
Sene - CUMA - 28 HAZİRAN 1935 idare itleıi telefoatı: 

•• 
like Onünde Fen Harikası Kazanç Vergisi V 

· Bazı Doktorlar 
Tayyare Ve Bomba Hücumlarına Karşı 

"Hayal Şehirleri,, Kuruluyor 

Serbe•t me1lek erbabının kazanç 
vergi•İ için dereceler ve bu derece
lere göre maktu vergiler ihdaaı 

bilhaHa doktorlar arHmda memnu

niyetle karıılanmııtır. Fakat bu 
icanunun nafrİ sıralarında mOracaat 
ederek beyannameye tabi tutulma-

Beg/cos poda memrır·• C•olf 

Bir Posta Ve Tel
graf Memuru 

Yakalandı 
lıtanbul poıta ve telgraf bat' 

mUdürlüill Beykoz posta Ye tel
graf memuru Cavide işten el çek· 
tlrmlt ve kendisini polise teslim 
etmfıtlr. Cavit, ağır bir ittiham ve 
iddia karşıımda b~lunmaktadır. 
Cavit beı, altı ay evvel Beykoı.a 
tayin edHmlıtir. Fakat o vakit· 
tenberi de bazı mektuplaran yer· 
ferine varmadığı hakkında Beykoz 
mUdürlllğUne ye başmUdUrlüğe aa• 
yısız fikiyetler yapılmııtır. Şikl· 
yetçiler aras.ıoda Beykozda yeni 
yapılan cam fabrlkaıında çalışan 
bir çok Fr•neu ... LehJJler de ... ,.. 
dır. Bunlar: 

Anupadan buraya mektupla-
rımız muntazam geliyor, fakat 
buradan glSnderdlğlmlz mektupların 
onda UçUnUn yerlerine varmadı· 
ğını anhyoruz. Diye iddia ediyor· 
lardı. Nihayet Beykoz telgraf mil• 

[ Denmı 10 uncu yClzde ] 

A 

Londra 26 ( Huıual ) - Son 
zamanlarda, lngllizler, hava taar
ruzlarma karıı yeni yeni müda· 
faa silahları lcat etmitlerdir. Bun· 
fardan biri de "Serap,, dedikleri 
bir nevi aldabcı buluttur. Iımln
den de anlaıılacağl ılbl bu, 
ıehirlerl ılzleyen ııkı bir bulut 
detıl. Fakat dUşmanı ıaıırtan, 
bir 1erap •llcude ıetlren bir 
buluttur. Nitekim lnglllzler ıoa 
baYa maneyr·aJara .. nHında Brlıb· 
ton ile Londra araııada Horley 
civarında demlryolu ,UzerıAbım 
bu bulutlarla kaplımıılar •• 
Manı denizinden hareket edecek 
bir tayyare filoıuna da Croydon 
şehrini bombardıman etmesini 
bildlrmltler. 

Tayyareciler aldıkları emir 
mucibince Croydanu bombardı· 
man etmltlor ve battA bu ıehrln 
havadan bazı fotoğraflarını bile 
a)mıtlar. Fakat Croydon zannet· 
tikleri ve fotoğrafıDI aldıklan bu 
t•hir, ıun'i bulutun vUcude getir· 
dlğl bir seraptan başka bir t•Y 

değlldl. Tayyareciler, Croydon 
üzerinde bulunduklannıj zannettik
leri vakit hakikatte bu ehird n 
tam (40}._.fıJum•ll"• u 
makta idiler. 

Bu ••serap,, ın nasal yapıldıfı 
ıayet gizli tutulmakta lae de, 
muhtelif renklerde ve muhtelif 
atırlıklarda dumanlar kullanıldı· 
ğına fllphe yoktur. 

Kırmızı, tarı, yefil, ıiyah, boı 

San.dal Alemi Yapan 
İki Genç Mucize Ka
bilinden Kurtuldular 
Fener de oturan Bay Ali, •&· 

bıtaya müracaatla oğlu 20 Y•t• 
larındald "Handan,,ın bir haftadır 
"ayboldup hakkında bir ihbarda 
bulunmuştur. 

Zabıta bu ı•ncl ara1a dur
aun, Betfkta,tan da yine pollH 
vukubulan bir mUracaatta orada 
oturan Hayri lımtnd• bir.Anla de 
teaayyftp ettiği beher ••rllmiıtl. 

Bu haberlerin ark11ından bir· 
kaç gUn geçince, bir yelkınH 
ıeml, Hayıraıa ada a,ıklarında 
bir sandal buldu. lıtanbula getir
di, Botlktaı lıkelHhae mensup 
olduğu anlaııldı. 

Polis ıandalm 1&hlbfnl buldu. 
iki gence kiraladığı teabit edlldL 
Fakat ~eoçlerfn aklbetfnden ha• 
ber yoktu. Bir kazaya kurban 
afttikleriae lınkmıdillyordu. 

Bu iki gen& de, her halde, kay• 
boldukları haber verilen biri Be
tiktaılı, diğeri de F enerU iki genı 
olacaktı. Zabıt,_. satdao soldan 
bunların akibetlerioi araıtıradur
ıun nihayet dlln ikiıi de eYleriat 
çıkagelmitlerdir. 

Anlattıklarına göre, l.u iki 
( Dnamı 18 llnoD 1iiıde ) 

Bint 
Denizinde 

iir ler 
Üç Türk Amiralıııııı Hiot deniz 

ve kıyılarında Ttirk ~ehcımetini yük· 
aelten yükuk humaaiyatı. na tarihe if
tira, ne de vak'alar da tahrifat 7apıl· 
ma1uııın dıkkatlt, ihtiınawla ve böyük 
bir emek sarfile yazılmıştır. E1er ı 

M. Turhanındır 

Pazertesl Başlıyor 

renkte bulut
lar muhtelif 
lrtif alar da ha· 

•aya pUskiirtlll· 
mektedlr. 

Bunlarına• 

raıından bazı 

ılyah duman· 
lar ıakull bir 

ıurette ,Uk-
, Hlmekt• •• 
, heyeti umumi .. 

reıl tıpkı .,., 
fabrika baca• 
ları, bahçe ve 

Bir lla"a taorro%a ıokalı manza• 
raları vOcudege tirmektedlr. ... .......... --..... ·-··--............... ---··-··--·--
ilk Okul 

Kitapları 
Öz Türkçe Kitapların 
Basılmasına Baılandı 
Ankara, 28 (Hususi· Telefon· 

la) - KftltUr bakanlığı yeni teş· 
kilat, kadrolar ve bilhaHa köylü• 
nün okutulma11 etrafındaki tet• 
kikJerine devam etmektedir. KUi· 
t\lr bakanlığı ali devrimimizin bU· 
..ınr. ' 1 pLu aı.Jalağuz. 
yat ö:ı dil i rl(çeslie, hazırlat· 
mıştır. Bakanlı bu kitaplan basıl· 
mak üzere Devlet matbaama ver· 
miştir. 

Bu yıl bUtUo ilk okul kitap .. 
ları yeniden lh: TOrliçe ile basıl· 
mıt olacaktır. ------
Selanikte Fırhna Zararları 

Atiua, 27 (Hususi) - Mak .. 
donyada havalar fena rldiyor. 
Gece Selanikte çıkan şiddetli bir 
fırtına bir çok h~aar yapmııtır. 

.... - •••• 1 - .. • ••• • 1 ••• --

Çerez Kabilinden 

YUz Değnek 

Vaktile, Şam TrabluHnda, 
Abdulhh Elyemanl adında gayet 
tuhaf bir adam varm11. Oraja gi• 
den valiler bunu bir an ıoıyetele· 
rinden ii.yırmazlarmıı. 

Köae Halil pa,a orada vali 
ikin bir akııam yemeğinde, Abdul
lah Elyem&ai de haıır bulunduğu 
halde, sofraya blr nni kabak 
dolmuı getirirler ki buna Trabluı 
yerlileri "Köıe sefer., derlermiı. 

Halil paıa daha oraya yeni 
ritmit ve bu yemeği görilptı adını 
da lıitmemiı olduğundan, tabafı 
getiren ıofracıya: 

- Bu nedır 1 diye ıorar. 
Soiracı da: 
- Köse 11fer ! 

OeYabını nrinoı, Paıa fena 
haldı kızıp, zanllı adama ytlı 
değnek vrdurur. 

A!'adan zaman geçer. Bir ak~ 
ıam yine yemekte bu dolmadan 
getirirler. Paşa btl defa da Abdul
lah Elyminiye ı 

- Bunun adı ne idi t diye 
ıorar; 

Abdullah: 
- Bunun iki adı nrdıı amma' 

biri hatırımda yok; yalnıı birini 
biliyorum .. 

Der. Paıa: "Nedlı ?,, dlyiooeı 
- YGı dığDek, efeadim! o .. 

nblm nriı. 
71/11 

1A;~;i;k-.. ·-~ 
• 

Istanbulda 
Ankara, 21 ( A.A)- Crımar 

Başkanı Atatürk bıı akıam 
Anlcarada11 /.tan bula leare
bt •tml,!ttrdlr. 

larınt isteyen bazı doktorlar zarar 
edeceklerini fark etmitlerdir. Beyan
nameye tabi olmak vergi tarhında 

bazı gDçlGlııleri de mucip olacağı 

için bu doktorlu timdi de iatida ile 
Maliye nklletlne mGraeaat ederek 
"ıfmdllik icra1ı tıbabet1eD vazgeç
tikleriJll,, bildirmektedirler. Ôğren
dij'lmize ,.are böyle mtlracaat eden 
doktorlar arHıada memleketimizde 
tlShret addedilen en maruf baa 
doktorlar da .ardır. 

--------------------·--.... J--~--------------------

Dlr1arlı lle/arnd, '•' podara•ılafl &lrlr1rl• 

Cim Londos Dinarlı Meh-
met Pehlivanla Karşılaş

maktan Çekiniyor 
Nevyorktan gazetelere yazılı· 

yor: Geçen .. oenin hatlarında 
Amerikayı gidon genç ve güçlll 
pehlivanlanmızdan Dinarlı Meh· 
met Amerlkada karş11ına çıkara• 
lan birçok pehlivanların ıırtlannı 
yere getirdikten ıoora, ıırf irili· 
ğl, ıert ve bazan da pek dllrDıt 
olmıyan hareketlerlle bir ıtıreı 
ıampiyonluğu kazanmıt olan Cim 
Londosla karıılaımııtı. Amerika· 

mn bmlerce ıUreı merakhıınıD 
karşısında yapılan bu güreşte, 
Dinarlı Mehmet pehlivan çetin 
hamlelerile Cim Londoıu müthiı 
surette hırpalamıı onu tehlikeli 
vaziyetlere dUtUrmöıtn. Fakat 
nihayette Amerikadaı ıık ıık va• 
ki olduğu ılbi • hakemin taraf. 
glrJlil yllıOnden Mehmet pehlivan 
puvan itibarile matlup addedil-

(Denmı 10 uncu yüzde) 

Esnaf Bankası .•• 
Eşyasının 

tisas 
Satııı Münasebetile 
Mahkeme~ne Veril~ 

Bali/ ........ , • • , ...... ,,,,,.. .,,.,.,.,".,,. 
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28 Haziran 

HergÜfı l 
Parsag Toplagani:a.,. 

• afii Belediyf.• Kimir. Müdı ·Ozlü Sözler 
• 

Parsayı Toplayanlar 
-
ada Cıban harbi bütün düny 

gösterdi ki, harbe lflrenler. 
yensinler, ister yenilsinler, da 
kayıptadılar. Kazananlar d 
kalıp da aeyirci olanlardır. 

iater 
ima 
ııta 

top-Cihan harbinde oar1ayı 

)ayan, uzun mliddet dıfta k 
harp edenlere cıllih ve e 
yetiştiren Amerika oldu. A 
rika bugünkü zenginliğin '.JO 
kıımını harbe borçludur. 

alıp 

rzak 
me-
ylılc 

ha· 
.m. 

ltalya Habeıiatanla harbe 
zırlanıyor. Daha ıimdiden b 
baş'ı bliyOk gemilerini Afrik 
asker, silAh ve erzak taşım 
aymrdı. Bu arada Arıantin 
ltalyaya buğday taşıyan ita 
~emileri de aıker ve sUAh 
maya batlacblar. Şimdi ftrjan 
den gelen buğdayı lngiliz 
mlleri getiriyorlar. Anlaşılıyo 

ltalya • Habet harbinin parı 
da lngiltere toplayacak. 

aya 
aya 
den 
lyan 
taıı· 
tin• 
ge-

r ki 
aıını 

Harbi kazananlar, onu ., .. 
panlar detll, cLtta kalanlarm • 

• 
Belediye Kimin Mil.da 

Ekmek Ye francala fla 
fii? 
tluı 

niçin yükseldi? 
Şarbaylıktan verilen ce Yap 

ıudur: 
.. Son gDnlerde un çuva lanın 

tbr. flatı 850 kuruıa kadar çıkmı 
Biz bundan e\•velkl ekmek nar• 
hını koyduğumuz zaman u nun 
fiatı 700 kurUf etrafında idi. 

idi Bir hafta evvelki flatla ltug8a 
alık ffat arasında bir buçuk lir 
eriıl fark var. Fınncılann ekı 

fakirdir. Ellerinde un ıtoku 
madığına eminiz. GDnD glln 
un aldıklarına g6re pahalı al 
ları unla kendilerini ucuz ek 
satmıya mecbur edemez 
Bina11nale11lı fırıncıları d 
/azl• 6arara •olcmamalc 
'•klif Leritti kabul eftl/c.,, 

ol· 
tine 
dık· 
mek 
dik. 
alıa 

lçln 

gö1-Halbuki yapılan tetkikler 
termiştfr ki, gerek piyasada, 
nk değirmenlerde ihtiya 
fazla un ve buğday vardır. f: 
cılar ve değirmenciler eller 
fazla stok mah olduğu h 
bu~day flabnda g6rlllen ıar 
tıdan istifadeye kalkışmıılar 
ekmek ffatlarını arttırmaya 

, .. 
çtan 
ırır.• 

inde 
alde 
llD• 

•• 
mu-

vaffak olmuılardır. 

Bu itte dikkate alınacak 
belecliyenla yanhf zibaiyetl 
Belediye fartncıların değil, ha 
mlldaflidir. Bet OD fırına zar 
etmesin diye, yllz binlerce b 
tan birer lkfter kur'llf fazla p 
istenemez. Kaldı ki Yeril• k 
na da yanhf oldatu anlqılmı 

,.,. 
dir. 
llma 

ar 
alk-
ara 

ara· 
tbr. 

Şarbaylığın Yazlfesiode, hlun et 
hakkındaki tellkldılnde b Iraz 
daha ıuarla olma11• 1.tem ek 
hakkımızdır. 

• 
ÖzlU Sözler: 
N apolyoııa sormutları 

- Neden böyle tehdit edlo: 
tuklar veriyorsunuz ? 

Şu cevabı vırmiı· 

llU• 

ktan - Tehdit ettiğim şeyi yapma 
kurtulmak için. 

Çankırıda Zelzele 
ıa· 

Gtı-
Çankm, 27 (A.A.) - Bu 

bah bir buçukta Kuzeyden 
n•ye doğru oldukça fiddetli 
yer depremi oldu. Depremi u 
arasında lpdenler heyecana ka 
mıtlardır. Bu aıralaı:~a depre 

bir 
yku 
pal· 

mler 
eklik olmuyor. .. ' 

SON POSTA 

Resimli Maka!e il Endüstri a 

- Yeni bfr devre glriyoru:ı. EYnlld gtlD Paıababçede, 
din Kay1erlde, birkaç arDa evnl bmltte temelleri ablan, 
kapıları açılan, yahut bacalarında duman 13rGnme1e 
baılayan f•brlkaJar yeai bu deyre girmekte oldutumuzu 
haber veriyorlar Tllrkiye yabancı ilkelerden getirdiği 
etyayı fİmdidea •onra kendi yapacak. Dıı memleketlere 
gl>nderditf parayı keadf rahatı Ye ya1ay111 için harcaya-

cak. BugDne kadar baııbot bırakılan endOstri iti devletin 
elinde di•lplln altına alınacak. 

Fakat bGtlln bunlar balkın Ye k6y?Onla İ•tibllk 
kudretini arthrmalda mlmkOndür. Y apılaa fabrikalar 
mallarını ntamadıkları için İfaiz kalıyorlar. O halde her• 
ıeyden •VY '! I ha 1 kımızın YRfama ııeYiyeaini yOkHltelim, 
ihtiyaçlarını çotaltahm n 1arf kudretlerini arttıralım. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yeni Köy Teşkilitı Yapılacak 
--·~~~~~~~~~~~~~-

Her Köye Gazete Ve Radyo Sokulacak 
Nüfusu Az Olan 

Köyler 
Birleıtirilecek 
Ankara, 27 - iç Bakanhğanın 

öntımllzdeki 4 yıl için hazırladıjı 
bir çarltma pruıroıffii fGte 1rGy 
teşkUAtı değif tlrilecek, bütlln vi
llyetlerde köyclllllk büroları ku
rulacak, nlifusu 150 den az olan 
köyler blrleplrilecek, K6y Kanu• 
nu bütlln köylerde tatblk edile
cektir. 

Tllrklyede 40230 kay vardır, 
fakat köy kanuna 22084 köyde 
tatbik edilebilmektedir. Köy 
kanununun bUtlln köylerde 
tatbiki mllmklln kılındıktan 
aonra gazete ve radyonun da her 
köye aokulmaaına çalqılacaktır. 
Topraksız köylü toprak sahipleri· 
nin uiri olmaktan kurtarılacaktır. 

Türk - Yugoslav 
Do•tluğu 

Ankara, 'J:1 (Hususi) - Yeni 
Yugosla•ya Başbakanı Stoyadino
Ylç lıe başlama11 üzerine Baıba· 
kan ismet Inönüne bir t•lgraf 
göndermlıtlr. Yugoslavya Baıba
kanı bu telgrafında, iki ulus ara· 
ıındjlld doıtluğa ve Balkan pak· 
bna karıı olan bağlılığını bildir
miftlr. 

lımet lnönll cevabında, Cu
murluk hükumetinin iki memleket 
aruındak.i gtlv•n verici çalııma 
buaberlljinin · ;ellımesini bUtlln 
kalblle arzu ettiğini bildirm;ıtir. 

f ran'ın Berlin elçisi 
Berlin, 27 (A.A) - Bay Hft· 

ler yeni lran elçiıi Mobaen han 
Raiai kabul etmiftir. Elçi Hitlere 
önev mektubunu vermiıtir. 

Kara denizde 
Fırtına 

Bir Motör Parçalandı, 
6 Kiıi Boğuldu 

Giresun, 'n - iki ~ndenbe
itXBr&denltcfe -PcfcieHn>Ir hrtina 
hUkOm ıtırmektedlr. Aksu vapuru 
Vanaya sığmmııtır. Ordudan gel· 
melde olan bir mot6r parçalan• 
mıı, 6 kişi boğulmuıtur. Fır
tına fındık bahçelerine de çok 
zarar Yermiftlr. Vatan vapuru 
yllk almadaa kalkmaya mecbur 
kalkmııtır. 

Bir Tecimen 
Hakyerine Verildi 

Ankara 27 (A. A.) - latan· 
bulda Karaağaç mezbaha&ında 
barsak tecimenl ile uğraıan 
Stırmeyanın Nevyorkta bir Ame
rikan firmasına g6nderdiğl bar-
1&kların örneğin• uygun çıkmadığı 
ve çllrDk olduğu Nevyork konao
loıluğumuzun verdiği bilgeden 
anlaıdmıı, menlenln iç yOzll in• 
celenmek llzere Ekonomi bakan• 
lığınca Sllrmeyan Hakyerine 
verilmlftlr. 

Buna benzer daha birçok 
işler ıerçfnlenmektedlr. 

Danzig'te ispirto Depo
ları Yanıyor 

Dantzig, 28 (A.A.) - içinde 
200 bin kllo alkol bulunan de-
polar bir fırtına sırasmda yıldırım 
düşmesile patlamıı Ye çıkan yan• 
gın daha ı6ndOrOlememiıtir. 800 
bin litrelik 6teki alkol depoları 
da tehlikede bulunmaktedır. 

r 
/STER iNAN /STER 

Binicilerimizin 
Zaferi 

Viyana 27 - Burada yapılan 
atla mOsabakalann blrillnde albay 
Saim Pulatkan ikinci, bir diAe
.-. 4. '' --- ......... n.lr 
binicilerinin muvaffakıyetlerl de-
vam etmektedir. 

A11karada 
Bulunan Petrol 

Ankara,27 ( Huıuai ·Telefonla) -
Ankarada, Dikmende, bulanan 
petrolun lktlıadt değeri •• iıtih· 
aal kabiliyetinin geniı olmacbğl 
anlatılmııtır. 

l kilometrelik .. ha dahilinde 
hafriyat yapılacaktır. Petrol ara
ma direktoru bu havallnin bu gi
bi te~abOrata mftlBlt jeolojik te
ıekkUller arzetti~inl söylemittlr: 

Ana aahlbi Poliı memuru Ab
metd~, tlmdiye kadar bunun far
kına varmadıjını bildirmlıtir. 

Bulunan ğazJı suya babnlaa 
paçavralar mllkemmel yanmakta
dır. Kuyunun başına bir n&betçl 
konmaştur. 

Kanlı Basur Ve 
GUlburnu 

Finana Bakr m Fuacbn kanlı 
baıur tedavisi için Awupaya 
gideceğini gazetelerde olmyaa 
Arapkirli Mustafa adh biri kaab 
bHurun Glllbumu denilen yabani 
gl\I tohumu ile ameliyataız tedavi 
edildiğini ve kendisinin bu 1ayede 
haatalıktaa kartaldutaau ileri 
ıDrmektedir. 

[O:Oer son telgraf haber· 
lerlmlzl 12 inci aeyıfamızda 

bulacaksınız] 

1 NANMAI 
Tıp fakillte1i Haydarpafada ikea, orada bir de ne

batat bahçesi yapılmııtı. Bu bahçeye binlerce lira 
harcanarak muhtelif yerlerden muhtelif çiçek, ot •• 

o mGe•Hıeyi sOı'iyen bir kBı• olmuıtu. 

L 

n•bat ntlmuaeleri toplanmıt. her vakit, her yerde bu
luamaa fidanlar yetiıtirilmiıti. Bu bahçe aynızamanda 

Tıp faldUteai fatanbula taııaınca bu bahçe oldatu 
fibl bar.kaldı, ondan •onra bakan, arayıp ıoran da 

olmadı. Meraklılar, bahçenin çiçek,erini •öküp aprdılar, 
ba arDzelim bahçe bir harAbeye d6ndü. 

JSTER iNAN /STER JNANMA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

/çıe,.. 
Bir 
Faaliyet 

._ ____ Server Bedi 

Ben de, Son Poıtanın ister 
inan, iıtv inanma ıUtunu muhar
riri gibi, gazetelerden birinde 
ıöyle bir serleWıa g6rd0m: 

Matbuat umum mlidtırlftiilnde 
içten bir faaliyet var! 

Alt tarafını okumadan dlltlln
meğe baflacbm Ye eyvabl dedim, 
galiba yine yasakçı Vedat Nedim 
dostumuz birkaç tomar piyesin 
aforoz edilmesine karar veriycr, 
yı trnt da yazacaklan yazının her 
kelimesi hakkında Ba11n r•nel 
direktörOnnn mOtalAasını sormak 
IAzım geldiğine dair gazetelere 
tamim üstftne tamim hazırlanıyor. 

içten bir faaliyeti Hımml O.. 
mek timdiy• kadarki faaliyetlerin 
hepsi dııdanmıt. g6steritmif, sa
mimi değilmlı gibi ıeyler alda 
gelmeğe batlamııtı. Yazıyı oku
yunca bir de ne göreyim? Ankara 
muhabirinin içten faaliyet dediği 
ı•Y fU imiş: u Matbuat umum 
mlldllrlllğllnde bUtlln memurlar 
evleniyorlar. Bir ay sonra galiba 
bekar memur kalmıyacak, bu işe 
ilk Önce Bat mftfaVİr ÖD ayak 
oldu. Onu muavini Asüde takip 
etti. Raportör bay SerYer de dnn
ya evine girdi. Mütercim Kemal 
Mustafa ve arapça mllterdml de 
evlenmek nzeredir • ., 

Ne çahıkan arkadaılarL. Aık· 
olaunl.. Matbuat mlld6rlllğtlııde 
bol ayhğı ve rahatı bulunca Ya• 
kitlerini bot geçirmek iatememlf
lu, içten Y• e1&1h bir faaliyete 
gfrlımlşler, matbuatı lsllh için 
okuyuculan çoğaltmak, bunun lçla 
de aufuaa arttumak ..,t olduju
nu anlayarak, her feyden enel 
birer yun kurmaya umetmifler. 
itte matbuata hizmet b6yle olar. 
01t tarafı lilarda. Mem\ekete 
okumuf eYlit yetiftlrmekten bq
ka çar• yoktur. Omit ederim ki 
bu içten faaliyet dalaa uu1a bir 
tetkllita bağlamr, blltlln bekar 
muharrirler Ye gazeteciler de İf 
b&flna çağrılır, Vedat Nedim Tö
rlbı ve batml1tavirin nufuı mese
luile matbuaba ııkı müaanb .. 
tine dair heyecanh birer nutuktan 
da dinlendikten ıonra hep birden 
nlkAh dairesine koıulur. Ben d• 
böyle içten faaliyetlere dllnden 
hazırım. F akıt genel direktör 
dostumuza aizllce aorabilir miyim: 
Maaı kaç? 

