıarkıya 
benzeyen bu tekerleme, deli• 
kanla coıtukça açıldı. Şamhlarlı 
muhacir bile coımuştu: 

- SUlema ha oka yanık yDre• 
clğlml göz göz ediyorun! .• 

Hanın önünde çözülen atlar, 
develer, öküzler, Han albndald 

ba !. Arpasını ıatmıt ta ıelf yfr 
ba 1 .• 

Y aı ıUneıl altında bu kUçUk 
hanlı, kahveli, nalbant dUkkinlı 
yer, orta Anadolunun menzllba· 
nelerine çok benziyor. ikide birde 
ıöiıeHklere çekUmlı arabaların 
otJırı oynaııyor ve aralarmdan 
oyaulu gözlerini kırpııtıran köy· 
inler çıkıyor· Baııaa keçe bJr 
fapka, bacaklarına kahve renıi, 

... kalın ve tUylU bir ıalvar geçirmiı 
ihtiyar bir köylü baıık, tahta 
kahvelerden birinin &nünde ıHlni 
yUkHlttl : 

- Cittl mi eaceiln dujurduju 

' 

/ l•ta116•l ••n•lll•rl114•11 
/ iç glJrilnlı. H••11•11ların 

/ ••ltılı lan, otomo611, 
/ ınglıaclr ara611•1 11• 

ahıra alıHte hHte ıirlyorlar. Ya· ı 
ilik, kabarık, ıiı yüzlü bir deli· 
lranlı ile ahıra ıirerken hani ıöy· 
le yatacak odalar flJln ıörmeyi 
bekliyordum. Meter han 1afl 
ahırdan fbaretmiı. Sordum. Deli• 
kanb kekeJedJ: 

- Köylüler nerede mi yatıyor
lar?, fıte burada.. kııın buraıı 
hamam albl olur. yazın da c1ı, .... 
da ara~alarında yatarlar. 

Yani burada ln11ndan ziyade 
hayvanın kıymeti •ar .. Hay•ana 
böyle ııcak ahırlar varda, fn1an· 
lara kUçUcUk bir oda bile yok! •• 

Abmn kö1e1fnde kır bıyıklı 
bir köylO kaıatı ile ıııka abnı 
tımar etmf ye çabııyor. Hamn 
lSollnde arkabkıız lıktmleJerde 
köyltUer dfnJeoJyor. Ti ilerde 
nalbant dBkklnJarında • hayvan 
kitnemeleri, köyltl bağrıımaları 
duyuluyor. 

ikide ltlrde kale kapısından 
manda arabala11 girip çıktıkça 
kahnde oturan köylüler arasın• 
da canh bir hareket baı ıöıte• 
riyor .• 

- Tayakadınlı Selman rellylr ,--
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gıoı nöbetçi ecıaneltı ıua
• lardır: 

htanbul tarafı: Şehıadebaıında 
(AHI), Akaarayda (Ziya N url), 
Edirnekapuda (Arif), Şehremininde 
(A. Hamdi), Samatyada (Teofiloı) 
KUçükpaurda (KüçUkpazar), Eyüp .. 
ta (Hikmet), LAielide (Sıtkı), Fener
de (Emilyadi), Sirkecide (Eıat), 
Bahçekapuda (Salih Necati), Ba
karköyilnde (Hilal). Beyoğlu tarafıı 
Yükaekkaldmmda (Vinikopuloa), 
GaJataearayda (Galatasaray), .l:"ın· 
dıklıda (Hiiil), Şişlide (Şişli), Ka
ıımpaıada (~Ierkez), Hııköyde 
(Halk). Kadıkcy taraf ıı Modada (J<"'a .. 
ik lskeoder), Pazaryolunda (Namık 
lımet), BüyUkadada {Halk). 

lı&gl•l•r 

çanak atıılı romıuz ba I. Neden 
ötUrD clttl paraları •ermeden bal. 
Hah ıl•urua çıkardığı çafıt 1 •• 
Hulaaan Uzman 1. Tak arabalan 
da cldellml. Gnatettlrlrlm o Bo
taıköylU dumuıa 1. 

Ilerdekl nalbant dDkklnından 
çekiç Ye çl•l ıeaelerl ıelmeye 

baılamııtı. Kirli ylhlU bir ı••ç 
•ı•tln baıından tutmut, ikide 
birde eıek haıln hazin anırdıkça 
yumruj'll• baıına \'lll'uyordu. 

- Ahulauz hayvani. Görml
JOn mu, ayatuaa pabuç ıeydlr .. 
JOrlar. Bağa ıeydllr1elır tıp
mekten •azgeçmemiyim?. Dl ba• 
bam, ıayrl ahullu durl .. 

Men:ıllhanenln 6nllnde cınpak• 
)arını öttüre 6ttUre J•Di yeni 
arabalar, de•eler ıeldl •• her araba 
yanaıhkça, uzaktan yeni ıelenı 
1eılenlyorlardı: 

Merhaba HUımen aial Kara· 
burundan ni haberi •• 

- Sajhk ataml. Bu yU arpa 
kıt çıktıl. Gayrı hUda blllrl. Hele 
yol da yapı1ma11a aııın halimiz 
niceye varır! •• 

Iıtanbulun burnu dibindeki b11 
orta aaya manzaraıı Ye menalll, 
ı.Gneı baıtırdıkça tenbalaııyor. 
Oğley• doiru dnkkAnlarda kim• 
aeler kalmadı. Ot yıtınla11 nz .. 
rinde uyukhyaa1ar çoğaldı. Köylü 
çocuklar, k6y deltkanhlara koca• 
mıı çınar ve Hni altlarında 
horlaya horlaya uyuyorlar!. Ya 
yUzltrinde gezinen kara ılnek 

bulutları ••• 
Kale kapısından ıehre alrer

ken bir manda araba11nda gelen 
ihtiyar bir muhacır hareket eden 
tramvaya bön bön bakarak batını 
aallıyordu: 

- Tramboy eldir be, amma 
yok bir angl tıkUzlil. Nası) cldlylr 
bal .•• - Jf. 

: 1 fülmecemiz ı: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

latanbul Ticaret mektebi 1028 

1 
Dolma Lfaa, Babaeaki hukuk 
kur,un hlklmi Ali Nuyan kııı 
kalem Müı•rref, lıtanbul tatbl· 

kat mektebi M. Nezihe, Gaziantep 
llıe 2 den 230 F•hlr Gögllf, Beyazıt 
SGl•ymaolye A11ekadın hamam ıo• 
kak 20 d• Aklf Bay n Bayanlar. 

Vefa erkek li.eıinden Y aıaı 
M ht Ö.111ık, Ankara gümrük 

u ıra tetkik kalemi evrak mi• 
defteri mey7izl Aziz Kaner km 

Ayte, Divanyohı Piyerloti cad. Sinan 
ağa daireleri 1 Huriıer, Zonguldak 
Er•tli tirketl M. Ferit kııı Muhhtfem, 
Kadlköy rıhtım oaddesl 43 Sedat, 
Tnıancıl llkmektep 59 Tacettin, 
lıtanbubl Kız lf•uf 41 A dan 154 M. 
YtUuel. Van aakeri hutaneel hasta• 
bakıcııı Emin Ba7 n Bayanlar. 

İ•tanbul K-z Jiıe1e1i 664 Nhit 
Sena, Ergani Bakır 

Boya 
madeade tüccar Necati 

kalamı 
Taaıtaaile Mehmet çavue 

otlu Halil Yılmaı, Merala. memleket 
haıtaneai idare memuru Bay Emin 
Ereootlu Turwut, Çamlıoa 13 OncU 
mektep SS Fttruıaa, Darıamba Ha1• 
rl7e mektebi 4 dea 17 Nuran Ba.Jall 
•e Baylar. 

Catalotlu Hlmayıietf al ıokak 1 de 
Lletlk Metin KaroJ, latanbul 

Alman Uıeainoen Raıl 

Oım.a, Vefa liıeainden 
~12 den 77a lermet Bayan n Baylar. 

lıtanbul 42 lacl rmektep MetlQ 
BfJyUk Pekkan, Meraln Nu1retl• 
•ulu 1• mahalllıi 15 te 

top 

boya Rauf Ateı, Kadıkö7 

Acıbadtm eaddHJ 121 ds GGltekln 
Ol1ren,· Gedlkpaıa Cephineoi ıoka .. 
17 de Kemal oflu Ali, laparta 6 tt, 
men 2 ncl ıube mtmuru Kemal yeteal 
Nebahet bayau n ba7lar. 

lıtanbul 49uıacu mektep 6S Neci~ 
UçUk Malatya poıta telsrraf 
sulu ltaHle memur11 Tahfı 
boya otlu K. Baı TIJJ, 

ıtanbul 49 unc mektep 9lS Semahat, 
Alanya birlnel ilkmelltep beıincl ıınıf 
K. Kemal, Gebonagaa U1eıl talebe• 
ıiaden 609 Bedroı Bay Ye Bayanlar. 

