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Ktallne YIM 

-----------------------Bir Milyoneri• 
Konıııtum 
Miihrüdaroflu Bay Nuri.. 

200 81n Lira Teberru 
ll•Hle91nl Anl•bror 

Mlhlrdarotlu?. cllye ıordutum 
1amu uudrcl 6alal Wldedl 
•• ••ld MDh•darotfu benmi
Iİ• ,ıw ,.:... kadar ejilcll, 
laUme dtlftl, bir bp1yı açb, 
tekrar Jerlen kadar ejilerek: 

- BaJUl'UD bay.. diye içerlalnl 
flaterdl 

Ômrlmcle Dk defa bir .Uyo
aerle k0Dllf8calm.. Mllyonw 
ol•ak f1r1e .._ili wilJ'••.._ 
W-1L11•Ü itile iuw tatla bir 
• w- .-,_. Neydi e, •••li'e 
clalla bana ılaterdlji •Yll ? .• 

Karakly Pala11D dlrdlacl 
kat.ada muhte .. m delil amma, 
•aataza-. çok pk •• çok temiz 
bir J•alıaae. Muhtelif bllmelere 
aJnhmf olan ba yuıhaaeaia bir 
..._iladeld koltukta lrarayap. 
ı•llti..... ıtJlamlt bir adam 
otaru1or, milyoaerla katibi ••• 
chtam ita acla•aı 

- llllalnlaroflu INaJ Nuriyi 
an1oru•ı eledi-. V • •• yala 
11,u,.,ı.. 

- Bın'•.. C.nbam alaaca ela 
ba mll1ourl taaumadıtımclu dula 
ltlr hicap •• ,..., Jibl lmlaldan
ma katlar luzarchm •• Adeta 
kekeledi• ... 

- Be.. ite ••• bea Soa... Poata 
( De•••• H lael ,U.tle ) 

r ı 
Gülizar Kadının 

Cinayeti 
Y..U brfQDla Wı •keti reıe 
.... ...,_ ..,. •• ait ...... ~ ....... ......... 

. . · t':ıuu .. 

Son Postanın Teşebbüsü 
Ve Ankara intibaları 
Ankara, 4 (Hu1a1t) - Soa P.

ta'aaa tanarecllerl t .. .tk •• 
halka ta1yareclUjl H~dlr
••k •almacWe Uerl .erdlll 
ma..balra teldlft burada 
colr iyi kartılaamııtır. Ea 
Allhl1ettar klmaelerle yap- ' 
bfım temulardaa aldıfım 
intiba pclar: 

t - ••il• a1v11 tanareclllk 
..-ı ..... •111ıftar. Bu bbtl 
pn"8r ı.. ••cak ahrll 
tanareler .. ,.,. ..... ,.. 
pdır. •••n ._.... ltlr 
,." ......... k edeltllecek 
ahrll .. nere ve .. ,,.,..... 
cl•I• roldur. ... .... 1111 
Son P .... '••• tefelllta .. 
ltu ....... ltlr lefvlk llla-
111et111I .. recek ,,. alvll • ._ ... ,,,. ...,.,..., fld•lllll•I• 
.. n•reclllll• ...... .ar- ,,.,,,.. ., .. •--* w-''"'•,. 
.... tald .... • wertlt• ... r.n ... c..ı..,. ••••• ........... ,.., ..,_ 

8 - Plil'll ... .u. ................ H .... - •••• .. r-
11• AnlulN• ltlr ... ........ ........ • ....... . 
.... ~ l11lf tallllll.eM .................. lld .. .,. W• 
wett•••k .... _.. ........ iti,.,.._ ....... M•Mlder. .. 

.. .... .... ~~ ..... .,. ~··· ... -1 .. ····'·· Yant 4c1a aflfclala p•ga Tan .. Cıw11•tllala ...... .._ 
baluaclaracaktır. 

G•r.lc ptır•ı•IPll•ri111l•, ı•r.lı •l•ll ltı...,_,ı.,.ı..ı. 6-
ı•rııı ıapahll•celc derec•'• laazırl•ıulılcları file, .S.11 
Podll hdlp•lnl wr111.,• lauırdır. 

Dff•r m•ml•htl•rd• d• ı•••lel•rl11 6• lc•6ll ıarıılar lçl11 
ilula• eflllcl•rl ınlJW/tdlar •ncalc 61rlcaf •11• lçl11d• 
•lına61l mlfllr. Bl•'• de ecel• 6lr ndlc• Nld•--1,• 
lllsrım ••lctıır. Faluıt h •Aada 61r a11 nt1•l ıl•l•••lc 
IAtı6acını11 Al••llllm .. ı 1lt111lllllc W/1 61r Ab...ttlr. 

Şeke Ucuzl~or 
Toz 25, Kesme 28 Kuruı 

Bııbaku l.met la&nl dlll toplaaaa C. H. Partili kamutay 
snıpuada, fabrikada tos .. keria ldloaanua 21 kurup •• k ... • 
ısk·riaHzb a 28...bıup ladlrilmem için haarlaamaf ola kuu· 
•• kamutay• mnulclupaa Mlcllnalftir. 

--Tart bltlllalan ===:= 
Eskişehirde Gördüklerim 

E•lci1elılrl11 •ma111r 16rl1111fi 

Ankara d&nllfllnde, Ealdşehir- E•vela, ea · ~ yoldan, •• 
el k bir mola ••rmektea kllsik bllpyl Yerebm ı 

• · IA d sz- b &... Havacahk mekteblai. bir koe 
lreadıml ala•• ... ... u u.... lordu içinde tophyan Eakifuria 
Jlflmlll latlbalan ar•nda koca J•rll nllfuıu elli bini bulmakta

. bir tHrla • bitin deiUH bile • tır. Bu itibarla aokaklannda 
bam. clertlerllll. bası huaullyetl.. ru•I kıyafetle dolapnlsr eberi· 
ıW -. ........... ,.... "nlkt.. 7eU tqkll ••yor . 

cu.-.11.tlacl,W.) 
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Biraz Da 
Onları 

Dinligelim 
Toap, DHek a•zetesl mDclllrD 

IUfalr 
- To•Ja. o• bla •lfu•lu, lkl bla, 

.. , 7h ••il koca bi&o ıelamllr. Ve bu 
koaa ..wN• im orta•ekt•p JOld•· 
Ve .... kahraa, tı.ltla Toqablarıa 
• bafta IAJmakta birleıecelıiJerl 
dert te budur. 

Sour., llrtı•tll dertlerin en bat••· 
• da, Teıp plrlnççlllilaln tôllketle 
olutudur, o TOIJ• plrlaççiliti ld, _. 
memleketla lçl.4e tietiJ, dıtında tla, 
ıeait •• IJi bir , .. ,.. ratltet• ... 
blptlr. Ecae•i •lteh ... alana kalın 
bir dosya •allne ••lmlf raporlan d•, 
brulu beynelmilel auslludea ...... 
takdlraa•.._ ti• buaa deJDcllr. 

Tosya plrlnççllifial telılike1• 

Hkaa tlert te. bll...._ •eulaktar. 
aira To11•'•• J9karıaada Der•ea 
lrmatı Tardu. 8a anaafıa •1uau, 
D•aılalar çe•irirler .. T NJahluı 
••r•t• maltkt• ......_ .. 

Kaala•--. D_,,.9 ..... ., 
tmcws ..... .... 

- ..... .... ..... klJleri, kua-
balara ..-., pal iaapbma tla .. 
fala 1u...... ka,I..... kaaaltaluda 
••çlrea Wr a.._ı..U. S. itibarla 
ıehrm f99dea slyade, .. p:ıılfleri••• 
rlrdlkleri•d•• clutliyia Ba ıeıit
lwl•deld ... tleri•• latlaadea, dJ
yebiM. ki. IMlralaNa k4J teıkillb 
klfi ct.ec .. • bnetll tletildir. a. 
, ..... d .... , k··-· ıa,.ıw. tatbik 
olu .... ,_. lleHI& ltuı ,_Jerde 
1.U..., b•YYW •=-•••yacak dere
cede bozuktur. Birçok yerlerde tele
foa JOftuı keıiktir Ye birçok yerlerde 
de ka1 konaklan 1a yollu, yahat ta 
bar1udamıyaoak ...... c .. kötüdllr. 

TaWI ltltla b..ı.aa ..... atla tla, 
en1•Naki lkhA• darpalaktaa tl
lııAyetli .W.ta•• ..._i_. .-pak 
tek••-'-'•. 

0.luaa Hbeplerla• s•llneeı 
Ne eb 10n1n, ne de ben eclyJl7eyhn! 

* 
Yukarıda okuduA-unuı konutmılır, 

bir Ankara Myahatl•dea döMn JAD-
cımıı tuafıatlan tr•ade J•pl••fbr. 
Arkadaıımız, daha birçok ıebldere 

men1up ntaatlatlarla da slrllf•Gt. 
Ye onlara mubtelif aaaller ıorarak. 
cnaplarını teıpit etmittir. Buadaa 
ıoara ba ıltuada, birkaç rGn .. rt• 
celıı olaa bu ce.aplua balacakaını:ıı. 

Son Poata, bu nretle, bu ıltuau
au 4a 1aleıa l.taab.11.Jara •l•IN•r 
bıralrmalrtaa a:ııaklr ıtmn•f bulunayor. 
Ve bu uzaklaıtırııı da yala ıı bayii 
tHadGfleN b •• 11 .... ,. lııNU ... 
•ittir. 

"Ben Deliyim!,, 
Katil Palabıyık Ahmet 

Böyle iddia Ediyor 
G~Ierde Galatada toflr 

7amağı rtıştUyll öldUrdllğl\ için 
teYkif edilen Palabıyık Ahmet, 
mUddem•utRIUi• btr iatida 16n
dererelr delillpıl iddia etmiı Ye 
mftıahede albna alınmaıını fıte
mifllr. Mldcleiumu•llik Ahmecll 
TıW.Mlll ......... i.- m1...
hede altına aldırmaıtar. 

Yirmi Kişi Yakalandı 
Bir iki 
Sabrla 

Konrad•kl Lekell Hulb ... ,. 

Bunlar, Tütün Depolarında Beganna- .. ~~~:..:E~~~~ 
me DağıtmagaYeltenmektenSuçludur •·ı~~;.t ::ııa~ .. = 
BtJgannamelerin 
Hepsi 
El• Geçirildi 

ı.tan•.ı aabıtMI ıebrlmlzde 
komlalıtllk 1apmıya yeltenen 
bazı kimseleri yakalam1fbr. 