C. H. Partisi Ku
rul Adları 

Ankara, 27 ( A.A) - Cumhu
riyet Halk partisi Genel Baıkan• 
hk divanı yalnız kendi &zgltlerl 
için apfada yazdı Kanıl adfamıı 
kısaca anlatan kelimleri kabal et• 
mit ve bu kelimeler &raütlere 
parti Genel sekreterlljince bllcli
rilmqtir. 
Kı1aca TtlrkçHi o.manbCNI 
BUyük kurultayı Boylk kon~• 
Kongre: Viliyet, kaza, nahiye v• 

ocak kon~eleri, 
Genbıışkur: Umuml reiallk divanı 
Genyöakurul: Umumi ldre heyeti 
llyönkurul: Villyet idare heyeti 
bçeyönkurul: Kaza idare heyeti 
Kayönkurul: Nahiye idare heyeti 
Ocak yönkurul: Ocak idare heyeti 
Onurkur: Haysiyet divanı 
Partikur: Parti divanı 
Genkurul: Heyeti umumiye. 
Verdun Gemisi Varneda 

Sofya, 27 ( A.A.) - Fran11z 
Verdan torpitOlu bu aabah Var
na limaama plmiftir. Fran81& 
amirah ıöretilerde bulunmuıtur. 
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Marmara 
Kıyılarında 
Son Posta 
Tekirdatı Trakyanın En 
Mübim llaracatj\ferkezidir 

T.Jdrdat, (Hu1a1ı)-Marmara 
clellizl •biılacle en a&zel Ye ba
,lk INr iakele1e malik olaa T e
ldrdai k ... buı Mar•arama ea 
mlhlm Ye ticaret merkezidir. 
Burac:laa her 1ene ,OZblnlerce 
kilo laabubat dahli puarlara ye 
barice RYkeclilmektecllr. 

T eldrdat Trakya da ldnterllada 
• eok olan bir baba oldupn
dan ticari elaemmlyeti çok 16k
Hktir. Ka•bamn etnafau çerçe
Yellyen eliği arazi okadar çoktur 
ld ... tıerce ıfdlldiji laalde ıona
na erilmez. Kaaabadan içeri p.. 
lav hanıf bir yabancı bu memleke
tin çiftçi bir •emleket oldapna 
derhal anlar. 

Bir samaalu harice atUç do
lala para •er•ek 11Jecefimlzl 
temia ettltfmlzi dltladlkçe •• 
tlmcll bu çıhıkan lnıaalan ......, 
en mlhlm lhtlyacamm keneli ... 
temla ettiiimbl •• harice mllyoa
larm sltmuiafD IDIH ıeçildiflnJ 
anlayınca 1eYlamemek mlmklln 
olmuyor. Çiftçilerin hepli memam 
bir haldedirler. Çlbaldl bu ••e 
batcla1 mallmll çok ,az.I Ye 
bereketi olmllflur. Geçen HDe
clea slyade arul ekDldlr. 

Kuabara ..... •IW• 
miktanla ...... ..ıecell lçla 

malaaclrlen •-"• temW.e •• 

' mem ekete fi ecel( O ID 

•tandaflar doiaflarmda clftçl 
olduklara lçJa kudileriae •erilecek 
aradJI ekeceld• latlNallt da o 
•bette artacaktır. T ekirclaflnda 
.. ..... brpa ekimi fula .... 
la berabw malılallla b.Uetli 
" lautahkm oldnta ., ..... 
tedlr. M&aldrat lnbilar ldaNlhüa 
prap kan lht11aca kAfl ıe.1...U. 
llaclea hu kan na.. J•palacatı 
.,._..1ıtec11r. Kmbaa ..,..t 
Ye ekim iti b• -e artblt için 
TeldrdafTralıJum••llalmYe 
• •amhlll bir kuab• ..... 
aamettlr. 

___ Talat_ Belaoet 

Kon yada 
lelecllyenia Ete Nuh Koy· 
muı Ka•plann lpne 

Gelmedi 
Koa1a (Huul) - Şarltapk 

ete " elnnep narla ko1tl& • 
........ etaçoka51mnp 
•blaoMtir. Fakat ba, kuaplana 
lllD• ph•• n kuaplar et fr ... e. 
..,. .......... ıc ......... .. ............................ 
bir •lltnl•e ........... " .. 
...... k•tll k .. tijl koymalan 
..... ........ ,.... ftnlecllll 
lcla ,.,.. ... il brap •blakta. ... .,e ............ ... 
..... Dit- ........ ... •ta ............. .... 
et.Ut ..... , ...... .... 
• ,. bd• ............ 90 
.... , clakklDladaa 20 .._, 
•kkllnblm•flu'. 

'-iDiM Oylan tlallamfarı 
...... (HDlllll) - clnr-

mld o,laa .......... .., .. .... 
fah ...... ı. pek ...... d.,. 
Daca pmklar araudadar, .. 
net. lld ..... w .. m ••tkı 
,... , .. ela .......... . 

SON POSTA ,,. ...................................................................... . 
• 

MEMLEKET HABERLERi 

Yanda Bir Kömür Madeni 
işletiliyor 
D lu Bütün 

Mahsulü Harap 
Etti 

Van (Haaull) - Va ..... 
1•loa &tr muafede oldukça .... 
sin bir k6mlr madeni vardır. Bu 
zenpa maden 1alanda lfletilml
ye batfanacakbr. 

Belediye an ,a.lercle ıealt 
mlkyaıta Bayındırlık çahtmalan 
yapmaktadır. Açık olan ark'.ar
dan bir kaımı kapanmıf, eıki ve 
iptidai mezbaha yıktan:arak allf 
bir meıbaba, t»uglnla prUanaa 
aypn bir b•pbane •• bir ıeb
• haU J•phnlmam• bqlanıl
mlfbr. Şimcll de un fabrikuınclu 
latlfade edilerek elektrik teılub 
.Ocacle ıetlrllmene •• bir lln .. 
ma yapalmuıaa ç.&ıfilmaktadar. 

J Çerkeıe Tren 

Çerket• ilk tnn airiıl 
töreoi 

Çerkeı (Hulllll) -
Saraya tr• ifle•et• 
baıladı. Trenin llta1-
1ona Dk 19lifiade 
halk a,ıe b&ylk ... 

lılemeye Başladı 

V anda uld eHrler aratbraa 
Amerlkahlar bu ıeae çahımalara 
1011 ••miflerdlr. Gelecek yal ye
niden çahfmalara bqlayacaldar
dar. Darada arqbrmalar uzun 
llreceil lçla A•eribhlar Bele
diyeden bir ana ahp k,ndilerl 
için bir bina yapm1ya karar ._. 
mltl•rcllr. Hafriyat blltlkten 10Dra 
ba bina Belediyeye t1rkecllle
cektlr. 

'inç tezahlrleri 16ıte. dl ki tarifine lmkln bulanamaz. O tin aylaı
danberi deyam eclea karakhp IODa ermtlli feyiz •• bereket lf9tlren 
1afmurlann da tren lltuyona perken bqlam.. laalkan HYincinl 
ıonım bir hale ıetlrmifti. Bittin Çerk..ıH• ıeYlaç cluyplanm 
blylkleriae ıundalar. 

Darada ~rlt • eok ... 
... para U. yapalmaldacLr. Fakat 

Malatyada 
Tecrübe için Dikilen Pa

muklar' Söktürüldü 
Malatya ( Ha1aal ) - Kadıça

Jll'IDM tecrlbe lcbt dlltirilea 
pamaklar T a ndaa 

kayfD ile mımurlann aleyhine ~ e ' 
olaaaktadır. • •-.tllr. BuaJana~ J 

= 
tohumlarda aetahk p: 

Bu ,.ı yafmar ulıja Vaa çiffıo il lçha .a ıp umJ.ı 
çllerlal tellp dltlnalftl. Bir dı m. Bllk .5... 
laafta enel deYamla yajmurlu '• 1 ~ •~ eiarlle 
yatmaf, çiftçinin )'lzlal sildir- :::.~ lld ............... 
mlf, fakat arkadan apak W.. 
c1e ,.._ bir c1oı. 1ta .macı _.. Pıt1•• llpirtt F*lk111 
ta~ kal~w .. ı ,.P..., UlrıktlrllljD 
ataçlardakl bitin ••JYalan ,_e Malatya ( Huaat) - lalllaar-
dlkmlf, clehfetU sarar nrmlftlr. lar Bqdlnktlrl Sam. ~· 
Van tan• ba yal maal...t ldç laplrto fabrlk.. cllnldlrllilae 
yok ıibl6. tayla edllmlttlr· 

Çorumd• 3 GUn a Gece Sllre11 Dlliln 

Kuraklık Ve Do
ğurduğu Zararlar 

Kazalcabamam (HuUll) - Ba 
HDe bara1a hiç Jaiat ohaa-.. 
birçok klylerde ekini• JUIDlf, 

alaal biç ol-.nı •••• ._,.,.._ 
lliMHlr lfht .trWerl .,_._,. ._.,llllfbr. Yıüe1t dat '81ıert 
için daha lmit ftrc:br. Beı on 
glll içinde yapar yatana daj 
kO,leriDia mahaall karttilacakbr. 
Yap.tan tabmlalwe ıln kuama
ma mauul rekoıtai ıeçen yala 
nlabetJe bu 11l 1Dzde 50 aobanclar. 

* Nijde (Huaual) - 80 pdea-
&.rl yafmar yafmamıfbr. Herflhi 
alet••• 4otru haYada lmlt Yerici 
Wa.._ plllmekte, fakat Jine 
herı&a ldqamllltl Çlkan fldd•tll 
r111......, bualan databp ıataı
mılstedk 
... ,. ••Yeat hltla •lui 

ldarell altma almafllr. Tarlalara 
.,. ile ıa yermektedir. Ba intizam 
bir dereceye kadar brakhk 
acı1UU hfljfletmektedir. 

• Merzifon, (Hund) - 1llr ta-
nftın laavalaran kurak altm911, 
dlter taraftan halkan arazinin a 
mlhim ka1m1na pancar ekmif 
buluamuı dola)'llİle bu ••e 
mahlul aıclar. 811 ylzden fla\lar 
ylbelmiıtlr • 

Edirnede Ekmek Fiab 
Edirne, 26 ( A.A. ) - Ekmek 

burada da birinci dobz, oaparaya, 
lldaci ı•dl otmparaya ytıbelmlftir • 

ç.. • ...,... a.... c..uı .. ..... ....,. ,..... Jzmit Sıtma 
ç... (Hami) - Kwl.IMI• .... .....,._ Huaa Ölçek S... D kt 

·~ .... w.. ••••t tllila• tertip •mit ..... .._. 40 ıa1c1r o oru 
çocata •••t .......... Romadaki Sıtma Kurumu-- ....... L-,--.. --B-l-c.--hl-t ___ Ka ____ .. -11 .. bk_t ___ -N_-L_et_ na Gidiyor 

awaaaem r V- ,,_.. - ...- fzaalt ( HaıUll ) - Satma 
Tevkif Eclildl bmlr, (Huul) - Hal .. be •lcadele karama baıkanı doktor 

luatr, (Haaut)- Urluua Ga- pkpbktaa aefnt eıtlrecek teldl- Abdurrahman Romada açdacak 
-'•c• klJlaM •1aa lhlejl de propapada J•pal•a•na karar ldlu kanlarma iftlrak etmek 
lhllnaeldelİ •çla Baya Emine werllmlplr. Hllkbaet bnetlvlnia lıere Komaya sldecek, 3 ay acmra 
u. llutafa ap ...... .-.. kaçakçalan nud amauaıça takip .tanecektlr. 
ile•• eelllrkea .... Yuaf ... ebaıkte ol.tuta halka anlablacak, lz11lttı Ekmek Fiıtlan 
laada te•ldf lmraa ........... ..P• kaıakçalar pMI meıdaa 

Y...t illi J111a tfaM • ._... )ara uılacak fotepaflarlle tttWt limit, ( Haıuıl) - Ebaek fi. •••ktlr. atlan 9 lmrap calamP 

Dtng• lldlaet /Nhrl ,,., 

Cezairin 
Megva 
Ticareti 

Aljer (Huaaıl) - 1934 yalı 

Ga.den ••· Jemlt menlmi ._. 
rada birçok h••a 

• •rlı•or aorlaldanaa mera 
UW.ta lpa IJI ıectl denilemez. 
Ba ftliyettea ihracat da mlteesllr 
olmuflr. 1933 1dma kayaala iyilik 
ıarllea madcleler Jahuz erik, incir 
Ye bademl•dlr. Cualrin ihraç 
ettlil bqhca yımlflerla Yaziyetinl 
bblm memleketimizi de allkadar 
ebaul dola,ı.lle, apjada birer 
birer tetkik ecleceiim : 

Naraııdye mahaull 1934 yılanda 
bozuk sitmlftlr. Portakallann ilı
racab 1934 Jl)mda bir yal Gnceı:nı 
.. , .... 30 bin kental asalmq •• 
mandarlna lhracab da 2*l6 bin 
keatalclaa 168 bla batala eter 
•llftlr. 
r- llllli lhracabada i• 

meaı.la çok lif batla••• yll
daclea ihracat çok .... ıitmiftir 
clenllemez. 1933 teki llaracat 99 
bla kental lkea 1954t. bu ihracat 
ancak 76 bin mtala YUmatbr. 
Fiatlarcla, ..,.. ... ,. .. 1aauı , .. 
tlfem•diii için bir J11 lncealae 
layula pek lankbr. 

Erik lbrraeatt, prek flat ıe
nbe ihracat miktara itibarile 
.. ,... memamaiyet bir yaziyette 
balanmaktachr. 1933te 18 bla 
kental olaa ba ihracat 1934 te 
44 ...... tala ..,... lltlncle da
nlacalr bir ........ ,et peydı 

etmltffr. 

B8'1!MILJ~ıdl tla .._ ,.1 la
eedea fula.t.r. Fakat bu ihracat 
laealz laldpf cleneliDdecHr. l!'S 
te Ja1D11 1'11. Jl•tal hadem_ ibaç 
ecla Cezalı 19Mte bunun Bç 
•Win' Jal 1813 kental ihracatta 
baluamap. incir lhracab da 57 
bin kentaldaa " bir ,.ı lnceda 
aooo kental fuladar. 

* P.,te (H...ı) - llacarlataa 
octırlar do h&k6metl lldlacl 

L zorluklara nlha-
-"'•ı••5 yet nrmek ı• 
Wlıorl•r herkelle tabı 

eu•a dapb ın•a ... alar yap
••ia karar nrmlftlr. Şimdi b.._ 
ktmet ........ IMa it lçia 
hummalı bir çahtm• •arclar. lkb-
•t ..... ticaret ........... dal-
,... AlllAfmlJ• nrmak Jc1a Italra, 
çu.leYakp Ye Belcik• heyetleri 
Ue mund alarak koDQfmalan11a 
deYdt •bMktedlr· Macarilltan bu 
iç de•letle aalapaaJI lmıalaclaka.. 
...... bıa .... dahHjecle diiu 
memleketı.le tle ....... yolaau 
.,., .. aı.. 

Jf. 
Pette - llacu illklmetl ta-
acuida•ı rafmdaa Ünan. bir 

kararla Macariata• ... ıu.ı• .. ..... • ... kiri 
fi Ye 1akeamıı ,... 

patı ithali menıdu.ittlr. sa,ı. 
bir mal ıokmak lateyealer Maca· 
...... hlklıaetlala ........ 
••deainl alaUklarda-. Bu kanı 
Haziran ayı ortauadaa itibaren 
tatbik edilme edlr • 

Aym ıtmd• çaba bir karma 
)'la lbracab da yasak •clilmiftir. 

... lwan • Y••n TecllllHI 
Aa~ 

Roma 'l'1 f.Aı.A,) - llallOllal 
ile Yunan elçlai, iki devlet ara-
11nda tec:İIDMI llldlerle, )ille ı .. 
da1..ı addileri .-... koyaM t.1r 
-~·-......... .. 



28 Haziran 

( Siga.et Alt1ml ) 

lngiliz 
Sıya•ası 
Faaliyette 

İngilterenin menf aatl demek, ayaı 
mamanda aömlrgelerlnln (mGatemleke) 
m~nfaati demektir. lngilter• ile 
aömOrgelerl iH tU bilditimb bUyOk 
lngillz imparatorluğu kurumuna tekil 
yerlrler. Bir uluı, bulundutu bcSlıenln 
dıtında aömGrge aiyaaaaı ıOtmek 
latediği takdirde, lnglliz lmparator
lufunun menfaatine ayk~rı ~~r yol 
tutmamıya dikkat etmelldır. Çunkil: 

lngiltereye kartı alSmilrr alyaaaaı 
pdOlemlyeceti tarihi bir realitedir 
ye 1914- 1918 aavaıınıa kurbanı olaa 
Almanya, bunun canla bir delilidir. 

* Habeıte ılttltO aiyaaa müna-
Hbetlle lngiliz menfaatleri ile 
çatıtan ltalyanın da Almanyaya 
benzer bir yanlıthk yapmak üzere 
oldutunu bGtOn f ranaa haykırarak 
batırıyor. Avrupada, Almanyaya 
karı• İtalyayı beraberinde rarmek 
lateyen f ranaa için, onun lılSyle bir 
hataya dilımemeai, çok önemll bir 
ittir. ÇünkO: 

Akdeniz içinde girintili bir burun 
tetkil eden italyan yanm adasının 
hu denizden balla çikıt delikleri, 
hartalara göre kapalıdır: Malta adaaı, 
hir ltalyan topratı oldutu halde 
ltalyayı taraHut eden bir lngillz kale• 
eldir. Ötede SOveyt kanalı nrdır Y• 
rlne bir lnriliz geçididir. Şap deaizi 
n Mendep botazı iae Habeı toprak
larının hiklmiyetl altındadır. Hindin 
baılıca yoludur. lnıiliz lmparatorlutu• 
aun hayat damarıdır. Bu yolu tutmak 
için detil midirki lngiltere Sudanla 
Mıaırın Qzerint çullanmııttrl Halbuki 
Sudanla Mıaıran bayatı Nil ırmatıaa 
l»athdır. 

Nıl ırmatının btıllibatlı kollarıadaa 
(,iri ı .. , Habeıten fıtkırarak hız alır. 

Şu hale ıöre ltalyan emelleri, la• 
filtttrenln ana menfaatlerlle karıılap• 
ror bir taraftan Aayada Japoa 
•mperyaliaminin ihtiraaı, diter taraf· 
tan balyanın Hint yolunu tehdit edea 
lttihaaı, bir ~l'ill•·Almaa deniz aa• 
laımaaı teklinde alakadarlara Uk 
O.tarı ~apıaııbr. ı..m • .ı,. ..... timdi 
eakl durgunlutunu bırakmıı •• faal 
bir bale ıelmittir. Bunu anlamıyaalu 
için bDytlk inkiaarlar nltUdir. 

Süreyya 

Almanyade Oturan Yaban• 
cllar1n YUkUmU 

Londra, 27 ( A.A) - Berliadea 
(,lldiriliyor: 

Almanya'da oturan batan 7aban· 
edar ve l'ezginler, kabine tarafından 
aon defa çıkarılan baya korunma•• 
kanununa ıBre, bir uçuı yapmak 
ylkOmOndedirler. 

SON POSTA 

HARİCİ 

Varda, dealur l Japon Emperyalızmı gelıyor 1 

Habeş - Italya Davası 
lngiltere ile ltalyanın Anlaşamama

ları Da, Müşterek Elbirliğini 
Tehlikeye Koyuyormuı 

Pariı, 27 (A.A) - (Baaın) Matbuat, 
Eden - MuHollni konuımalarınan mu· 
yaffakiyetaizlite uğramuımn araıulu• 
aal durum Ozerindeki önemli teairle
rlnden bahsetmektedir. 

" Petit Pariaien ,. 25 Atuatoata 
Uluılar Kurumunda yapılacak konu ... 
maların, ltalyanın CeneYl'eden ayrıl
ıaaıı ile ıonuçlanmamaaı lçia, Lirli· 
terenin yeniden araya ılrmek teıeb
blalnde bulunaeatanı H E:lenia 
pariaten ••çerken Lival ile yapacatı 
konu,malarda bu meMlenia böyle 
bir durumla çarpııacajını kestirmek· 
tedlr. 
lnglllz Gazetelerinin Dedikleri 

Loadra, 27 - (A. A.) - Morninl' 
Poıt ras•t•ıı, Habeı mHelHi hak· 
kındakl anlaıamamaalıtı• lnrUi• • 
ltalyaa elblrlltlni tehlikeye dltlrdl· 
tini Henle yazmaktadır. 

la•ili• • ltal7u konuımalarınıa lyl 
tantffarraı s.S•t•••• 'ftm•• ctr ~ 
ki: 

ııeakanımıa, lnrllterenln, Franaa 
H ltal7adaa AJTllarak Almaayanın 
kollan araııaa atılmak niyetinde ol· 
madıt••• ltalyan kamuyuna umarı• 
kl aalatmııtır. 

Tlmea, larill• ıiya1aııaın, Tuaa H 

dotu Anupa rtlYenllk andlaımalarına 
karı• iyi niyetler bHl•ditlnl 7aa
maktadır. 

Habe,ıatan Anlatmak latellnde 
Londra, 27 (A. A.) - Adlaa babadan 

Daily Tell'raf a blldirilditlne r6re, 
Habeı hOkGmeti Eden'fa çalıımalarına 
y. rdım edebilecek bir durum takın
mak iatetlndeair. 

HaLeıiatan, ülkenin erkınlitine ve 
toprak bOtGn:Oğüno z rar vermeıneai 
ıartile ltalyaya Hab't:aıandan eko· 
nomik aaıtlar verilmHine kartı ge!
meyecektir. 

Gazete, Habeı"atanda tren yolu 
yapmak imtiyazının ltalyaya bir 
toprak koridoruna aabip olmak ve bu 
koridoru keDdi kuY'Ht:erile korumak 
7etkeainl nrmemeal llzım••ldiğini 
yazmaktadır. 

ltalyanlar lae Durmadan Aaker 
GBnderlror 

Kal'liari, 27 ( A. A. ) - KuiriDale 
Yapuru, oa beılncl blSlük aakerlerinl 
H bazı fn kıtalarlle bir miktar da 
lnaum alarak dotu Afrikaya &itmek 
üzere yola çıkmıtbr. ..--..._-

Belaano, 17 (A.A.) - Kara 1'8mlek
lllerdH rlallll olarak bazı mlfreae
ler döfu Afrilraya rftmiı!erdlr. 

Amerika Ve Hab•• 
NHyork, 27 (A.A.) - Amerikanın 

Habeılatandaki 7enl JtılderJ, Henıon 
ltalyan-Habet lhtlllfında Amerikanın 
1adece .azçl kalmak ıiyaaaıına de•am 
edecefini Ye aacak kendi tebeaaınıa 
aellmetinl korumakla iktifa eyliyece· 
tfni aay:emiı ve: 

- "Amerika, Habefiatanın tecim• 

Alf AllRIN 
•ızı 

aarlıa11 

c.1ııı 

Jale apar.maoının 6nllndeyiz. 
Emin Toıun Beye: 
- Onlara birıeyden babaet• 

mlyelim, dedim. 

No: 10 

Hayat drer, gider. Onun 
latedlğl heyecanlan da bulmak, 
aramak kabildir. Fakat o ıenı 
kızlık mevsimJnln ilk Hvıiılndekl 
bal.. iddia ederim ki onu tekrar 
bulan yoktur. 

Emin Toıun Bey bira• uzun 
ıllren dOtilncemden OrkmOt ılbl 
batını yere ejmlftl. 

Selim titremeden cevap verdlmı 
- Peki efendim. Annemle de 

sGrlltürOz. 
- Teıekkilr ederim. Çok te

pkkllr ederim. 
Şimdi yanımda bir mektep 

'ocuğu gibi ayaklarlle kaldırım
ları döverek ·ıfdiyor. Bana kuru• 
lacak yuvanın neıealnden ıaade
tlnden babaediyordu. 