Konya Ere7Uıl Demiryollar hareke~ 

kart " 1 
mlfettlti Bay Ahmet 

---- L6tfi otlu HOınO, Tarauı 
hayat ec:ıaaeainde Hatan Eyice, Co• 
rum poıta memuru Abdullah oflq 
Hayri, Blıada llkmektep mezunların• 
dan M. Ali Aydla:, Adana Hki iıtBI• 
ron lbrahim Sad'k otlu Raaim Tolal 
Adana poıta Hyyar memuru Sami 
kıa:ı Neriman, SamıuA airaat ban1' 
auamellt memuru . Cemal Ya11tulle 
lô'atma Mu•afftr, Ankara yerll 
mallar paıarı •eınedara otl-ı 
Kay .. an Yumak, Gerede Anadola 
otell muhıelria TnfUı oflu Cenıla:, 
Gerede baytar H. Erıln Erotlu lamet, 
Kay.eri lstaabul caddHi 47 Arıaklbf, 
Mutia orta okula ııaıf 1·~ dın 278 
Cahlt, Konya Cihanbeyli Ynıası tuı• 
lalar mOdOrl &erit Tarbanotlu Yakup, 
Ka7Hri lıtaabul eaddetl 47 Kirkor, 
Kırklareli orta mektep 1•2 de 28 
Fuat Sokman, lneıBl orta mektep 
ıınıf 2 de 3 Haaan Erim, Burdur 
toptu alayı •ubaylarından Hakkı kız1 
Beyhan, Gaıiaylntep rlmrDk ıokall 
19 da AH Rııa, Menin KayHrl t•hlt 
1atı ilkmekt•p mezunu AU Ay71ldı•, 
Dlyarıbekir emraa:ı t:Dhrevlye ha.ta .. 
nHl idare memuru Kadri 1eteni Celi!, 
Tokat Ylllyet talulrat bat kltibl 
Tnflk Demirel kııı G6a01 Da7anlar 
H ba7lar. 

Orta •illyet aıktri lbtlı11 mah• 

1 1 
ktmeai aıaaından Avni 

_ Defter . kııı Nermin, Erbaa Hl· 
klmiyetl milliye ilk mektebi 4 Oncl 
aınıf 86 DO.ndır, Polath fea memuru 
Oıman kısı Kadriye, BahkHit lhtlılf 
blldmi kızı Saime GOney, Kırklareli 
ceza evi ya:ııaaı Saadet, Beylerbeyl 
lıkele memuru Nuri kızı Ümit, Adana 
lo9su alıyı Yzb. Naımi o§'iu Nevzat, 
Geyn Ukmektep 86 Nejat, Adana 
poıta kutuıu 9 Mul• Nermin, Eskite• 
hir temyiz mabkemeal raportörü Sabri 
kızı Vecihe, Ankara gllmrOk tatbikat 
kısmında Galip kızı Neriman Baylan, 
Buraa Yetil civarında Hacısevlndik 

mahalleai No. 4 te Emine, Kayıerl 

avukat Hall• otlu llkmtıktep 3 teıa 
Orhırn, Çorlu ŞGcaattin mektebi sınıf 
S ten 208 Orhan, Ankara, elektrik 
m•muru M. Ali, Samıun, inhisarlar 
fen memuru Nafiz Tozun kızı Jale, 
Keıan Zafer mektebi 4 ündl ıınıftaD 

166 Mel6hat Erdo,tıa Ba1aa "' Baylll• 
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S.ıoanda oiı M°JIM.._., 
tayJH• lıııut 
lııılcu•tana 

•frayarak 
dUımDıtDr. 

olm•ııtı:r. 

J ıpoııy ı ı ı 
tialıuua 'f'01• 

a u JSO y.I 
uykuclaıı aon• 

a tekrar u· 

Esrarlı Dağın Tepesinde Ne Var? - --

GözüpekBirlngi i 
Bir Teşebbüs Pe 

DUnya•ın mııhur dajlarnun 
hemen hemen bepılala sinelerJae 
tumanmıı olan Sir Normaa l)aYla 
lımiade bir laglllı, Kaaatla4ı, 
Kolomblya e1aletlndekl Maddbar 
ton daiınıa zirvHlne .le çıkmak 
makaadlle, kendj ı'W heYHll Wr• 
kaç arkadaılle birlikte Kolombl· 
1•1a ıltmtıtlr. Zineal deniz 
ıcıthnadan (13260) kı4ım ylk11k• 
likte olan bu tepeye, laenDz W,blr 
klmae çıkamadıjı itin "iararla 
tapı., lıml ••rllmlıtlr. 

Son elli Hn• 11rfıacla, arala· 
nnda, lavlçreden ı.tea ltaıı ••.
hur daicılar da olciul• laalde 
birçok kimHltr flmab Aıaerlq• 
nın EnrHtl olan ltu rttııklı 
tepeye çıkabilmek lcln ltlrıok 
tehlikeleri ı&ze almıılarH 4ı 
lalçbiriıi de muuffak olamamıkr. 

Bu teıebbUıler araııa4a Ka· 
nadaaın ea meıhur Y• ea cHur 
daj'calarmdın Don Murray da 
Yardır. Bu ut 1926 yıbadanberl 
lııtu tepeye ıılnp Kanadanıa b11 
en yllbek tepeılae deaiayon 
bayrağını çekmek l9ia mlteadtllt 
teıebblaler de bulunıauı 111 de 
• d. kendiılnden öoGe bu teıeb
blıO Japanlarclaa daba ileriye al• 
lememlı, ııraıile dajıan ı•rp, ıark vı 
fimal yamaçlanndao JOl bulmaya 
9aJıımıt lae de bulamamııbr. 

Murray, ıon teıebbllıUade, 
alp datlıranın, kJmHnln aideme-
4itl 7erlerin• tırmanmıı olaa 
teorUbeH bir lıvJçre daiaııını da 
ıanina almııb. Bu eıkl da; kurdu 
bile deDi:ıin aatluadan 2,5 mil 
irtlf aa yükselen bu Hrp tepeye 
tırmanmanıa lmkinı olmadıj'ını 
itiraf etmittir. 

Binaenale} h Amerikalılar yeni 
tetebbfüte muvaffak olunup olu• 
namıyacagrnı gerçekten merak 
etmektedirler. Sir Norman Wataon, 
kendisinden evvel bu tepeye lir· 
manmıya teıebbUs eden klmsele• 
rin cesaret ve mnharetlni lnkir 
etmemektedir. Fakat ayni zaman• 
da dn l(endisile arkadaılarmıa, 

d:aerloriııin bulaml\dıiı voya g6-

Şimdiye kadar hiç kimHnla ayak ba1amadıtı tepe •• 

Büyüyünce Ne Olacağı 
Düşünülen Bir Çocuk! 
Deyli Meyi gazetealne f6rt, lngllterede birincisini 16l1ede baraka• 

ikinci hir ıitman çocuk daha beHrmlıtir ve ılmdiden dUDyanıa •P 
ıiımao çocuiu olarak tanınmaktadır. Adı Leli Borulı olan bu çocuk 
timdi tam Uç yaımdadır, buna rağmen bir metre boyu H 69 kllo 
atırlıfı vardır ve tlmdlden bab11mın elbiıelerlnl ieymektıdir. Londra 
tiyatroları bu çocuğun 1ahneye çıkarılmaaı için baba1ıoa bUyOk mlk• 
tarda para Yadetmlılerıe de adam teklifleri reddetmiıtir. Şuıau da 
Ulve edelim: Bu ılımanhk bir hastalık eHri dıflldir. Çocuk tam 
ııhatta •• zekidir. ---
renıedlğ'i bir yol bulup ılmdlye 
kadar hiçbir intanın ayak baaa· 
madığı bu ılrveyoJ Yiı,ı olabile· 
ceklerinl llmlt etmektedir. 

Heyet haJ.ırhklarını bitirmek 
Bıeredlr.I Bunların, :ılrveye •ini 
olmak için bir yol aramak Ye 
dağdaki Uç bUyUk ılaaye 8ıerin-
de tetkikat rapıbilmık Dz•ı:• 

datda birkaç ay kalacakla11 
ıannedllmektedlr. 

Eıld mUteıebbiıltrden Murra1 
bu hafta "E1rarlı Dağ,, hakkında 
bildiklerini anlatmı1t1r. Fakat 
o da, bunların kendi çıkablldlil 
noktadan, yani (11500) llademden 
bir karıı daha yukar\ya çıkabile
ceklerini ıınnıtmımtktedlr. 

bellik Alanında Da Tat
bik Ediliyor 

----•=<11•• . ......... . 