Bunların yakalanma!uını icap 
ettir• hldJH, bunclatt 11ç fÜD 

kadH ••Yel. ltuı tllllla depoları 
ltçllerine hitaben J•salnut beyan
namelerin ba ltcller aruında 
datıtdmıya kalloplımf olmuadır. 

Poliı, bu beyanaamel.-ln hep
ılnl ele ıeçlrmit. yazaalan •• 
ba1anlan da tutarak aezaret 
albu ahmtbr. Y ak•••u•lar yir
mi löp kadanbr. 

Emaiyet mldMlllD tahkikata 
denm etmektedir. Suçlular bu
aQa olmazaa yana adliyeye Ye

rilecektlr. 

Sebze Hali 
Şimdiye Kadar 380 Bin 

Lira Harcandı 
Belediyenin Kereatecllu yaa• 

pa 1wiaıde J•pbrdajı yeni hal 
.... _ a.cak ... , -da 
tamam•• hitmlf olacaktır. Sabt 
yapılacak olan ani binanın lnt••b 
bltmittir. Fakat bazı ili••, inpab 
geciktlrmlıtfr. Halin deniz tarafına 
aoo metre ıenitfitmde, lkl atızla 
bir demir iıkele yapılmaktadır. 
Bu iakele her biri 15 metro uzun• 
luğuada olan pçm• clemlrlert. 
denize çakılmaaı aaretlle Ye rıh· 
tıın teklinde yapılmaktadır. Mil· 
tehauıalua ıBre demir bkele 
100 ıene ml1ddetJe dayanıklı 
olacaktır, •bze hali bplu Kapah 
çarıı fibi ıllo11n ••ya ı•cenin 
muayyen ıaatiDde açahp, mua11en 
aaatlade kapanacaktır. Hal dıhl-
W.dekl dtikkln •• yazahaneler 
kapalı n cameklalı değil, ~ktır, 
iter dlkklntll 1.tllntlacle • dllk· 
ldaa alt yazabaae Yudar. iki 
blaadaa .OtqekkH olan bale 
Deride bir bina daha eklenecek 
•• bua11 .. hrin hali olacakbr1 

Bu lıaliu infau lçia fimdiye kadu 
380 kUıur '1i11 lira urfedllmittll'. 

GUmrUklerde 
Gnmrükler tetkl.cat mlld0rt1 

Muıtafa Nuri l.tanbula pldl, 
~mr~lertle tetkikat J•ph Ye 
dün akşam Ankaraya clandO. 

r 'Bugün 
Öz Türkçe Li&telerini y; "' t 
Bugün 13 üncü Sayfada oBgur 

Okugacabınız agramı 

L--------------------·-----------------------Çocuklar Arasında 
iki Yaralama 

Dört Y qındaki Çocufun 
Elinde Kunduracı Bıçafı· 

nın ip Ne? 
Soa slalerde ~ocaldu ....... 

da Jaralama laldiMlerlne t .. cllf 
edtmektedlr. Ol. ba,le lld walı'a 
olıallfblr: 

1 - Feaerde DebbalJaa• 
malaallMlacle 12 , ... da M ....... 
13 ptmcla KeaW, .,_ .,_. 
maktalar iken kawı11a bdat•-r 
lar, Kemal MHadajilet........U. 
J•ralamlfbr. 

2 - Kara,-kte KocacleYe .,........... ohlr•• wledea 
F eridia othl 9 ,. ... da O.ahim 
De, kadana 0...n• cllrt ,... 
tnıdakl oğlu Halil lbrahim, bul
duklan bir parama takalml ifiade 
kaYS•Ja tat...-..ıu, 4 , .... dald 
Halil lbrahim kunduracı bıçatlle, 
9 JlllllDClald lb...Wmi urtnKln 
tebllbli •rette ,.alamlfbr. Pelia 
yarala çocuğu Gareba baıtahane
ıine kaldarlDlfbr. 

Bap 18taabalda 1olwt bar 
..... ,..,.a.aktacLr. Ba ba,.. •• 
Kmla1 ...ı..tme t..tlp edU••r 
tir. Dla Kmla1 hfklllb tarafua. 
do toptan " puak•cle Jolart 
Alu blttla ..Ua pal dajıbJ. 

•tbr· Biylk Jolurt teaekelerlne 
beter. klçlk JOiart teaeJr.ı.n.. 
lldtv, khelen " .. ~ .. 
birer brathalı ,.. ,.pllbnlacak-
tar. Ba ba,....ıa Kmla1a 5 Wa 
lira kadar bir lraıaç te hl 

·-•-lrtadlr. 
BerliH Tayyare 81 Çilek 

Gllderildl 
Ola ........... __ 

,.... ... ilk cWa alualıc tllelr 
tlaclerlbalttlr· Tanan kilo ba
.... 82 kant ..... parall 

alaaldadar. 

Pofts için 12 Motosiklet 
htanhal Emniyet mDdtlrllp 

polia emrindeki motollldet •• 
k11111yon Yaıatalanmn ıay111m arttır-
maya bnr ............. ilk " ol
malc ...._ on tane pal mot~ 
let al&om11br. Ayrıca Oç de kam
yon almacakbr, 

Dükkanların Damlarını Delen BirHırsız 

Hayli Uğraşıldı, Nihayet 
Yakayı Eleverdi 

Beı Bin Liralık 
Mal Çalmış, Bir 
Kısmı Bulundu 

Bir müddettenberl Balıkpaza
nndald ııra uhlred dlkkialan . 
•dı arkau keıilmedım •yalmak• 
taycft. Bu harıwaldana , faillal 
meydana çıkarmak ~ yaplma 
ketiHerde raatlanan tekil da 
biribirinia a1nl bulunu1ordL 

Soyul.. yedi dtikkiam Mp
ıinia de damlan lzttiDd• ldre
mitı. kaldınlmıf, dam taht-lan 
delin•it •• buradan içeri pu .. 
rek barmzhk JaphmftL 

Poü.ia lantiba takibab ciddi 

bir netice •••1orda, Nıu.,.t 
ele ıeçen bir ipucu, yapılan ıe
Dlt hır11zlıtın f alllid me7clana 
çıkarm11tır. Poliıla talıldkabna 
ıGre, bu adam, Bahkpazannda 
Madava hanmda kallwedllk edea 
1abakala Bekirdir. 

8q tltilıkAu da a,.ı ,.kilde 
Beklria •orchtiw anl•11hmt yekb 
kı1metl bet bin lira kadar tutan 
ıahireJerio lair kı..ı lıeacl oda· 
11nda, 608 parçau da, o ciYarda 
tlttmclllk eden lllna ABcle 
bul1111• ...... dan edil ittir. 

Bekir, .. eua11 AllJe •tb-
lını itiraf ......... Pala. ._ 
Beklrl, .... AliJi pble-..,. 

Pllnr Ota Hn•n B. Diyor Ki: 

humma haıtalıja ıörOlmeal 
herine llzımgelea bltla tedt 
birler .... , .. 1eılade .. 
pdarb hutahue açdarak b .... 
lar orada tedaYiye batLan·•• 
.._. balumqtu. Mlcadele 
itlerine bakmak •v• bir ubW 
•lfettifi n birkaç mltehaw 
doktor ı&aderilmiftlr. 

Bereket Y•lmuru 
Bafra, 4 - Ba pce tehrlmla 

.. ,. .... d ....... Çokta•'-1 
belrleau yağmanm llrlH fa1dM 
olacağı umalmaktacllr • 

... ... ... • 1 
Kefaletle Blr•luldl · t 

40 ,ea enel Sanprcle ...... 
... Belki .. tabwa ile lldlrdlll 
ldclluile teyldf eclilea lbnWa 
kefaletle wbeat '-a•·-lfbl'· ... ... . . 

11111- ... k Yerinde ~ 
Dla 8 aamarah lhtlua laals 

,.W• Ford fabrlbmadaki a. 
çaqıılılc da•m• balaJacakb. F .. 
kat daruema yal llaldml• doeyae 
,. -..... IPI bqb &la• ... n•,.. 

• • • 
Y •• Meyv• lhr•c•tı 

Y .. Mbn we m•JT• ibracab 
111 •Dlll• bir aafbaya &irmlfllr• 
Tl1rk ofiıle f8rk ılmendiferlerl 
idareli araamda bir anlatma ya• 
pllmqbr. O. aalatmaya ı«Sre 
lauapanya yaı aebze •• meyvala• 
il aktarmaua söt8recektir. 

... .. * 
latanbul R•droaund• 
Doktor Bay Edhem Vuaf, 

enelkl ıece radyodı, tayyare 
lammuaa llye yauhnma11 hakkı•• 
bir kOllferana vermlıtlr. 

Doktorlar Ar•aında 
ı.taabul auntakaıı ebbba odaa 

idare he1•tl dlbı haftalık toplu-.. .,..,.. ....... . . .. 
Eanat Cemlyetlerl 

Eanaf cemiyetlerinin federe 
edllmeıl iti kat'tleımiftlr. Bunan 
için bir nizamname huırlaomak
taclar. Bu mı••u•eye bir ela 
taarin llizamnam•I eklenecektir. 
Bu da laamlaamaktaclar. .. .. . 

TUrk • Yunan Takas Muka
weleal•ln MUddetl 

Tllrk· Yunan takaı mukawelell 
15 Hairuda bitecektir. Alab
darlu ba .u. • .ı..m daha ... 
•J •ltlcletle mbl•w için lb
•-1 bakabjma ....... , •tmlr ...... 

Buan B. _ Hayırdır lapltah .. ~ J)b ı•M ı . • . Jliı taJrutJ• binmftla Ye us. Pa. l ... Smııa m parqlae ...... b. •· i 1 ... Soa Pa1ta'ı11n nsoeılnia öntloel.. •Haydi 
Wr ıilJ• ı&dilm. ........... arHI ol•utma. ta.,ma .... wuma ,ııerek .,.,., 119a7oruı. .... attım. Nen1• .. , ... ....-,.ı.ı ,.. hn th da ba Mfer de •vlıaelmdea uç .. 

-J I ,...,. J>e4imz 



5 Haziran 

Her gün 
Alnıan-Japon Birliği 

• Ber /in Sokaklarında 
Şarkılar 

• 
Alman - Japon Birliği 
Vaı:ngtondan gelen haberler 

Almanya ile Japonya araaında 
bir askeri lttif ak akt•dildiğinl 
bildiriyor. 