Kulaklarım ugulduyor. Gelip 
seçenlerin ytlzUmden birşeyler 
anhyacaldarını ıann•derek ken• 
dimi toplamiya çalıııyordum. 

Bu ne ağır bir karardı. 
Annem şaııracakb. 
Arkadaılarım belki de inan· 

mıyacaklardı. 
Fakat içimde gittikçe artan 

bir eevinç bel•rmişti. Mısırlı zen• 
ıio kadının vadettiii motör ui• 

runa Hvgiılnl yenen adama kal'fl 
bu banket tam yerinde bir cevap 
olacakb. Gururum ıablanmııb. 

Dk sevgiler narin bir vazo albl 
hoyrat bir hareketle lorılmiya 
mahkiimdurl•. Bunu romanlarda 
ıiirlerde okumuftam, anladım ki 
bunu yazanlar bakbdarlar. Fakat 
buna ıunu da ilive etmek lhım. 
Hakaret g6ren ilk HYıllerin bmca, 
kini de okadar Hrt oluyor. Bu 
ıertllk belki o hınca, o irini du• 
yanlann hayatim da •ehlrllyor. 
Fakat a,ı. acılar Yardır ki ODU 

lçlae alndirenlerin duyduktan Yahti 
zeYk belki en blylk 1aadetten 
daha tatlıdır. lft• bea bu karan 
werdij'lm zaman o kinden, hınçtan 
gelen acının zevkini tadıyordum. 

Bu kararda yalnı• Emin 
T oıun Beyin arzuau delil, 
hayatımın bundan ıonrald pllnı, 
projramı da yar. Kalbimde •• 
zamandır açtk duran bir yapratın 
çevrildiğini blaHdlyordum. Ga
rurumun bana duyurdup intikam 
zeYki en bllyllk HY,Uerdea daha 
leziz ve nıtllndn. Arbk d&ne alt 
defteri ebedi bir imaala kıpark .. 
aeılm titredi. 

MakaadılDI anladL GörtlnUıD 
gibi dejil, ince bir adam. 

Sellml evde yoktu. 
Cellleyl .. zlongta, biraz 10luk, 

fakat n .. ' eU bulduk. Emin T oıun 
Bey çok ••ilen Ye HYilm .. inl 
bilen lnualara vergi becerikli bir 
talikatle ıeçen bldlıelerl ideta 
etfenc.U bir HDUJO ılbl anla• 
byordu· 

- Sizin nlıanh nerede ya 1 
Ona gOzel bir ikiçifte umarladım. 
Fakat bu onun balda. Y alnı• ıi• 
ne ilterainis oau da 16yleyln ba
kayım. 

Emla Tosun Bey o kadar ıa• 
mimi, teldlfalı ,arttalyor ki lnıanı 
11kmıyor. 

Gtllerek bakb ı 
- Daha iyisi buna arkadaıı· 

nıza bırakın. Bis beraber blr .. y 
dllfOnelim. Baaa iyi •• sevimli 
doıtlar kaıandıran bu kazanın 
birer habraBlnı uldıyalım olma• 
mı? 

Konuımasını HYen, ıtUmeıinl 
lıteyea, yqama11nı bilen bir 
adam. 

Bir Aate yakm burada ıeve
ıelik ettik. 

Beraber gelmemize bir ıebep 
olablllrcll. Fakat cakmakta mlaa 
roktu. 

Deniz Silahları 
Meselesi 

Londra, 27 (A.A.) - Lord Londan
derry Lordlar kamaraauıda bir aor• 
ıuya ceYap Yererek umumi bir 
antlaıma ntticeal olarak lngiltere 
kendi filosunu aulttıtı takdirde 
Alman filoaunun da aaalblacağını 
ı6ylemit Ye demiıtir ki: 

- .. Şimdiki Fransız deni• kuvvet• 
lerine lngilia kunetlerinin yOzde elli 
niabetini veren lagiliz·Alman antlaı· 
maıı, Franaey21, Alm aya Gzerine 
devamlı bir GıUlnlilk temin e•mekte
dir • ., 

Arsıulusal Yazıcllar 
Kongreal 

Pariı, 27 ( A.A ) - Araıuluaal 
yazıcılar kongresi, koauımalarını 
bitirmif, " Kü Ulrlln korunmaaı için 
arsıulusal yazıcılar bir'iti " kurulması 
kararı ile kapanmııt r. Muvakkat 
merkezi Paris't• olen bu birlik baıta 
12 kifilik bir baıkanhk heyeti bulu
nan 112 Oyel'k bir bOro tarafındrn 
yönetilecektir. 

Stratosfer Balonu-
nun Arizası 

Moıkova, 27 (A. A,) - Stratoafere 
bir uçuı yapan balonun yersel bir 
akaa yDzilnden balonun aOr'ati artta
tından ba1ouu yegriletmek için ku
mandanın emrile tayfa.lan Verlgo 
3500 ve Pri'outki de 2500 metreden 
paraıutle atlamıth rdır. Zille, dOtmek 
tebliku·ni göze darak l:alonun aepe• 
tinin sathına tırmanmak ıuretib 2000 
metre yOkaeklite çıkmıı ve aletlere 
bir ıey o'.muın diye fnlcalide bir 
itiyatla balonu yere indirebilmlttlr. 
Tayfalsrın bu fedaklrlıtı takdir 
edilmiıtir. 

Londradan Felemenge Altan 
Sevki 

Londra, 27 ( A.A } - Bu hafta 
içinde Loadra'dan Hollandaya tayrare 
ile ilci ton altın l'Bnderilmlıtlr. __. .. ·----------=---,---
ael ıelitiminde n hatlıca Nil nehri 
Awepinde W, _u..; pıap1l•a81 .. e•••• 
da çok ilgilidir Ye bir Amerikan 
aoıyeteainin bu fti azerine almaaı 
muhtemeld'r.,, demittir. 

&Odan Ve llıa1r 
Hanya, (G'rid) ~7 (A.A.) - Taana 

ıölG ıularını p ylaıma iti hakkında 
Sudan ve Mıa r hilkumetlerl aruında 
baılaamıı olan mOzakerelere devam 
edilmektedir. 

Bugiine deti• bu iki bakumet, 
Adiaababa konıraaına lftirak etmek 
Oaere Habet lmperatoru tarafından 
vuku bulan dnete cevap vermlılerdlr. 

Emin Tosun Bey giderken ben 
kalmak istedim. 

- Y ook kllç&k hanım, dedi, 
ben buraları pek bilmem. Hiç 
olmazsa caddeye kadar beni çıkar 
bakalım. 

O kadar tabii ve umiml 
ıörtlnllyor ki lnAn kepılıyor. 

Moda caddeain• cıktıj'lmı• 
vakit gtUllmHdim : 

- Zannederim buradan lıke
le1I buluraunuz arbk 1 

O da ıflldn ı 
- O kadar meıgullm ki 

iskeleyi değil, kendimi kaybet• 
mekten korkanm. Karanmıza 
annene Hn mi açacak•a, bea mi 
teklif edeyim. 

- lldai de olur. Y aloıı anne
min kendine ık• dOıUnceleri 
Yardır Ye onun dlflhacelerine 
hnrmet ederim. Mnuade edraenis 
buna kat'ı bir karar .. kll v•r· 
mezd~n önce onun fikrini alayım. 
Bana perıembeye kadar mUuacle 
ediniz. 

Emin Toıun Bey durakladı. 
- Ooo.. Afala yukan beı 

ıtn. 
- Peki çarıambaya olıua. 
- Çok geç. 
- Peki Ahya 6yleyıe. 
- Uturauıdur. Gel ıunu 

pazartesi yapalım. 
Sokak orta11adald bu pazarlık 

lldmld de glldlrmlftl. 
- Peki, dedim. Puartul ,O-

'r Gönül lıleri J 
lçgüvegsi 
Olmak lgi 
Bir Şey Değildir 

.. 2.~ yaşıoday!m, kimaeeizim. 'lah
ııilim ilk. Meeleğım terzilik. Kendımi 
ıdare edecek kadar kazancım var. 
l\omfulardan biriıi bana kızını vermek 
istiyor. O da fllkir ve çalışarak haya
tını kazanao bir k ı z. Bu aebepttın kor• 
kuyorum. Zengin bır aileye ıçgüveyai 
girmek ihtimalini düıünüyorum da, 
fakır bir kııla evlenmekten çekıoiyo• 
rum. Siz ne derainız7 ,, 

Ş . .A.li la•anbul 
lçgllveyıl olmak, istiklale alır 

mıı bir ııenç için biç de aranacak 
bir şey değildir. Ar. kazan, az ye, 
fakat kendi paranı ye. Kadının 
paraaından bayır olmaz. Hal ve 
vakti seninkine benzeyen bu geDf 
kız tam sana göredir. Biriblrioize 
kuıur bulmanıza imkln yoktur. 
Gül ııJbi geçinir gideniniz. .. 

lstanbulda A. 
Sorduğunuz ıualin cevabnu 

vermekte mazurum. 

* Beyazıtta Zeki Mee'u•; 
Baıka birini aevmemft o&.ay• 

dmız, karınıza dönmeyi tawllye 
ederdim. Fakat bir bafkauoı ıeı-
dikten sonra tekrar ıerl dönmek 
hem sizi, hem de aevdliiniı kıza 
bedbaht eder. Bundan sonra artık 
eakl karınızla ıı•çlnemezıiniz. Ço
cuğunuzu aeYgilinb: kabul ediyor
sa, bence ikinciyi tercih etmelidir. 

Fakat kannızı tekrar ıeveblle
ceğinizl zannediyonanıs, ı•rJ dön• 
mekte fayda vardır. 

* İatanbulda Şevki; 

Acdda hlkl1ulzl olmdam. Ne
tice kanuna day8111Jor, kanua 
merhamet bilmez. Yecll yaııaa 
kadar çocutu ana11aa bll'akır. 
Y edl yaıından sonra babası ala• 
Wffr. ..._ ...,. ...... p ......... 

dır. Belki bir baba için acıdır 
amma, bu, b&yledlr. 

TEYZE 

Çin • Japon a., .......... . 
DUzeldl 

Pekin, 27 ( A.A } - ÇID •erkesl 
hGkumeti Japonlar tarafandaD Chaha' 
llbaylıtındakl Sanı-PeJ'de çıkaa 
bidiHden aoara ilirl ıGrllea botla 
istekleri kabul etmlttlr. 

nll size telefon ederim. 
- istersen o alqam Kadık6-

y6ne geçeyim. 
- Olabilir. Fakat lat•rsenls 

telefonla g6rllıtBktea 10Dra .• 
- Anladım. Peki, pazartell 

ıUnl telefon etmeni beldiyecejlm. 
Klfebapna gelmiftlk. Elini 

uıatb. 

- Paıartul gtlaL 
- Evet. 
AJl'lldık. 
Ne ıarip adamdı. Biraz bizim 

mektepteki r .. ım hocasına da 
benziyordu. Yuwarlak ylz, biraı 
kıA boy, parlak ,aıler ••• 

Bu adam muhakkak ki 
6mr0nde hl,blr ı•J• lmmamııbr. 
Sinirli lnaalar ytlzleriadea bellidir. 
Çizgileri baıka tnrll olur. Emin 
Tosun Beyin yllztı perdablaamıı 
gibi gerıln 1 

Kafam suya dtıımnı bir mefİll 
top gibi ağır.. Bu yirmi d6rt saat 
içinde neler oldu, neler ıı•çtl. 

Hayat teAdllflerle doludur. 
derler. Kim derdi ki iki yıldır. 
biitlln 1evgiml ve llmldimi baıına 
koyduğum insan beni aldatacak, 
kim derdi ki felaketle neticelen 
meai ihtimali olan bir kaza ha 
yatımın yolunu değiıtirecok. 

Kendi kendime ,Ollyorum. 
- DOo tanııtatan ademi 

bugiln niıanlan.. Bunu bir arka• 
daıım yapsa t•f8rdım Ye ıaçma 
bulurdum. Aylarca bir arada kay 
naımadıktan sonra ID8811 bntn 
bayabnı bL j'hyacak bir karar 
verir mi? 

( ArkHI •ar) 



6 a 

D/Jnga H~diaeleri 

Aynanın Kadın 
Hayatındaki Yeri 

lnglltorenin .. Halloway .. da 
Ktıdırı luıl- kaclm baplabanul 

mlldDrU doktor 
61111 anlG1Rı· Morloa &lmQftDr. 
gan adam! Bu •tlaa .. betl• 

111.Ub: ıueteleri ı 
.. Herhuıi bir ıeldlde bu 

bapl.haneye ılrmit olan kadınlar 
doktor Mortoa'ua 6llm haberial 
alınca mutlaka mlteesalf olacak· 
larcbr, ,, demektedirler. 

lnılliz ıazetelerlni ba dtitUn· 
ceye aevkeden, doktor 0 Mor· 
ton ,, un kadın baplahanealnde 
her odaya blr ayna taktırmlf ol· 
ma91dar. Doktor Morton bu late
ğilal Adliye Bakamna söylemitz 

- Bir kadının hayatında ay• 
nanın lıgal ettiği yer, ekme~n 
lıgal ettiği yerden bllyUktUr. Bir 
kadın yUz.llnD g6rmeı.ae, ekalk 
aandığı tu•aletinl dDzeltemezH 
Japyamaz, aynanın hapiahaneye 
ıfrmHİne mllaaada Yerlraeniı, her 
kadm blbiala minnettarlığını 

:kazalUDlf olununas, demlt •e 
Weditl .... edeyi almııtarl .• .. 

Vtyanab bir mtlbendlı papa• 
ya bir maıa taati hediye 

_Pı_a_po_g_a-,,..-.. etmlftir •. Bu aıaaa 
aaaU bır dDnya 

rll•n lı•dl- kUreıl ıeklinde-
g• dir, ı,ınden elek· 

trikle aydanlanmakta, aaatl, gllnll, 
tarihi gllıterdikten baıka, o dakl· 
kada dünyanın hanı' kıt' aamın 
banal tcm ... ınde dua edlldiğioJ 
de kaydetmektedir. 

* Hltkümet he11bını ınadende 
çahftırılmakta olan 380 

Bir kömilr mabpuı kendil .. 

4 l ti rloe verilmekte 
ma •n n • olaa 7emeğl fena 
llıtil4l "1clı Te u buldukları 

için Kanıaa k6mGr madeninin 
toprak alb ıalerllerlnde lbtilil 
~karmıılar Te bir ucundan 
madeni tutuıtarmuflar, diğer ta• 
raftan yanlarında beklemekte 
olan nfSbetçHerin lillblarını da 
uptetmJılerdlr. Fakat )'angın bO· 
yllyllnce kendileri d. tehlikede 
kalm11lar •• atep alodllrmek 
için yakarclu blea hlk6met b.
•etlae Jardm et-'flerdir. 

1 1 
-··· 1 __ , .... --··--,·-·---

r 
Bir Doktorun 
GUnlUk Onma 

Notlannden (*) 

Cilt ha•talılı 
"Pitirgazi&- Vezikolor 
Bugün bir )aalta muyena ettim. 
Bo7nanda, göfattnde kahn tel•t1I 
rensin4e yirmi para bttylkltlğlncle 
lekeler •ardı. Sanlan aruıra k .. ı. 
ehil samaa tanlamyor •e altıa ... 
bazao bir damla da ku ıııdıfım 
aöyllyordu. 

ir 
Huta kADlllda. Sinirleri uyıfta. 
Boyana DUUaD kiJOluDdan OD iki 
kilo oobaabk Yardı. Buıalıfı ıi
ııiıli 1aıiyetlarde ıöröneo Pitirya· 
ıil adaoda bir oila rU.teızlıtı idL 

« Jf-
TedaTI içiıa: Cilt üurlndekl lnı 
kabverenkli lekılerı tık ıık tentür
diyot ıUrm•lııi, ve ılık ıu ile 
haftada Gç gün yıkaıımA11nı tıabih 
eUlm. Dahilen de arHnikli, demirli 
iyot ıurubu verdim. BiyopiJaıdaa 

iğneleri yapılmaıını tavıiye ettim. 

t•J 8u aetları l&Hlp •alda11•1.. rah•t 
bil alblme J•P•thrıp koUekalr•• ,.,.. 

1 ~aa. lık••b Pmuıaıada ıı,u Htlu ıı,ır 
~~ılbl lmd•dıaıza 1•tlfeblllr. 

DA.BiL! BABBBLBB J Kari llelcta61arı tJ 

G•• ) S t J Ak d • • Ecnebi uze an at er a emısı •• Iıçileri Hala Mı 

Mimari Kısmının Mühendis Mektebine 
Bağlanması Mümkün Olmazmış? 

GDzel San' atlar Akademili 
mimari tubeılnin )'DkHk mlihen
diı mektebine bağlanarak Bayın
dırlık bakanlığına geçirilecetlne 
dair haberler çıktı ve ılmdillk 
anlatıldı ki bu haberler doğru 
değildir. Biz, bu münasebetle 
Akademi Bqkanı Namık lımaille 
glSrtııtnk. Ondan, hem akademi
nin vaziyetini, hem d• Gtedenberl 
alSylenegeldlği tızere talebeaiz 
akademi ıubelerl meYcut olup 
olmadığını ıorduk. Namık lamall, 
biıe, vaziyeti ıöyle anlatb: 

.. - 55 aenedenberl memlf! 
kete hizmet etmekte bulunan 
akademi, bllhaau ıon ıenelerde 
metodik bir ılatemle çalqmıya 
bafladaktan, pbelerlal ayırıp, 
atelyelerini yeniden tenelli 
ettikten aonra memlekete 
daha ziyade faydala olmıya 
baılamııbr. Mimari ıObemlzln ml
hendlı mektebine geçiriimeılne 
gelince; böyle bir ıey yoktur. 
Olamaz da. ÇtınkD : Mimarlıkla 
mühendislik ayrı ıeylerdlr. 

Mfthendll mektebinde bir in• 
ıaat ıubesi Yardır. Bu, it teknik· 
tir. Halbkl mlmarlak bir kilittir 
itidir. Bu bakımdan ayrıbk oldu
ğu için mimari ıubeainia mDhen
dla mektebine baj'lanmaıına im
kan yoktur.,, 

Talebe1I olmadıfından balu
edllen seramik ıubeal hakkında 
tunları a&ylemlftlr. 

.. _ Seramik p6eml•ln ,.ı.,. 

masından makıat, memleketlmiıde 
aeramlk ıanayii Uerlleyince, bu lı 
için llizumlu olan malzemeyi ılmdl
den temin etmektedir. Bunun 
lpn de ılmdlllk çok talebeye lh· 
tlyacımız yoktur. Şimdiye kadar 
bu stımroden 4 mezun Yerdik. 
Memlekette bu ıanayl llerileyiDce 
bizim çallımamız da o nlabette 
artacaktır. 

Akademi 928 deaberl mimari
den 73, resimden 14, beykeldea 
10 ve tezyini un'atler ıubHln• 
den de 1 S mezun Yermlftir. Halen 
muhtelif ıubeler dahil olduğu 
halde akademinin 305 talebell 
mevcuttur. Bu ıane diploma imti
hanına girenlerin miktarı mimari-
den 19, realm ve heykelden 6 ve 
tuylal 8&D'atlerden 4 kltldlr. 
Bunlana lmtlhanlan bentli dıyam 
etmektedir. 

• 
Akademi 6ntımllzdekl Hne 

mimari 111beılnl ıenlıletecek, 
ıeliftirecek ve fotomontaj için 
bir fotoıraf müteha11111 ıretlre
celdlr. 

llobU7aoılık k111mın~L. 

B l im .. belinde vahfılııken ... 

Tenlmt laendeH derelnde 

lıliaıuf talebeleri, hooalarilı 

Bir Baıın 
Dolandırıcılığı 
Hangi Eser Halka 
Sürülüyormuı ? 

Genel Baaan Dlrektorluta 
ajanı Ya11taaile bir tebliğ nqretti. 

Bu tebliide zehirli gaz.lor ve 
korunma tedbirleri etrafında bazı 
himaelerb birtakım eaki •terleri 
6tekine berikine yükHk fiatlarla 
Atmak ınaretile dolandırıahk 
yaptıklan blldirilcU ve bu dolan• 
dmcı!ano takip edilmekte olduju 
da ilAve edildi. 

Biz. bu mese~• etrafında tah
kikat yptık. 

Baıbakanlıkça Mim Mndafa 
Bakanlığına tetkik ettlr:Jdikten 
aonra bOtDn bakanlıklara tamim 
edilen yalnı• bir eaer Yardır. 811 
da Ş. Ôzilller'in .. ağulu gaz ve 
korunma ,, lımindedir. Bundan 
bqka Miltt Mtıdafaa V ekAletioce 
kabul edilmit eser yoktur, Bat
bakanlıktan gelen emir tizerine 
a'Akadar makamlar, diğer eserleri 
ıllrmeye çabıan bir cemiyet ile 
bir MuıOTI hakkında tahkikat 
yaptırmaktadırlar. 

Yaradılıı 
Garibesi 

Baıı, On Misli Büyük Bir 
Çocuk Şarımızda 

Din belediyeye on Dç yqmda 
Bandırmab Recep adla bir çoca

jun ailesi mllracaat ederek yar
dım iıtemlıt:r. Recebin baıı tabii 
başını on miali kadar bllylimllf tDr. 

Yanında anneai Ye babaaı da Yar

dır. Çocuk çok yakıııklıdır, •llcut 
itibarile de 11bhatli g6rlllmektedlr. 

Y alnıs batanı tutamadığı için 

araaıra annesinin ıöğıOne daya· 
narak dinlenmektedir, anneaf 
diyor ki: 

- Yavrumun bap 8ç aeoe · 
den beri büyümeye başladı. T edaYİ 
etsinler diye buraya getirdik, ço

c.ığa blrçok ıirin~a yapblar, 
Yllcudnnu de:ik, defik ettiler hiç 
bir f aydaaı olmadı. Kllçilk Rece
bto ana Ye babaaı, memleketlerine 
ı!tmek için ıarbayhğıa yard&IDIDI 
d leme~~cd:r:cr. 

Çalıştıracağız? .. 
Kilçllk san'atler kanunu çıkıt 

bktan aonra Türk İfçlsl Ye Ttırlc 
ıan'atkArları bllyUk bir sevinO 
duydular. Bu arada itıiz olanlar da 
10kaklarda lvlre, ipiz ve gllçıllı 
dolqmaktan kurtulacaklarını dlle 
ıDndlller. Kanun çıkb, tatbik s_. 
huna kondu. Birçok ecnebiler 
itlerinden çıkarıldılar. Fakat hAI& 
görDyoruz ki birçok yerlerde bu 
çeılt ecnebi ltçiler çalışmalarına 
devam ediyorlar. Nasıl çalıııyorlar, 
De ile bu çalıımayı temin ediyo~ 
lar, kanunun iÖzünden ne ıekild• 
kaçıyorlar?. Bilmiyoruz. 

BugOn Aımaaltında çuvalcıl~ 
rlD yanında yllzlerce ecnebi ini 
çalıpyor. Buna mukabil bu itM 
atrqan yine )'lzlerce Tnrk itçill 
aplda geziyor. Acaba bu ecnebi 
llfllerlnln çalıpp çalıtamıyacaklart 
koaturol edilemez mi? 

Kon7alı O•maa Çuvala 

lusıDırhğın Suyu Ve Yolları 
Buraaya tabi Su11ğırhk kazut 

MDelerden beri yolıuı:luk yllıtı .. 
den epeyce ııkıntı çekJyordu. s111 
auzluk kaz.amn bqlıça derdi icU.; 
Birçok defalar bu, yolıuzluk ve 
ıuıuıluk için mllracaatlar yapıl .. 
mıt. hiç kimaa buna karııbk bile 
Ytrmemlıti. 

Yeni belecllye reisimiz Celil 
bld blltlln bu dertlerden kurtar
mıt ılbidır. Y ollarm dOı.ellilmell 
•• ıuyun temini fçiıı bll} Uk bı. 
faaliyet var. Kasabalılar bu ça. 
lapıa1a ne kadar minnettar kah 
ıalar azdır. Burada Celile blltna 
kuabaWar namına teıekklr 
ederim. 

( Cevaplarımız 

Ortaköy Aydınlık sokak No 29 daıı 
Nedlmeı 

Menıucat fabrikalarındaki dok• 
torlann maaıı bittabi mllcısue 
tarafından Yerilir. 

"" Aktarayda O.l&le: 
Alifan tUrkçe dejidlr, buna 

IOJadı olarak alamazsınız.. Ası.. 
f8D' da olamaz. Kendinize bqka 
bir aoyadı arayınız. 