Tembel Talebe, Nasıl Çalışkan Olur? 
'--•-w-•w-... .. ı ' , ...._, ..... , ..,, ..., __ 

laviçre iRzetelerl aarl kurnaz· 
lıkların tembellik alanında da 
kendiof göstermiye batladığrnı 

haber Yeriyorlar. lniçreli arka· 
daf !arımızı bu düşünceye iÖttlren 
hAdiıe, lıviçre liselerinden birinde 
cereyan etmiştir. Anlattıklarına 
göre: 

Eıkiden öğretmenlerinin sual· 
ler:ne cevap veremediği için 
tembeller araaına aeçmlı olan 
bir talebe ıon zamanlarda bütan 
denlerinl baıırlnmaya haılamıı, Ye 
bu d~jişmenin tesfrlle ıınıt lmti· 
hanlarında da fnkalAde munffa· 
lciyet kazanmıf, her tllrlll takdire 
liyık görlllmtıı, hayreti mucip 
olmuş, fakat alda duriunluk veren 
bu deilşmenin aebebi de anlatıl· 

Şlkago T rlbUn, iazetealn• 
nazaran yeni danyanın ariıtokrat· 
ları ırasında, çocuk babalarını 

ıerçekten telif& dDıUrecek bir 
hevea uyanmaktadır. Bu hevH 
Ganasterlerl taklit etmek hav .. 
ıldir ye ıoa lıi geçen hafta 
(Nev1erk) ta 16rUlmU1tör ... Şikaıo 
Trlbtıa,, Un ıl7ledljlne ıört; 

Apol V erjen adında hen Uz 
14 yatında bir llH talebHi 
Amerikanın ıaz kralı (Upllkookı)a 
bir mektup a6aderuek 2 bin 

makta geclkmemiı, hem de baalt 
bir hizmetçi kıı tarafmdan! 

lniçreli arkadatlarımız diyo~ 
lar ki: 
' - .. Bu hiımetçl kız bir gün 

ötretmenlerin mDıakere odalarım 
temizlerken, enelce soba borusu• 
aun deliil lke• sonra kalorif•r 
yapılması tızerine muattal hıra• 

kılmıı olan bir bacanın lçindt 
kUçUk bir mikrofon bulur, biraı 
araıbrıoca bu mikrofonun deraha• 
nede bir talebenin kilitli yazıha• 
nHlne batlı olduaunu ııörllr v• 
idareye haber verir. Meğer tem• 
bel talebe bu mikrofonla hocal~· 
rın ne konuıtuklarını dinler, ıorulı 
cak ıualleri peılnden öğrenir ve 
ona aöre hazırlanırmış. 

dolar iıter ve YerJlemediği tak• 
tirde ölmeye haaar olmasmı yazar, 

Petrol kralı da tabii bu mele, 
tubu pollH yerir Ye polts te 
luH bir tahkikten sonra çoouf!I 
rakalı1arak mahkemeye verir. 8iı 
çocuğun muhakemeıi Haziranın 

ilk haftasında cereyan etmiıtlr. 
Çocuk mahkemede ıuçunu sal\• 
lamamıı, fakat yaıı ldlçOk oldıh 

tundan bapiıbaaeye ıönderllc· 

memlı, bir yab mektebine kapa
blmuına karar ••rilmittlr. 

Bir Genç Kız Daktiloğ
raflıkta Yeni Bir Rekor 
Kırdı 

Bu yıl Amerika daktlloj
rafları araaıada açılan çab.X, 
luk Ye dotruluk Jarıınu fl160 
ml1abık araııoda Mtu Remo 
PoulHn lımlade bir i'enç ıu, 
kazanmıı, Y• bu Hhada yeni 
bir rekor tulı etmiıtlr. 

Mlı Remo Poulaen müaa• 
bakaya bitil• dJter arkadaş
ları pbl t•k makine ile dej'U, 
· tlft malda• ile ılrmlf •• 

rHlmt prdtıtonUz ıe
kilde u iki makineyi birer 

•H ile ayol zamanda 
kullumııbr. Beher ma• 
kinede bir dakikada 

yaıdıtı kelime• 
lerln aayııı 160 
dır. 

Mis Romo 
Poulaen ıampi· 

yon ilin tdildikten ıonra 
hazır bulunanların önDn· 
de uıtahA'mın yeni bir 
delllfnl daha göıtermiştir. 
Bu clelll de iudur : 

iki kiti ayni zamanda 
olmak Uzere iki muhtelif 
gazete parçaaı okumuşlar 
ve Miı Remo Poulscm 
her iklılnin de 11öylcdik· 
lerlnl biribirine karıştır-

makıızın aym zamanda iki makinede kay
detmiye muvaffak olmuıtur. 
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(•ıtır••• ••wrıaıa tarıu ) N .... 

Jltr ~~ ~~~· -« .:r- ---. .... Y~ı ~ ... ldlr ~--------~1111111..-.,. 

,f ranslzlclr Türklerin Hissiya nı Ehem-
IDİyetle Gözönfinde Bulunduruyorlardı 

Fakat bu &rka, ,...t kayp 
hndu Y• MW.t dlfllaculadea 
••YeL lagilizlerle padlpbın •lht
au altına ıtrmlttL (Ul.ma) •am· 
IU taııyan birçok unkb cahiller· 
... praJiarda ... klaldaa ret1..ı1 
•nlr Y• mltfrlerden; Y• nihayet 
aaka Ye bekçllvd.n tee•kkll 
eden bu fll'ka- itiraz okur r• 
aan olan (Şaban Ap) De (Ada· 
aak Ze,..ı&w.Ma Be,). PMitalala 
fırka aruaacla irtlltat Yaıdfetlnl 
cl.r•hte etmltlerdl. Bular, ilk 
•lr •araya ıldlrorlars huuıt ltell
deılndan Refik Be7, ttltlacl b .. 
ŞılaD 891. llaHWp llubar Ata 
9aatuil• Paclltahtan .. ır Y• ta
U..t ahyorJerdl. 

Padltab, ... ..._,. elde blt-
aalda IJlllUD rulaaaa blld• ola
capu •• bir lfaretle lateclliial 
Japtarauta• -••dl7or, fub 
erkanının Pacltau ••dikleri 
temlut da 1Ma UDlll taktly• •J
H,arcla. 

Fnaımlar, seki " aala11th 
dananıyorlar; Tlrklerla bllllyatnn 
blJlk Wr dikkati. p..._de 
tat..,orlardı. Vakla TlrldJe hak
loada bftledlklerl ... ı •• hW
Jattan, t.tlll eu .. a dayaan 
propamdu, llealz ~ im .., 
fecla et ....... lerdL Fakat M 
propamı tatbik tçla .talla ap 
bqb hareket etmek llzum••• ............ 

( Kllilrya ) ma Framlar • " 
b&a .. Pnw ora11111a pea 
lrm..u.rd ... ., ... ., ........ 
tarafmdu lflall .. ,. .. , Ad-
9• dTMa laallgw laerecm sem• ....... 

A•u •• mlllaabbaıa ...., 
'-•larlle Sua1a, BaballlJe, A1• 
Rlr-tla• .. dit• , ........ 
.... telpafmpkilwlft'. Pacta. 
.... ,eldl ....... : 

(A.aYat-.w.11 .... IÜ
.. ..fkatladea a,....ama--. 
hlsU w laayabmum ._ •YI 
...... • t..ı. •• ..c1a1 .. ................. ..., ........... ........ , .... ] 

O.Dmlıtl. Fakat ba Jltlrham; 
Y.acm .... .,._.danr ••taY ... 
...... - Jdlclk IJlr .... bile .................. 

AJDı uman• Ram konıltell
....... bmlr elYanacla plnlar 
bnaa11, bmlrlD Yuauiataaa 
IDaak edllecetla• dair lna koml-
lecllvla ................... ... 
Jlalana IOlal.... Ye ailaa1et 
tehllkeDID sinden .... artma11 
lzvlae bmlrden lataaltula bir 
lae,et ,......, Padiplaa allracaat 
etmteU. Adliye Nuan Saika S.Jla 
d.W.tUe bll laeretl lauaanu 
Jc.bul edea Padiph, heyetla 
likl1etlerial cllnledikten 10nra 

blala •••'•rm clMllkHaclaa 
l'-et .W..P.. ..,,... •• 
llzlerlnl, .,.. .. clalelerle 
bllirı lftlı 

-laalrbl. O..ılllrı ........ 
... &Jnlacajmı kat111•• akhmu 
... .., .. 1&. Sima tlbl. ••tu 
........ ......... o1 ....... .... 
lan, hiçbir saman Damal .... ...._ 
lap.nah, ilk inatta Wnat kmlN 
leleeetim Ye lzmirlll phfba 
.... u. ...... ec1ec..-. 

IWl.alci .,_al•, ... 1tot 

. .Aoı laıtıraluduı Atktd bir 1tUU,, llltuı Be)oeiha _..._. ... ptlJor 

bir •aitten ibaretti. Çlakl 1uair 1 milyoau) •.O. Wr ...... ı 
h11etine bu dzlerl ıByleyu pa• Ylcude ıetlrllmiftl. Ba mhl....-
dlıah, lauıull beaderlamdu aa- ala ••ıiful; ummal llarp 6't•de 
bık ••kaf aamı (kambur) lzzet Yunualıtane firar Ye7ahut hicret 
beyi lı:mlr yallJfğlae tayin etmif eden rumları, Mld 1,,-lerlae iade 
Ye Yerdijl flfahl taU..atta da ı etmekti. 