Bu, birkaç IÖı, çok mana 
ifade eder. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Karakter a 

-........ -. .. 
)' .-

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Otobüs 
Ve 
Otokar 

~---

-------S.rYer Bedi -

Şu otobüslerin lstanbulda na· 
kil derdini ne kadar kolaylattığı 
göıönilnde. Galata ile Beyoğlu 
araaında da bir hat kurulması 
dUıUnülüyormuı. lıter tramvay 
tirketi, isterae baıkalan işletıin, 
dik bir duvara tırmanır gibi 
insanı yoran Yilksek kaldırımdan 
ve tramvayla ikide bir dura dura 
ve kafa kafaya vura vura çıkılan 
Şiıhane yokuıundan lstanbul 
ahaliıinl kurtaracak bir va11ta 

Japonya ile Almanya dllnya 
pazarı yaraıına aeç yetiıen 
iki genç memlekettir. Bunlar• 
dan biri toprak, dlj'erl malını 
•atacak pazar anyor. Bu puan 
bulmak Jçin Japonya ıimdiye ka· 
dar F ormoza, Korea adalarını, 
Mançu koy.o aldı. Fakat bu yetme• 
dl. Japonlar, bUtDn dOnyaya l'C'" 

kabet edecek ıekilde ucuz ve 
bol mal yapıyo.rlar. Bu malları 
aatmak için daha geoit bir pazar 
llzım. Önlerinde Çin var. Japon 
askerleri bu fatikamette ylırüyor· 
lar. 

Du reeim bir ehramın yapılması ile bir karakterin teaiııi 
araıında bir mu1ı:ayeae yapmak maksadile resmedilmiıtlr. 
Mııır Firavunları, binlerce 11iri çalıştırarak munzam 
ehramları yaptırmıılardır. Bir karakterin teessli dı o kadar 

yorgunlukıu bir mücadd~e ıhtıyaç göilterir. Sağlam ve karıısında, ıapkaaını yerlere ka-
aarıılıoaz bir korakter, ileriyi göreo bir hayale, faydalı dar çıkarmıyacak adam yoktur. 
olmaya, dllrüıtlüğe, cesarete, müaamahakiirlıbra ve itidale OtobUıe biraı. fazla aaygı ve 
dayanır. Temeli bıınhrla kurulmayan hrakter çabuk yıkılır. itibar göıtere" ioı". Geçtiği yerlere 

-= tozdan, benzin kokuaundan ve 

~---------------------------------------... ~ ıarsmtıdan fazla hayat ve hareket • 
SON TELGRAF HABERLERi 

Fakat Çinin, 8 sene evvel 
olduğu gibi, bu defa da Sovyet 
Rusyaya dayanmak lstemeai muh· 
temel. 