• Kırklarilinde Ali Gilndofduya; 
Mektubunuz urlh değildir. 

Dlflerlniıdeld rahataızlağı iyi 
anlatmıyoraunuz. Evveli diı do ... 
torlanna iyice bir muayene 
olduktan 10nra bize neticeyi 
bil diriniz. ---·-······ ................. _____ ,_ .. _,. __ 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczanel.-r -:un
ludll: 

letanbul tarah: Şehzadebaeında 
( lemail Hakkı ), Fatihte ( A. Ke· 
mal), Topkapıda ( Nazım ), Sa· 
matyada ( Erofiloa ). CibaJıde 
(Necati Ahmet), Eyüpte (Hikmet), 
Gedikpaşada ( A1adoryan ), D f t~r· 
darda ( Arif), Dinuyoluoda (~ at), 

Bahc;ekapıda C Agop Mlou)•D ), 
Balurk6yünde ( latefaıı Teniyan ), 
Beyoğlu tarafı; Kalyoncuda ( lle
yoğlu ), Tak-imde (Taksim ). Gala
ta Mehmediyede ( Mivel Safouı) ı&• 
diı ), Şişli Hamamda ( Ha k ); 
Kuımpavtlda ( Yeni Turan ), 1 la•
köyde ( Yeni Turkiye ). Kadıköy 
tarafa Muvakkithane caddeaıode 

( Lıoo Çubuklıyao ), Kutdllıode 
( Halüıi Oıman). Büyökadada 
(Halk). 



Hangi Mektebe 
Glrecelcalnlz ? 

Halkalı 
Ziraat 
Mektebi 

Mektep ı~yıı Ye meccanf dlr. 
Ancak iıteklilerin ıu tartlara hala 
olmaJan lizımdır : 

Ortamektep meıunu olmak, 
yaşı ı 9 dan yukan bulunmamak, 
arazi sahibi çiftçi evlidı olmak, 
bllsnübal ve tamlluıhba bulunmak. 
Türk tebaasından olmak. 

Mektep lise derecesinde mes
lek mektebidir. istekliler Halka• 
hda ziraat mektebi mlldllrlllğllne 
yazacakları istidalarına ıu evrakı 
iliıtir mel•rl llzımdır: 

Hlbiyet cüzdanı, ortamektep 
phadetnameal, arazi •ahibi, çiftç! 
ev;idı olduğuna dair idare beyetı 

mazbata11, 11hhat raporu, ap ıahadet• 
umeıl poliı veya belediyeden alın
mıı btbnllhal kAjıcb, 3 fotoğraf, 
Jıtanbulda bulunanlar ı.tida •• 
velkalarmı vermek Ye yazılmak 
için Halkalı mekte) mlldftrltlğtlne 
Yeya ldanbul vlllyet ziraat mll
dllrlnğlne mlracaat edebilirler. 
Milracaatlar tapa n latanbul 
için 15 Ey161e kadar yapılmalıdır. 
Taliplerin miktan kadrodu fazla 
olduğu takd4rde tabii1e, fizik, 
kimya, Tllrkiye cotrafyua •• 
tarihten 22 Eyl61de ı.taabal 
Ziraat MDdllrllljilııde imtihanlar 
rapılır. 

Selçuk Kız 
San'at Mektebi 
Mektep Çapadad1r, nabarldlr, 

tahsil m&ddetl beı nnedir, Maarif 
Veklletine merbuttur. Makıadı 
ı•nç klzlara umumi ldlltlr Yer
mek, mektepte g6.terflen unatlar
dan biri ile hayabnı kaıanmıya 

muktedir bl bir ev kadana ı•tlt
tlrm ektir. 

Mektebin blrlad mnıfma gir
mek için ilkmektep mezunu 
olmak, 12 • 16 yaflnda bulunmak 
IAıımcLr. Ortamektep ve li•elerden 
ıelen talebe, muadil •ınıfa kaba! 
edilmek için un'at deralerlnden 
imtihana tlbl tutulur. Bu talebenla 
yaşı yukandala hadler dahillade 
11nıf farkı ıGıterllerek tubit 
edilir. Diier ND'at mektepluladea 
19lenlu mlatena, t~tblkat mnıfı 
olu b ... nd 11mfa ,.m talebe 
kabul edilmez. Mektebe pecek 
•• talebe lltanbalcla bir ••ll 
tl•termıye mect.rcls. 

Okugucularıma 
Cs'Ddplarım 

Eüijelairde Abdanalama brcl ... 
Halil ....... 

Ortuaektehl •lltlak IUl'ette 
hitirmenlı llıımdar. Çlnldl llaenln 
lldncl •mf•11dan akerf ..._. 
sirmenlz pek zordur. Bir kere 
ukerl U..ler• ortamektep mezu:· · 
lannı alırlar. Ne J•pkp pparak 
ortamektep tahallnh.I ikmale ca
lltınız. .. 

Y alftf OrtamekteMnden Abdullah 
Akıneı 

K&çlk Sıhhat mektebi aıker
lik yapmamıf, ortamektep mezun• 
larını ahr. Mektep Sirkeci Demir 
kapıdadır. Daha fazla malumatı 
20 haziran tarihli gazetemizde 
bulabillnlnb. Orta orman mekte
binin kayıt •e kabul tarUannı da 
19 hazira11 tarihli ıuetemiıde 

neırettik. 

* Konya merkez ukerl butane •J· 
alyat muhuibi yüzbaıı R. ErdoğMoa : 

- Deniz lia .. in• pmek için 
ertamektep mezuuu, tam .... blaa, 
laOanli abllk ıahibl olmak IUım-

80• !!iTA 

ı===== Brüksel Muhakemesinde Dördüncü Celse =====ı 

Meslekten Yetişmiş Hırsızla
ra Ders Verebilecek Bir 

Kibar Yankesici ! 
Br&kıel, 23 - Muhakemenin 

Uk celselerine ıelmemif, ıafhala
rım gazetelerde okumamlf, facia 
hakkında en baıit malimattan 
bile mahrum bir adam, buıDD 
ilk defa olarak dlnleylcllerin ara• 
ıına kar11abllH7dl, muhakkak 
ııkıfmazdı. Çtınkl celae bqh
bqına bir mevzu teıkll etti: 

- Katlllii• kadar dllt•n bir 
adamın daha enel yapbfı hınaı· 
lıkla11n hlklyeılne mllnhalll' kal.dı. 

* Biri kati.ilik, öteki de mu, ... 
vlkllk ctlrmtl ile zanalbnda bulu· 
naa iki ı•nçten, erkek bu1B11 de 
oaldn, llkayt, adeta ••Jlrd 
ıibl duruyordu, hu11a mukabil 
kadında ilk gllnde bqbyan endl
ı• de•am ediyordu. Dk phlt 
olarak Madam Hendlrlk• lımlnde 
bir kadın dinlendL 

Dostl• Naall Sorul11rler 7 
Madam Hencllrika Brlbelde 

mlhim bir kurumu• •ahibidir. 
Bu kurum yaz glnlerl blylk bir 
ylsme hawıudar, lat lflalerl ı .. 
lıketlaı ıalonu olar, •ilenmek 
İlteyenleria denm ettikleri bir 
yerdir. 

Plerr Natban ile Malou Gerlma 
de bu mu~ .... enin mllfterlleria
dendlr, fakat oalan bara ya çeken 
bqka birıeydfr. Zira kurum 
uhlbinin kıymetli mtıcevherlere 

..bip oldujuau a9rm~ 
dan bir kıımını olaun ele ıeçirm .. 
71 tuarlallllflardır. S.kledJklerl 
Uk fınat lml yıla birinci klnuna
nun S inci pi ıeceıi çıkmıthr. 
o ıec• lladam Hadirib altkatta 
mlfhrllerial bbal De mlfllll 
ika Plen · Natlwa bclıaın 

•tbtta lflal ettlll apar
bmana çakarak mlcemer 
ar•IDlf. fakat balamaymca lunam 
.U... pçea bia fr•nldlk bir 
bubottaa •'-.W· 

Pien Natlau 29 kba11da ça
ba ...... fnatta •parbmaai 
lldacl defa dyant etatlt. ba li
rantte ..- düa mlaait ıitti
iillclen 150.000 &aaldak ..... 
her bulmuftur. 

M••clel K•rd•tler ... 

Pi_... Natlaaa eliae ıeçirclitl 
mlcevlıerlerl ne 1aptı? Baau ..
laitlik •e•ldia• ı•tiril• llandel 
brdetl..._ aalayacap. Filhald-
b llaaclel brcleflt:r (All••n) te 
kupmcuclarlar •• Plerr Natlaaa 

1 
ela çal•i• mllceYherlerl Atmak 

için onlara mliracaat etmlftir. 
Mandel karde.ı- k•dlleriae 

19tirilea bir pzlje 9000 frank 
wermiıler, _... bu J1b1t1 
(16.~ franp 1atmıflardır. 

Hiki• bu noktada uaml ... 
zaketl• bir 1UI Hrclaı 

- Bu kadar dOtDk flatJa mal 

dır. Daha fazla mL6mat almak 
iıteraeniz 13 haılraa tarllall ıaı .. 
temizde çıkan den:z liıuiae alt 
yazıyı okuyunuz. 

* Erzurum okuyuculanmısdaa Nebahat 
Bayraktara ı 

- Selçuk Kız San'at mekt .. 
binin kayıt ve kabul prtları111 
1akancla ılluaılarımızda D9fl'edr 
cejb. 

-- Dördfuıofl oelledın iki görlaUt 
almaJI ıayr:tabD bulmadı11az mı? Madam Vu Ge.lger ıeldl. Bu 

Od kardet birden ı kadın Malaa Gerinin tenialdlr, 
- Oh, haJ ır 1 dediler Ye bir Mala GeriD teniaillin mGceftıer-
h delerinden 100 defa da lerinl yazıhane oda1111da bir 

=~la almakta hayret edilecek bir çekmeceye ldlitleclJğinl l~~mllf, 
t•J olamıyacatını anlatmak later bu yuabane oda1mda da bır te• 

"bl bat ..Uadılar. lefon oldujuııa dikkat et~lf, 11 doıtuna flnattan latif ade edil .. 
BlyUk Annenin Gerdanhlı 1 bileceğini aöylemit. Pierr Natban 

8-tl•a ••••• pLWe• -••••• .......... 
oturan M6ıy6 Cata bir mlraba· ziyi ıöze tutarken telefon etmek 
haadar. Kı7metli eıya Dzerine babanesile odaya ıirmiı •• mll-
faide para werir. Fakat bu cevherleri çalmıttır. Yalnız terzinin 
..hacla çok tit:z, çok ibtiyatb yine talibi varmıf, bu mOcewherler 
bir adamdır, Nitekim, k•diaine utılmadao ele ı•çtiği için timdi 
(185.000) franklık bir gerdanlık ( auç delilleri J araa1nda lılkimia 
getirea (Plerr Natban)a ancak mua11 berinde durmaktadır. 
(5000) frank •ermiftir. Pierr Madam Gelger btUlin bunlan 
Nathaa bu ıerdanhia bizzat kendi anlattıktan aonra hlkime: 
ainednden çalmıt. ve bıraızlık - Şimdi mtllaade edeneniz 
çabuk aalaphu1ta diye, çaldıit elmulanmı alayım, dedL 
gerclanhp tamame11 benzeyen bir Hlkim - Bu m&ceYher tlıe 
••teaial ko1arak yerine barak- ancak muhakeme bittiktea aonra 
llllfbr. Za•alll nine, bu detiftlr- ....O.bilir 1 
me iflnden harm. Ahte 1.,.. Madam - Sebep? 
danlıp aruıra. takmmq, tabi HAkim - Utuldeodir 1 
ılnalwcle •ht• olmuma ihtimal Kadın batım aallaclı, kapıdu 
Yermiyerek sarlfllilni " parlak· çıkarken ı 
htı111 ıevkl• 1eyretmitlerdir. - Şu adaletla 1f18e akıl 

Adaletln ..... Akal Ermez 1 ermez, diye llylenlyordu. Maha-
Bundan 90nra tahit uruna keme artık bitmek Ozeredlr. 

Yeni Adliye Binasının Projesi 

Şehrimizde yapılacak olan yeai adliye bin&11 içla aplmq olau 
mllabakada "Adıaız,. imzah proje blrlncilitl kuanmıfbr. Yeni bina 
bu projeye uypn yapılacaktır. Reeimde buna 16rlyoreanuz. 

Muhayyer Hasan Şevki 
Pudra, yağsız krem ve losyonları 
Cilclla letafet" l"DPiW mabafau eder. Her yerde aray11111. 

l 
Sı,ta T 

Dil Balıal 

Öz Türkçe 
Çalışmaları 

K1rk Birinci Llate 

1 - Maznun • Sanık 
2 - ••hlt • Tanık 

1 

3 - Hurafe • 1. Uran, 2. 
( l!vham ve h•J•let) s .. 
nıka. 

Örnekler: 1 • Halla ura•alardan 
kurtarmak IAıımdır. 2 • Biz bet 
ıaplanmızı 
kurmayız. 

•anıklar ftıerine 

4 - Haaaaalret • Duyganlık 
Örnek: Gazeteler bava •avga11 

itinde büyllk bir duyganlık 
gOsterdiler. 

S - .. ,anı dikkat • Dikkat
deter 

Örnekı Üllibunuz dlkkatd.;v 
bir •elitim lçindJr. 

K1rk ikinci Llate 

1 - Kati • Ôllt 
K•tll - Ôldllnn, 611Hçli 
Cln•J•t - Kıya 
CAnl - Kıyan, kıyaa 
Ônaelder : 1 • Kaclm 11ldaden 

ölllt, 2 •· Ôllltçllerin IODU 6lllm
dür, 3 • Bllyllkden kıyuuu 
lfleyenler tutlmuttar. 

2 - H•aret • Ödem 
a - lttlJ•k • Göreal 

MUftllk olmak - Glrul gel-
mek, 16relimek 

Örnekler: 1 • Özlem Ye ....... 
lerle tize uyplmmı •unanm, 
2 • Sizi ı&reılm geldi. 

4 - ZUhul etmek· Unataamak 
ZUhul - Unutaa 
Örnek : Unuta ballflanabilir; 

sana (ihmal) bot g6rftlmu. 

Emanet etmek • amlamalı 
Örnek : Atattırktln gençliğe en 

bllylk inamı, cDmhuriyetür. 

Not ı Gazetemize glSaderilecek J•• 
:ıalarda ba keUmelerla Oımaahcala• 
naıa kallaaılmama11m rlea ederls. 

Bir Telakkiyi 
Düzeltme 

Geçen Sah pi pkan ıue
temlzia Puarola Haaan S.1 aar 
faıındald yarenlik bqbjı bir 
mizah 1amı u. bir karikatGrtla 
Evkaf mabafiUnde ddcli tellldd 
edilenlr ,aceniklik buıale ptir
diğini 6ğr•ndik Ye mlteeulr 
olduk. 

Aldajı 1erclea de ..aa..ı•eajl 
••çhlle bot bir lltife olmak kere 
yazılu bu 1azının karp:ıtı olarak 
••kafa dair yine aynı •aJf ada 
yazılan bir hqka yazı da ghterir 
!d, bldm bu mtleueee baklaadald 
duygamaz ha,.rhahanedir. Y anlıt 
aalatıl••J• mahal kalmamak 
lzere bunu b6ylece kaydedlyoL UL 

.. .... 
a.lN PIATLARI 

t- C...leıtl• ·-- ..... u. .,,. .. ,.... ,,,, _,.,., •ır 
( ••11111) .. ,.,, ... 

2- &ııl• .... ,... 61r ••il· 
•111 11• //ah ,.,.ı.rwtın 

ia 1Qfa eayfa uyfa Oiğer Soa 
' 2 s ~. s s•rler •Jla 

.._ uo aoo 100 eo ao 
Kr1- Kq. Krt. Kıo. Krt- Kıt-

, _'Bir ,,,.,,,,.,,. ....., .,,, .. ,,.. .,,,,,.,. 
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İngilterede Cümhuriyet ! Randevuculuk 

1 Ziraat Bilgisi (") 
1 -
Arıların 
Su ihtiyacı 

Geçen yal gezdiğim birçok 
köylerde anların ıuıuzluktan kı· 
n!dığını görmüştüm. Köylüler 
onları (yalnız çiçekle sıeçlnir) san· 
dıklarınd.ın kovanların azalıımı, 
kırlarda çiçekler.n kıtlığma yo
ruyorlardı. 

•• ... • - • Yapan Kadın 
Bugunku lngıltere Bır Krallıktır. Fakat Hay~~;.t~:~~ .. :!:ı:: y~:!:~ 
Eski Cümhuriyete Çok Şeyler Borçlu ... ~~~·o;:::,~·~;;yi:··:::~k.":.:~~ 

Gerçi çiçeklerde tatlı ıu· 
yun (= nektar'in) bol olduğu 
mevsim~erde arılar daha az ıu 
harcarlarsa da sudan bitevi yaz· 
geçtikleri yoktur. istedikleri 7&· 

man kolaylıkla su bulamayan 
anlar bu yüzden yavrularım ye
tiştiremez ve kırılmaya baı· 
tarlar. Kendileri de her zaman 
suya muhtaç iıe de, kendi ihtiyaç· 
larmdan ziyade yavruların bes· 
lenmesi için ger•k olan ıuyu 
aramak, arıları çok uzak yerlere 
kadar g itmeye mecbur eder. 
Hele fena hQvalarda, fırtınalı ve 
rüzüarlı günlerde nrıların yavru• 
lara au aramk için çıktıkları yol· 
dan bir daha dönemedikleri 
çoktur. 

Fakat bir kovanın nüfusunu 
k~ran sebep; arıların· böyle so 
aramak yo~unda kaybolmaları 
değildir. Onların aııl köktınll 
kurutan kovandaki yanulardır. 
Bir arının normal ömrü iki ay 
olduğundan yeniden yavrular 
çıkıp yerleriol doldurmadıkça o 
kovanın yaıamasına imkin yok· 
tur. Onun için bereketli bal al· 
mak her ıeyden önce kovan 
mevcudunun çokluğuna bağhdır. 
Bu da ana aranın yumurtlama 
gayreti, yetişen yavruların bes· 
len ip )' eti,tirllmesi'.e olur. 

Arı kurtları, bUyUyOp kanatlı 
arı oluncaya kadar, bal, çiçek 
tozu ve audan yapılmıı bir 
hamur lle bealenirler. Eger 
yavruların 14 günlük bUyOme 
çağında onlara çiçek tozu, bal 
ve kararınca au bulup mama 
yapamazlaraa hepsi açlıktan 6lilr. 
V ~ kovanın yeni yeti~en arıları 
olmadıkça da mevcudu gittikçe 
azalarak nihayet köreldiği görülür. 

Arıların bilha&1a ıöylediğim 
şu yavru çıkarma mevsiminde ıu 
ihtiyaçları pek artar. Yapılan 
tetkiklerden anlaşılmıştar ki bir 
kovanın harcadığı su miktarı: 

Klnunusanide 1100 Gram 
Şubatta 1000 ,, 
Martta 1200 " 
Nisanda 1940 ,. 
Mayııta 1720 n 

Haziranda 1300 ,, 
Temmuzda 1120 ., 
Ağustoıta 800 ,, 
Eylülde 1000 ., dlr. 
Bu rakamlardan da anlışılı)or 

ki ıu ihtiyacı yavruların çok 
yelişliii Niaan, Mayıı aylarında 
artmaktadır. lıt• bu aylarda 
ııerek yokluktan, gerek haYaların 
fenalaiından uzaklara gidip ıu 
bulamayan arılar yurularıoa 

• kovanda bal ve çiçek tozu ol· 
duğu halde dahi • hamur yapa• 
mazlar. Böyle olunca da tam bal 
toplanacak bir sırada kovanda 
çalııacak l9çi bulunmaz. 

Onun için ar.Iarm her ı:Jman 
kolaylıkla su bulabilme'.erini göz 
önünde tutmak gerektir. 

Herhalde kovanların yakında 
su bulunması, eğer böyle hazır 
su yokıa arıcı hususi kaplarla 
koym1lıdır. Bu kapları ruzglr 
tutmıyan g:ineşli bir yere koymah 
ve arı'.ar .n içi ıe dUştip ölmemeleri 
lç:n üzerine de küçük tahta par
ça!.ırı atma ıd ır. Daha lytsi ince 

Onun İlk Reisi 

General 

bu kararı bozmuş. Dun, birinci 

' 

Cromwell ( vromvel) l ceza hakyori bu, bozma kararan• n., limento, idare.ye düzen vermek için 

1 

ceklerinl umuyordu. Halbuki pa,. 

uyarak davaya bakmıı. kadının 
bir takım kararlar viriyordu, ka· 

suçunu sabit görmü9 ve kadının 
nunlar sıralıyordu. Kral bu du· 

bir sene müddetle hapsedilmesine 

Cromvell' dir 
On yedinci asrın ortalarına 

doğru logiltere'de Uç ağım sesi 
ylikıeliyordu v• milyonlarca ağız 
bu sesin önünde dilsiz bırakılmak 
iıteniyordu. Yalnız kendileri 
konuşmak ve herkesi suiturmak 
isteyen bu ağızlar Kral Şar'lın, 
Kont •, Strafford ., un Y• baıpa• 
pas Laud'un dudakları altında 
açılıJ ordu. 

Strafford eeaur bir adamdı, 
korku nedir bUme:ı:di. Aynı 
zamanda kralı milletten ftatlln 
tutardı. Bundan dolayı da halka 
verilen sfyaaal hakları geri almak 
isterdi. Kral, kendi çıkarına uygun 
dUşen bu dUşUnceyi pek bei•n• 
diğlnden yıllardan beri kurula 
gelen Kamutayı bir gUn datıttı, 

balkın bllkümet itlerine karııma· 
ıına son verdi. 

lıtlrafort, ortadan kaldırttığı 
kamutay yerine Haut, Commls
ıfon ve chambre etoltoe adlarına 
taşıyan ikl büyük divan kurmuı· 
tu. Bunlarm biri devlet, biri de 
din işlerine bakıyordu. Fakat her 
Jki mecliı, birer engizisyon biçl· 
mlnde idi. Sebepsiz adam hap
sediyorlardı, muhakemesiz vatan· 
daı asıyorlardı. 

Halk ıızlaıuyordu, ıöyleniyor
du. Hükumet bu ıöyleniılere 
kamçı, zindan ve darağacı kul• 
)anarak cevap Yeriyordu. Ne dil 
ne kalem özgilrlüğU vardı. Doktor 
Leighton adlı biri kUçUk bir ri1a• 
le yazıp bUkiimeti tenklt ettiğinden 
dolayı cellada verilmişti. ilkin 
kamçılarla dövUlent ıonra kulak· 
ları kesilen, daha ıonra bumu 
ikiye bölünerek koparılan •• ya• 
oaklarına mıhlanan bu adam 
ne sorguya çekilmiıti, ne mah· 
keme önllne çıkarılmııtı. 

Zulüm Ye ltkence yUzOnden 
ıöç de baılamıştı. Bazı bölgelerde 
halk toptan göçemen oluyordu, 
Amerikaya savuşuyordu. HUkii· 
met bu göç yllzUoden ağır zlyan
lara uğrayacağını sezdi ve göçe• 
menliği yaaak etti. Bu yaıağın 

tepsilere kum koyup kliçUk bir 
te1llyi baı aıai'ı kapamaktır. 
Teatiden kumun araaına sızan 
ıuları arılar pek güzel emerler. 
Pek fena haYalarda ise arılar 
dııarı çıkamıyacakl~rından kovan· 
ları:ı kapısından veya üstünden 
hususi kaplarla ıu vermelidir. 

F eoni kovanlarda bu, pek 
kolaydır. Çerçevelerin ilatllndekl 
kapakta yuvarlak bir delik vardır. 

ortaya çıktığı gOn Amerlkaya 
doğru yelken açmıya haaırlanmıı 
sekiz bU} Uk gemi vardı. HUkfı· 
met memurları bu gemilere gir
diler ve içindekileri çalakamçı 

karaya çıkardılar. lngiliz tarihinde 
ölmez bir s d olarak ııörUnen 
methur Kromovell de bu ıöçemen· 
)erin iç:nde idi, dövüle dövüle 
geri çevrl:mittl. 

rumdan kızdı, kamutayı d•ğıtmıya 
kendisinden elli lira para cezaaı 

kalkıştı. Kimae emrini dinlemedi, 
ahnmaaına karar verilmiştir. 

hatta hükumetin idaresi de say· 
lavların eline geçti. * 

Bunun üzerine kral Londrada Bir Şebeke Mahkemede 
duramadı, kaçt1, Y ork ıehrinıe Davacı Taksimde boya fabrl• 
ııjmdı. Orada aaker toplayıp kası sahibi Kemaldir. Suçlu• 
Londrayı zaptetmeyi tasarlıyordu. lar da Lingada, Kazgani1&dl 
Parlamento iıe bll}tik bir heye• mahalleıiode oturan Gemlikli 
can içinde ulusal vazifesini görü· Mebmetle kardeıi Ahmet v• 
yordu, halkı hürriyete ka vuttur· Mehmedin metresi Eminedlr. ld• 
mu~tu, kralı d~ ezmek çarelerini dlaya göre suçlu Mehmedin Emf• 
araıtmyordu, Bu parlimento tam ne ve Mediha iımlnde iki tane 
dokuz Hne iı başında kalmış ve metresi varmtf. Emine, hırsızlığa 
tarihte uzun parlamento adını ıeYkedilmekte ve onun delalotlle 
almıttır. para vo . ena çaldırmakta imiş. 