- Göreyim, Mal, Ecanlbln AyaJ ume..dei Beyothmda, 
hoputauzl•iua ıvre kadar ••J- Parmakkapada • ba,On (Fukara· 
clu ••rme. perver Ceml7eU Hayrlyul) lamJnl 

l>emiftl. ta,ayaa bJr laayar cemlfetinla itgal 
Tabiidir ld ba t.U.at, laet •ttiii binada• (Yu-ıan S.UbiU. 

be1• kAfl plalıtL Çlako, V... mer) 1 laminde bir t .. ekkll zuhur 
clettla •arayaaan •Jda b•desl- etmlfti. Bu t•kkGID de, Yu11a• 
madam olaa .,_ acla•, it• ılderle nlıta.-. ..... &ıllbialmw ı. .. 
pa.tlıalun •• demek l.tedlilai 1.tillia 1ertablbl, (Caneatoll .. in· 
pok All anlamıfb. ele Wr clekt• W.. et.ıld. idi. 

Jf. Hatbuld h tld ......... ., 
Pıdlph; Wr taraftan lamlı V eaizel01 tarafından rWlc• Ye 

hallana teminat w diiw taraf- li•ll olarak latuabala pderllea 
tu Ü ismin Yal ta,ı. ettlll (V uilyadl Emuoelldi) iambade 
luet Beye tlfahea taUmat ..,. l»ir Y•u lllrala11 t...tmdıa 
rlrk-. letanbulcle ptl Wr 1m.. idare edilmekte idi. 
••t, bq clladlrlcl bir f..Uyatle Zablna • ..,.,. ........... 
.aı.ı. ..... laa11rluayonla. pi ..... iki .. 11111 1 -llD• 

Galatacla Meiner• haaıaaa ıcll•'* Balllar, ....._. attaacia 
lçlnd •• d6rcllacl katlan, (Ma- ....._.. (Kordoe) -...... llati-
aol Toıokell) ilmlıade Wır ,.bıı 111 lromlt• t.rafmct.a ı-. 
tarafmdan lıtlcar edilmlf, baracla Mlilmltti. 
(Ram Muhacirleri llerk• Ko- ( Arb• nr) 

Şehnamenin 
Türkçesi 

Kazan ÜniYeraltesinde 
Ele Geçti 

Mo.kOYa 22 (A.A.) - Kasa 
O.ı.erlit .. I kitap e.t.de ş.ı.... 
mealo Ttlrkçeye çnriml ltuhm
m111tar. 

Ba ç•m•, lldnd Beyuat ach
aa J•r'••fh'· Bu pvrimia l 6 me1 
•nla •• Finleftli T aYll " aclmı ta
Jaurak uarler JHmlf olu Bw
ub bir T&rk plriula olduju ... 
mlmaktadır. 

Not ı Edebiyat tarilılmllde ,.a. 
.. adı Wlaen bu pirin flmdiy .. 
katlar ~ bir ... r1 ele pçm .. 
mifti. Şair, ikinci Beyazula 380 
clz ilerine bOylk bir dlzıe-man· 
.... • ••rmif. Beyaat bu clisı .. 
JI uua bulmut. en eyilerl aeçl-
lerek buma ıeluene lndirllmulal 
lllellif. Baadu ıGcenen .. lr de 
FlrdeYll beuetlem.U • taklidi • 
Wnl1•r raıdakclan ıoara Ho
,._ taraflanu bpııı " ... 
ela ....... .. .......... ·--····-·,-··--··-··-···--------

lleUde ve •rkede ... rı 
28 Hulru Paul' .- akfam 

t,15h .............. ..,.... ....... 
..... ••• Ciecıell,. 

Balkan Kupası 
YugoalaYJa (2), Yunanis

tan (1) 
Sofya 22 ( A.A ) - Batken 

kupaıı, fatt.ol --~ d6r
dllncll ataD Japda Y .. oelaYJa
YuDUiltaa fatbel maç• 2·1 
Yuplla• talna lr•ı ıfl:& 

Spor ... _. De • .,.. TAi 
•alaka Futbol ... eU Ba'918n-

lll••••~ Macar .... takı•ı •ele-
•IJMetlal ~- fı .... • lılWJrditta• 
den •leWr ..... ertMaa ...... , 
Ye nw.a.. 22 ..... •mart.il J•• 
pal..... Ol• .._ F .. balaça • 
Befiktat ılld •• il laaalraa 935 
paur ıöalae alıa•ıfbr. Ba mq 
paul' sü•I .. t 17,JO u Taklim 
........ hakem Kemal Hall•I• .... 
rea..._ J•palauldlr. Y• hakemleri 
Talat Öaatlk •• FerWundur. 

Bir Boja, Bir Adamın 
Karnmı Deıd 

llen ..... (11...ı) - Mene
.. lceıiacle A• et ei1a Bar 
Huamn tarlama p.. Wr hap 
••••• llwiDe ille s et•lt; 
bo7amlarlle -.... detmek ~ 
ntile lldlrDlmlp8r. Katil baja , ................. ,... ..... 
aldlr. 

.,.. ' 
Müstahs •Ji asıl 
Öldürüyorlar ? 

' 

( 8attHafı l lalei •Jfada ) , ,.rtnamuine imza koymazdan 
ahk •• tefedllk lll«llHalne enel bu mlle11eaeclea borcunu 
,.... -.... la 1 ele tıı 11••11 ~ M11ede lkleyecell- Ye ba· 
bir ........ sa.t.••• .... tna hu mldcletta •• ..ı •blaa-
...... e ••lr ,..._ laMap ...t19 ,aeatına dair bir teminat mek· 
Pli•lldı. tubu iatlyor. MOeue1enin cliTel -

Hacl., ls..ınde 9Uli 1torla t&re Yergi miktan mua11en oJ-
....... cak War laı•H•. C..- madığı için b&yle l»ir TnikaJI 
maoft-• ..... ldt .. tmealede- bbhare •ereceğini .a,Hyor. Bu 
de. Ze,..ellbl6a edıJMla im za· 16zlere Kanan Zeynellbidln ihale 
im Jllda S0,000 kilo lzthn •eren ıartnameaint im%a ediyor. 
20,000 llra deprinde bir bajile * 
birçok emllk1 Yardır. C.macmt- Aradan uzun bir mlddet geç· 
11nda Jlilerce ~apacı a.. 711 bu tlti halde mUeune clirektllrtl i • 
bat.ta çahfHM allehriain 11lbk tenen •eaikayı Yermiyor. Hac·z 
pçlmlni temin etmektedir. koydurduğu bağı herine geçire-

Bu ut it zarmeti hla118il• rek ZeynelAbldini batından çıka· 
Bayan .S.dska aclmcla tair kaclma nyor. Bayan Sıdıkamn baııılad.· 
7900 lira ~t.amaı; ltorc:wn ja 1900 lirabk MiM\ farlmn da t'l• 
..... ele 1497 ... ylaee icra taJd. 11111117aralr falzl.se blrlfkte ta-
ı.ta betlamttta. Bu -mn1a ünt• hakbk ettiriyor. 6000 Hralık 
.... borana idem• çarelertnl borç, 20000 ftralık bajla lklea-
arqbrclıjı bir ..... lnairde 1.1- medijl s'bl aynca 12000 Hrahk 
J11r iti• ,.,_ A •hlMMli yeni bir borç tahakkuk ettlrill
clirektarll Cuma0Ya11• ıellY•· yor. Zeyaeliblclnln dipT emwa i 
ZepelAWdlal. ~J•· Boıean- aı.rtlacle de leni takibat b*fhJor-
cla deJarı .... la felAlsetj ••· ~e dftttlil clolapb •a•me
ber aldijml, ke•d'li• icap ı..- çok 1~ farlmaa Yana 
eden parayı d6rt yalhk .U- Z.,..W,ldln, C.maonm •a•'-ı• 
IUI ı.uru. 6cluaek .._. faluiı ...... Adlly.,e llllNCaat ecliJOI' 
olarak •ereceğini 16Jllyor. bu mOeıaeae aieJWacle bir taraf. 

Saf Aretmea mUUlua, rumda tu dolandıncalak da•• açark• 
Galip SaffeU admda Wr arkada- &te taraftan Hukuk mahkemeılac 
til• lzmJre ~lerek " A ., mae.. ele ltqka bir daya ikame ediyor. 
ı .. eaine ıldiyor. Orada yapdan Bu mleanıeDha Alaf8lair ye 
a&rlflnelerde d6rt ,.Bık bat •- rt d ba bbU c1o1ı 1 ele 
mabaullle l»orc:an adenmeıl karar- .. pa a a ya an 

llal•datu ldcla etllclilnden it 
laftınliyor. Ote tereftan Bayaa ha iki -tabdan da aonlmuftm'. 
Sıdıka da 7900 Drahk alaeajuu Dafta Ze,Hllblcliala mlclafae. 
,.... almak prtll• eooo lrayal - ... bmlr ................ 
kabul edJyor. awkat Bay Kimll ._.e ... 