Fransız Kabinesi Devrildikten Sonra 
~~~~~~~~~~----

O vakit Japonya Ruıya ile 
karıılaşacak. 

işte o vakit Japonya Hitlerln 
rardımına güveniyor. Çilnkll Al· 
manya aradığı toprağı bu iatika· 
IDette bulacağını umuyor. 

Yeni Kabine Kurmak Tek-

Berfin 
ıarkılar 

* sokaklarında 

lif ini Herkes Reddediyor 
Paris, 4 - Parlamento hükü· 

metin latedlğl tam salAblyetlerl 

Zaman ı:aman lıtanbul aokak• 262 oya kartı 264 oyla redded .. 
larında balkın ağzına dolanan rek bükümetl devirmiıtlr. 
b Halbuki az evvel 192 oya 

lr farkı ltltiraiol:ı. Şarkıcılar karşı 390 oyla gllvenlni bildir· 
•ilerinde notalar köıebaılarında 

L mitti• 
farau söyllyerek nota aatarlar. HUkümet istifa etmlıtlr. Maa• 

Şimdi Berllnde aokaklarda maflh bugUnkn ıartlar içinde Rel• 
ıiSylenen •• ldSıebaılarında notaaı cumurun bu istifayı kabul edip 
ıatılab bir farkı var ki, gtıftesln· ıtmlyeceğl bentb belli değildir. 
den bir iki parçanın mauaıı 
ıudur: Parla, 5 (Husuıi) - Cumhur 

Relal Löbrön, kabineyi teşkil 

it 
Atatürk 
Ankara da 

Ankara, 4 (A.A.) - Comur reısı 

Kamil Atatürk bugün latanbuldan 
Ankaraya dönmüşler ve saat 12 de 
Qlftlik lıtasyonunda trenden inmişler, 
kamutay bavkanı, ha§bakau ve bakan· 
lar tarafından karıılaumışlardır. 

''Ey mukaddet harp, yUoe harp. vadfeaini tekrar Meb'uıan 
Sana dehıet Hçan haımetin içine gö- l·met lno·· nu·· nıttlmek istiyoruz. Bırak yUrliyeUm ve Mıcllıl Reial Buiıona ver· ~ 
laftr kazanalım.,, mek lıtedl, fakat Buiıon ka• 

Bir taraftan ordulan, donan• bul etmedi. Ayan Mecliıi Reisi Bükreı Ve Moıkovaya 
lllayı ve bava kuvvetlerini hazır- de kabineyi teıkll teklifini red- Gideceği Haber Veriliyor 
larken, diğer taraftan halkı dıttlil iç.la buhran devam ediyor. Orlente adındaki Italyan 
hazırlıyorlar. 

A •• k' •• J • ajansı, Baıbakan ismet lnöntı 
Sanki 1914 aeneaindeyiz. tatur Un şare\J ile Harclye Bakanı Tevfik 

1'-- Ü Rllttllnlin BOkreıe, oradan da 
Harp tecrübeleri zerine Moıkovaya giderek iki devlet 

L Yalnız hazırlık deXril, fi'len 1 J rlcalile görilşeceklerini bildiriyor. 
11 

5 Florya Plajının marı çin V f Ç 
•r~~:u;~~ın bnynk ı•hirlerinde Derhal Harekete Geçildi ası ınar 

Sk ıık harp tecrübeleri yapılıyor.. Atatnrk filorya plijını iH'" için ihtifal 
lr iki hafta evvel Berllnde harp mlı ve buranın liyık olduğu ıekle 

tlıecrl\belerl yapılmıf, ıehlr tayyare Moıkova, 5 (Huıual) - Dun 
llcumuna uğradığı zaman balkın sokulmBBını lıaret etmiıtir. Şar• Ttırkiye elçilij'inde merhum Vasıf 

ile auretle hareket edeceği göı· baylık bllyllk teften aldığı bu Çınar için bir ölll ihtifali y8'" 
lerilmiıtlr. ilham nıerloe derhal harekete paldı. lbtifalde Sevyet bft.. 
L _ Birkaç glla evYel ayni tecrU- geçmlı, lizımgelen projenin he- yllkleri hazır bulundu Ye 
ueler Parlste yapalmııtır. men hazırlaamasına baılandmııtır. tabutun 6nllne birçok çelenk 
' lnaanlar harbe hazırlanmıyor, Buranın lıtlmllkl için tahıl· konuldu. Sonra cenaze Ttırkiyeye 
harp heyecanına kartı sinirlerini aötllrnlmek üzere meraalmle tren• 
terbiye ediyorlar. Korkanm, harp ıat aynlmııtır. Bu çalıımanın ilk kondu. 
l•linceye kadar, ıinirlerde muka· eserleri bir ay ıonra aörOlecek Jngı·liz Kıralının Hastalığı 
••met kablllyetl kalmayacak. ye o zaman Fllorya, en aarl bir 
" pllj halini alacakbr. Çok Ağırlaıtı 
1 unanistanda Re- E•ki Mecidiyeler Londra, 4 (Radyo) - Kırabn 

M 1 t11 hHtahğı birdenbire çok ağ'ırlaş-

'!Erkek 
Olan 
Kadın 

Malatyanın PUtllrge kazasın• 
dan Betir Ahmet oğlu Nlya:dnln 
kızı 20 yatında Cemile, dün Ha
Hkl kadınlar hastaneainde geçir-

diği bir ameliyatın ıonunda erkek 
olmuı ve Cemil adını almııtır. 

Bulgaristan da 
Kabine Buhranı 

Sofya, ( Huıuıi) - YuıoılaY.. 
ya aleyhtan olan Baıbakan T o
ıefin yakında istifaya mecbur 
kalacağı ve yeni kabineyi ÇukO'" 
fon kurarak Yugoslavya - Bulıar 
doatluğunu ilerletmek f çln çalışa• 
cağı söyleniyor. 

Hava Tehlikesini 
Bilenler Artıyor 
Ankara,5(Huıuıi)- Haya Tehll 

kesini Bilenler Kurumuna girenlerin 
aayı11 yurdua ber yanında artıyor. 
Ankara Elekb'ik Şirketi de bu 
kuruma 417 4 lira Yermlıtir. 

Bafra muallimleri de her ay 
maqlannıo yüzde birini verecek· 
lerdir. l~tanbulda Yapur mllcehbiıi 
Barzilay 1000 lira vermiıtir 

latan bul ayakkabıcılar cemly•tl 
kazancının yOzde onunu kuruma 
bırakmııtır. jim ese eıİ 60 ~UlUŞa mııtır. Kıraliçe ile Veliaht, hea· 

1( G K 1 k " tama baıucunda bekliyorlar. 
1 ondiliıe Öre, ral 1 

Ankara, 4 - Finanı Bakan· Temyiz Mahkemesi Beraet 
Çİn Dörtte Üç Ekıeriyet lığı ıimdiye kadar devlet borçla· Kararını Bozdu 

Türkiye - lngiltere Ticaret 
Mukavelesi imzalandı 

Lazım noa mahıuben 40 kuruıa aldıtı Ankara, 4 _ Temyiı mahke.o Ankara, 5 (Hususi) - TOrk .. 
Atina, 4 ( Huıual ) - Saylay eıkl gnmuı mecidiyeleri 60 ku· mesi posta ve telgraf mndurn lnglllz ticaret muka'f'elHi dua 

götüren bu tombul ve hürmetli 
taııma vasıtaları olmasaymıı, ls
tanbul bUabOtnn uyuşup kala• 
cakmıı. Ben kendi heaabıma her 
hat Uıerlnde otobUs iılemeıl 
ıartile ciğerlerime bol bol toz, 
benzin kokusu çekmeye, hattA 
arada bir tekerleklerinden fırlı· 
yan zifoslarla paçalarımın okıan
masma razıyım. Tek ıehlr içinde 
Kidip gelme kolaylığı artsın ve 
akrabalarJmızı bile ı.lyaretten bizi 
alıkoyan vaııtaıızbk beliıından 
kurtulalım. 

Otokar ve otobUa, Iıtanbala 
aeyyah celbi hususunda da birçok 
pahalı tedbirlerden daha mtıkem• 
mel bir çaredir. Zira ıehrlo d~ 
veranını çojaltan ve benzini 
kanlandıran bu •asıtalar, elbet• 
teki sıhhatini ve cazibesini de 
artıracaklardır. Birinci sınıf ku•• 
vet ilAcı kıymetlndedirler. 

Almanyada Yeni 
Bir Zaferimiz 

Suvarı Zabitimiz Saim 
E irinciliği Kazandı 

Almanyadaa bildirildiğine g6-
re, Niaten Almanyaya geçen anv .. 
rilerimlz, Arsıulusal Ren yarııla· 
randa türlü uluslar arasında üsteg· 
men Saim, ıc Kısmıt " adındaki 
atile birinciliği almak suretlle 
bilylık bir Un kazanmııtar. Eyüp 
te derece alan ı.abltlerlmiz ara· 
amdadır. 

lıtanbuldaki Profeıörün 
Almanyadaki Malları 
Birkaç gUn evvıl Berlinden 

gelen bir telgrafta, lstanbul Tıp 
fakll:teıl Röntgen mlitehaası11 
profesGr Deuaverin Almanyadaki 
emllkinin mnaadere edildiği bil· 
diriliyordu. Profesör, bu haberin 
doğru olduğunu bildlrmiı Ye 
demiıtir ki : 

11 
- Her ıeye ratm•n ben 

yurduma batlı bir inaan olduğum 
için batk. bir .. , a6yleyemem. .. 

Yağmurlar 400 
Kişiyi Öldürdü 
Meksiko, 5 (A. A.) - Şld· 

detli yağmur üzerine Mekılko civa· 
rındakl köyleri au baımıştır. 400 
klıiuin 6ldDğD tahmin ediliyor. 

Üniversite Talebesi Yu-
nanistana Gidiyor 

Onl•enit• talebealnden 100 
ldıillk bir grup, imtihanlar bitin
ce Yunanistana bir 1eyahat ya· 
pacaldardır. 

f::inıl bittikten sonra bUkfimet ruıa almıya baıladığını alAkadar· Fahri ile arkadaı,lan hakkındaki burada imzalandı. Bu mukavele 
t, afından rejim için halkın reyine tara blldirmlıtlr. beraet kararını bozmuıtur. 9 aylıktır. Güzel 
8t~uruldutu takdirde muhalif ~=======~===============~=========~ Fotoğraf 

t•rtiler de cumhuriyet rejimini r ' 
.-urtarmak için ıavaıacaklardır. 1 j STER l'N AN J STER J NAN M A / Yarışımız 
1ı •kat muhalifferin bu kararı, Yaz geldi. Şimdi kırda, de-
tı lllllnıi reyin kanuni ıekiilere Boğaziçi niçin sönilyor? Boğııziçiode oturanlar ıcbep• 6 - Boğa:r:içine götiırülen erzaktan virket çok para nizde, plajda birçok güzel 
ıJ.~un olarak yapılmaıı şarliledir. Ieriui şoyıu sayıyorlar: aldığından bakkaliye vesair e§ya çok pahalı! manzaralara ıahit olacakıı-

Jger taraftan General Kondilis ı - Gidip gelme biletleri çok pahalı 1 7 - Boğnziçinde oturanlar da o kadar çok paha· · oıı. Elinizde fotoğraf maki· 
ICraUığın tekrar gelebilmesi içi~ 2 - Çocukları mektebe yollayıp getirtmek pahalı ! lılığa boğulmu§lar ki evlerine istedikleri kira da çok n~niz varsa, hemen bunlar-