Kralla haJk, iki parti hallnde Mllddeiye lae Mehmedin tek• 
karıılaşm11lardı, dövllıüyorlardı. liflerini k.:ıbul etmiyormuı. Böy .. 
Kralın yanına toplananlt.n kava- lece Emine, Takılmde boya fab-
lierler, parlAmento bayraiı altına rlkası 11ahlbi Kemalin evine hlz .. 
gelenlerf' 11 Toparlak başhlara da metçllikle girmlı 2000 lira çalmı1t 
Tetea-rond,. deniyordu. Kromvel, Kadıköyde oturan eıki Marsı 
Toparlak başhların baıbuğu idi 18ylavı Mithatın evine girmiı. 
ve kolay lakla · kralı yenerek lıkoç• ı 50 lira da oradan aıırmıı, ıon-
yaya kaçırtmıştı. lskoçyalılar ra Tabtakalede eczacı Roberlll 
kendi toprakl~rma sığınan kralı yanına kapılanmıı. 500 Ura d' 
dört yUz bin lngl:fz lira . alarak oradan çalmıf. BOtllo bu paraları 
parlamentoya aatmışlardı. Krom• getirmiı, Mehmede vermiş. Meh• 
velin kurduğu bir mahkeme, bu met de bunlardan bir (500) lira• 
millet ıevmez adamı asılmıya lığı bozdurmak llzere bir tanıdığa 
liyık gördU ve astı. vermiı. O adam lae a1ıp kaçmıf 

işte lngilterede cUmhurlyet ye ••• bHylece bidi&e mahkemey• 
bu hnktımden eonra kuruldu, akaetmiıtir. 

acıyı unutmadı, KromveJ de Lord Protıctor adile ..... _..-.._....... __ 

Ye nl Neşriyat : 
Hukuk FakUltesl Mecmuası I 

Hukuk FakGltHi n•trlyat kolu tara.• 
fından çıkarılan (İatanbul ÜnivoraiteaJ 
Hukuk FakGltHi Mecmuaaı)nın birinci 
aay: aı önemli imzaların, ıengin yaıı~ 

luıle çakmııflr. Hukuk Fakllltealnlô 
bütün profeaör v• dQçentleri bu mea. 
muanım daiaıi yHıcılarıdır. 

···~··-··· .......................................... .. 
) e · -

BUTlfN ULKE.Y~ 
HER·c.U~ 

KromveJJ, bu 
kraldan 6ç alını· 
ya ant içti, halkı 
alttan alta körük• 
lemlye koyuldu. 
Zaten içler dolup 
taııyordu ve her
kea ayaklanmak 
lçin kUçllk bir lıa· 
ret bekliyordu. Il· 
kin Iıkoçya Pu· 
ritainleri Ye lr
landa katoliklerl 
isyan bayrağını 
açtı, kanh bir 
boğuıma baıladı. 
Kral bu durum
da para bulmalt 
ihtiyacında f dJ, 
başka tUrUl ordu· Cromwell (Kromvel) parlamentoda 

larmı idare edemezdi, ayaklanan· 1 Cnmhur Rebi 1eçildf. O, ıeru.ı. 
ları ezemezdi, ondan 6tllrU bir Yumuıakbğı seYmeı:dl ve başa• 
aeçim yaptırarak adım bile i~lt· ramazdı. Eununla beraber Parll· 
mek istemediği parlamentoyu açll. mentoya saygı göıh riyordu. Biraz 
Kromvel de saylav olarak bu sonra Hylavlarla araaı açıldı, 
kamulaya geldL Bertlran gibi it görmeye batladı. 

Salavlar para işini dile bile 
almadan Strafford ile Laud'un 
ipe çekilmelerini iıtediler. Kral, 
para bulabilmek ve ayaklananları 
ezmek kuruntusile bu dileği yerine 
getirdit her iki dostunu kamuta• 
ym emrine verdi. Ş:mdl kral aay• 
lavların kendine güleryUz göıtere· 
ceklerinl ve istediği parayı vere· 

PerlAmento da onu yola ıetirmek 
için aertleıtlt her l11teditinl geri 
çe\'İrmeye koyuldu. Krumvel bu 
durumda tam bir müstebit gibi 
davrandı, bir gUn yanana Oç yUz 
a11ker aldı, Parlimentoya geldi, 
bUtlln 1aylavları kolundan tuttu• 
rup 11okaia attırdı, binanın kapı· 
sına da .. buraaı kiralıktır ., diye 
bir yafta astırdı. Bu ıuretle 

... " DOLASAMAZSINIZ1 
FAKATI 

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

_. .... .......... __. .................. ---"' ...... .IHl., ........... ırn11•· · " .. 'M"- uzun par limen tonun ömrtı tll• Bu deliğe küçük bir kutu yer• 
leştirerek, kutunun deliğe gelen r 
yllzUne ince ve küçücük delikler 
del"nir. içi de su ile doldurulur. 
Arılar bu deliklerden suyu emerek 

TAKVİM 
Gln CUMA 
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Hızır 

54 

' kenmiı olduğu gibi lngilterede de 
Kamutayaız bir cllmhuriyet ku· 
ruldu. 

lngllteredekl COmhurlyetln in· 
gllizlere getirdiği kazanç hayli 

liderin elinde kalan "Calafı., 1 
Fransızlar fırsat bulup zaptetmifı. 
lerdi. Krumvol Dumkerque lima• 
nını ele geçirerek kalenin ucu
nu aldı ve FranıRnın ti böğrUnt 
lnglllz bayraiım dikti. MUstemU. 
ke slya11&sı da yine bu cUmhurl• 
yet devrinde englnleıtf, birçolt 
yerler lngilizlere maledildl. hiç dışarı çıkmadan yavrularım 

beslerler. 
Eski kovanlarda l1e, koYaoın 

arkasından içeri koymak gerektir. 
Çiftçi 

t•J Ziraat huıHundıld mUılılll.rl•lal 
Hı unusı. Son F oata'nıD ( Çlft9l ) ıl 

•lae cı111p yere•eklh. 

Arabi ~ Rumi boldur. Felemenk donanmasını 
26 Reblillen•l U5t il t5 Haziran 1151 denizlerde egemen yaşamaktan 
Vakit \Kunt V.ıı utt Vakit hant Vautl 
=---ı==---&o---ı=-=ıı geri koyup o egemenliAI lngiliz 
GUn•ı 1 il 4~ 4 31 Allıaıı• 12 - 19 45 donanmaaına veren Krumvel'dir. 
Otıe 4 31 ıı 16 Yat11 :l Ot 21 48 Yüz sene muharebeleri sonunda 
tklndl 8 33 le 19 tmalk 6 25 2 10 \,, J biricik Fransız ıebrl olarak lnp 

lngiltere Cumhuriyeti, kısa bir 
tarih olmakla beraber izl amrla~ 
ca silinmeyen bir eserdir ve bu• 
günkü lngiitere o cümhuriyel 
devrine çok ıeyler borçludur. 

M. T .. Tu 
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'ı -~-'-- Olap Bltt1nl•r 

1 . 

H•r Memlek•tte 
Kaç Radyo 
Var? 

Son lıtatlıtiklere göre muh· 
ibreti• oku- telif memleketler
nacak hfr de bulun~n, radyo 

. makinelerının sa· 
istatbtık yısı ıudur: lngil• 

terede ( 6,688, 900 ), Almanyada 
(6,643,900), RuRyada (2,323,000), 
Japonyada (1,897,000), Fransada 
(1,830,000), Isveçte (733,000), Çe· 
koı~ovekyada (718,000), Avuatu• 
ralyada ( 682,000 ), Belçikada 
(620,000), Romanyada (103 .000). 

Bu istatlıtikte memleketimiz· 
deki radyoların uyıımı bulama· 
dık, bulamadığımıza da memnun 
olduk, zira hiç değilse ya hancılar 
Tnrkiyode radyo kullamlmadığmı 
öğrenemiyecekler, demektir. Maa• 
mafih biz burada memleketimizde 
mevcut radyo makinelerinin 6 ile 1 

8 bin araaında tahmin edildiğini ' 
yazmakta mahzur görmiyoruz. Ve 
Omit ediyoruz ki söylendJği gibi 
radyodan gümrük reami kaldırı
Jmıa bu terbiye ve propaganda 
•asılası bizde de çabuk zamanda 
z!yadeJeşecektir. 

• 
Bir Franaız profealSrU, Leon 

Balıklarda Bin et bu suale 

la /. 
müabet bir ceYap 

a ızo vc.r . b 
verıyor, unun 

mıdır 7 için de yaptığı 
tecrübelerden aldığı neticeye da .. 
yanıyor. Bu tecrübeyi iıteraenlz 

alz de tekrar edebilirılniı:: Ba· 
lıkla dolu bir havuzun kenarma, 
bir pense llo k1&tıralmıı balak 
)'emini koyunuz, çekilerek bek· 
leyiniz, bahklarm u,n,uık.erlnl 
görecekıinJz, bu tecrübeyi bet on 
gün tekrarladıktan ıonra, bir 
ıUo yapmaymız, göreceksinb ki, 
o allo de balaklar yemi bulduk· 
)arı yer• aelip bekliyeceklerdlr. 
Profeıör buna hafıza kuvveti 
diyor, fakat alııkanhk olmadıiı 
ne belli? 

• Vaktile beygJr tlcaretJ yapar-
Kalaba l ılc ken, beygir flat• 

• larının dUşmeal 
bır ailtı üzerine geliri ile 

iktifa etmeyi bilen Möıyö Ariı· 
tfd Dupon iımlnde bir Fransıı 
geçell gUn (70) inci yıl dönümü· 
nU tea'lt için çocuk •o torunları 
ile birinci koıan akrabasını yo
meta çajırmııhr. Fakat bunların 
sayısı (78) i bulduiu için Pariıin 
Şanzeliıe cıvarında bllyUk bir 
lokantamn kiralanmasına mecbu· 
rlyet görtUmUşUr. 

Möıyö Ariatid Dupon karnını · 
iyice doldurduğu için bu ıtbl zl· 
yafetlerdı alııılan nutkundan 
••zaeçmiı: 

- Sizi 100 zUncO yıldönUmll• 
me de beklerim, demkle iktifa 
etmittir. 
---· "" .... .... --~ .. 1 ·-------

OSMANLI BANKASı 
TÜRK ANONiM ŞIRKEll 

TESIS TARlHlı 1863 

Sermayeıi: 10.000,000 İngiliz llraıı 

Türkiyenin batlıoa eehirlerile 
Parie, Marıilya, Niı,Londra n 
Mançester'de. Mısır, Kıbnı, Irak, 
İran, Filiııtin n Yunanistan'da 

Şubeleri, Yugoslav ya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri 

vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 

.-ı_....~----~------~----............... iiiiliiiliiiiliiil;;;; ~ 
lnanllmıyac8k 

Margaret Hayeı fı
min deki bu Ameri-

kalı kadın burnunu ağ• 
zına ıokabilmektedir. 

Şeyler 

Parls şehri Sen nehri üze· 
rinde değil Yonne nehri 

Uzerindedir. 
iki nehrin birleıtiğl Montereou me•ki· 
inde Y onno nehri Sen nehrinden daha 
azun, daha derin, iki misli genlı ye 

ıuyu da daha çoktur. 

17 inci aaırda ls-tt9 
ordusunda derldeo 

yapılmıw toplar 
kullanılırdı. 

Amerlkada Martin 
lıminde bir edamın 
ördei'i böyle çift bir 
yumurta yumurtla
mııtır. Bunlardan biri 
tavuk yumurtaaı gibi 
beyaz diğeri de ma• 

vlmtıraktır. 

....=-..~..-;.._ 

Bu gördOğOnUz ••· 
kil joHpb Mac 
GuinneH iamlnde 
banco çalan bir 
çalgıcınıa l•mlnin 
baı harflerinden 

Japdmıf olan 
markuıdır. 

Roma imparatoru •e Almanya 
kralı üçQncG Fnderik A.E.l.O.U 
harflerini, yani alfabenin •ıra• 

•ile beı aeali harfini kendisine 
dUıtur olarak kabul etmiıti. Bu 
harfler Almancada ''dOnyada 
herkH 't'e herı•Y Avuaturyaya 
tabidir,, cilmlHini teıkH eden 
bet kelimenin bat laarfleridir. 

! ___ B_U_N_LA_R_I_B_İL __ i_Y_O_R_M_U_s_u_N_U_Z_? __ ı 
-1- 1 Undberg' den eY•el kaç kiti 

durmakıızın havadan Atlantik de.. 
nizini ııeçmiıtir ? 

Bir? 
Onblr? 

2 

Kırkblr 1 
Altmıı beı? 

Japon imparatorunun reıml 
unvanı bunlardan hangisidir? 

Tenno imparator 
Mikado Han 

-3-

Kurşun kalem imalinde bu 
ağaçlardan hangiai kullanılır ? 
Ceviz ağacı Sanavber ağad 
Çınar ağacı KaYak ağacı 

-4-

residir ? 
Kryıtçörç Velllngtoa 
Duoedin Okland 

-s-
y edl yatında bir çocuğun kal· 

bl mi yokaa birkaç aylık bir be· 
boğin kalbi mi daha sllratli çarpar? 

-6-
ŞenıilA denilen kıymetli kürk 

bu hayyanlardan hangisinin deri• 
ılnden yapı!ır ? 

Adata vşanı Fare 
Kunduz Sansar 

-7-
Aıor adalan bu memleketler· 

den hangleine aittir ? 
lngiltere Portekiz 
lıpanya Amerika 

birlerden hangisindedir ? 
Moıkova Lenbgrat 
Stokholm Oslo 

-9-
Bu Filozoflardan hanglıl bir 

fıçı içinde yaıardı ? 
Eflitun Diyojen 
Sokrat · Ariıto 

-10 
Bu ıehirlerden hangisi yedJ 

tepe üzerine kurulmuştur ? 
Pariı Roma 
Londra Madrit 

Napolyon 
reıallarından 
olmuştur ? 

- 11 

Bonapart'ın bu ma· 
hangisi lsveç kralı 

yapar Bu ıebirlerden bangiıl Yeni 

~----------" Zelancl hllkumotinin mukızl ida· 

-8-
Meşhur Kremlin sarayı bu ıe--

Ney 
Druo 

Murat 
Eernadot 

1 1 

1 Hal MeselflSi 

1 1 
3 Bin Lira 
Tazminat Mesele
si Doğru Değil 

Belediyeye yeniden birçok mU· 
racaatlar vaki olduğundan yeni 
sebze hali dtıkkanları için ikinci 
bir artırma yapmaya karar ver• 
mittir. Artırma Tem muzun üçtlnde 
yapılacaktır. Kabzımalların itiraz• 
!arına karıı belediye şimdiye ka· 
dar noktai nazarından hiçbir ıey 
feda etmemittir. Alakadar bir zat 
dün bu hususta demiştir ki: 

Hal, re&mi bir mUeasese ola• 
cakhr. Oraaı bir borsadır. Kab• 
zımallan ve komisyoncuları yedi• 
emin haline sokmak için onlarm 
teminat vermeleri lazımdır. Oraya 
gelen her hangi bir adam : 

- Ben kabzımahm. Falan köy• 
lünün malını satacağım. dene biz 
buna müıaade edemeyiz. ÇüukU 
lıte mUstabsilln de menfaati var· 
dır. Köylü ve müatahailin menfa• 
tini korumak H düıUnmek mec• 
buriyetindeyiz. Bunun için halde 
ayakta komiayonculuk olmıyacaktır, 

Bana kalırsa her kabzımal 
orada bir dllkkAn kiralamaya da 
mecburdur. Hariçte kalanlardan 
teminatın llç bin lira olarak alana• 
cağı ıeklindeki haber doğru de
ğildir. 

Bir Leh ipek Fabrikasında 
Yangın 

Varıova, 27 ( A.A) - Lod:ıı: 1•• 
kınlarında bulunan Pablanlka ipek 
boyama fabrikasının bOylk bir parça11 
çıkan yangında yanmııtar. Kayıp lkl 
buçuk milyon zlotidir. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi 
lstanbul ( Galata) • 

Türkiyedekl şubeleri: 

latanbul, ( Galata, Yenicami ); 
İzmir, Mersin. 
Yananistandaki şubeleri: 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamelltı 

-12 -
Berlioz bunlardan hangisi idi? 

Ressam Alim 
Aktör Muaikişinas 

Doktor Amiral 

Cevaplar 
1 - Llndbergden evvel tanı 

65 kişi Atlantik denizini geç
miıtir. Bunlardan ikiıl, Alkok 
ile Broyn 1919 da, 30 u yine 
1919 da R. 3 kabillsevk balonilı 
ve 33 ti de 924 te Z.R. 3 zep
llni lle geçmiılerdir. 

2 - japon imparatorunun 
reıml unvanı Tennodur. Mikado 
ancak "ıarayda oturan., mana•, 

• 
ıını ifade etmektedir. 

3 Sanavber ağacı. 
4 - Vellington 
5 - Birkaç aylık bebetla 

kalbi daha anratle, dakikada 
140 defa çarpar. 

6 - Şenşila kUrkleri Cenu· 
bi Afrikada bulunan bir nevi 
büyük farenin derisinden yapı!ır. 

7 - Portekiz 
8 - Moakova 
9 - Diyojen 

10 - Roma 
11 - Ber .!c:dot 
12 - Musi!d,inaa 
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" Bir iki ,On evvel ıize •isal 
olan bazı evrak Yar. Bu evrakın 
ıon aayfa11mn biraz teebhtırle 
elinize ıeçtiğlnl .aylerHm. Hanp 
evraktan bah .. ttlğlml anlarsınız 
deiil mi? Şimdi, bana ba evraka 
elde edebilecek malOmab verlr
Hniz ı!zl iem mtlaaalp bir 11j'Da
la koyduracağam, hem de muha
kemenizia Dlvanaharpçe defli, niza· 
mi mahkemeler tarafından yapılma
.... temin edeceğim. Ne cleninlz?,, 

Bu teldlfteld lmrnazhtı ve 
tazaja derhal anhyan, Alman, 
biddetindea kaplarmızı kuildi: 

- •• Beni ne anned1Jor11111? 
Cammı kurtarmak için bl1le bir 
hlyanetl lrtlklp edecek kadar 
alçak m.,..a?., dl7e bapda. 

Fakat dzld Wtlrmeden çeb
reıl birdenbire dellltL Hiddeti 
tamamlle nil oldu, tam Mlsbltln 
deiiftl. Dlftlnceli bir halde : 

- •• Mamafih ae mahzun 
olabl"lr? Ba kltatlana yana aa· 
babtan aonra aize artık bir far 
dua ola•aı kL. llemlekeU dl
flnmekle ber.a.. bayabmı da 
dlfllnmek anecburlyetlacleJim Ye 
hayahm, badi• için wbald• 
mha biçt11Wz balaadaa pir daha 
.. ymetUdir. Teldlftabl kabul edl· 
1orum . ., dedL 

Hen Schott ürin bir nefu 
.W.: 

- "Ç°' 111 • onunuz err 
Neldelmu fimcll enalaa oldaju 
yeri ıöyleylniz ?., DedL 

Alman llkayat bir taYmla ı 
...: Düa ela ileri ıideyim. 

latersenlz. alzl ewalan aakh 
olduju ,.e Wnat ı&tlnyim " 
dedi. 

Her Schott, clallerln Ye idam 
mabkiimlarmaa brnamldanm 
m6teaddlt defalar ıarmıı ve 
tec:rlbe etmlt oldafandan Almama 
.. t.ldlfW nddettl: 

- •• Sis beaba cledlklerlml 
ppanız, itene k..,....Jlll& 
Ewalm .. ec1. oldutaa lllyl .. 
)'iniz. Oalan acla•an• ıetirip 
111 m...-. lwtae koyduklan 
..... beli de Yaltlerfml , ..... 
~ee ..... ,,clıatll. 

Almu lmraaWrtehealmles 
- •• IYrak hiç alduuza p1 .. 

mıyecek bir ••cle. dlayacla bala
•1acap11s bir yerinde uldıdar. 
Bando maada hm ihtiyat tecl-
-blrleıl ele lllmm1fbr. SallW,ettar 
.a.ayan '* w .. n nraka el 
•dlil takclrcle he• enak •• 
hem de oalan ...__..r dulaal 

............. r. o... .. ·-

...... aldliua ........ dedi. 
.. Şu lualde ba tehlikenin nual 

bertaraf edilebllecejiai de 167&.. 
.. ILıim.. .. 

-
0 Buna 861lerem•• itte ... 

lltediilaill yapablllnbaiz. ,, 
Her Schott hayretle kaqwn

dakine bakiyorc:la. Almaa lklerine 
cleYam ederek: 

- •• Y amma i•tedlllals kadar 
muhafaza Yeriniz. •• Hem Ü nlçi11 
aldatayım? Bu, kendi zararıma 
olmut olmaz mı? •• Bandaa mada 
o gizli makanizma ile Ujıtlan 
imha etmeye teıebbtll etmecne de 
lmkln yok. Çünkll bu takdirde 
keadim de berhava olmut olurum. 
DlflnOnentz llz de beni hakh 
balac:almam... H- 6aclilMlll 

28. 8. 19!5 

yapbktan 10ara Yıcllnhl yerine ce cllldratle ıkdea pçlrilmulnl 
ıetlrecejinizi ılylllyorRDuz, hem emretti. 
de bana yapmaktan beai men.. - 51 -
di1onunuı. O,ıe delil mi a• Bir .addet llOllra Hur Nei-
ma? ,, dedi. del ... n'ı Wr tabiye bindirdiler. 

Bu ı6zlerinl dikkatle dlnley.. I Sol bileif, kelepçe De kııa boyla 
Hen Schott bu muhakemede, bli bir polia komiaeriaia ••i bl!eğl• 
JMlıflık, bir maabkmzlak aezl- ne mjlanm1fb. Solak olan komi-
yorclu. Hrln llOI elinde bir tabanca Yar-

Çtmkl Al'Nnm iddia ettljt da. iki •lllhla poliı de karııların-
enala muhafaza eden bua terli· da yer almıılardı. Silihh poli• 
bat Yarıa ve ona dokunanlar lerle dola bir tak.ı 6ndn, gi• 
derhal berhaYa olacaku, zat•n diyor, bir diierJ ele arkadan 

t ıeç idama mahk6m edilecek takip ediyordu. 
olan bu ad.- k•cll •lil• ilmeği Herr Scbott, Aimamn ıerek 
hem de y-tlald mabafadarla lmnetine tl••nerek, ıerek kur-
beraber b .... Ya ol•a11 kararlar aazlalda tqebb• edebilecefl 
tırmadatı ne malumda? herhanp bir hanketia &aline 

Ba adamı• ıeciyeal Ye mhlll ıeçmek lçJa h&1le •la tedblrJer 
ıız inine ptirllecek oluru b6yle alm11ta. 
bir bankete dlr'et etmeli ihtimali 
)'Ok deiilcl. 

Herr Schott dllflame1• b ... 
ladı. Kliatlan bqb tllrlll ele 
ıeçlraaek imkloı olmaclatandan ba 
tehllbyl ık• almak IAzımdı. 

Dijer taraftan, nercle lae ıeb
ri lltill edecek olu wataadqlan 
tarafmdan herhalde birkaç gtıo 
zarfanda lmrtanlacaj'llla emin 
olan bu acl.amın kendini kolay 
kolaJ &ldlrmeal ihtimali pek za
yafta. Blyle bir .. , olaa. onunla 
b..mer mahYolacaklar .. ,aoın-

Ş.. 
• emlyeceğl 

içİll Alm..ıa beraber bafkalannı 
11DclerecektL.. Bu cllaettea de 

k•• hayab tehlikede cleiUcli. ... 
Ş. Mide? .... 