Bu m•eueae artık açıkça faa• IDlfbr. 934 J11ıada batlayaa 6000 
li7et. a•,miftir. Miiua•• direk· lira.lak borcun 20,000 llrahk blı 
tiri Z.yaelAMdinla Caaao••-cla belm tlewladea .... US, ...... ] 
bulunmadaia bir ,an C.ma0Ya1111a 12000 liraya pkmua laemlt 
tldiJor. Baran Sulıka ile g&rltl- dikkati heri•• ~ekm1ftir. 
J•· 7900 lrayı aldajuaa tlalr M. Bil. 
Bayan Sadakadan bir MD•l ah1or 
Y• 6000 llra11 ta..... ac117 .... 
Saf kMana• ba ald ... bndilbll 
allkadar etml1ecall lçla o m&.
terilaclir. Aacak falld ....... 
clalaa lk ....... 1900 liralık bir 
pera farkuu Ze7neJ.1Wcl ... Jlldemlt 
oluJ•· it .,__.. kaJmyor. Faiz. 
el mDenue, Bayan Wke•• 
icra clalrul.de açtrla ubf _. .. 
.. ı.ımn kat'ı lh.ı .... ı puc. 
takip ecllıor. V • ihaleyi lzerlae 
ıeclri,.. ı..,..ıüldia kat'ı Uaaı. 

Bir Cehalet F aciuı 
, ........ l IMl,W•) 

mit Y• bir yere 1n='da••• .. 
lem eyajula, rende ılrdljlllll 
ı.,._ Nkapam nrap llaclrle 

lıaiferfbr. Adım• ... bal ... 
madap bir mada im k ..... •na 
Jardemlle slacirden lautulmut Ye 
babatım emniyet aldlrlqlae 
....,. etllittlr. .. ...... aclllJ• 
talaklset ............. - * 

imtihan Anketimiz 
·~~~~--------~~~ 

( &ftarafı 1 iaol )11zd•) 1 blw.ln, IMan clprlain, '-
HuJju, tayyare plyıoıom ............... bile ••Joılar. 

sfW bir .. ,.. Baalaraaa bir* Ve yine me..ı&. denizin ti 
ikramiye çarpıyor, bualanu "811. hin ..an clWacle 1ata1• 
amoril bile dlfmlJ• J ollum ....... •14'n1.._ 

Sual bahll Te•Rk Sadulla1u da --. '-idaJdali, J'llaftaD baM 

~ .. ta: ... e.. -:!d:'.;. ldft balarela 
- Sualler, bqka balamdu c1a aınbrk• Slavl ,udi ı 

•kat. .. Decli " Ulatta: - YMI llzia ala1acı~ 
- Batla ..,.... ; i..tlh·ndan J81'Jldlade. bi&lm tabilye lmtl-

çıkbldam ..,.., lllace,. U.- ...... ..-plan lraclar pyrita .. 
"'9»1ze 1ara•yac:ak bilpierdu hl,blr .. , yoktur. 
1eçUmlf. Bir dijerl ili•• etti ı 

M ... ll TabU7e hatibanmde - Elolk llyl ....... Bir 4t 
karuacaı11n dierlerlnl, banaldanm Mma lmtlbu tallmataamell .._.·i 
•• clt-*'inl woyorlar da. lnau 8•ll•ı T.,,. 

Bir Eşek Beykozda Bir 
Sucuyu Isırdı 

Son .... n1arc1a •klv de um1a baflacL. ,ad ... enel 1* 
•" Akurayda bir çocata p- rela•flL Ola ele Beykoz çap 
nada upa bir um kulaklı IUC• A11J1 albaa alarak blçalarmtlua 
111rm1fbr. Bu •" ...,.._.. lltma alm•tbr· Ali .. tedaYI ettl
rlleceldlr • 
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Ülker, Sanki Gelmez Yollara Gitmitti .•. 

Deli Aslan karııhk Yermedi, 
o. timdi, •n öndeki Macar atlı· 
larma keakin gözlerlle bakmıya 
dalmıştı. 

Orada anlatılamayacak bir ka
rışıklık oluyordu, Macarların bir 
takımı Türkleri kovmayı bırakmıf, 
orada kendi aralarında cirit 
oynarlarmış gibi atlarını koıturu• 
yorlar, ovada değirmiler çeviri• 
yorlardı. Delikanlı daha iyi ba· 
kınca bu atlıların bayatı bir 
6kllze benzer hayvanı kovala· 
makta olduklarım Hçti ve bir• 
deobire iti anladı: 

Macarlaran böyle koYaladık
ları bir öküz deifl, Sarı Şahin 
Beyin, daha doj'ruıu Şahin Beyin 
kızı Ülkerio tanmmıı koçu ldi[I), 
Şahin Bey bu ba:y•anı kllçtlktea 
bHyiltmUıtn, pek güzel bakılma· 
ımm da btıyUk fayd111 olmakla 
beraber hayvan etine binde bir 
çablmayacak kadar bOyllmDı, 
güzelleımişU. Subuıka sokakla· 
rıada bu ıUzel koçun kurumla 
blçhull başını dikerek Suı Şahin 
Beyin arkaaında dolaımaıı görl· 
lecek bir g6rUnUıtu. 

Evet, Deli Aslaa anlamıştı: 

Koç hiçbir vakit kapalı durma• 
dağı için, gece ya Subuakalılarla 
beraber, yahut onlardan ıonra 

kaleden çıknııı, askerin arkasına 
dUımUıtU: [timdi Macarların bir 
kllmcısi, uzun bir yiyeceksizlltln 
açhğı içinde bu etli hayvanı tut• 
mık istiyorlardı. 

Deli Aalanın beyni karmaka· 
rııık olmuı, birçok eski zaman 
parçaları birbiri arkaıına ıöıUnüu 
önünden geçmeye baılamııtı. 
Şimdi gelmez yolJara ıritmiı olan 
o ıevgill Ülker, kendi kız kar
deıile beraber özene bezene bu 
koçu kaç kere yıkamıılar, kınala• 
mıılar, süsleyip Deli Aılana 
getir mitlerdi!. 

Onlardan geriye yalnız bir oçk 
ka'mışkeo, şimdi göztlnUo önünde 
oda mı dUıman bıçağı altında can 
verecekti? 

Delt Aslan şahin kanatlan 
ıokulmuı tulgasmın ııUmOı zlncl• 
rinl çenesinin altından kuvvetlice 
kastı ve arkaımdakl altmıı "Deli., 
atlısına elile bir iımar yaptıktan 
aonra Kızıl Kaplanı dört nal, 
Macilrlarm üstüne doğru aUrdll. 
BölUk baıılarmın tath bayırdan 
a9ağ1ya indiğini gören altmıı 
"Deli,, de onun arka1ına düıtlUer. 

· Batlarmdakl kaplan deriıl 
kaplt tulgalarının iki yanına ao• 
kulmuş kartal kanatları ve ıırtla• 
rmdaki kurt derili caketlerlle gU• 
Hl kl\heylanlarmm üzerinde bayır• 
dan inen bu seçme kahramanları, 
T.~k binicillj'inin ve aakerliiinin 
liu etsiz nUmunelerini göröp te 
a \'(arının üzerine inen bir aürD 
kartala benzetmemenin yolu yoktu, 

· Bu ansızın ıaldırııı ıörUp te 
Mrden bire işin ne olduiunu anla· 
mayan yeniçeri zabiti irkilerek: 

- Bre bu Dtll oğlan gerçek· 
ten mi çıldırdı? 

Dedi; ancak hemen yine o an• 

[1] Subua!ta fac"uını okudutumuz 
yerlerd e bu koç için de ayrıca satır 

vr.rıhr. Okuyucularım ız bu hayvf: ot 
kendi dütünctmizden çakardığımızı 

unmıısın!ar. Bu bilgileri aldığım ız 

tarth yaprakları kitabımızın ıonunda 

aö.terilecektir. Bu koç " kale dizda. 
rrnıo mazarrat koçu ... " ıöalerile aa• 
Jatılm ı ıtır. 

da o da atını tepmlı yOz elll atlı· 
ıile Deli Aılan takımıma arkası· 
na dOımliıtu. BUyUk kol ile ileri• 
de bulunan Şahin Bey bile atmao 
dizginini çekti, bayırdan aıaiı 
bakmeğa baıladı. Onun olduğu 
yerden ovada olan bitenler bir 
anfiteatrdan bakılıyormuı gibi 
görünmekteydi. Kumandan, önde 
Deli Aılan olarak altmıı Deli 
neferinin, timdi yükselmiş gUneıle 
yahn kılıçları pırıldayarak kendile· 
rinden bet altı kat çok bir Macar 
kümesi içine daldıklarını, Macar 
kümesinin pıçakla keailmlı aibl 
bir kez ortaıından yarılıp altmıı 
Türk atli11 çevr11lnde tekrar 
ııkıtbimı, inip çıkan yalın kılıç· 
ların birlbirin• çatıııp karııtığını 

sıördu. ta uzaklarda çınlayan o 
korkunç, taommıı : 

- Subuaka, Subuıkaı koman 
yitltlerim ! .. 