Ja.ıtc d b 8 - htanbula hergün inip dönmek pahalı 1 pRhah l dan birini teabit ediniz ve 
l b· ıo yUz e yetmiı Cf~oin kral 4 _ Sık 111c vapurlar işlemediğinden çok cefah 1 Bu ıerait dnam ettiği müddetçe Boğaziçinin ölümden çıkardığınız fotoğrafı bize 
• •ne rey vermesi lhımaeldiğiol u - Göç etmek. taşınmak bir ev kadar pııbab ! kurtulabileceğine, artık; J 
aa"ı gönderiniz 

ı eınlttir ld bu ıöz, muhaliflerin JS TER JN A N MA / 1&111 JS TE R J NA N Her neşredilen fotoğraf için 
ti urnı reye iıtlrak kararları Uze- ı Hhibine (1) lira ·ıuil~cektfr. 

ile teıir etmiıtir. L------------------------------------··---- ---------
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--------------------------------------~ Zafranbolu 
Gerede Yolunda 
Son Posla 

Ozan Köylüsünün incili 
Çavuıa Oyunu 

Zafranbolu (Hususi) - Ozaa 
köytt Eskipazara baihdır. 40 
evlic!'lr ve ha1kmm zekAıile ma· 
ruftur. Köye bu adın verlli11i 
vaktl!e burada bir halk ıairinln 
bulunuıundan ötnrUdür. Köyllıle· 
rin anlattığına göre bu Ozanm 
oğullarından biriıile incili Çavuı 
arasında bir zeki yarışı yapılmıı. 

incili Çuuş kendine halef ola· 
bilecek bir arkadat aramak mak· 
&adile Anadoluya gezgine çıkmış, 
lıir glln Ozan k6ytine dUımUf, 
her köyde kendine kaııılık vere
bilecek bir eı aramak mak1adı 
olduiundan atına bakmak tlıere 
ahıra inince uıulca mandanın 
kuyruğunu kesmiı •e .aklam•f· 

Biraz sonra Ozan oğlu ahıra 
inip bu vaziyeti g6rUnce incili Ça· 
-.uıun atmın dudaklarını kHmlı, 
bırakmıf. Erte1J gUnU atının du· 
daklarını keailmiı ıören incili 
ÇH'Uf ev 1abibine: 

- Bu ne hal yahu? diye çıkı
tınca ev 1&hibi hiç pervaaıı: kuy· 
ruğu kesilen mandayı göstererek: 

- Mandanın haline gülüyor, 
Hnfn hay·nn! cevabmı almııtır. 

Köyde mektep yoktur. Bu
rada çocuklar okumak için 
Eııklpazar okuluna kadar giderler. 
KöyUn halkı çifcilik yapar hura· 
ların toprağı çok verimlidir. 

Ozan tepesi çıkıldı mı ırlSzUn 

alabildiği kadar geniı bir ovaya 
çıkıJmıı o]ur. Buradan Geredeye 
kadar küçük bazı arızalar çıka· 
rılırsa hemen blltlln arazi dUz· 
lllktllr. Yolun birçok r•rlerl 
bozulmuıtur. 

Kat Gençlerbirliği idare Heyeti 
Kaı (Hususi) - Gençlerblrlitf 

J•ni idare hes•ti 1eçllml1tir. 
Başkanlığa Müddeiumumi · Bay 
Nhım, kaptanlığa Nihat Silar, 
kAtipliğe Mehmet Erdem, idare 
memurluğuna Muhiddin GllJkök, 
•oznedarbta Muzaffer intihap 
edilmişlerdir. ............................................................ _ 

So11 Posta 

Oazetemlıde çdcaa Pil 
ve realmlwrln bütUn haklan 
mahfuz ve gaııtemlat aittir. ' 

ABONE FiATLAAI 

TORKIVI ı 750 
Yı™ANISTAN 2340 U'lO 
ECNEBi 2700 1400 

400 
no 
800 

150 
IH 

Abone. ~edeli peşi1ldir. Ad ree 
değaştirmek 25 kuruıtur. .. 

Celen evr4k geri verllmee. 
HAnlardan mea 'utiret atanmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul iJAves• lıizımdır. 
,,. 

Posta kutusu ı 741 İatanbul """"l 
Telgraf ıSonposh 
Telefon : 20203 

Polatlı Yeni Kurulmuş 
.• . 

Üatteı Pula.thda Gazi mahallHı 
Alttaı Pulatlı çarşm 

Pula tlı (Hususi) - Birkaç 
ıene e.,-vel kUçUk ve ıilik bir 
köy olan PuJatb buglln Sakar
yanın lnciıl denebilecek kadar 
gilzelleımfJ, yepyeni bir ıehir 
olmuıtur. Hergnn bliyllmekte· 
dir. Kasabanın Belediyesi de hal· 
kı ile beraber çalıımakta, bir ta .. 
raftan Belediye yeniden meydana 
gelen bUUln ıokaklara kaldırım 

döıemekte, kanal •• ıu tesisatı 
yapmakta, diğer taraftan da halk 
yeni y•nl yapılarla yeni yeni bina• 
Jar Yilcude ıetlrmektedir. 

Kadın Rekabeti YUzUndan 
Bir Genci ÖldUrdUler 
Burada kadın yüzünden feci 

bir cinayet olmuı, TUrkoba k6· 
yünden Gazi adh bir genç iki 
köy delikanlısı tarafından öldll· 
rUJmUştUr. Öldürenler lbrahlm Ye 
ŞUkrU isminde iki k6lılll gençtir. 
Bunlar ıöıleşerek Alcı k6yU yolu 
üzerinde puıu kurmuılar ve 
geçerken Gaziyi vurup 8ldUr
milşierdir. 

lıkönce Gazinin kim tara• 
fından ö)UrüldilğU anJaıdamımıf, 
fakat üç günlük bir tahkikattan 
ıonra herıey öj'renilmfı, Ibrahim 
ile Şükrü de ıuçlarıoı ltiraf 
etmiılerdlr. 

-

Başvarlanikteki 
Köy Mektebi 

Kemaliye, (Huıusi) - Baıwar
tanik Nahi:eai Kemallyeye 10, 
Çemişkezeğe ele 60 metre meaa· 
fededir. Bu nahiyeye bağh Fırat 
nehri kenarında Hüdtı adı verilen 
bir köy vardır. Köyün bütün halkı 
okuma Ye yazııia öğrenmiıtir. 
Köyün çok gUzel bir mektebi var· 
dır. latanhulda çalııan HndU köy· 
IUler mektebe güzel bir eczane, 
bir marangozhane ilave etmişler, 
mektebin ders malzemesini d• 
tamamlamıflardır. Bu hemşhrilerin 
ıayretile mektepte bir de müze 
ve klltUphane açılmıştır. Meydanın 
yanmdakl boş arsalar meydan ve 
bahçe haUne getiriltnittir. Mekte
bin elliden fazla talebesi vardır. 
Muallim keneli talebesinden baıka 
k6ylülerln de tenvirine hizmet 
etmektedir. 

Karamanda Elektrik F'abrikası 

Karamanda yeni bir •lelır:trlk fabrlka11 kuruldufuno Ye bUtlln ıchre 
tesiıat yapılarak her yerin aydınlatıldıtını yazmıttık. Bu resim Kara• 
man elektrik fabrikaıının Türbin dairesini ııöstermektedfr. Fabrikanın 
iıtihsal ettiği •lektrik kudreti bUtDn Karamana kifayet etmektedir. 

Giresunda 
Çimento Y ole 

Giresun, ( Huıusl ) - Burada 
çimento çuvalı 160 kuruştan ıa· 

tılmıya başlayınca eldeki ıtokun 

hepsi sabJmıf, tüccarlar da Ha· 
zirandan ıonra çimento fiatlarının 
tekrar düşeceğini gözönllne ala• 
rak yeni mal getirmemit!erdir. 
Bunıın için Giresunda çimenk> 
yoktur. Bu yU%den yapılarda zor• 
Iuk çekilmektedir. 

lğdırda Yağmur 
Iğdır {Hususi) - Bir kaç za .. 

mnndanberi devam eden kurak· 

Kızılcahamam da 
Oto büıçüler Bf r Birlik 

Kurdular 
Kızılcahamam (Huıuıl) - Kı· 

ıalcahamam ile Ankara a.rasıoda 
1ervis yapan otohDsler bir birlik 
fapmıılar ve her glln Ankara ile 
Kızılcahamam araaında karıılıkb 
lldıer otobüı kaldırmayı karar· 
lattırmııtır. 

OtobUı birliği mevcuda Ufiv• 
o!arak yeniden iki otobUa daha 
almışlardır. Eski ve sakat oto
büsler aerviaten kaldmlm14tır. 

.. hkt~-~-·~;~;;··b;;;k·~~ii"""y;ğ;~;i;; .. 
yağma ıtır. KöylUler çok . Hvf n• 
mittir. 

Bir Şeb· d• Bulgarlar Bol Boı 
ır ır Çilek ihraç 

Kadın Yüzünden Ediyorlar 
Jki Genç Bir Ar- Sofyadan yazılıyor: Bulgarlr 

Biz ise he- tanda çilek ibra• 
kadaşlarını nilz kımıl- cana devam edil .. 

mektedir. Bu yıl 
Öldürdüler danıgoraz çllek lhracatll• 

bllhaaaa 0 Plod., aosyetesi uğraş'" 
maktadır. 

- ~ 

lğdırda Bu Yıl 
Yapılacak lşler 

Iğdır (HusuaJ) - Belediyenin 
935 bütçesi 15 bin lira olarak 
tesblt edilmiıtir. Bu paranın 600 
liraıı belediye eczanesine, 400 li· 
rası mezarhğın asri bir bale ge· 
tirilmesine, 1200 lira su yolları· 
nm temizlenmesine ve çiftçiye ıu 
verilmesine, 400 Uraaı yokaullara 
yardıma, 1200 lirası ,ehlr dahi
lindeki yoJlarda yeniden kaldırım 
yapılmasına sarfedilecektir. 

Aydın Hattı Devle-
te Geçtikten Sonra 
İlk Tren Kaikışı Dolayıaile 

Şe:ı lik Yapıldı 
Isparta, 4 (A. A .. ) - Devletçe 

aatm alınan Aydın demiryollarmda 
1 haziran ıabahından itibaren 
servisler devlet hesabına yapıl· 

maktadır. Eğf rdirden ilk ekıpre• 
sin bayrağımıza sarı1ı Atatürk 
fotoğrafını taııyan lokomotifi 
bayraklar, çelenkler ve gülllerle 
süslU olduğu halde halk partisi, 
belediye baıkım ve Hyelerl ve 
kalabalık halkın coıkun aevinçleri 
ve gösterİf leri arasında lzmire 
doğru yol almıştır. Tren kalkma• 
dan önce belediye başkanı bir 
ıöylov vermiş, bu hattın Konyaya 
bağlanması isteği halkın içten 
gelen arzularile karşılanmııtar. 
Parti belediye ba,kaoı ve Uyele· 
rinden 30 kişi dev:etimiz hesa
~ına ilk biletler! kestirmiş ve Ku• 
leönti durağına kadar yolculuk 
etmitlerdir. IJ ıın1rı içindeki başka 
iıtaayonlarda da içten gösterişler 
yapdmıttır. • 

Bartın da 
Su Kuvvetinden f stifade 

Edilerek Bir Elektrik F ab
rikası Yapılacak 

Bartıo (Husuıi) - Çome bo
laımdakl çağlı yandan latif ade 
edilerek bir elektrik fabrikası 
):turulması için getirHen Iıvlçrell 