Herr Sclaet fula clltlaml1e 
IOzum ..,...U. Almaaın 11la bir 
muhafaza altmda, .. bir dahilinde 
lateclltl yere ı&tarlllmealnl, fakat 
arkadaflan- bir taufma dO,. 
memek için A•a•• pmek la
te1eceif heltluıf blnamn evYel-

............ 
Fakat bu ihtiyat tedbirlerinden 

Neldelman biç de mlteeısir 
olmalDlfb. llahafalannı llkayıt 
auarlarla ıkmlll. IODl'a da. 
heniz &flklan llameaaif olu 
aokaklarcla, yllzlerlae kocam .. 
ı&zll, UZUD uzun hortumla ıaz 
mukelerl takınarak korkunç 
tekiller• ıfren inıanlann akınına 
teyretmeye dalmıfb. Kaclmlann, 
erkelderia, çoluk çocaiua b6yle 
ııjınaklara koıuımalan, Alman 
tanarelerinln yaklap11akta oldu• 
juna ınphe barakmayordu. Kara 
Ye tehditklr h4U'P bulutu, patla• 
IDlf, nihayet farbiia lropmUflu. 

Neidelmaan bu ıaz mukel .. 
rininln temia edebUeceji ma•ual
yetten çok f8pheB ldL Hele 
klçlk çocuklar bunlara biç ta
hammll edemlyorlal', Bu aalaca 
mlerl ytlzleriadea pkanp atmak 
latlyorlarch. Dudaklannda latilı
fafklr bir t.beutlm dolqb. Bu, 
rahm ıaa maakelerlae kup 
lltlhfahnı dejiJ. aJDI ..... da 
aldmdaa seçea pli mabatlanm 
ela ifade edi7ordu. 

(Arkua nr) 

Cim Londos Dinarlı Mehmet Pehlivan
la Karıılaşmaktan Çekiniyor 

( Bqtarafı 1 lnoi Jkd• ) 
mlftl. Gtır.... biclayetlndea ..... 
kadar merakla takip edea laalk 
hakemla ba kararma ltiru etmlf 
•• slrel ubamnda uu m8na
kqalara sfrllllmlf iH ele hakem 
karannda larar etmif we aiba•et 
Diaarh Mehmet pelaBYanla Cm 
Lond•un 1934 ldaanew•elincle 
tekrar Şlkaıo' da brtalatmalan 
bnrlqbnhmftı. 

Hakm .ıarak .. ..., acldedl
lea we bundu ıon derece n.nı.. 
elllr olan Dlnarh Mehmet pehli
YU bu hakmhta kendi kuvvetlle 
tamir etm.,. ezmetmlf •e çetla 
bir idmana ıirltmitti. Hattı ba 
hauz·ıpn kendiainde UJandarcla-
ia sinmez bir ban ile ini idmaa• 
lanm bir arahk o kadar fiddet
leacllrmiıtlr ld antrealrleri mtlda
haleye mecbar olmvt ft ona ıtlç 
bell bir mlddet iıtlrabat etmiye 
llma edebilaıiflerdl. Dlaarh Meh
met. Aaaerikada profeayonel 
aporcalann rakiplerini yenmek içi• 
pJr19ttıa 111111fere de mllracaat 
etmekten çetdnmlyecelderinl pek 
iyi bildiğiac:len idman mlddetlnc., 
hatta ...... ı-:.aae kadar y.alaas 
...- Wr tarafa cakm&IDlf mat. 

madiyea Şikaıodald T&rkleria 
auaretl albnda balunduralmuttur. 

Nilaayet ,nreı ıeceıi karı .. 
mcla Cim Lcndom flrmep ha· 
mı._ Dlaarh Mehmet Ye bu 
çetia ı&reti ıe,..etm9ğe ıelea 
halk bOylk bir sukutu hayale 
ujramlflardı. Çllnkll Cim Londoı 
Diaarh Mebmetle kaqalapaağa 
ce..,.t eclememft kendi yerine 
ıttr .. mek lzere Mebikah Coa 
Bra\'n iıminde bir pehlYaa ıana 
dermifti. Halkın alkqlan a ... nda 
bu pehlivana ko!ayhkla yenen Dl· 
narh ba ıalebetll• hHI Cim Lon
dotua korkakhtam i&bat etmiı 
hem de Tark bazuaonun yenilmez 
ku•ntinl bir defa daha bittin 
cllnyaya ilin etmlftlr. 

Bu bapta fikrini soranlara Dl· 
narla Melllaet tlllmaemekte ve 
omazlanm blclarankı 

- Ne yapayım 1 Şa•piJoal .. 
lana b1bedeceiflü blldiil için 
Cim Lonclm benimle karplqmak
tan çekiniyor c:lemiıtir. 

Aekwl 9•n'lll Lla ... 
Ankaracla halaua uk.t 

un'at mektebi ha .... ukerl 
aan'at lllul haline tEonalmaıtur. 
U..dea çakanlu , ..... , olaralr 
lat'alarcla pllpcaldanlar. 

.... 21 

, Haliç Şirketi Umumi 
Heyet Toplantısı 

idare Meclisi, Dün Umumi Heyetten 
F evkalide Selihiyet istedi Ve Aldı 

e.,.tı ••••• ,. let• bu ıevattaa mtlr•kk•ptlw 

Haliç nparlan ılrketl hl...- kazanmak lçla JA.ua plen pn-
darlan din uat 1 S de bir top- lere bq YUracaldlr. 
laab J•Pllllfbr· idare meclial, Ma16mdur ki bu daYWa, eWI 
mali Yulyeti bomlan firket Whnaln nporua firbt aftlbb 
haklanda, heyeti umamiyecla ltiru etmif, .. bkeme ele bu ltlru 
tam •WdJet latemlf Ye ba i.telr kabul eder.ek ebllbibreDin npo-
kubnl olunmaftur. Meclill idare runu tanib etmed llt•mlt. 
buna alt tedbirleri alacaktır. Bu daya da 21 birinci Tepine b1ra-
arada belediye ile olan dawayı lalmııb. 

Esnaf Bankası ••• 
Eşyasının Satışı Münasebetile ih

tisas Mahkemesine Verildi 
lnlüarlar idared tarafından 

&uf bankua ta.Eiye heyeti aley· 
bine ihti1U mahkemılinde bir 
kaçalgıllk davam acahmttar. Bu 
ite alt evrak fte kanunun liaçak 
addettill eıya da mldd~iamuml
llf• tevdi eclilmlftlr. bıtlsaa mlcl
deiumamill;t enaka tetkik etmeğe 
baılalDlf, ıuçla addedilaere ele 
celp mlzekkereai ,andermiıtir. 

lnlılar idaresinin açbia daYaya 
ıın &nal hanb• talfiye heyeti 
bulundarDlmaa n bllaallmau, 
almıp aataım.. yuak olan her 
bini biner yaprakh 14 kopya def. 
teri utaufbr. Bu defterler Dlr
dllncn wakaf hanında ticaret ve 
komiıyoacaluk kollektif şirketi 
tarafından aabn alıamıfbr. Fakat 
tirket Hhiplerinden Haslp bunla· 
nn yuak mallardan oldapnu far-

ketmlf ve gidip inhisarlar ldare
ıine haber vermlıtlr. Banan 11z .. 
rine de takibata bqlandllllfbr. 
lnh"aarlar idareai bir taraftan baa
lm il c1ere etmiı, dl§er Hnf. 
tan biri mlllp tınaf bukUIDlll 
maneYI ıahaiyeti, dljeri de F.anaf 
bankaaı tufiye heyeti ile yediemin 
avukat Omnan Nuri haldaacla ol
mak llzere iki aph.cten takibata 
başlamııbr. 

Eanaf bankaaının maneYI ph
llyetl hakkındaki takibat 1uak 
oJdup halde bu kopye cWt... 
leriaden kullanllllf olmul. lalfl19 
be,eti ile yediemin hakkmdald 
takibatta yuak •• uçak oıa.. 
lara kaaanla t•bit e.._ lmM• 
veya hlktimet• t..Umi icap ... 
bu mallana aablmua ~ 
yapalmaktacLr. 

Bir Posta 
Memuru 

Ve Telgraf 
Yakalandı 

( Baıtarafı 1 inici 1ayfada > 1 
diri Bay Salih itin tahkikine 11-
ıum ıar.lf Ye baımlidllr yette 
bir yakalama pllaı huarlanmıfbr. 
Bqmllda,iyet aydurm adreslerle 
otm tane mektup hazarlaD11f we 
lçleda• bot kllıt n llurleria• 
de huaull ifareller koymuılar. 

Be -ktaplardan oa bqi cam 
fabrikamdaki kutuya, on beti de 
S.ykozda bir bqka kutuya atd
..,tar. Cam fabrilWana atalan 
m.kblplar ert..ı pi bqmlldll
rlyete plmif- Ye lpretlerinden 
anlqılclıla lcla memurlar tarafua
dan aynlmatbr. Fakat aradan llç 
,an 19çtijl lialde lteykoz kutuauna 
ablaa mektuplar ıetm .... tlr. Bu
nu• ...ıne mlfettiflercla blrlll 
~ S.,koa gitmif •• .adlrle 
beraber muaar Cawldl aorp1a 
çekmltlercHr. CaYlt kutuya ahlan 
IMa OD bet •ektahua kencilalae •••edllh' ., ................ 

ısrar eha ıtir. Bunaa laerlae Be,. 
koz ..U. lalki•'iillnle• bir arama 
emri abarak Caviclia evi ara-. 
ve poıtaneye verilmft (13) •ılı:bııp 
baltmtnaftur. S. mektupluda 
bit ba Avrapaya alndallfı.,.. 
•tlfe a. wetle iDPlae tılaak ... 
etmif we hemea Ca~cle- itlen el 
çektirilerek tahkikata baflaamar 
tar. iddia edildijine ,are Ca'fit 
alb aydanberi birçok mektaplarua 
Oıtlindeki pullara .aker Ye aonr• 
da bunlan ynarmıt- •cllrlye\ia 
attardıfa son on bet mektup da 
baylec• imha edUmlftir, .-.ı.,or. 

ı .. ırde Kooper•ttlclHk 
.... .., .... latiW&k , ..... 

b• kooperatlfİllin Ja1bk 11enel 
toplantua yapılm11br. Ylaetim 
bıWa .. ...ldpler ,.,... 
ok11118mf ye oaaylaa&lft ye• 
J&aetlm kurula ~i ,PP.•laa .... 
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OSMANLI SALTANATIGÖÇERKEN 
( MGtareke devrinin tarihi) No. &s 

-... Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Zi11• Şakir --------.. r·--· 28/6/35 ... 

Divanı Harp 
Birçok 

Kararında 
Noktalar 

Göz Alan 
Vardı 

Harp esnasınd~ bu gizli mak· 
aatlarmı tatbike baılamıılar; bu 
lı fçln de hapiaanelerdeki mah· 
puıları çıkarmışlar, (teıkllatımah• 
ausa ) namı altında bfr komf te 
yapmıılardır. Bu komiteyi, esbak 
omnlyetfomumf ye müdürü Aziz, 
merkezlumumt azuından doktor 
N4zım ve Atıf Beyler idare etmiş• 
lerdlr. Komitenin (adeta) erkAnı· 
harpliğlni de, merkez kumandanı 
Cevat Bey deruhte etmittlr. 

Bu teıkiJAtta istihdam edilen 
eıhaaa, külliyetli paralar verilmiı 
ve bu teşkllAhn taırada . tatblka• 
tına memur olan cemiyet rUeaa• 
aındaa doktor Bahaeddin Şakir 
Beyin eline huausl tifreler ve 
emrine otomobiller •• zabitler 
'!orJlerek ıark vllAyetlerine gHn· 

derllmiıtlr. 
ittihat ve Terakki murahhaı· 

larile ( cemiyete intifa garezlle 
mutt •e mUnkad baıı memurin 
llo ıaikal ıaffet veya flcayl ceha· 
letle) ahaliden bazı eıhaa da bun· 
lara muavenet etmiştir. 

Bunlar. ( taktili nUfuı, nehbU· 
emval ve nukut ve lhrakı mebanl 
te ecsat, h•tkiırı, lıkence ve eza 
fezayllnl ika) eylemiılerdlr. Vakıa 
bunlan yaparken clnı ve mezhep 
tefrik etmemiılerse de, (bu meyan 
dald mağdurinin kıımı mühimmi 
Ermeniler) dir. 

Bu baptaki (delAU Ye berahln 
ye beyyinatı tahrlriye •c Yesalkl 
mutebere) ye gelinceı Erzurumda 
bulunan Bahaeddin Şakir Beye 
gönderilen [ Galatalı Halllin, ko· 
mltece tecıiye1i matluptur. Ema· 
net, postaneden iatirdat edilecek, 
icabında ahaliye verileceğinin 
tebliif.) ibaresini mabtev! ve 
[Aziz, Ahf, Nazım) imzala vara· 
kadır. Bu imzaların altında [ mu· 
•afıktır: Cevat) lastik ve imzaıile 
beraber daha altında da, [esbabı, 
hiyanet ve para toplamak) yazııı 
vardır. 

Diğer bir delil de, Mithat 
Şlikrll Bey tarafından lzmit mu• 
teaarrıflıtına yazılan telgraftır. 
Bu telgrafta, [ &ergerde cem ve 
tedarik .,.. mahpuıların tahliye 
ettirildiği] yazılmaktadır. 

TetkilAb mabıusanm evrakı 
arasında bun:ara mümasil Yesaika 
tesadüf olunmaktad&r. Fakat bun• 
lardan mühim kıımırun, Merkezi 
umumi evrakı ile aıırıldığı anla• 
ıılmaktadır. 

llinıharpten hayli mftddet ak
dem,' harekibharbiyeye niyet 
olunduğu ·ve bunun, ceıniy•tçe kaslt 
ve arzu olunduğu, 17 Ağuıtoı 
1330 tarihinde kAtibl umumi 
Mlthat Şokrll Bey imzaaile ve Er· 
zorum valiai vasıtasile Bahaettin 
Şakir Beye olan it'ardan istidlAJ 
olunmaktadır. ) 

( Dlyarıbekirde ika edilen k:• 
tal ve fecayiin, firari TalAt Beyln[l] 
lğmaz ve teı' ikile tevali ) eyle
diği, Zor mutaaarrıfı Ali Suat 
Beyin tifrell tolgraflle teeyyUt 
eder. 

( Dahiliye nezareti kalemi 
nıahıus mUdilrll Ihsan Beyin Kilis 
kaymakamı iken; Deriaadetten 
Halebe gönderilen Abdülehat 
Nuri Beyin, tehcirin imha makaa• 
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dma müstenit bulunduğunu ve meıl; TeşkilAtı Mahıuıanın, ltUhat• 
" ben Tallt 8911le temaı ettim. Terakki Merkezi Umumiıi ile 
imha emlrler:nl bizzat aldım. alAkaıanı ııpat eder. 
Memleketin ıelıimetl bundadır. ., Bursa ittihat • T erakkl murah-
diyerek kendisini lknaa çahıtığını) hası tarafından Merkeziumumlye 
söylemektedir. ıönderilen tabrfratta, ( canilerin, 

Bahaeddin Şakir Bey tarafın• ıakilerin, Teıklllta Mahıusaya 
dan, Eliiılz valisi Sabit Beye, mukayyet ] olduklar& bildirilmek-
( oradan Hvkedilen Ermeniler, tedlr. 
taafiye olunuyormu?. Eıhaıı mu• Halep'te gazeteci ve ajans 
zırra imha ediliyordu?. Yokıa tAbli Agah Bey, Zor Mutasarrıfı 
sadece sevk ve izam ile mi iktifa Salih Zeki Beye: .. Senin için on 
ediliyor ) •uretinde tlfrell bir tel• bin ErmenJ imha etti dfyoT ,. ~ 
graf çekllmlıtir. demiı Ye Zeki Bey de buna karıı 

O sırada Eliziz ittihat· Te• "benim aamuıum Tar. On bine 
rekld mUfettlıllğiode bulunan Res· tenezzül etmem. Daha çık baka-
neli Naıım Beyin olyevm hail fi· lam ,, cevabını verd!ğl • AgAh Bey 
rarda bulunmaaı, bu teşkilat ile tarafından - rivayet edilmektedir. 
alikaıını göatermektedlr. Trabzon meb'uau ıabıkı Hafız 

Samsun kAtibi meıulU Rttşttl Mehmet Bey, [ KaradenJz sahllle-
lmıasile Mitat ŞUkrU Beye çekilen rinde Ermenilerin kayıklara ne 
ve onun tarafından da Doktor aurotle irkip TÖ gark edildikleri 
Nazıma verilen bir telgrafnamede Talat Be.ye bildlrmiı fıede, vali 
( beşinci çete o!arak Tufan ağa Cemal Azmi hakkında bir 1e7 
kumandasile ellibeş kiılllk bir çete yapmadığını ] ifade etmlıttr. 
mot6r ile yola çıkarıldı. ] denil· (Arkası var) 

Adliyede Yaz 
Tatili 

Nöbetçi Mahkemelerin 
Listesi Geldi 

MUddeiumumllik 20 temmur.da 
yaz tatili yapacak olan mahke
melerin bir listesini Hak Bakanlı· 
ğına göndermişti. Hor aone Is• 
tanbulda iki hukuk iki ceza 
mahkemeai nöbetçi kahyordo. 
Bakanlık bu sene nöbetçi mah· 
kemelerin sayıaını arbrmaya ka· 
rar vermlı ve dört hukukla iki 
ceza mahkemesinin nöbet tuta
caklarını dnn mDddeiumumlliğe 
bildirmiştir. Bu sene ashye birinci 
ve ikinci lcezalarla birinci, ikinci, 
ÜçUncU Hukukla ikinci Ticaret 
mahkemeleri nöbet tutacaklardır. 
Müddeiumumilik yalnız ikinci 
Hukukla ikinci Ticartl göı~er· 
mitti. 

ÖIUm ı Arksdatlmız Hakkı Süha, 
kardetl mualli.ın Mehmet Earan kay• 
betmek felaketine uğradı, Mehmet 
E•rar 36 yatı nda, iyi yetişmif, değerli 
bi1 gençti; yurda faydal ı olmuş, 

memleket çocuk'arının yetiştirilme

sinde hizmeti geçmişti; öUlmG aile
ıile birlikte kendiııini tanıyanların 

hepsini derin bir acı içinde bırak

m ıohr. 

İhtisas 
Hakyerinde 

Takas Suiistimali Ve K u .. 
maş Kaçakçılığı Meseleleri 

Takas suiistimali tahkikatımn 
bittiğini, 800 aayf adan fazla tutan 
evrakın ihtisas müddeiumumiliğine 

verildiğini b·liyoruz ve bunu blı 
yazdık. Bir ıabah arkadatımız 

yoktan yere bu haberin R11lsız 
olduğunu yazmıtbr, haber doğ

rudur. Evrak Sinci lhtius mlld· 
delumumiliğindedir ve yazdığı· 
mız gibi dünden ltlbaren de 

tetkikine başlanmıştır, yakında 

mahkemeye de intikal edecektir. 

Avrupadan kumaı kaçakçdığı 
yapmaktan ıuçlu olan Beyoğlu• 

nun bazı maruf kadın terzilerine 

ait evrak da ihtlsaı mOddiumumi· 
liğine verilmit bulunmaktadır. Bu 
terziler meyanında maruf kadın 

terzisi Feğaro da •ardır. Bu da
vanın da buglinlerde rüyetine 
başlanacaktır. 

Kayıp - iıtanbul İthalat gUmrQ. 
ğllnllo 14748 10/1/35 günlü beyanna• 
me iklnci•i zayi oldu yeniıini alaca• 
tımdan hllkmü ohnadığl i:Ao olunur. 
Karnik Yuıufyao (374) 
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Gezgin Mektubu -
Sofyanın Bellibaşlı Cad

delerinde Birkaç Saat 
Ecnebi Seyyah Grupunu Gören İzci

lerin Derhal Adımları Gerildi 
Sofya, ( Huıuıi ) - Sofya'oın 

Alekaandr meydamndaki bir Abl· 
deye doğru ytırllyoruz. Rehberi· 
mlz tUrkçe konu.tan Bul2ar: 

- Bu Ruı " padiıahı ,, ikinci 
A.leksandr'ın heykeli .• 93 muhare· 
besinde Bulgarlatana lylllk yap
tığı için bu heykel dikildi, dedi. 

BuJgar tercümanımız ihtimal, 
acı bir tarih safhaıına tazeleme
mek lçint bize karıı_ nezaket 
gösterdi, sustu. Fakat heykele 
bakarak onun yanm bıraktıkla· 
rmı ben kendi kendime tamam• 
ladım. 

Tercüman fikrimi anlamak 
istiyormuş lflbl diğer arkada1la00 

ril• 70%Dme bakıyordu. Bfıl, 
husu11t bir ehemmiyetle bu Abi
deyi görmeye aevkedenlere; tered· 
dtltsllz cıevYap verdimı 

- Evet; dedim. Bulıarlstanın 
merkezinden 7llk1tlen aDıel bir 
minnet Abideal •• 

"" 
Gün pazar oldutu için Sofya 

ıokakları çok kalabalık.. otobOs 
geçit bulabilmek için sık sık 
duraklamaya mecbur oluyor. 
caddelerden bir sel gibi akan 
insanlara bakıyorum; içlerinde 
ıık bir kadına, bir erkeğe raat· 
lamak lmk&nıız gibi.. hemen 
btttiln Bulaar kadınlarımn giy
dikleri Bulıar çuhaundan basit 
birer koıtüm tayyor, erkeklerin 
ıırtındakl de aynı matat dan bir 
eJbi••·· bu Jlrtısadi ftıarete ve bu 
lkhsadJ lıareti doğuran ruha 
gıbta ettiğimi burada gizlemeye
ceğim. 

Yanımızdan, önlerinde bando 
muzika olduğu halde Bulıar 
izcileri geçiyor. Kenarlannda 
tavuk kanadı sokulu yeşil ıapkab, 
yeşU elbiseli ve ayakları çarıklı 
izciler takım takım yOrUyorlar. 

Başlarındaki Oymak bey 1 bir 
ecnebil seyyah grupunun yanından 
geçtiklerini farkedlnce arkaınna 
döndü; Bulgarca bir emir verdi. 
Çocuklarm adım) arı gerildi, 
kaldırıma olanca kuvvetlle çarp
maya baılads: Gösterq •• 

* - Burada inelim. Sofyanın 

en bli} Ok kiliıeıini gezeceğiz! 
Seyyahat gitlerimiz blzl Aleksandr 
meydamnda btiyfik bir ldliseyo 
ıoktular. Sofyanın mevcudiyetile 
iftihar duyduğu bu mibedin adı 
.. Alekıandr Nevski ,. kiJisesidir. 
1892 de lnıasana batlaoan bu 
klli1e 1922 d• yani tam otuz 
sonede bitmi9tir. BO)tlk lnıaatın 
clix't bir kuımı Bulgarların parti• 
ıi de Çarlık Ruıyan1n Rublelerlle 
bııanlmıthr. 

Sofya'oın göbeğinde yllkaelen 
bu kiJiae buram buram glinlUk 
kokan ortodokı taa&1u bunun 
ağır havası lçindet bıristiyanlığın 
bütlln hurafe ve efsanelerinin 
birleştiği bir metherdir. 

Ahmet No.ltn 

Evlenme: Şehrimiz muteber tile· 
carlarından Bey Haean Cemalinin 
k.rimHİ ve ıinemacı Bay Kadrl 
Cemalioln bemtireııl Bayan Nevin 
ile aabık ordu kumandanlanndan 
Mehmet Ali Pata mahtumu Bay Aıım 
Alinin akitleri dünkü gGn Tokathyan 
oteH ıalonlaruıda her iki tarafın 

akraba •• doatları huz.urile icra edil
mlıtir. 

Sofyada ikinci Alek1andrın heykeli 

Numara•zz 
Evlerde 

Oturanlar} 
Baınkilet umum istatistik mil• 

dllrlüğiladen: 1- Nüfu11 eayımına esu 

olmak Gzere Belediyelerce bil.tüo 
binalara numara konulmaktadır. 

2 - Numaraıız binalarda oturanla!' 

htıkiimet• haber vermeğ• mtıcburdur• 

Jar. OturduQ'u bina numaraııız olduğu 

haldıc haber vermiyenlerle bu numa., 

ralllJ't bozan, ıilen ve kaldıranlar içli! 

para cezaıı vardı~ 

Bir Falcı 
Evinde Fala Eakarken 

Tutuldu 
Poliı ıUpbe üzerine dün Be· 

yoğlund1t Sakızağacında oturan 
Madam Surplkin evini basmış ve 
beş altı yabancı kadın bulmuıtur. 
Bunların hepsi de fala bakbrmak 
için i•ldiklerlnl ıöylemlıler ve 
ortada falcı'.ığa alt birçok kökler, 
kemikler ve mumlar bulmuşlardır. 
Surpik dftn müddeiumumiliğe ve
rilmiıtir. ikinci Müatantik tahki
kata elkoymuftur. 