- Yiyin, bitirin kurtlartm 1.. 
Nlraıını ve Turan kanmın iyi 

bir ıövalye örneği olan Macar 
aÜtllDID: 

- Sen Corç, Sen Corç 1 
- Hurra 1 
Baauışlarını açıkça lıittl. Ara• 

hk aralık iki taraftan bir küçük 
atlı kUmeıi ayrılarak açıkm bir 
çevrim yapıp öteki tarafın yanın• 
dan urmak istediği ıörünUyor, 
ancak o zaman karıı taraftan 
da ayrtlan birtakım atla daha 
çevirmelerini bitirmemlı olan çer• 
hacıları karıılayordu, Böylece 
ana savaım biraz açıimda da 
atlardan, adamlardan bir girdap 
dönmiye baılıyor, toprağa düşüp 
•erilenlerin atları, yeleleri ve boı 
dizginleri hayada uçarak ovanın 
ötesine doğru deli ribl koıuyor• 
lardı. Atlarından yaralı yuvarla• 
nan cenkçllerden bir takımı ye· 
nlden davranarak ayaklanmak, 
ahnın üzerine atlamak llteyor, 
ancak arkadan dört nala 
gelen baıka bir atlı onun yanan• 
dan geçerken yana doğru eğilerek 
bir kılıç vuruyor o zaman yarala 
bir daha kalkmamak Uzer• uzantp 
kalıyordu. 

Şahin Bey, Delilerin arka· 
aından aavaı yerine yeniçeri 
aaasanın da yollanmıı olduğunu 
ilirUnce katlarım canaıkıntısile 
çattı. Haydi Deli Aslan gençti, 
baıma gelen tüyler ürpertici it ve 
yüreğindeki derin acı onu böyle 
bir coşkunluğa götürebilirdi. Ya 
ıu aklı batında, durmuf oturmuı 
koca aıkere, yeniçeri Y akup 
ağaya ne olmuştu da, o da geri 
dönüyor, hiç yoktan iı çıkarıyordu. 
Şahin Bey dUımanla bir daha 
çarpışmak için daha ilerlemek, 
bu iş için pek uygun olan bildiil 
bir boğaza yetiımek lıtediğl halde 
Y akup ağanın da bu çocukluğa 
karışmaaı bütun pllnlarmı altüst 
edebilirdi. Kumandan aşağıya 
daha keskin bakmaya baıJadı. ı 

D•li Aslan ile adamfarı. 
çevresindeki dliıman kümetini 
ıUrerek yararak aaıl Macar 
alaylarından oldukça ayrdmııtı. 
Birdenbire vuruıanların araaın• 
dan iki Deli atbıı ayrıldı; bu 
iki atlının önlerindeki iri bir 
hayvanı, Sarı Şahin Bey alayına 
doğru ıUrdiikleri görlloUyordui 
arkada Deli Aslan beı altı .misli 
düşmanlarile hAIA dövüşüyor, 
onları iki atlının önUnU keamekteo 
geri bırakmıya uğraııyordu o za• 
man Şahln Bey de birdenbire iti 
anladı.. Bu altmıı kahraman, bir 
koyunu, kendi koçunu kurtarmak 
için canveriyorlardır. 

( arkHt Yar) 

-
SON POSTA 

Eski 
HagrJanlar 
Müze•inde 

MUze hademeıi - işte bu 
heyYan iakeletl tam 15 bin sene 
dokuz aylıktır. 

Ziyaretçilerden biri - Na
ııl olur yahu ?. Bu keıirli yaıı da 
nereden çıkarıyorsun ? 

- Basit. Ben buraya geldiğim 
glln bana bunun 15 bin Hnelik 
olduğunu ıöylemişlerdi. Ben 9 
aydanberl bu mllzede garaonluk 
yaptığıma göre b11ap budur !.. 

,_.,,.1 --. ... ' • 1 ..... t ' ........... ' • ·-

Sevgide Şaka 
Olmaz 

( Battarafı IS inci yOzde ) 

mllıkül mevkide kaldık. Ben belki 
ayrılabilirim, fakat önceden biri• 
birimize ıöz vermlıtik. O yine 
Lı:ararmda &ebat edeceğini ıöy· 
lllyor. 

Velba1al beni bu Yaziyet pek 
dnıtındUrUyor. Ne yapayım bil· 
mem ki 1 

Ali Kadri 

Seviıd• ıaka olmaz, oğlum. 
Sen belki ev:enmek niyetli• 

bu lıe girmedin amma, kızlar 
erkeklerle konuşup sevişmeden 
başka bir ıey anlamazlar. 

Onun için onlara bir 
defa Umlt verdiniz mi, artık 

rerl dönmek mümkün olmaz. 
Maamafih niçin nişanlanmaktan ka· 
çıyorsunuz? Nişanlanma mutlaka 
masraf etmeyi icap etmez. 

Y alnıı acıyarak HTilmez. insan 
bir kıza acıdığı için de evlenmez. 
E~er kııı aevemiyeceğinizi hiaae·' 
diyorsanız, ailesinin &ıkıştarmaaını 

vesile ederek ayrılınız ve kızı 
boı yere bedbaht etmeyiniz. 

TEYZE 
_,,,. ...,.,._,.... ,, - · ·• ı- • •• 1 • • ' .. .... .. . ... 1 •• i l ·-" ' ..--. 

Hele ,ukUr ye· 
,amak zevkini 

elde etti 

Hayatı art ık t•hammülfena bir 
hal almııtı. Zira ıztırab nren 
ayaklarUe yilrüyemiyordu. RADIO 
SALTS banyolarını yapmıya baıla
dıtı nkitteoberi kendisini ha
fif Ye cevval hiaaediyor. Bu tuzla 
yapılan ayak banyoları 1ayeıinde 
adaleler kuvvetlenir •• •irılar 
ve titkinllkler zail o'.ur. En dar 
ayakkabılarınızla hiçbir ıztırap 
~ekmeden iıteditiniz nklt ylrti.
yebillrainiz. Her ecı;anede 1atalır. 

Naftalin Buhranı 
Şimdi Bir De Bu Ortaya 

Çıktı 
Iatanbulun seneHk naftalin 

sarflyab 3·4 yllz ton kadardır. 
Bu miktar içine Anadolunun 
bazı kısımları ile Karadonb: mt:m· 
leketleri dahildir. Bu Hne latan· 
bula 39 ton kadar naftalin g ir· 
miştir. Geçen ııeneden de bir 
miktar kaldığı hesap edt:irse 
yekunu 60 tona kadar çLkar. 

Bu sene ancak son l'llnlerde 
naftalin getirilmeğe başlamıştır. 
Buna sebep geçen sene tllccarlD 
zarar etmiş olmasıdır. Geçen sene 
tüccar mutat miktarda naftalin 
getirtmlı Ye kendisine kilosu 20 
kuruta mal olmuş idi. Perakende 
25 kuruşa satıhyordu. Fakat Rua· 
lar çok miktarda naftalin getir· 
dikleri ve pi yasaya 13 kuruıtan 
se\'kettlklerl için kilosunu 20 kuruta 
mal eden tüccar, elindeki naftalini 
aatamamıı ve bu ıuretle zarara 
uj'ramııtı. 

lıt• bundan dolayıdır ki bu 
ıeae hiçbir tacir naftalin getirt· 
mlye ceaaret edememlıtlr. Fakat 
Rusların naftalin ıetirtme dlklerlnl 
ğördilkleri ıamao mevılm de 
ilerlemlt olduğu için ancak son 
rUnlerde yirmi bet ton kadar 
sıetirtilmiı ve elden ele dolaşarak 
derhal satılmııtır. 

Yaz mevsiminin lptlda11nda 
kllosu perakende 25-30 kuruıa 
satılan naftalin ıimdi 35-50 ku· 
ruıu bulmuıtur. 

Geçen sene Y edikule gazha· 
ne1l tarafından yeril bam naftalin 
çıkartılmış idf. Fakat makineleJ' 
getirtilmemft olduğundan ham 
naftalin ıalab edilememlı ve plya• 
ıaya çıkarılamamıı idi. Y edikule 
sıazhaneal makinelerini ıı•tirtirse 
memlekette bolbol naftalin bul• 
mak mUmklln olacaktır. 

Çocuklar Arasında Yaralama 
DaYutpafada Kasap Ilya1 ma

hallealnde oturan 14 yaımda Hallt 
Ziya ile ayni mahJlede oturan 12 
yaıında lsmail, deniı kenarında 
dama oynarlarken kaYıa etmiıler. 
Halit Ziya bıçakla lımalll iki 
yerlhden yaralamııtır. Halit Ziya 
on beılnl tamamlamadığı için 
babaaı da ıorguya çekilmittir. 