mühendis tetkikatını bitirmiıtir. 
Bu tetkikat neticesinde bu çağ• 
lıyandan elde edilecek •lektrlk 
kudretinin bUtUn kasabayı aydıo· 
latacağı anlaşılmıştır. F abrikamn 
proje Ye keşifnamesinin hazırlan
maıma başlanılmııtır. 

Projeler . biri Çeme boğazı 
çağlıyanı, diğeri Dolap değirmeni 
ıu kuvvetlerine, UçtincilıU de buhar 
makineei üzerine tertip edilmek 
üzere Uç tane olacaktır. Fa hrika· 
om kurulmaıı bu Uç projenjn tet· 
~ikinden sonra kararlaıt.rılacaktır. 

Bu ticarethane Viyana 'f8 

Praga külliyetli miktarda çilak 
ihraç etmlıtlr. Çilekten başka hu 
ıo~yete tarafından bir vapur 
doluıu kırmızı biber gönderil• 
mittir, Bu sevklyat vapurla v• 
Tuna yolu vas•taaile yapılmakta• 
dır. Viyanada çileklere verilen 
fiat, ihracatm verimli bir tarzda 
yapılmasına lmkAo Yermektedir. 

Diier taraftan lngilter•ye de 
aevkiyat yapılmaktadır. Fakat bu 
ihracat .. Altek,. aiıteminde, bu 
iı için huırlanmıt vagonlarla ya• 
pılmaktadır. Bir IngiHz sosyete&I 
Katunlçadalri çilek tarlalarını sa• 
tın almııtır. Bu çilekler hususi 
ıurette yapılan fıçılara konul• 
maktadır. Şimdiye kadar 2000 
fıçı gelmiştir. Doldurulup aön• 
derllecektir. 

* 
Atinadan yazıhyor : Yunanis• 

Yunanistan tan için bUyOk 
baş hayvan ı:ıtın 

inek 118 bola alacak bir kom~ı· 
satın alıgor yon bugün ı erde 

Bulgaristanda bulunmaktadır ; 
Şimdiye kadar (102) hayvan satııı 
alınmı9tır. Alıılar bilba1&a Plevnı 
ve Loveç mıntakalarmdan yapıl•I 
mıştır. Yunan komisyonunun Bul• 
garlstandan ıatın alacağı inek 
miktarı (350) dlr. Bu arada yirmi 
kadar da bir yaıında genç boğa• 
Jar ahnacaktır. Bu boğalarlD Yu• ' 
nan hayvan cinsini ıslah içid 
kullanılacakları göz önünde tutu'" 
larak cins olmalarına dikkat edi• 
lecektir. Bulgar hbkümetl YunaD 
hayvan alma komfıyonuna kolay" 
hk göıtermektedlr. .. 

Belgrat Flnanı Bakanlılı il• 
, 1 

Yuıoalaflga anlaıan ulusa 
banka, ( 15) baıl• 

ucuza mar rana kadar bu• 
•atıgor günkü kura kıyaı• 

la yüzde .ekiz ekıiğine Alman• 
ya üzerine olan dövizleri ıatmaya 
karar vermiştir. Bu karardad 
maksat Almanya ll• lı görenler 
de bir hareket husule getirmılı 
ve Almanyada kalan Bloke ala'" 
cakları bir an evvel Yugoslaf 
ulusal bankasında toplamaktır. 

Şimdiye kadar 17,60 dinar 
olan rayiımarkın fiatı bu yeni ka .. 
rardan sonra 16,30 dinara bıdl .. 
rilmlştir. 

* 
Nevyork: Amerikadakl otonıO"' 

Amsrilcada bil imalatı yenld•O 
otomobil artmağa baılaınır 

tır. Mart ayında, 
imallitı patlak veren gre• 

yttzUnden, 361 bin adede vara.O 
Amerika otomobil imalatı Nisaıl 
ayı içinde 402 bine varmıştır• 
Kamyon imalatı da artmaktadır• 
Mart 935 ayındaki kamyon lın•'" 
litı 68 bin iken Niıan ayında bal 
imalat 76 bin adedi bulmuıtur. 

* 
Komıu Iran hUkfımetl Teclııı 

'd• 
1 d 

. ve Endllstrı 
ran a gem k il 1 öl uıerl u anı an Ç t 
ölçüler kaldırmıı ve Pl" ,,. 

re sistemine göre ölçUlcrin' kuJlı"' 
: nılmasını mtcburl kılmışt•"' 



/manganın Bir 
•şebbüsü. 
abeı Harbi 
akınlaşıgor Gibi 
Almaa1a, Fraaaa • SoYJ•t Ruıya 
kıaa itiraz edici bir aota ile 

dra, Parit, Roma, Vaıiartoaa mi• 
t ettl. Almanya, bu mltakıa 
no Uluı!u Kurumu mlıaklaraaa 
lif oldutu iddiauadadar. iddia .. 

18tiaat ettiti bir nokta, bUlauu, 
• i1aka alt protokolua bir cimi .. 
r. Bu clmleye ılre, Franu HJ• 

et RuSJa bir taanuaa utradıldara 
dlrde, Ul111tar Kurumunu• bu taar
hakkında mlıtacel bir ta•ıiyede 
•••• i~ia mlıterek lııaNW 

celderdlr. 
Al•aa1aam itiram .. dur ı 

"!ter Uluılar Kurumu, protokol•• 
edlldltl slM mlıtacel bir ıurette 
tani,-d• · bul•aamuM, •lıak 

~ıı-ı yiae earl olacak .. ., Olacaku, 
•IHlr, •• LokanOJll, H de 

Kanmuau taaımı,or, ... 

BABIC:I 

Çam .Tırtılları 
lcerl hademe pmifti: 

Zat..zı bir .,_el ı.._ek 
"· - Kim? Hn, tammiJ• •una? 
~ lir iki yol, haraya pldl1dL 

ten bir efeaclL 
lanclanaa aabitl, dlflnlyordu. 

•r•J•• kimdi? Sllllı arka
ıaclaa biri olu, kap171 w-

• alrercll. Onu, baıtalaanede 
Ud kere arayan çoktu, blkb: 

.._ Kim acaba? Bir baka1111i? 
v. kapaya clotn slttl. haktı. 

a ...ı.ndl: 
...... OoA 1. ffot plclia ZIW 

• Gel, ıel.. Yabaacı yok, 
Hamm buradL. • 

\le bpaJI açta, otel kltlltl 
El.eliyi içerl1e aldı : 

"""" NerelerdelİD, yahu? 
~-. silerek Zllmi EfendİJ• 

.... tm11h: 
-... Hot ıeldialz. Zlbal EfeadL 
t.Yat Be1 de aDllyorda : 

Hademeye bir iskemle 
•Ji-. 
cer, ayala blkmqta: 
Zahmet atme)laiz, ben, 

efendi. litemle ltaldaa 

- Bu, ı•ldim. c11,. ... ka· 
pyonuauz? 

Hacer, Wr .kahblaa attu 
- EYet, lizdea bÇtyorum. ... 

Neler .&yli1onuaua? Sisdea ka
PI'• yı•? EYde blru ifl• var. 
CeYat Beyi ele fazla •lmııa,... 

Genç aablt, ılcealk ak_.k 
baktı: 

- Buaa 
Hamm. 

- Şaka ll,U1oram. Fasla da
ruraam, beQd doktorlara mdın
nm. Siz, haatahaa..._ ae llİI 

• çıla1orsuaaz? 
c..at e.,. JkW ....._ .. 
- ()nlata 1raı... .... bir 

laafta etmtacaklar am..... Bea, 
laafta içinde çıkmak alyetiadeylm. 

Hacer, merakla ıorda: 
- Tela• kaaabaya, •alile 

bqana mı dlneceblaiı? 
- Hayar ••• Bir ay tebdllibava• 

yar. 
Zihni efendinla 16zlerl pvla-

•lfb: 
- lft• bu mlkem•eL.. Sin. 

Gaalceotelde bir oda lludlam. 
Jandarma mllAai•i. elqal alm-

aa yartlu: . 

101' POSTA 

Giniil /,Jeri 
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. J Dilaga Hlılüeleri 
Almanların 
Yeni Bir 
Teşebbüsü 

l ı.---------1111!1!! .... ....,~----------------------...... ~ı~---------...... ~: ı ... D a ·-·ı .. j • a B 1 B L B • ~ Kari Melctdlıuı 
Erkeğe Brovning Boşaltan Kadın Bir Mübadil Hakkı· 

nı Arıyor 

Alman aençliil. Almaa ulu ... 
IA-d• • au• day111lanm 

k•mc•la•ak içi• 
a,n AlnHm· dikkate dapr bir 
r••• lanı•or- t•bbO.e pi.-

Gülizar Anl&tıyor : '' Öc 
Aldım. Kısasa Kısas !,, 

Çatalcada Kaleiçl mahalleıla• 
da 2 numarada otmu Ba,a. 
Ealae bize yazdıiı bir mektupta 
mlbadilBk dolayıllİle tahakk ... 
•cha 20-8-932 tarih •• 56 num• 
rab Çatalca mecllal idare matbar 
lile teablt olunan mltebakl !O larmıı miftiı. Bu ı.,.b-

ba. bir MY)'ar Hrıfdır. Alma• 
topraldanaclaa •Jnlmıt olaa 7.
lerin •• ba Jerlerde yqayulana 
•uiyetlariai f19terlyor. 

Bu Hraiy• .. kamçı altıadald 
Almalar ,. ... l •eri:miftlr. 
Şiadl Berin laellaaa pterllen 
bu ....... bltlll ~ .. latrJerin
d• dolqtınlac:aldar. Berllacha 
IO .. ilk ıidileeek .... Kllllp• 
bqttr. Çhkl .. ı•hlr Şarki 
Pruya111n merkezidir •ta .ı, ... 
UlYanyanın eBnde bulunan M .. 
mele çok pkaackr. 

Ve ilave Ediyor: "Çocuğumu Getirin. 
Memelerim Şişti. Onu Biraz Emzireyim,, 

Din aabah uat altıda Gala· ı detimla dört Jaft'UR ,.tı., ..._... 
tada Arapcamtiade Y etildirek ka pıa.ada kalclalar. 
h .. uunıa &albade mtıdlalt bir Cleç•lf Yd .. rda 
ciuyet oldu. Siyah çarpflı Mr Glllur dili tltlremeclea •cll-
kadın, koca bir Bronlnı tabanca- ıeeia hldb.,t a•lat.aı7a denm l 
llDlD bDtlln ıarjörleriai Klam etti: 
adlı bir &.liacanlının clierlerina 11 

- Dedemia Sllaymaa adla 
bopltb •• ricudlial kalbura J>ir Wawtcill nnlL Deci.-. llar 
çeYirerek raralada. .W.dl. Ola talandıfı zaman bu adam ded .. 
bu faciayı kıuca laaber wercik. min tepu ıenederlni eJA.e ... , 
Bir müerrlrimlda J9Pblı tetki- '1rmİf. Ôld&kt• ..... ,.ı.llC&k-

T A KV İM kab cla lnııc .. ıuarwuz: tan kendi adana tapu ... etleri 
1----------u~.-,-ıı Kim Bu K•duı? 11kartmı1o Kardepm Hua• Ali 

ı 

Cila • CC":aa sı Katll kama, En:incanıa Pil&- cocukdu. Ben de latanb,Ic!a tclm. 
• mir kuuUUD köyJviadea Glffl. Huu blylylllla bltb tarlala• 

AraM Ra•I urclır. 35 y••ındaclır. En 1.&-1Ura nmwn elden çıkclıiım g&rdL s • ...., ...... 1954 ... ,.. ., - -7·•-
I Vakit ....... v ... tı Yakft E ... ı '•---· 12 ,.. .. Klam, H...., ....... s.ı.,.... ·- •ili. ...,. __ 
~__,- met, Hayrt adla dlrt pmp Yar- mallann .U.clea .W•celinl p 

Ott· .; 3- IJ ıl ı:. ? ! t• " dır. He,..ı bir 1•11nda alt çocu- rllnce d&t .... enel ,.Pili 

1 