Çekmeceden 30 
Lira Aşırmış 

Kasımpaıada Bahriye cadde
ıinde 47 numaralı dükkanda tat· 

lıcı Ali, polise müracaatla bir 
iddiada bulunmuıtur. 

Bu iddiaya göret Alinin çırağı 
Hasan, çekmeceden 30 lirayı Bil• 

rıp ıavuşmuşlur. 

Polis bu müracaat Uzerine Çl· 

rak Haaana aramıı, bulmuft ve 
filhakika bu btraızlığı yaptığını 

itiraf ettirmiştir. 

Fakat Hasan, bu hıuızlığıt 
kendisinin yapmak istemediğini, 

ıaat~I Hilsameddin ism"nde birinin 
teşvikile bu işi yaptağmı ilave 
etmiştir. 

Zabıta, tabii bu iddiayı da 
nazarıclikkate almış, Hüsameclclinl 
de yakalarnııt.r. 
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DeliAslan Istıraplar içinde Kıvranıyordu 
iti Ağaya anlattım. Çatık ıurab 
açıhp gUlmeaio mi?,, Dedi, Ağa 
Aliye daha birtakım· ı6zler de 
ıöylemiftL 

Sözlln kııaaı ağabey, Y enlcerl 
ağası olan kahraman olmaıaydı 
biz baaJıın gecesi aıkerle çıkardık 
amma buınn Hn bizi ıai bula· 
mazdın. 

Birdenbire Dell Aalaa Enu· 
rumlu yaıh aıkerlD bir lld ah• 
dtır kendiıine karıı tutumunu, 
biç te yapmadığı biçimde s6zler 
a6yleditlnl, bele boiaz apındald 
ılSzlerini dllfllndll: 

- Demek Y eniçerl Atam 
ılzin bG1le beraber oldatunmu 
biliyordu? 

- Biliyordu •• demek ata• 
c:ığım, din ıeeeki baıkıada, 
bugtınkl 1avaılarda bizi koruyan, 
ö.ümdea, yolJarda kalmaktan kur
taran kimdi? Y akup ata blltln 
Y eniçerllerile kolladı; onların or
taıından ayırmada, ıavqlarda 
bize korkuıuz yerler buldu, kar
nımızı doyurdu. Yalmz botaz 
aizındald dövDfl• biz de Y eniçe
rilerle ıavqa girmek için ona 
karp ıeldlk. Bu da senin için, 
Hnin olduğun Jerde bulunmak, 
ıeni g6rmek içindi ••• ,, 

DeU Aslan )pa kardefindea 
bundan çok bir ı•Y ıormata ıe
reksiz buldu. it meydanda idi, 
timdi kenıi de dllfOnmek iıtlyordu. 
Sarı Şahin Beyin ,UıD 16ıllıılla 
iinUne ıeliyordu. Dellkaala Mr 
çok dllıtlndflkten ıonra ıDn açıl
madan Ye Budfnin kuleleri aartm
meden kmnandamna biç bir .. , 
•Gylememefl kurdu. 

Bu en dojru Jol olmakla be
raber, loaını kanlar içinde can 
Yermlı 1&nan, 16nllnl o ıenç 
kızın mesannda barakmat olan bir 
babaya hemen kotup 611 Anchta 
Hvglll yanunun Ağ ve Janında 
olduğunu ılSylememek delikanlıya 
ne kadar acı ıellyordul 

ova1a lrifmlt olan blytlk kol lılt 
durmadan ıaatlerce yllrlldD. 

Boiraa dllımana kapayarak ba 
bllyllk dllıman kolunu durdurmut 
olan yiilt yeniçeri zabiti ile Ja• 
•ındakl kahraman ve "meçhul 
aıkerle., ılllb arkadaılarana tam 
on iki ıaat kazandırmıılardı. 

GUn doğup ta Budln ıebrlnln 
kaleıl ve ytıkaek kuleleri uzaktan 
aaranm•1• bqladığl zaman, ken
dlıinden biraı uzakta atlannı 
ıllrmekte olan kıskardefile onların 
orada bulunmalarından g~nltlDD 
doldurmuı olan ıevlnci birdenbire 
bllabOUln unuttu, derin bir acı, 
damarlarandald kanı tutuıturan 
bir kayıu Ue o 1111& boğazda 
kendilerini kurtarmak için ölllmll 
karplamıı yDc• Jlreldl 1olclqlan 
dOıllndll.. Acaba flmdi orada 
neler oluyordu?. 

Bldenblre botanan 8'8z1aılan 
araaında, kDçllk kahraman ve 
olsun lnıan tipi yeniçeri zabitinin 
yalçın yUzll, pala kıranta bıyıkları 
dalıalandı. 

- Gitti, bepıl gittiler .• Bizim 
utrumuza gittiler 1. 

Diye ellerlle ylılnl kapadı. 

Ôyle itler olur ki; demir adam· 
ları da ağlabr •• 

• 
Ôtleye doğru bu yOreklerin• 

dea yaralı kaplanlar ıOrtlıll Budin 
kalHlnin bllyllk kapı11ndan girdi
ler .. Aylarca ıtlren kanh Subuıka 
1&••11nı bilen Budlnlllerden kadın, 
erkek btıynk bir halk knmed 
ortahtı doldurmuıtu. 

Subuaka kahramanları kan, ter 
ve çamura batmıı atlan llzerinde 
çabk tunç ,Uzler ile ilerlerken 
ahali iki yana ayrılıp derin bir 

1111izllk •• uyıı içinde yol 

Boğam geçerek 6te yandaki ( arkaır Yar ) 
-- -==- _____ _ ;,_,· =--- ----- ---------..,;...-

veriyorlardı. 

Hava Kurumu ... 
Memlekette Feragatler, Teberrular,Ça

lışmalar Büyük Bir Hızla Yürüyor 
ffaya kurumu lçia callfmalar, kararlaıtırılmııtır. 

teberrular, taabblltler cotalml1a Koyun ve kuzulardan celepler, 
bıtfamıftır. kaıaplar ve toptancdardan birer, 

3 numaralı dernek 35 tane ııtırlardan celepler için beıer, 
yirmi liralık, 2 tane yirmlb91 Ura· toptucı ve kaıaplar için dörder 
bk, Balurk6y kazaaı 14 tane 20 kuruı alınacaktır. Her yıl lıtan-
liralık, Bllylkçarp 6 tane 20 ur.. bulda 500 bin koyun, 200 bin 
liralık, 12 tane oa liralık taabbtlt kuzu, 30 bin ııjv kesilmektedir. 
temin etmftlerdlr. lıtanbul kadınlan aralarında 

it Bankaıından Tabir Yahya, bir ta1yare almak için bir mitinğ 
Raılb, Maıtafa Naflt, C.lllettla, yapacaklardı. Bu mitini ılmdilik 
Hatice Refik, N..ım 41 llradu ıerl blrakalmqbr. Kadınlar da 
20 liraya kadar muhtelif taabhDt· dnn toplantı yapmıılar ve kadın-
lerd~ balaamuılardar. Ş.1 ıaz ve lara mahıuı kaza •• nahiye kol-
benzın kumpaayaıı 200, Arif Çu• lan teıkll edUmealne karar wer-
bukçu 100 lira teberrtl etmltler- mitlerdir. Bu kollardan bazıları da 
dlr. Ticaret •• ·~bire boraam t .. kll edilmiı ve hemen faaliyete 
memurlanndan 42 kiti 64 liradan ı•çllmiıtir. 
18 lira1a kadar muhtelif taabbDt• 
leıde bulunmutlardır. lımail Hakla 
ye ortaklan 30, Vitali Ye ortak• 
ları 40 lira taahblltte bulunmu,. 
lardır. 

Dün bava kurumu lıtanbul 
merkezinde muhtelif toplantılar 
rapıımııtır. Bu toplantılardan en 
mob:mmi celeplerin toplar. tıaıdır. 
T oplanb sonunda bundan ıonra 
mezbahatla kesilen bülOo bayvan
lard .. a kurum için huılat temial 

Muıla, (Huıuıt) - Fethiye ve 
Ye Miliılı vatandaıların haYa ku• 
rumu içia J•ptıkları taahhüt timdi 
ye kadar 10 bin lirayı geçmiştir. 
Bütlln memurlar maaılarınm yüz· 
de ikisini kuruma terketmiılerdir. ,.. 

Şarki Karahlaar, (Hususi) -
Hava kurumu için geniı bir ça• 
latma proıramı \azırlanm11tır. 

"":"-'. - • ,, • - T"" .. -~- -.. 
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BİB AYI Lival'in Eden'e 

Soruları 
lnglHılerl Hangi Noktal~r 

Zorlukta Bırakb? 
Parlı, 'n (A.A) - Llvalla in·. 

rlll• bakam Eden'• yapbiı ıoru• 
lar i•n•I olara!l 3 ıubat Londra 
Ye 14 nfıan StreR prenılplerlnln 
lzalaa ve baılıca kara, hava ve iki 
taraflı Alman • laaillz Londra an• 
lqmaıına rağmen deniz alllbları 
aruındakl llil baklundadar. lnıi· 
Uzlerl banil noktaların zorlukta 
bıraktığı beniz belli deiildlr. An· 
cak, kHin olarak bilinen bir tey 
varR o da lngiltere, Fran11a ve 
ltal1anm ılyaaal amaçlan eıkiıi· 
nla aynadır ve ılmdiki konuıma• 
lar Adece iç hllk6metln metod
larına daha açık bir ıekU vermek 
içindir. 

Unl'ln 161lediklerl • 

Pariı, Z'I (A.A) - LAvaJ, Eden• 
le ıısrtııtllkten ıonra ıu diyevde 
bulunmuıtur: 

11 Eden, Mu11olinl ile yaptıia 
alSrDtmeler hakkında blla• ver· 
miftlr. 

3 ıubat proj'ramının terçek· 
leımesl için iki hUkümet tarafın· 
dan glldtilen kuralları bağdamak 
için Eden ve ben aynı arzuda bu· 
lunuyoruz. Eden aynı zamanda 
ltalyan • Habeı enlaımazlığı hak· 
landa Mu11olini ile yaphia ıGrUı· 
meler hakkında bilğe vermltllr. 

Edenin bugün Paristen ayrıl
maaı ihtimali vardır. 

Yunanistanda Re
jim Meselesi 

Atina, 27 ( Huıusi ) - Yeni 
meclla pazartui ıtınl toplanarak 
hUkOmete, reyiAma batvurmak 
Hlibiyetlnl vermek meselesini 
16rlltecek ve verecektir. Buıc1• ·., ' 
ı•klf, hükOmetle alyaaal yaı:ı!er 
ara11ndakl uyuımaya ba~ıdır. .. 

Burada çıkan bir V enlzeliıt 
ıuetenin Pariı muhabirine aöre, 
rejim meaeleai hakkında fikrini 
anlatan V enizeloı, bu itin bltara• 
fine yapılmaıı için ya bütlln mu• 
balefet liderlerinin kabineye gir· 
meleri, yahut bu itin Sarda olduğu 
ıibi Uluılar Kurumunun nezareti 
altında yapılması sayeainde müm
kün olacağını ıöylemiıtir. 

Voroıilof'un lzmir!ilere 
Teşekkürü 

bmlr, 27 ( A.A) - Şehrimi· 
zln yeni açıbn caddelerinden bi· 
rine VorotiJof adının konması do
layııile Sovyet Rusya Sü komiseri 
Voroıilof lzmir ıarbayhğana ata· 
jadakl telgrafa 16ndermi1tir: 

Şar kurulunun ve ,Uzel lzmir 
balkanın hakkımda gösterdiği ilgi· 
den çok memnun oldum, Selim 
ve tllkranlarımın kendilerine bildi
rilmeaini reca ederim. 

Konya Yerli Mallar Sergisi 
Konya, 27 ( A.A) - Konyada 

Yerli Mallar aergisinin dördUncll• 
ıll buglln Atatürk okulatında 
açıldı. Serıl 15 aDn devam ede
cektir. 

( Toplantılar, Davetler ) 

Y••llhllllln Gezlntlal 

.._ inatlı. mizaha -------- Çeviren: Selim Tıynet --

MUZ J P MÜŞTERİ 
Tezgahtar, liseli kısın, koltu· 

funda kitap dolu çantaslle, dOk· 
kin a girldiğinl görünce bir az 
ıataladL Fakat ıonra, belki 
anneıi lçtn birıey alacakbr, diye 
dlltflndD, bekledi. 

Hakikatte bu aarı ıaçlı gtı-
zelin hiçbir ıey alacağı yoktu. 
Bir az vakit geçirmek, insan 
aabrınan ne dereceye kadar şaka 
kaldırdıianı görmek •e eğlenmek 
iıtfyordu. T ezaAba yaklaıınca 
ıordu: 

- Eldiven bulunur mu ıizde? 
Satıcı, sesinin bfltUn tathlığil• 

hemen atıldı: 
- Bulunur matmezel. Sued mi 

latiyoraunuz, yoksa geçi deriıi mi? 
Genç kız bllylk bir ıafiyetle 

gözlerini açarak cevap verdi: 
- Geçi deriıl mi dediniz? Bu 

zavallı kllçUk hayyanın deriıinden 
keallmlt eldivenleri imklnı yok 
elime giyemem! 

Satıcı sDlnmHdL 
- Merak etmeyin ılz, dedi. 

Burada bir tabir yanlqlığa var. 
GliH daha ziyade ihtiyar teke
lerin derisinden yapılar. 

- O halde ihtiyar tekelerden 
yapılmıı eldivenlerinize, keçideriıl 
gibi gllzel bir lıml niçin veriyor
ıunuzl bu dtirllıtltiğe yakışır mı 
biç? 

- Peki Matmazel. Mademki 
keçlderlal llıtUnde anlapmadık, 
ıize baıka cinı eldivenler göıte-
reyim. MHell bu ıene moda, 
berkea açıkaarı siyiyor. ltter 
misiniz? 

- HerkHln aiydij'I teyden 
hiç hoılanmaml · 

Satıcı yine sOltlmHdl. Fakat 
bu, daha ziyade zoraki bir sD
IUmı e) itti. Şımankhğın da bu 
kadan da çekilmezdi doğruıu. 
Amma adamcağız sabrediyordu 
iıte. 

- O halde, dedi, ılled alımzl 
- Ne demektir bu ılled? 
- Bir nevi eldivene verilen 

iıimdir. Her halde çok boıunuza 
gideceğine eminim. 

- Sakın bir hayvan lıml 
olmaıın 1 

- Vallahi ben de bilmiyo
rum. Şimdi göstereceğim alze. 

Ve ıonra, açtığı kutudan bir 
çift eldiven Hçerek genç kıza 
uzattı. Kız beyenmedl: 

- Hayır, dedi, bunlar koyu 
kurtunt. 

Adamcağız iıkemlelinln OıtO
ne zıplay rak ikinci bir kutudan 
baıka eldivenler çıkarda. Bunlar 
da pek açıktı. Sonra merdivene 
tırmanarak liç0nc6 kutudan par• 
lak kestane renıl eldivenler 
çıkardı. Kız ı 

" Aman ne kirli bir 
renkl., Dedi. Yine beğenmedi. 
Satıcı tezgahın altına da
larak d6rdüncU kutudan ıllt 
gibi beyaz eld.venler ıetirdi. 
Bunlar da)anıkıızdı ! Fakat de
mindenberi, karşrıında bir ıeyler 
satabilmek için çırpınan tezgih· 

tarın alnından akan terlere acımıt 
gibi görOndU. 

- Bari, dedi, bunları alayım. 
Adamcatıkın gözleri Hvinçle 

parladı: 
- Nihayet beğendiniz, dedL 

Dört liradır bunların çiftL 
Gllzel, dötr lira olsun, · bir 

tanesini alacağım. 
- Emredersiniz! Sarıyorum 

bir çiftini. 
Kız gözlerini açarak tekrar 

etti: 
- Hayır, dedi, yanht aala• 

dınız. Ben bir tane dedim. Yalnız 
sağ •linkini iıtiyorum. 

T ezgAhtar yine inkisara uj'
ramııtı: 

- Naııl olur, Matmazel? D .. 
di. Bu imkinsız bir ıeJ, dilnyanın 
hiç bir yerinde eldiven tek olarak 
aatdmaz. 

Uıeli bu lfe Haki Pımıı af bl 
cevap verdi: 

- Eldivenlerin tek olarak 
ıatılması lmkinıız ha 1 Ne ıtllllnç 
ıey bu, böyle 1 Bana yalnız Hi 
t lin ki ilzam. 

- Peki Matmazel 1 Satım 
ıize ıatbk. Fakat sol ellnldnl biz 
ne yapabm? 

- Çok tuhafıınıs aiz. Saba 
almadığım eldiveni •• yapacağı
nızı ben nereden bileyim. S6yle
diğim gibi bana yalnız bir taneıl, 
Ağ elinkl llıım. 

Satıcı artık kızmıfb. Öfkeli, 
6fkeli cevap verdi: 

- Matmazeli Yapılacak ba,. 
ka bir t•Y yok. Tek eldiven 
•atamam. 

- Şaııyorum dofru111 ilse, 
dedi genç k1&, bele tek eldivem 
için de bir çiftin paraam verecek 
olduktan ıonra. 

Adamcatız tekrar ıBlllmMdb 
- Ah, dedi, anh1orum. Me

ıele bllıbltlln değlttl timdi. Ni
çin vermlyelim efendim? Satı 
iıtemiıtlnlz değil mi, buyurun. 

Fakat ıenç kız, eldiveni ala• 
cağa yerde çanta1mı kucakladı. 
Sonra mağrur bir balatla ıabCIJI 
allzerek: 

- Affederalniz, dedi. Bana 
eldiveni tek olarak 1atamıyaca
ğınızı ılSyledlniz, ve bunu iki de
fa da tekrar ettiniz. Halbuki 
timdi, yalnız aağ elinklnl aewe 
ıeve verebileceğinizi a&yliyorau
nuz. Sizin de beaabmıza akbm 
ermedi gitti. Bundan dolayı ı .. 
tediğiml baıka yerden aramıJa 
mecl:urum. Sonra, bir tanealnl 
bile satma) ı becer..-edljinis 
halde, kapınızın OıtOne ( blyllk 
eldiven mağazaaı ) diye koıkoca 
bir de llvha aımanıan çok sl
lllnç olduğunu habrlabnm aize. 
Allaha ıımarladık. 

Bunları 16yler s&ylemes, nefiı 
baıını hafifçe eğerek bir r6•e
ranı yaptı, ve ılllerek uzaklqtı. 

iki dakika tonra veznedar, 
dllkkimn ortaıına upuzun ıerll
mit olan tezılhtara tlrke kolda· 
tarak ayıltmaya çalı111ordu. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi ze , gi ı etmiıtir. 

19. cu Tertip 3. cü Ketide 11 Temmuzdadır. 

[Uyuk ikramiye: 50 .000 Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ı kramiyelerle 

( 20.000 ) liralık mllkifat vıudır •• ,. 

Y •til HilAl Cemiyeti her Hne 
oldutu ıibi bu yıl da Yalonya bir 
ıeıinti tertip etmittir. Gez nti, önü
müzdeki pazar günü aaat 8 de Şirketi 

Hayriyenin f)8 numarala va puru re 
yapılacaktır. Vapur Köprüden Üakü
dar, Kadıköy ye BOyükaC:aya utra• 
yacak, or daa Y don ya ıidilerek 

d3nlllecektir. ~---------------------------~" 1 

' 
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TALNIZ IBNÇ 
BIZL&B IÇDI 1 

Birdenbire içini çekti. &ald; l r :m. Hem bu zevkimi tatmin 
COk aCıJan bir Jaruma dobnal- etmek, hem ele bu IOD ıtınlerde 
•Uf ılbl, kaflanm indirerek abu- bozulan ıinlrlerimi kunetleadir-
.. derlaial ıenU. Ve 10nra ini• mek için, ıabahları denize tir-
ilbl bir ... a. ceYap verdi: miye karar vermiıtim. Halam, bu 

- Ba ayın yirmi yedlalatle, fikrimden memnuniyet hisaetmif ; 
tam alb aene olacak. - Çok iyi yapanın, Emel. 

- Pekeyl, bir daha eYleamek Caddeboıtaaı plAjı, ıuracıkta. 
latemi1ormuaua.. Sabahlan beraber ıfderiL Sen 

O; aankl o derin yara11 acıta). orada denjze aireraln. Ben de 
_, aibi hafifçe tltiredi: yaaındakl gazinoda blraa çam 

- Allah, 161termeu. kokusu alırım. 
DedL Ve bu ceYabı •erirken; Demifti. 

birdenbire aemleaea ıaılerinl, Verdijimlz karar lzerine. •• 
J•e ladlrmiftl. ıabab halam, b-. Glllter ; içil-

Ben; o yar•yı d ... elr lçla la- mllz beraber, Caddeboltanına 
lafmc:a zorlayan acemi bir cenalt ıtttlk. Ben denize ıirlp çaktıktan 
tlbl deYam ettimı IODra, kutluk yemejimlzi de ora-

- tllçin?.. u ,tyecektlk. 
- Eh, kllç&khaaımcıfım •• Hiç. OaJar, dolruca ıazinonun 

ıtd lattln• tll koldamrmı? •• Allah, l»ahçealae sittiler, ben de plAja 
lllmMala bqaaa .......... firdim. Plij, • bu aene hava ... 

- Ona çok •••ermlydla?.. ria ıittiif lçia olacak· Ptk teaha 
Bu ıuallm, mllnuebetmdL Da. ldL Bu tenhahk. benim daha 

fla•eH lelim ki, bllablltla bqka dyade hOfQma ,ıttı. Blyllk bir 
ltlr t•blye almıf olan ba kaduma kaYiı çevirea aahillin kumlan, 
Wcabı. ba ıaallme cenp vermeye alba bir nha ıibi parhyorda. 
•llalt deiilclL Onun için derhal Denla ı Rapp P... ptoaanua 
....... detiftlrcllmı ..... dotru maya• ....... 

_ Oadaa memamd• cleill kenarlı nlatım De, pziaonua 
?. çamh 1ahlll an•na aokulmqta. 

.. .:. Nar lçhade rataa. y •dea K6ıldla babçellnde ytlbelea ka-
rat• kadar memnundum. me kime çınarlardan. pdaoaaa 

_ S... bir .. , dMa 1or&J1m; kenarlara laf8D çamlanadaa akaa 
Jeti1 16l1eler, k clmpa deallla 

Haa lradm. EYlillk m. lrL- ,-.. latBade, almrtlt Ali -'bl ı.ar.ı .. 
beklrhk - ?. •• 

Haa kadm _..1 ..... 1 ıaJc1arı alyordu. Deaia, elmu panlblan 
•- ..._ lçlacle aayıp ıldlyor; adalar, 

T enddtltle JlzGme baktı. Ba f•mbe bir lia ı ade 
...... .... - ........ \.~,....'..,i.;.o:J 

- Bilmem ki ne clly~ill. Halamla Galter, ıamonua 
~ haaamcatım ?. Benla • pllja bakan keaanaa ıelmltlerdL 
kejim, m.ıek fibl Wr ad-da. HaJama blru bhnca •il. ba 
Vala& blraa Jatbca leli amma. ılkbet içinde ylk..Uyon 
Mnı memnun etmek için ellaclea ne - Yaradana kurban ola71m.. 
pline J•parclL Bir ..... Wr Aman, ae mın1ara... Ralmlercl .. 
...... atrımp lacbmecll-. 11a .. alarda ılnek. lauret çek .. 

- Demek ki. erkelderla lçla«le m. Ala timdi ıuract. b.b olaardak; 
de i,u.rl buluaaror, IJle .U -ı eleriz. Halbuki lfte bara11 banaa-

- Aaa. •• Mels ?. Tabii; mmaa dibinde de kıymetini bllml
t,111 tle bahmv, ...._ ela. ... rona. Har Allah na olama Emeli. 
parmajua beti ele bir mi?. Hem• Sa1eade pra1a ıeldik te; blru 
Allah, luama alnına IJI 1ualar ıldmb, ,anllmtla apldl. 
1aaaa. ICarpaa. laeW llt e••lt Dire ll1leal7orcla. 
...... Hullla • , .... localardu 

Haca b- blnl•W.. ... birinde ..,.. .... kama uua....-
4'aldanada ıenlfley• bir te.... tam. Ve, bu emulılı manzarama ...... na.. etti: ruhuma verdiji fiir Ye ftllhla 

- y olrU, ak mi kulliJor, Mria bir cllflaceye dalmııbm. 
La_&L -.._ ?. Blrcleabln arka tarafımda, 
,..... -•111catnn • kumlan lntaJdata bir ayak .... 