Seyyar Piyangocular 1 
Kemal ve Leoo iaminde iki 

kişi, "piyango,, kanununa muha· 
lif olarak, bir torba içinde bir 
takım fişlerle piyango çektirdikleri 
görlilmUı ve cürmUmeıhut halinde 
)> akalanmıı!ardır. 

Muhafaza Te,kllltının 

Faallyetl 
Geçen bir hafta içinde muba· 

faza örgUsll (şebekesi) 57 kaçakçı 
1064 kilo gllmrük kaçağı, 873 
kiJo inhisar kaçağı, bir tüfek, 42 
mermi, altı Iran halısı ile 36 ka· 
çakçı hayvanı " '.e geçirmiştir. 

Haziran 23 

CJ Son Poıta CJ 
fatanbul BORSASI 

22· 8- 1935 

ÇEKLER 
l . T. L. ioin l . T. L. ioin 

N••. 1•rk 0,7935 vı,1111 4,2115 
Parlı J:r,03 MadrU ~.s ı 
lıfl ll rlO 9,6275 8erlla 1,9742 
DrlkHI 4,6986 Varıo•• 4.2115 
Atla ıı 83,!'i335 P•ıt• 4,47! 
Cını-rre 2,4525 BOkrtt 78,·Ul8 
ı.r,.. 6,j,6985 \ Bdıı:rat 34,9937 
AıuıtırJa• ı ,ı ; Lond•a Kr. 62 1 ,~() 

Pnw 19,0175 • Moı iloyı " 1086,75 

ESHAM •e T AHVlLAT 

Lira Lira 
lı Bao\r. (Nıma) V,!'>O Bomoıatl tl,25 

,. <Hlmtle) 9,~ ltJJ bllkran 119,-
• (MUe11 • 1 90,- lıt1kra11 Dahllf 94,U 

Oımaı.l ı b t.o (• 2J,'l0 DU1unu Mu. 00,
.. llnfü ,. ~.- Hat~•• l.ert lp 1 ~70 
fl rk•ll Ha,.J,ı IS,50 ,, • U 4fı_70 
11.ıı , 10,50 ReJI 2,tia 
Anı4ol ı M 60V. <5,6~ 1'ramnı 00,-

• " eo P. 26,ıo Rıhta• ıo,-
An~c•·u tt IOOV 42,50 Oaklldar •• 10i'.,-
fark D. Y. 001 - THko• 00,00 
fa •. TramY.&F !9, lıf111rKr.P'o.1885 1:.!6,-
0ıkUllar u 8,0J • • • l9ı)J 86,SO 
T erkH Jf, 

1 
• • • UU 1 H2100 

Hausaıı.I 171- lloktrtls -,-
hl•foa lt,JO 1 

MESKOKAT [•} 
Kurut 

Ta·k alt•• 140 
ı.,ı. • 10&& 
.... • 1'2 
llu • IOIJ 
.... ı.ıı,. 59,00 
8nkı.et (01. a. ı 224 
l'a& n lteılltlrlUı •ltu 

\ Cll•hurlJ•IJ 4f50 
(Aala) 4650 

Kurut 
CHMate C750 
CR•ı•t) 511D 
(Valall) 4•'41 
laee ıı.eılbltltlı eltaa 

(CU•bvı,eı) 47'0 
(Haalt) araü 5'9J 
•·ı•t) • 50511 
V abtt) • 120~ 

Parla Boraaaı 
Parlı, 22 (A. A.) - 21 tarlbli 

borsa gudur : 
Degerler Bonası, dalma ıey• 

rek alışveriıler ara11nda, çok 
düzensiz bir gldlı muhafaza edf· 
yor. Çok arandan birtakım kim· 
yevi madde Hhlmleri gibi, Frao• 
aız rantları da oldukça canlı vı 
belli olacak kadar da alkınmakta• 
dırlar.I 

Öbllr yerli Fundolarla arar 
ulusal degerler, pek genit lSlçUdı 
olmamak üzere aıağı yukarı oy• 
namaktadırlar. 

-lt-.ıi•• t • •t •• t • ı 1 11 •c~---,----,M--

.------.... , - soa Poeta . ~ 
iLAN FIAft.ARI. 

( - GazelPln ••• ıosııil• 
bir ftltıuuın liri tawı 61r 
( •antlm) ugılırt.. 

z- Say/a•tıc• ffJre 61r NJtll· 
rnln il411 /lah ,_tard": 

eayfa sayfa sayla ea1f • 
1 1 2 s '· s 

"400 250 200 100 
Krş. Krş. Kr,. Kıo. 

. 

IJipr 
fedır 

80 
Krt. 

Sop 
sayfl 

ao 
Kro. 

J ..,...'Bir ..-ntfmde wua.11 
,.(8) itelim• wırdır. 

4- ince er• lc.tm ~azıltır 
lulacaklan ,.,. ıh 
Ntlllmle ölçiillil', 

1 lstenbul Evkaf müdüriyeti ilanları 1 
Değeri 

Lira K. 
000 45 

800 00 

Pey parBiı 
Lira K. 
68 00 Fatih'de Yanık Kirmaati camilnln 207 metre 

murabbamdakl araasımn bntnnu - 316. 
60 00 Fmdıkhda Dere içinde Hacırecep Camllnta en· 

kaıile 140 metre murabbamdakl araaoın bll· 
tUoti. • 481. 

230 00 16 25 Gedikpatada Mimarhayreddin mahallesinde B .. 
desten sokaiında 2 aayalı 23 metre murabbatn• 
daki meşrutahabe arsaıımn blltlloll • 1036. 

407 00 30 55 Alt.mermerde Seyyitömer mahalleainde Yolge-
çen mescidinin 407 metre murabbamdaki arsa1t• 
Din blltllnü. • 329. 

800 ()() 60 00 Fandıkhda Cihangir yangın yerinde POrtelAt 
Hasan Efendi camiinin enkazlle 246 metre mu• 
rabbaındakl arsanın bütünü. - 487. 

Yukarıda yazılı öılekler satılmak üzere OD beı aUn müddetle 
açık arttırmaya çıkardmıttır. Oatermeai 1 /7 /935 Pazarteıl ıUnll 
aaat 15 de Komisyonda yapılacaktır. isteklilerin yllzde yedi buçuk 
pey paralarlle Mahltlllt Kalemine gelmeleri. "3326,, 
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On sene zarfmda Yahudi pan J 
•iyonları gibi kalbine •okup çıkar 
dağın klrac.:ılardan biri de;ne olurdu 
ıu S:ıit Bey o~•aydı. 

O onda dokunıalar ağlıyacak· 
tım... Niçin? ••• Bunu ıu anda tahlil 
edecek vaziyette değilim. 

20 Haziran 
Homano vapurunda 

Şu defteri elime aldığım za· 
man, benden U!aklaşan Napoliye 
ıon defa olarak baktım. Az kal· 
ıın öfkeme mağlup olarak: 

- Napolil. Sana (güzel Napo-
li) diyenler, ahmaktır. Sen, abua 
çehreli hasis bir ihtiyardan baıka 
bir ıey• benzemiyorsun. 

Diye bağıracaktım. 

iÇiNi 
kazanamadığına tee110f edecek 
kadar da nezaket 16ıterdl. 

Ben, yani ahmak Emel, son 
bir Omide kapılmaktan nefsimi 
menedemedim. Kendimce tesirli 
sandığım bir vasıtaya mtıracaat 
ettim. Şairane bir •azlyet lhd11 
ederek onun ıon hlısJni 6jren· 
mek istedim. Bir bahane ile kil· 
peştenin kenarına çektim. Bir 
mllddet denize ve ufuklara ba
karak manalı bir sUküt göıterdim. 
Ve aonra en latif ve en ıehhar 
bir poz aldığıma kani olarak 
gözlerimi onun gözlerine çevirdim! 

- Salt Bey I.. Bana ı6yleye· 
cek baıka bir şeyiniz yok mu ? .. 

Dedim. 

Güzel 
~nstantaneler 

Sıcak yaz ailnlerinde, ıoğuk 

k,i günlerlul hatırlatan bir 
manzara ---····---.......... -....................... ...... 

Sayfa lf · 

lngiliz - Alman Deniz An
laşmasından Sonra ... 