oiiiMi • .. 4 • Allta• u - it • Ka-

..... 1 ;. ıa 12 1m.ık ' 36 ı ı~ fuclar. Koca11 ç......,._. sim .. tlart abab .. bir olde•w, 
\.. AEG ıirketinda be"'Uik J•pan p- kmd•, kanl..-ı 61c:llı-

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gtc• u'öbetçl enanelw fU
larclır: 

ı.tanbal tualıı Ş.bud ..... 
(Hamdi). Yemk•.,. (Suma), Ba-
fızpaead• (M. hat). ~ 
(A. Hamdi). Saınatyada ('l'eofilol), 
Uokapanında (Yorgi), E.,tpte (ilik· 
met), Beyuıtta (Ce~), Balatta 
(Hüıamettln), Cağaloilwıda (Ubeft}• 
Bahçekapuda (A. tlıu), Bakır\; 
yüad• (Billl)• BeJollu ~~ 
ude (DeBa Sada}, Y-.--
(8. ])uonaky&D), 'fablmü ....... 
nl). Oal....S. (Kenk~y}, ...... 
Şi.fak ıokaiında (NualleoiJut, Jta. 
ıimp•ıada (Merkn), ~ 
n7a11.). KMakÖJ tarafıa İlkel• _. 
~ (So.,_.). Y.Weilnaenin-

de (°"•>· ~ (fllal 
Bal&). 

Bir DoktONn 
GDnlllk om·t 
Notlanndan f2 

Emo/lli [Kan Ha•talıfı} 
8aliD kırk 1....a bir kadm 
........ ..,... ettim. Dlflerhı4ı 
ulardaa•• alf ......... 
mmtalarıaha tfk"9' .atJoftla. 
AlriJIDclfhrl ........... ~ 
..... .,. td*'-"• faW 
•t*la'I• _. .... ... .... ....... ....... ...................... 
.... ,, .... kltlk \1ı ..,ak ..... 

.Uerbıi• oatlak alftlu ..
:.. kanlum ela ••• ı • n 
&nlD• p,..m,or.... • ...... 
ma; bmHa kiNo .u.tln ....W.. 
im " ltua• Wr ae.t tan ıalaa· 
ma lıutablı old•iımu ıö7leıdim. 
Kanıpde. kireo mlktaruu arUırmak 
IQID opobWJba (opoealaillll) 11-
cındım sbcle 8 kalan btıiı al-- ""''- " ,....-..... de de .Srkeli P•9& RJUlldaa iatl-
W. edebiieoeilai oa .. ettim. 
Ditlırindıki ainlana. ıtf1D911 
için de her yemekten IOllrll _... 

1U ile .. ,..... {oclol) il&ea İle dİf 
•-- n wıkam .. ._ etlerini mun~ama r 

tav11iye ettim. 

1 

H8ıeyindir. 15 .... enel ••len- diller, aaaeml JV&laddar. Annem, 
mitler. Od •J ıoan &idi. Bmtlann bir 

Muhanlrtml• lrac:lmla temaı kı11111m o waldt jaadarma yakala-
ebaak •• koauı.U lmkAem •lf. Fakat ıwa laepai eh laapu· 
buld.p , .... 
na•lnht ay• 
aen aaldemel 
faclam• mehlJ• 
UaltamUMDaJ 
dmJatmaya klfl. 
dir. 

K•cll• Aıll•b· .... 
Glltbar Mlcl

delam11•illlba ka· 
raahk eliti• od_...,...... 
o. .... .,.. 
karp7971-. ljv 
kıpeda lteldey-. 
bir polll elmua llaldlll K.tm• ••it••• - ......,._. 
•- ilk haF'r' • ,-C•• deitl udı• .. ,. shw. 
bir dlila dayetlltl oW.. Bu claaretlenlen aonnı 
lalbaedlllr. G......_.e w ııh• a.. it- 1tma.ı.. illll&. 
•d• pen....... ......... .... H- bir • .,_. al...._ Dol· .. ....,.. .. ............. .............. 

U.. " ,.-. Wıt ilmcle b. larla llerabet flıtllarda ..,U•. 
flllala .............. ""1• Hep.W da Jablattm. Malakemer• 
•• bekl=•fJea .... -·· Wr •erdim. lklter ... ratbl8r. v. 
pmara kaY11fan bir Pelllla liltl alda_,. 11Wtlar. •. Mmlm 
Gtllhar d•dajaaıa bl• takal· kaaıma doka•,.n. ........_. 
IOaUe a..~ayı lfenla dea ıldıjLm bir mektupcla KAia· 

" - Kanıma kaa aM••· Ka- mın hura1a ıelecelhd &lr•ac:lbla. 
.... kı..., dedi. Beal• ocaJımı Glalane nbtma tqmdı .. v .. 
llUlrdller. Kard..-ı lldlrdl- paraaa beldeaı.. Nlla~et cıert 
ler, mı•' topraja •erdi1er. Tar- aJ enet onu teudlfea burada 
lalanmm .ıa...d• alclıl.r. Kar- tirdim, ,erir .. r•u beJDlmd .. 

nntl•• 41ndlm. Ona ••nm1 
1ç...,. brar ........ Tabuca 
at.._ Mlmaclla Beyoflanda ft 
lm.wcla .. tok ..... ,..... 
•anla. OralMa cleYUI etti& P .. 
Yeİwek nlpaaltk .......... .. u...,. --

Koca• her ay •Ye '8, 40 
lra .._., bnlnrda. H.bed oJ.. 
.......... blrlkdtcll& Dla • 
M..............ıaa(20)U..,aWr 
tabanca akle. lclad• alta a,... 
•• ..... Ewle dla pce koa
... haberi ... ac1 •• tabucama 
karuhaa ... •• ablmamaı ljn .. 
..... Buı_ln •• .... beti• 
blkbm. Çoaldar pbJorlarda. 
Hepalala 7aaaldannl ipli& Ka· 

Gllbana k...,. " e••Hdl ...... JIJI ldUtl.... Aaalabn ••lllı ea,r1 ko1tlam. Zatea Kaa-. ._ ... 

Katli Glllsar 

Y ..Ucllrek cacld.iaclaa ... tltti
jial Btremnlttlm. Oraıa sfni& 
BeUd bal t.... •1• de li,.la Wr 
, ..... ı stJdlm ft aminin ..... 
deki bir taııa lattbae oturarak 
onu beldemlye bqladım. O, 
yaaanda U.aldm lamiada bbilUe 
ı•liyordu. Ôalmdaa ı•ıti. S.. de 
tabencayı çıkardım. On adam 
bıılu la.-lın'tl•cl. H- t.tl-

p ....... ·--· - .... , 
kurp11 ..,.. boplttm. 

Ne tellt ectlıoraunua 1 
AbU ..... temek .......... 

Polis diye bajll'aalar oldu. .fa
bt hnı 

- Yüa H balanyor1aa111. 
KarAl11l•la it..- llclem. KeHlm 
karakola tldecelfm. Tellı et ... 
Jhi cl•dlm. PoU.. tlltlm. Me•l•,t 
aalatbm. Ôblrlerlahı de Jaepllnl lldlNc.... ICımra a.. Klıııı 
1a ..... 
.... llOUA talaldbta al 

koyu 111.Wıbmumt lhawlalarla-
••• Ba7 Sabri, Glllun IOl'lllJ• 
çekti. mçaau .... .. ....., 
etti. Bm•n aoara da Bay Sabri 
•ti• Glllun ve enalmıı hlaat 
alarall Sultnalamet s.lb Blrlacl 
Çeıa Hlldml S.1 R ... de 18tlrdl. 
Ctlllsuar ~- naUerlal apk 
" pena111 Mr ftlrafla br•laclaı 

- Onu lldlrcll& Dalaa ıt .. 
ldlertnlde &ld••c•lfm. Kaaıma 
kan alclam. Kıau kıAL. tabu
camda • kadar kmfCIB ftl'A 

ltopltbm. Kendim karakola 
,ttUm. PoU.. ... leJI alatbm • 
•clalerlmbl alchlu. Şimdi banda 
llyiedllha .... .,...., 4actl. ç.c--· ...... 

Ye -ra tli*I pterwela 

· lira Jwdwu fimdi1• kadar bir 
tirli alamadıtım .ciylllyor Ye , .. 
• .,.. bir aileye babu1a çallr 
bpadaa mlnnb lçiade kaldıtmı 
bllclrtyor. Ba bu1U1ta Çatalca 
kaymakamıma Ye allkadar ..., 

DUarulikkatlal celp .... 
Bir Ayıahkhnm Dilekleri 
AyYalıkta S.athcaml dYarmcll 

..._.. Huaa oilu Bay Recef 
A.... ltlze •llld•dijl bir .... 
tufta A ....... 10Uanam -
...ı.r lçhıcle çok bozuldut-
ı...terl bam •kaklarm ıeçllm• 
elclajuau, •• 1urdun her 71Sn&ndt 
olclaiu slbl Ay•ahkta da y ... 
Japılu we b11aat faıllyetlerlDJa 
ı&rDlmHI llzımıel~!jial ıöyIOyof • 
•• bt;ledlyenhı nalarıclikkatillJ 
celbecli1or. ili 

C Cenıpl•r :ı 
&meli Kavalı 4ve IObk No. 

Ü Fe71İ Ua11tmua: 
YapacajmJa 191 hir ia~ 

• lılilll aldafaa Yeklletlae ... 
nmat etmektir. ldidamz kıaa ,. 
kat ncİI olmahdır. Vadyett ol
•ata sibi aalabnn. Aynca ba
.. adanuz hıltaaeye de •JDi teldi
•• bir latida verbaiz. Size tavıl-
7..U, llayatt.a ba bdu ~ 
ltuk ralmamakbr. Çllnkll laaanlaı 
......, slbl dapla dljlle plferl~ 
olurlar. 

* Qor1u t.lrrafhannhıde llt1k mem• 
a BaJ Asml Sellt'a; 

Gazetemk tftr ne .... tmn, blll 
•11111' 81r11anz. 

• il. K--Jpepda okuıaealuunmdll 
K. J..D. 1e; 

VaDb adr• •• ill'alan o1mr 
JU •eldllplan •efl'•\mekte _.., 

* t.talrde Bato•"Uf Yuu N .... 
AJaa'a: 

Gladermlf oldupa• JUi • 
..... , ....... ıdar.,. ••• 
edlais. 

....... .. .. 
.._.. tpara Glllls te 

B•J labrlnla ocluaaa indiril 
Kouu emıllrteld '°cupnu 
ptlnalıtl, eaa meme nrdl, 
.. dı •• bir de llmlt aldı. Ya4 
cak mlddelnmamtllk oda11nd .. 
mualann albnda 0711arkea_,a! 
mi.af bir balatla oaa •Y,.... , .... 

- Bay hakim memede çoca

iu• ..... G6ilsl-'• Ntl. e..ı. 
ıocatumu aetirla ele bir defa eazl-

ICocam Ne Dl~ 7 
Gllllzann koca11 HIMyin ~ 

laanirlmi:r.e palua .&yl..ıttlr: 
- Bu bu kadıela 15 .... 

enel eYlenclim. çok aiııirlidit-
4 ... en.tıl bir kare de b°"' 
.. m, fakat tekrar alclam. bit 
MD• bOylk oğluma kızmıf, 

reyla •• W....? Dilejiade baluacill. 
Hlldm aorclu: 

- ıc....... s.. laa1cll .. 
acr=,d•, fakat keaclae ele •I 
aamadm? 

Glllur ,._ k•a•a kaa, 
kaNIA luau tekerlemeaial tekru
lacla. 

Soaunda Bay hakim lalkm ... .... 
- Kam .......... ...... 

.. ,_.-.T..wl ..... . 
Glllur ı.a llann ~im•• w 

map •urunca iki clieini b.rdtl' 
kardı, çok inatçıdır. hazan ıhlr' 
laniace .:Jeri kilitlenir. Tabaıac: 
flla nereden alclaimı ı.u• ..1. 

L 0 ellt"! a&ylemedi. Çocuğu uapısan la 
•a mrakmıyacatı•· Kısar d,,_ 
oau da ISldllrllr. Hergtln bir fi" 
ı•tirlrlm, temfhanede ~~-' 
9edr, o lradaı. Zat• ~ 
allMi hep l.ılıle lairib ..... 
...... ı •. 



5 Hazlrab 

100 Yıl H•pl 
Yatan Adem 
Ylıbatı Sal'flln 

1768 yı'ında clol· 
mutlu. Napolyouun 
orduauna ıaenaup• 

tu. Moako•a rlc'a· 
tin • Ru•lar tara· 
fanda• aalr acl.ltll, 