.... Ki••? qittlm. Betımı c••irdi ... 
- Sise. Bir ı•nç •i ,.rlercle 1ezlal1or, 
Bir kahkaka lroy•erdlm. Ma- bir tirli ıu1a ılr••J• ceaaret 

laanebl tabatanı 6nlme çektim. edemı1orda. 
kaçak tlmlt kqıp açık renkli Biraz •••el 7anımclaa ı•çer-
••hrlltta ıibl uranDlf maballebl- ken bua farletbia mapur nazar-
,. claldarclua: la, timdi ıhterdljl bu korkaklık 

- D.... ortada fol yolr, ,. •• btlylk bir tuat tetkU •cliJorcla. 
-.na 1ok Hacakadıa. Kime ıl• Şeytan.. Ah, o melon ı•ytıa; 
•..uecek. yine kulatıma bir .. yler fı11ldıyor. 

Di1e baptlm. B1J1k Wr (Arkua ••r) ..... .. __ .....,. ,. .•. 
-...dam. 

Haa kadın, bir daha tçlDI 

••= - ADala, laametladen lll-
41nan. O tla olur, kıcnk laa
.. •cıtım. 

Di1e, llyleae .a1leae celdlip 
aitti. 

Haca kadıma 16,Ieclijl lla
leıtn iç·adekl cleria Ye uf 
..... Ye teYekldU, flplae •• auı.; 
llaet içinde olan kalbime. biç 

az1& bir zerre nur ••rmifll. 
1 Temmuz 1930 

~ .. , .. .,. ..-

Gayrımübadiller •• 
Dün Yine Toplanamadılar 

Dla ıaJr&.abacllller Halk. 
Yiade feYkallde bir ionp• ra
pacaklarcb. Ba toplaabcla, ,.,.... 
mllbadll itleri haldaada fla
bakanhiile temaı eclu cemiret 
baıkam Ba1 H&ml De IJelvdea 
General Halllin aldata neticeler 
laakluada heyeti umamiyeye ba
hat verilecekti. Eberiyetla •• 
c&ı'I bir kıımı bile laaıır balm
•adıfaDtlan, kODpe 8 temmma 

.. 

SON POSTA 

SPOR: Yunan Takımı ... 
Bu Akşam Son Cevabını Veriyor. Orta
da Avrupa Kupasının ikinci Haftası 
latanbul futbol heyeti tarafın- ı 

dan Iataabulda iki maç rap.ak 
llzere çatralaa Atina mahtelitl 
IOD yaptıj'I teklifte ( 7·9) T .... 
muzda oynamak ıutlle ı8oo lira 
iltemiıtir. 

füanbal futbol heretl de ba 
maçlar için aacak 1500 lira ver .. 
BUecetini bildirmittir. Yunaalıla• 
nn katı cev11bı bu alqam belli 
olacakhr. 

Merkezi Avı:upe Kupa•••• 
lklacl Han. .. 

Geçen Cumarteal ve Pazar 
tlnleri Merked AvrT. kap .. 
lçia 16 kullp ara1111 a yapılan 
mtlaabakalarıa ikinci denul .... 
fadaki .. kilde bitmiftir. 

Rapit • Zidenlçe 2 • 2 berah .. 
re (maç Avusturyada yapdmıtbı), 
AYuıturya • Ambroı)aaa !t-1 maı 
Awaturyada yapalmııbr, Unıar
ya • Admlra 7• I maç Macarlıtaa• 
da rapıbmfbr, jhenttlı. v.ktor-
7a S-1 maç ltalyada yapılmıfbr, 
Flyoreatina • UJIMll 4 • a maç 
ltalyada yapılmıftır, Seıed • Sla.-
ya 1·0 maç Çekmlovakyada 7a
pıhmfbr, FereuYarot • Roma 8-0 
maç Macarıatanda 1ap1l••pr, 
laparta • Fiet Viyana a • 3 maç 
Çekoalo•ak1ada Japılm..-. 

BaJlelllde •• iki 1rarp1......
D1n ıaUpleri 8 lmllp 30 Huiraa 
•• 7 T emmuı tarihinde epjadald 
.. kUde kU'fll•pcaldardar. 

Unıarya (Macar) jtlveatll 
(ltalyaa), Ztdealçe (Çek) p.,..... 
•arot ( Macar ), SlaYJ• ( Çek ) 
Anaturp ( Awatarp ), JaParta 
(Çek) flronatiaa (ltal1aa). 

la .. kilde çeyrek flaale 3 
Çek, 2 Macar, 2 Ita~yaa ye 1 

ki banda da Çeklerin b.,ta ıeJ. 
melde oldup 16rlllmllftllr. Maç
larda ea alyade hayreti maclp 
ola pçealerde latanbulda bala
- S.ıecl takamama, kupa na ... 
zecll sı..,. taka--. ç.ııoaı .. 
•ÜJ•da 1-0 matltp ...ı..&dlr. 
llaa .. flh Çek tala• ...... ,., 
pkmııbr. 

Ro•••• ... lerle Atleti•• .... 
30 Haziran puar pi Ro•u-

1ahlarla rapalacak bl,ak atletiaa 
mllabakalannda tertip lae,.ti 
appda llimlerl 1uıh olulan 
hakem olarak çatu'maldacbr: 

Batbakem: Un•u. hareket 
lmlrl Pralr. Kr•ometr; utrealr 
Lala, Süaul Retlt. .A.dll Giray, 
Davit, Vedat Abat; kGta hakem
leri: Eai1. Peridla. Blpr; atma 
laakemlerl: Ekrem, Ajo,,_, 
Hilmet, Kanfellclla, at1 .. a la• 
••mlerl; AH Rıza, Y..-ı .. 
m&•b•ka katibi v-ı. ..... 
komileri Dhaaal, lhtipt hakemı-. 
Ferldu11, .Recep. Haldan. BllenL 

............. 11.ı 
---lc•18n 

T8rkl1e blalldet hcleru1oaa 
memleketla her tarafıada •IJllı 
allka dopracals .. kilde w.lkl.e 
t.,Ylk mllabakalan laaurl•••fla'· 

Bu .......... : 28 ...... 
Imattt .. ao ..._ ı.taabalda. a 
te .. u e.r..t1a. 7 tem•u Edlt-
aecle, 9 tuuau s:,-akblecle. il .......... . ....... 
lmircle. 17 .... Dealdd .. 21 
temmaıda Kon1acla. 24 te ... u 
Aatalyada. 28 lemmu Ad-da, 
30 teJQma& Aabrada, .C aialloa 
s.--c1a ppdaealdlr. 

Ankara ... tak.. aporcalan 
bu ml•bakalardaa Bahk..ır, 
AotalJa. Adana, Sa ... adan ... da 
elli• .. hirlerclekl btlttla Janelar• 
lftlrak edeceldercllr. Hecllıeler ...................... 
elacalmr. 

Muvaffak Olmuş 
Enstantanelerden 

. Karamanda ka•p laayab 

Sandal Alemi Yapan iki 
Genç Mucize Kabilinden 

Kurtuldular 
( Bqtarafl 1 lacl ,...... 1 

ıeaı Beflktaa HDclal klrah1arak 
açalmıtlar, Moda açaldanna ıel 
dikleri bir mrada ldlrelderi lanl
Dllfbr. 

8a vnlJet üWU.cle ...... 
akaabmla Ubl uap 11echr 
kalaa Od ıeaç. ı.,at n lltimdat 
etmiflerae de Halerlal ldmHye 

Alqam olup ortahk brarclık
tu IODra blıbltla Y ... ltala 
blmtlar •• haYaam ......... 
paa ılkndenk 1alana are,..Ue 
•baha Urt 1 Y aJoYUlll Çmarak 
..WUerlne dlfmlltlercllr. 

bdai de burada karara plan• .. 

IU, ...... da 1alallde lnrak-.. 
lardlr. S.aclal. bir ara1ak clenbe 
kaymıı, keacllUllaclen Hayırmada 
apklanna kadat plmif •• orada 
bir ıelkeall tarafıaclaa balaamu .. 
.... Dd IMÇ bir •lcWet ... ... 
.....,... .... , ............ cak 
aor-. IOnlflarma uyealnde 
••liyetlerlal teabit -lmiflerdir • 

Jola. ••para yetipcek paralan 
roktw. 

e. .... albada Wrlraç ... 
Çuaarakta. ~ ... ele Yalo..-
tla ............... ,. bir .... 
talall .... , ....... - ..... 
bala clllaebl-;tuıllr. 

Bir Çift Faciası 
Tarlada, Bapldar Biçilirken Bir Sapçı· 

nın Ayağı Makined Parçalandı 

Oa .. Ali braden IO_.. 

T.,.., ~ - Taam• ı ntle tahlarkea •PCIJa rarduall 
Teke ............. 11 , .. ntla olu Cuma Albüa ayala patoe 
Wr paç f&el Wr _..tte ....... ... ....... tubaruaa dltmlf •• 
A• C.- Allcllr. C..a All _.. l&Dlyulade nm.cleld •uiJette 

... b c•tı 1r1 .. u .. parçalan .... 
l.N•berl pat• ........ ye ....... llmtlftlr. 
brd..mı. J•Dlllda .-PP muYIDI MakiHJ• •P ._... Cuma 
olarak cala .. üta "'ba ..,.tle Alinin ba,ak kardetl aflaranlr 
temim ••t ellaıkte hldiaeyl flyle aalabyor: 

• .... ,... malrha• laPÇI Taabur dakikada ( 800 ) devı. 
( 1anl makineye maluallb ..,.. 1aparor. Eter kudeflm Alinm 
demektir) muavini, 1arcbmC111 ola- aJata dtlftlill mada taabunm 
rak çalltark• •akWJe •• ... ı .,... çakmalDlf •• b• auretle 
.... a•••··· Wıri .... ... .... dar•• .... ,.. • ...... .... ..,,,, * 



Ege Mektepleri ı 

Kızlar Genç 

İzmir Kız 

Nasıl Yetişiyor? 

Lisesi Bu Yıl 
23 Diploma Veriyoı 

&mir ( Huaull muhabirimiz• 
••• ) - SaLabın aerlalltuad .. Eie 
denizini 6ntloe alan ı••lı bir bah• 
ı•c:le grap f"IP den mllaakaıa11 
yapan kızlar arallndaa biri beal 
dfrektör odallaa ptirlyor. lmtl
cban odalan &nllade ter d6ka 
çocuklar 6yle JOl'pald, sorlu dg. 
rumları çehreleriaden okuauyor. 
Kız liaeal direkt6rl a1akta ml
meyizlerle konuıurkea bakaç tla
klkasıaı bana ayırabilc:IL 

Bulundufum kllttlr mhu....a 
llnl•erıltelerin a olpa •• çalır 
kaa talebelerini huırlamakla aoa 
kazandıtı için b• aokta lzeriacle 
durmata zaruri Ye IDsumlu bal .. 
Jorum. 

Direkt6r Haydar anlabyorı 
- Bu yıl, diybr, epeyce yo

ruldu k. 23 mezua Yereceğimizi 

kuvvetle Dmit ediyorum. Ne ka• 
dar hoıa giden bir hldiHld hize 
de yeti .. a çocuklann laepml de 
daima muyaffak oluyorlar. Geçen 
ıeneki 25 meıunumuzua hepıl 
bila istisna muhtelif llnlvırltelere 
devam ettiler. Anupu imtihanla• 
rına gireo~talebelerlmb muvaffak 
olarak diier liMler çocuklarına 
numune olacak kadar biriz bir 
ayrılık aDıterdiler. 

Bu seneki mezunlar da, tek 
iıtisnası olmadan llnlvenitelere 
devama karar vermlflerdir. Ço-
cukların en fazla11 doktor o)malt 
dtişüniiyorlar. Kalan lmım kim
yaker, eaecı, ••laeo.U. 1' la• 
kukçu oJmağı tuarlıyoriar. iki 
kiti de edebiyata de••• ed .. 
cektir. 

Şimcliye kadar liaemlzclea 122 
mezun ..erdik. Hu 1ıl muaalarile 
ba ıayı ISSolacakbr.122 mezunun 
ylizü üniveraitelere devam ederek 
mernn olmuf, mühendia, hukukçu, 
doktor ve kimyaker olarak so1-
yel(l karıımıılardır. Hepsinin de 
ha atın ve sos1alıa değitik b61Dm
lerinden muyaffalr ol111lan - siz· 
Jemeğe Inzum görmeden ıöyll-

yorum • g6ğsUmbll kabarbyor. 
Çok yakın seaelerde hu llra-

larda ders gören çocukların, beı 
altı ) ıl aonra yine ayal kllrlllerd• 
ıöz &Öf leylıleri Ye yarıaın çocuk• 
larmı yetittirmiye aaya .. aluı 
gurur duygularmızı arttmyor. ( iz. 
mir kız limeaindea yetİfealer ) ku-
rumu adile bir de birliğimiz Yardır. 
Ôni•eraite 11ralanada detlflk ba
kım ardu zorluk çekenler ba b
nımun yardımım ıörerel&. talaaillae 
devam imklnlanm te.U. etmek
tedir:er. 

Mektep aaralarmda ika fula 
mkışhrdıiımız içia bizi lçerilik •11" 

abazelerle ittiham edu çocuklar 
hayala ablclıktaa aoma hu aılaf
maoın f aydalanm f&'l1orlar. Sk 
aramızda,I bizim çoculdann hepal 
de cevherli... Buau, ahaan iyi 
randmandan anlamak mtuak&n 
oluyor. 

* Kız IİHIİ den a1nbrkea ıh· 
lerim fizik imtlbaaınan kapıımda 
bekleten bilgili çocuklara takılı
yor. Hepıl de dekatloa mUaal»a
kaıma huarlanaa atletler ıibl 
aararDUf.. ( Son Posta )aıa lati
hanlar hakkında açtala aakete 
verilen ce•aplan hahrlıyorum: 
Bizim çocuklar imtihanlarda ha· 
ldkaten fazlaca aıkııhrılayor, gibf •.• 
imtihan uıullerlnin dejiıtirilmeıl 
zaruretini bu imtihan kapı11 da 
Arl ~ehreli çocaklarile lc:leta 
haykırıyor. - Ad,..n •11691 

Y•lı•rtl•: lnnlr lıı• ll••l•I• l#Nlıa•nlerl, .,.jfM: U•tl•• 6w •'' 
tllplo .. a .ı .. ıar 

--
! 

Şatodan Hapishaneye .•. 

Fransada Bir Kadın Do
landırıcıbk Rekoru Kırdı 
Fakat, Nihayet Yakayı Ele Vererek 

18 Aya Mahkum Edildi 
Fraoaanın DlSle ı•hrinde çok 1 

meraklı bir ıahteklrlak davası 
göralmektedir. Davanın kahramam 
Markiz Rola de Rozika aealet 
unvanını kendisine takıp takııta
ran bir kadındır. 

Markiz ınnun birinde bu tehir 
avarında tanınmıı bir ıatoya yer
leımeği aklından geçirir, dUtllnDr, 
taıınır, aahibinl bulur, pazarhk 
baılar ve uyuıurlar. Konturat 
imzalanır Y• kendi de derhal yeni 
ıatosuna yerleıir. Hizmetçllerl-
n• emirler vermiye baıJar. 
Çiftçilerle ınrtııtlr. A•a 
çıkmak için haztrlıklara bile 
baılar. 

Amir herıey yolundadır. Ka· 
clının iki gOzel çocujıı da b• 
hayattan memnundur Ye hiçbir 
1•1• hayret etmezler. 

Y •myeıll ormanlar, genit arl• 
.d.. Hizmetçiler.. Daha n• iıtf 1 .. 
c:ekler ? .. Tatb ftlnler, hattl haf. 
talar · ıeçer ••• 

Fakat bu iaaralarda ıatoa• 
eakl uhfbl bot yere parumı 
bekler aabır.Wanır,. Araıbrır, 
taratbnr. Kadım ko1d• iaen buL. 
O, çoktan haberıbce ıeldiii ıfbl 

Aaal adı Rene olan yalaacı Mukiz 
uçmuf, aitmif.. Bundaa aoma, it 
pollae kalmııbr. Tahkikat, tetkl· 
kat baılar. 

Nihayet bu meıhur Markizin 
cfiretklr bir sahtekAr ye macera· 
pereaten baıka bir t•J olmadığı 
meydana çıkar, çıkar amma, ka
dın da ozamana kadar yllkükD 
yapllllf bulunur. 

ÇiftDie alt birçok koy11nlara. 
bir biçimine getirip aatar ve pa· 
ulanm cebine 1erletfirlr. 

P.U. talıldkatı netlculade 
Markiz anYanını ta11yu bu ka
dının Pariate dojduğu1 kamalar 
pepnde kopa bir tDccarln Reno 
t.mlode kası olduiu meydana 
çık IDlf tır. 

Kadının bl\th hayah ma· 
cenlarla doludur. Reme çok .. 
rDltlll bir •ayattta• aoara, bir 
arahk Morla adıada paralı bir 
maliyeci ile taD'f"Mf •• evleıunif
tlr. Fakat bu da çok alirmemlftir. 

Morla Glmllf Y• kadına oldukça 
bllyllk bir Hnet bırakmıfhr. Dul 
kacba anc•daki bOytk HrYet 
ile lika bayata ahl•lf, ylluek 
s09Jetelere penk kendial taıııt· 
IDlf, ateye beri7e la,ıelu .. vur
maya baılamııbr. Nihayet kadının 
heaapıız sarfiyah kartııında pa· 
ralar flnftn birinde ıuyunu çek· 
mlttfr. Glıel kadın bir sabah 
yatatından kalktığı zamu on 
parua kalmaclattnı, .aJıyoldupu 
anlalalfbr. 

Fakat, zeki kaclua kendini 
yelle kapbrmamııtır. Bir aralık 
ortadaa kaybolmoı, Ceıalre gi
derek orada birtakım pli, hileli 
itlere 1irl1ml1 ve KJad d' Azl 
lımlnl almııtır. Bu arada bir nç· 
taa dolayı bU mDddet mevkuf 
kaldıktan aonra tekrar ortaya 
atılan macerapereat kadıa1 bu 
defa ualet penini altı ada mace• 
ralara ablmıya Yftlllİf, elldden 
tanıdıit Lni iaminde birlohl Yaaı• 
tulle Heri - l..11 Rola dl Romika 
UDYanla •liDrt bir ı..wı Marki 
ile aitanlaomııtır. Kadın bu izdi
vaç lçla de illtlyua 400 bin frank 
-. .... it iae ele iıa parayı nikih 
ıUnUae kadar yine kendiai aula
tellf veallelerl• almıflu'. Nikih 
meraılmi Parlste yapılmııtır. K .. 
dm ihtiyar Harkiyi otelden otele 
tqıdıktaa aoua güaln birinde 
ortadan kaybolmuf, parasııu ~de
medill 80 lıala f rank'ık IDU bir 
otomobil ile ıazde ıatın aldıjı 

ıatoya ıftmJttir. 
Fakat bu dolandarıc:ıhk sahte

klr kadımo, aon maceraaı olmut 
bwıu kaalıunak yakalatarak mah
kem•J• \IWİlmit Ae 18 ay bapte 
mabldlm olarak hemen bapiaar.e
re atılmlfbr. 
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16 Sarfa SON POSTA 

SATIE 
$ebria ıebebiu batlam bltla .ı.ktrlk motlderiaiD fl1atlaruu teull ettitıal 

muhterem mllıterllerine bildirir. Aynı zamanda kuYYel muharrik• teıisata fiyatlan 
da m&bim bir derecede tenzil edllmlttir. SATIE Bir moUsr: 1atan almadan Yeya herhangi bir kuv•el muharrik• teılaab yaptırmadan 
••Yel ber halde 8AT11! 'den bir meccani proje lıtemeniz menfaatiniz icabıdır. 

Para Sahipleri 
, Arlık ralı.ata kavuşuyorsunuz. 

1Temmuz935 Pazartesi 
GUnUnden itibaren HUkGmetln ve dört bUyUk milll bankanın 

1.000.000 Hna ile Mrmayealne lftlrak ettlii 

ADAPAZARI 

TORK . TiCARET BANKASI 
Btlttln Şubelerinde 

50 liradan itibaren 
Her ttlrltl mevduatınızı kabul edecek ve 

her ay ba ında faizini 
size ödeyecektir. 

Nafıa Bakanlığından: 
Demirleri Bakaabll tanluaclaa ftrllmek ller• 492000 adet ••s .. 

demiri lmab7.a açalı ebllt.e7• koaalmaftar. Tahmin eclllen be
del 4920 Uradlr. 

Elulltme S Temmn taS C.... .... uat 16 da Aakara'da 
Bakaalak Malse•e Mldlrlltlbule yapalac:akbr. 

lateldUerla ticaret odaa ftlika11 •e 389 lirahk ••••kkat te
miaatlan IJe birlikte arm ... Ye -tt• komi9Joada bulanmalan 
lhamclu. 

latekUler ba laaaoatald prtaua.a.t para111 olarak Aakara'da 
Mata.. Mldlrllpadea alablllrler. 113428,, 

Sümer Bank 

lalllnbal ikinci ına. 111e111ur
ıuıunHn1 MercaDda Tıteılarda 43 
No. da mlfllı CiYaD Y akuPJ•••• 
kaadura leYammıaa alt mallan birinci 
artbraada takdlı edilen la1aetlae 
Dauraa pek u bedelle mlfterl nhv 
et.it oldu,..du 1abf yapaı..a.ıp. 
bdael uttınaa11 1 Te•muı 955 Ç&ra 
f8•ba sl•I 1aat 10 da )'apılaeakbr. 
laterenlerla aalaalllade laUar b.Ja .. 
malan Ula olunur. (12'8') 

h• Poata M•tlt•••ı 
SUibi ı R. Klktl 
Netıipt Kldlıl ı Taldı 

Yerli Mallar Pazarları 
Beyoğlu Şubesinde 

32-34-36 liraya 

ısmarlama \Kostüm 
la mlkımmıl BIBllll ve FllANI ll .. 8flanadaa 

bd •• icabında iç pro•a 7apmall prtlle terd 
.. Anam Skofopoloı,. tarafuadan dildlecektlr. 

Ucaz1w•ta lıtllade edl•tr. 

Dlkkatı Yerll M•ll• Pu•rlePtaülll 
..... , ........ elen. ..,.. 

MPIRIN 
2 ve 20 lcomprimelilc •mb•l•il•rda 

bulunur. 

"mbalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali ' 

olan EB markasına arayımz. 

lstanbul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden ı 

2395 aa11h ka•aaç ••rglll kanunu muclblace kuuç ••rıftlnd• 
mGateaoa olu mtleueHlerden buılannaa kazanı ••r,W muafiyeti 
baki kalmak lzere buhran ••rılaln• tlbl tatulmaa 2728 Ayah ft 

29/5/935 tarlhU bir kanunla kabul oluamuftur. Da kanan n .. 
tarllal olan 29 Ma1aa 935 tarildadea muteber olap bauu mlk.Uef 
tuttuğu mneı~taeler, 934 takYim 11nıal muamelılırl tızertnden 
1935 malt 11kndan itibaren buhraa ..... Yencelderdlr. llaka•ele
lvlne m&ıtenlden ••ya hunll kanunlarla kuaaç ••rsillnclea ma.. 
tuaa tahdmut oldaldanndaa kaunç ••r,W lçla beyuaa.. •er
mekte olan mıe ... Hlerla ba kaaua muciltlace be1aanuaeJI •erm .. 
I• mecbur tatulmut olmalan haıeblle 934 talmm 11h maamelelerlne 
alt olmek &zere kuanç vusW kuunuau tarifab dalnlhade tan
zim edecekleri be7annameler ile bUlnço Y• kiri arar cebellerlai 
nihayet Temmuzun 15 inci pi aktamma kadar m ... p bal .... 
dukları Maliye Şubeal tahakkuk Baım•murlatuu •ermeleri •• •e,. 
mlyecek olanlar hakkında kazaaı kaauaaaua aklma ceul1ulala 
tatbik ohmacatı illa olanur. ..3585,. 

Beıikten mezara kadar aağlam 
ve beyaz kalan diıler l 

....... llllD•e•wlar ltlrtt* ---···-····· 
RADYOLIN 
ile arar 1a11,...ıar. 

Çünkü RADYOL/N: 

e Dlılerde ( Kllfeld .. T artre) 
huıullin• l•kin bırakma. MeYcut 
olanlan da eritir. 

e Dltlenn mine tabaka11na çizip 
h1rpalamaclan temizler ve parlahr. 

e Ajazdakl mikroplara % 100 
kat'lyetle 6ldtlrllr. 

e Dit etlerini betler, cilt eti haıtalıklanna 
mbl olar. Ajaz koku•unu keaer . 

•d• RADYOLİN kullamnız 

.. 