Şimdi De lngiliz - Fransız - İtalyan 
Görüşme) eri Başlı yor 

Parle, 12 ( A.A ) - lngillı. Bakanı Pariatelı:I lngillı. çevenleri, Edenin, 
Eden buraya gelmlt n Lanlla görDt- ancak Romaya gidJp geldikten aonra 
mGftGr. Lhale kesin bir cnap nrehifecetinl 

.Edea'le dan 3tleden aonrakl ko- ıenıyorlar. 
•uım .. ıaı mOteaklp ••zeteciJeri Don, İtalyan • Habet meseletl 
kabul eden LaYal bunlara demitlir lıı:ir ırörOtUlmemlftir. Du mHele, Edenin 

- ° Konuıma'arımızda tam bir Musolini ile görOıeceji meseleı.rJo 
içtenlik ( samimiyet ) nrdı. Eden, batlıcaııdır. 
lcırll~ıı • Alman deniz uıılafmasındaki "Tan,, Diyor Ki : 
aon lnılliıı durum':'~un lçyOzünll an- p, ris, 22 (A.A.) _ B. Edenla p 8 • 

lattı, ben de kend111ne, Fransanın bu rlae yaptıtı göreti tef&lr ed.:n Tan ga; 
huauatakl lhtlrn kayıtlarını bildir- zeteal diyor ki; 
dlm. Avrupa durumunun Frans:ıı ile ' 1 Deniz itlerine dOun verilmHI• 
faa-iltere aruında aıkı bir elbirllğl nin, fngilterenln gOYenli~i için bıİ 
ıerektlrdij'İol kabul etmekte uyut· ıeyden daha gerekli oldutunu p•• 
tuk. " iyi anlıyoruz. Ukin lnglUz doatlan• 

Görilımeler buılln de devam mı• da anlamalıdırlar ki, Almanyanıa 
edecektir. Eden, bu aabah Londradan kara aillhlarının da dGzen altınp 
yenl talimat alacak n bunları, 1•· girmeai FrAnsa için dı, bGtln AYruP.I 
me'kte, LaYale bildirecektir. ulusları için de, ayni derecede 

Eden öğl•den •oora deniz bakanı anemlidir. 
Pietri ile görüt cektir. Haber nrildi· Streı.a ve Cennrenin elblrllfl 
itine g8re iogiltere hemen bir laava 11yaanaı ile es11;1en uydurulmaaı ailg 
lokarnoaunu illtemekte, Franan lae, olan timdiki lngiliz diplomaai mı .. Naaıl bağırmıyayıml. HcrkeH 

tennet olan • bilmem ki güzel mi, 
çirkin mi· bu ıeblr, Adeta bana 
bir zindan oldu. 

Nazeninim ne cevap ••rH be-
1enlrıinlz?. Sanki, sefir hazretle- r 
rlnin elH beşlik refikal muhtere· 
melerini teşyi edlyorlarmı~ gibi : 

TAKVİM 
" ıGvenliğe ilitik olan blltGn meselele- todlarmın, biı.den ziyade aahhı 

rin birden kotarılma11nı ıözetcn 3 • ihtiyat • n ilsnomal • fevkallt!6 • 

Hay allah kahrehin; keıke o 
tecrlibeye hiç kalkıımaaaydım. 
Ôyle bir hayal kırılması karıııın· 
da kaldım ki; ıankl kafamın orta· 
ıına yediğim bir yumrukla eer
ıemledlm, sırt UııtU yuvarlandım. 

Artık lzzelineblml, kadınlık 
gururumu, genç kızlığımın • ve 
açık ılSyleyeylm, herkesin ballan· 
dua ballandıra sena ettiği • blltUn 
baımet •• teravetlnl ayaklar al• 
bnda çiğneyerek ı 

- Salt Beyl.. Zatlllinizi pek 
. beyendim. V • hattA, bir miktar da 
ıevdlm. L~tf en bana deıti lzdlwa• 
tamzı uzatmak ıahmolindo bulu· 
ııur muaunuz. 

Diyecek te detildim yal.. 
Amma bu kabahat kimde? .• 

Doğrudan do§'ruya bende .•• Biriıi 
karııma çıkaa da: 

- Hey apdılJ.. Daha m~k· 
tepten aldığın diplomanın altın· 
dakl imzaların mUrekkebl bile 
kurumadı. Hayat denilen ıu kar
IDakarııık dikenli yolun ucuna 
hentız iıkarplnlnin ucu bile dokan· 
inadı. Sen kim; lnrıanları tecrUbe 
•tmek kim?.. lıte, kaı yapayım 
derken göz çıkarının; Allabm 
odun gibi yarahiJ böyle bir 
•damla karıılaşhktan sonra, hay· 
tetladın ıaııkalınm. 

Dese.. Ve hattı, 'öylece 
lıuJaldarımı çekip eoaem• de kuv• 
Vetllce bir ıamar lndirae, hemen: 

- Ver elini öpeyim. 
Diyeceğim. 
Belki gUnUn birinde fU defte

tl111l okuyup ta: 
- Niçin? 
Diyen olur. Onun İçin bunun 

lebebini, ıurada kıaacacık lzııh 
•deyim. 

Dtın, neticesiz kalan mlHlka· 
tımızın yerdiil a1abiyetle bu 
l•c:eyl çok fena ıeçlrdim. Ayni 
lamanda babamdam tekrar uzun 
llılcldet ayrı kalacatuna da lıUl
llıekte idim. 

Bu hiılerln altında ez.ile Hile 
l>abam, babamın birkaç doıtu, 
Madam Mararlt, konıoloshaaenln 
batkltlbi, ka• .. , kapıcısı aruında 
~•pura ılrdlm. O, henUz meydan
d. yoktu. Bu aktım Romaya 
••dete mecbur oldutu için burada 
bau resmi itlerini bitirmek İçin 
Uiraııyordu. 

Vapurun hareketinden bir 
Çtyrett kadar evvel geldi. Her 
~aınanki gibi mlltebe11im ve zarif 
tavurlu idi. Ha.ta, benimle be
taberce vapura ııclmek ıereflni 

- Efendim!.. Hayırh Ye neşeli 
aeyahatler temenni ederim. 

Demez mi? .• 
Behey aptal adam!. Haydi 

benden; benim gençliğimden, gfi· 
zelllğimden, taravetimdca; eh, iyi 
k6tU malOmat ve fikirlerimden 
bir tey anlamadın diyelim.. Hiç 
olmazaal 

- Ef•ndiml.. On glln kadar 
sUren arkadaşlığımız, bende şöyle 
bir tesir bıraktı; böyle bir l:ı ya• 
rattı. Rica ederim, bu tatlı hatı
rayı lSldUrmeyelim. Ara aıra, 
birlblrlmize mektup gönderelim. 

FllAn diye bir şeylur ıöyle .•. 
Açık ıöyliyeyim veaselam; 

bu adam ya, benimle mDkemme· 
lem alay etti. Veyahut, - bllml· 
yorum niçin - beni tahkir etmek 
lıtedi. Yoksa, hiç bukadar kaba· 
hk olur mu:ı 

Şimdi hllkmediyorum ki; bu 
erkekler, hakikaten çok çeıldi 
zarif ıeyler. Kimi, mlltocasir ve 
ktlıtah. Kimi de, ra böyle ah· 
mak ••yahut kapalı bir kutu. 
Yavaş ya vat, müdire ile mualli
me Annanın ıözlerine geliyorum: 

- Hepsinin de canı cehon• 
neme!.. 

27 Haziran Çiltehavuzlnr 
Vapurda, bu gece heyecandan 

hiç uyuyamamıtbm. Çünktı, Oç 
buçuk ıenedenberi mUtehasair 
olduğum bu eşaiz latanbula Ye 
beni okadar aeven halama ka· 
vuıacaktnn. 

Sabahleyin erkenden, ıBnr· 
teye fırladım. Vapurda, daha 
hAIA herkes uyuyordu. BUtUn g .. 
r.lnti yerleri bomboştu. Ufukta, 
lstanbulun beyaz minareleri yük· 
ıeliyordu. 

Kollarımı kllpeıt•y• dayadım. 
Gittikçe bUyUyen ve geniıleyen 
bu ulu ıehri zevkle temifiya 
batladım. Okadar dalmışım ki ; 
arkamdan; 

- Matmazel!.. MOıaade bu· 
yururaamz ıize dUrbllnOmQ tak
takdim edeyim. 

Sözlerini lıltlr itilmez, birden• 
bire ııçradım. Batımı çe•irdlğim 

ıamın tenelerce deniz•• flD•tle 
yuiurulan tunç renkll bir çehre 
ile kıırtılattım, Bu çehrenin sahibi 
vapurun ikinci kaptanı idi. Bu 
adam bUtUn yolculuiumuzda, ter· 
biye ve nezaketi ile herkHI mem· 
nun etmlıti. 

Solimlaştık, konu4maya baı
ladık. 

« ArlrHı Yal' ) 

Gla PAZAR Hısır 
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Şubat tarihli bildiritin prensiplerine ılzenle harekete Hvkedecek mahl• 
tamamile batlı kalmaktadır. yette olduğunu deterlemek, Eden. 

Bilhaua bundaa ötGrOdOr k~ Eden, slbi, Avrupanın durumunu çok f)'I 
hfikumetind.cın yeni talimat istemlttir. bilen bir adam için kabil detildiı.11 

Turfanda Karpuz 
Yazın tamamile geldiğinin bir delili de turfanda karpu.11111 

latan bul da görllomeal ve bu yemiı kafilesinin de artık tarımı~# 
aökünetmiı bulunmaaıdır. Şu halde, denize rahat rahat airmel& 
mümkündür. ÇDnkO karpu:ıun kabuğu ıuya dUşmUıtnr. 
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kokuyu izale eder. ElbiH ye çorapla

rınızı uzun mClddet yeni olarak aaklat• 