Kayık Os
tUnda Du· 
ran KöprU. 

Fırat tberln •cd l , eıık' (Baid ) ı 
yenlalaa lıağ a • 220 yarc'a u:ıı •n ' u· 
§'undadır. BUyUk muharebede JıU7 
yılında Batdadı bizden al •n lnıılll 
Jeneralının ıılh aanı pa:. ı,.mak içil 
Araplar tarfında ı adına G · n :oıral Slr 

Stanl•J klSprUall danllınt,Ur. 

Kanada'nın Ottava 

tehrlnde yaıayan kendi hOktımetl ta• 
rafından da unu· 
tuldutu için hlç~lr Lucien d' enter-
zaraan F ranaa ya b 

ıila:ıcai mey a• 
n a cılı.ar. 

Suda YÜ~~n Haatahane 

1 
N~yorkta bir yGıo • lıaa •ahaue y a
pıldı. içi J300 huta alablllr. Bu, bir 
ha ateh nnc g• n a:dlr. Fa ka t o •e-il -
t. e Y•. ı m şlır k i p nrç ıılann bile 
h•r parçası daolı 
üıerhde yU~er, b al· 
muı mümk üo 

dtğı dlr. 

ında Moıkonda .ı. k 
öldU. Eaaretlad•• yap ÇOCU sayı• tallll kaırmln 
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dıs·,emed ı. 1!1 12 ,.. mon tr ailede •n l l'l~~~~~=ıııeıı 
tam 100 yıl llC>DHJ• lan adamın en Bu çctm• Pr•ı'd .. dır, ucunu kaldıımadan 
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. Arasıra Düşecektir! Neler Oluyor? 
Avrupada yapılan bir istatlı· 

/J •ı • f"" k 1 • • B l T 1 t l k Aurapada tlğe ıöre bir 
ngı lZ '-'O egıerının aş lCQ vS a l - n ıaz!a •k- ~~ô0~~0• b~;i~~~ 

l k S l 
•k gı11erıl• yan 169 kilo, bir 

arı Düştü ten onra Da ö memenin logUiz 163 kilo, bir Belçikalı 197 
kilo, bir Alman 79 ı kilo buğday 

"17: ı B •ı l • J d • harcamaktadır. Avrupada en az 
ı 0 unu . f me erınue ır butdayyfyenlerDanimarkalılardır. 

lngilizlerin tuhaf bir hlklyelerl 
••rdar. Adamın biri biçlmslı kı• 
r~f ette ve Uıtn baıı toz toprak 
ı1nde arkadatımn evine gider. 
rlcadaıı onu bu halde 16rUnce 

ktırır ve ıorar? 
otd;? Bu ne kıyafet aıldm, ae 

binicinin telef olduğunu zanne
derler. Gerçi arada 11rada bir 
binici tehlikell ıurette yaralanır 
veyahut ta GIOr. Fakat bu aibi 
faclalarJ çok nadirdir. 

Burada adam baıma bir yılda 

dtı§en buğday miktarı 41 kilodur. 

* Franaada yeni Belediye ıeçiml 
Yeni bir pro- yapılırken Oye ol• 

P
agan da mak lıt eyenlerdea 

Möayö Ardely Pa• 
asulil risln ne kadar ilk 

mektebi 'farsa hepıinl de dolaşa· 
rak çocuklara, babalarına veril· 
mek llı;ere birer mektup dağıt• 

mışbr. Bu mektuplar giiya 
çocuklano dillerinden yaıılmıştır. 

içinde: 
- Babacıiım, beni ıeveraea 

reyini M6ıyö Ardely'ye ver, on
dan namuılusunu bulamazsın, 
denilmektedir. 

Parlsin meşhur terzilerinden 

apkanın va-ı P.- ul Po:rier ver-
. diği konferansla· 

tanı Çınde nn birinde kadan 
fapkeaımn tarihinden bahıetmiı

tir. iddiasına göre ıapka 4 bin 
yıl önce Çinde icat edilmiıtir. 
Kullanılan ilk ıapka fanteılli 
ipekten bir takke şeklinde iml1-
H~ 11r şapka modası iıe önce 
Japonyaca kullanılmıı. Kumaı 
şapkalara gelince, ilki 1400 vıl 
evvel yapılmıştır. 

* 
DDnyanın en kuvvetll kadını 

Herke:cin al- Şikagodadır. Bu 
kadın Ellen F ort

mıga cesa- ney lıminde, be-
r~t edemi- ollz. 22 yqındadır 
g•c•li bir ve poliıin gizli 

kadırı öğrenme kuru· 
munda çaht mak.adır. Amerika 
gazeteleri bu kadının kuvvetinin 
derecesini anlatmak için bir 
ökOzU tek bir yumrukta yere 
•erdl~ini kaydediyorlar. 

8 - Ne olacak, ata biniyordum. 
l> lr aralık at bir tarafa ben ise 
•tka tarafa sıitmek iıtedik. 

- Hanginiz kazandı? 

geriye dojru a11lmaktadır. Cokey 
de hayyandan alb yedi kadem 
ileride ayaklan Uzerin• dOtmDf, 
yOzftkoyun yere Hrllmlt Ye biç 
bir tarah lacinmemlıtir. Bu da 
cokeyla ne kadar ıerl dUtUnllp 
hareket ettiğini g6ıterlr. ÇUnkU 
bu vaziyeti almaıa ye mHell 
hayvanın yan tarafına dnşmUı 
olsaydı behemehal arkadan gelen 
hayyanlar tarafından çiğnenirdi. 

Cokeyler daha çok genç yaıta 
iken düşecekleri zaman çabuk 
dnınnmeyl ve çabuk hareket 
etmeyi öğrenirler. Tıpkı havada 
takla atıp yine dimdik ayak Ostn
ne doıen cambazlar gibi usta bir 
cokey de dilıeceğl vakıt vaziyeti 
derhal kavrar Ye tehlikeyi de hafif 
bir ıurette atlatmıya muvaffak 

Bir Mecmuada BirinciliğiK azananResim 

- Yazı mı tura mı diye beni 
t~~ ıtar gibi havaya fırlatb ve 

il at kaı.andı. der. 
le Fotoğraflarını gördUil\nliı; co-
•y de geçenlerde lngilterede ya· 

:ı.n nıanlalı yarıtlarda niçin ka· 
l>u llllıadığını arkadaılarına galiba 
dile suretle lıah ediyor. Reaimlere 
h kat ederıenlı bunun doj'rulu· 

nu ıiz de tasdik ederalnlı. 
•ti Soldaki reaimde atın mlni~=· : 
• •dılctan aonra kapaldandıjı a: ~~keyin de havaya fuladığı 
tll!lilüyor. Bir aaniye sonra alınan 
d.l•r realmde de cokeyin ne ka· 
•• ~ mahir oldutu ve ne kadar 

rı dUtUndUğUnU 11SrUyoruı. 
tok liayvan dizUıtUne dlltmDı Ye 

tııtt ey de bili ellerinde dlıginleri 
'Y kgu halde dizlerini bükerek 
111 a larını altına toplamıf ve bu 
lıa retıo ıukutun şiddetini hafiflet· 
))~~·. haz.ırlanmııtar. Acemi bir 
old k böyle ~fr kaza neticesinde 
hr "

1 
ça tehlikeli bir ıurett• F a::abllir. 

dan ~kat usta cokeyler hayvan· 
lar, d Uşrneye çok abıkın olduk· 
\,tr ~ an bunu bile 1an'atkirane 
•ite arz.da yapmıya ve tehlik .. 
..ı\lr~ geçfttirmeye muvaffak 
•ttık ar. Sağda fototrafta cokeyln 
liay tehlikeyi atlattığı sıörlllilyor. 
to)c \'~n tekrar ayağa kalkmıf, 

ey il üzerine baımamak için 

Atları ve cokeylerl yakından 
bilmeyen ve manlah yarışları 
yalnız ainemada gören kimae!er, 
bu yarışlarda aenede yU:d~rce 

Tarih Tekerrürden 

olur. 

ibarettir Derler .. 

Medeni Şehirlerde Öküz 
,. Arabası Moda 

Nebreaka .. h
rlnde oturan 11 
yaırndaki Ervin 
Zlmmerman bir 
sün babaıının 

eve bir ökllı ıe
tlrerekı 

- Stnln için 
aldım, dediif za· 
man çok Hvlndl, 
koca bir bahçe
leri ırardı, aile 
efradı, ökUz ora• 
da aezlnecek, çocuk ta ona ha· 
karak ığlenccek ıanıyorlardı. Fa· 
kat ktıçUk Ervin iki eakl tekerlek 
buldu, birbirine blrlettirdl. Orta 
yerine de oturulacak bir yer yaptı, 
ıonra bu hlçt•D çıkarılan arabaya 

baba11nın aetJrdiğl öküz.O takarak 
onunla okula ıidip gelmeye 
başladı. 

Gazeteler Nebre1ka ıehrinde 
çocuklar için öküz arabasanın 
moda haline 1ıeldlğinl yazıyorlar! 

Bir Kadın Çamaşırlarını 
Otomobilde Kurutuyor 

Bir Londra 
mecmuasının ~ 

kuyucuları ara· 
ıında açbğı fo
toğraf mtlaaba· 
kaıında bu reaim 
birinciliil kazan· 
da ve mecmuada 
çıkar ç ı k m a ., 
bllyUk bir llgı 
uyandırdı. Gaıe• 
tecller 1ıidip re1-
ml çekilen kadını 
buldular. O b .. 
nUz mecmuayı 

almamııtı, içinde 
ke n d 1 resmini 
görllnce f&prdı, 
aonra da gülmeye baıladı. Bu 
kadın lniilterenla Kent kontluğu· 
nun Manston şehrinde, bir apar

bmanda oturmaktadır. Aparhma· 

nan bahçesi yoktur, çamaşır 

kurutma yeri de pek dardır. Onun 

ıçın bu kadın otomobilin iki ta
rafına çapraz iki direk takmıı, 
ortas,na bir ip germiı ve çama• 
ıırlarını da bu ipe aamışbr. Bu 
suretle açık havada gezerek hem 
eğlenmekte, hem de çamaşırlarını 
kurutmaktadır. 
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Tauııkçıılak 

' Makine ile 
Civciv Nasıl 
Çıkarılır? 

-4-

1 

Menim kuluçka mevılmldlr. 
memleketimizde alttikçe taammftm 
etmekte olan makine ile ci't'clv 
çıkarmak usullerini Uç haftadan• 
beri (IJ yine bu ılltunlarda ıös• 
termekteyiz. Tavuk yetiıtJrmek 
merakında olan okyucularımu:ı 
buif1n de mUtemmim ve ıon 

malô.mab veriyoruz. 

Tabii rutubete mUaalt 
,artlar ,unlard1r: 

Makinenin her taraftan elll 
11antlmetre mesafede olmak llzere 
iyi havalanan ve rUzglrlanabJlen 
bir mahz:ene yeya bodruma ko
nulma1ı, burada yumurtalan kuru 
tacak her hangi bir cereyınıa 
bulunmamaH azam1 ıeklı gDnlük 
yumurtalar ÔlmasL 

RUtubeta ihtiyaç gB•t•r• 
mlyen gayri mUsalt fartları 

Zemnlnde yUkaek bir yere ııra 
Jle konan makineler gayrikAfl ha• 
valandırma ve rUıarlandırma Y•I'" 
ları 10 l'UoO mllteca•lı yumur
talar, havada bUyUk ytıbuset. 

Sun'f rutubetı Rutubet tıp• 
ılleri makinenin uzunlutu lıtlka• 
metinde içine koyulur. O auretlı 
ki kaidedeki hava delikleri lra· 
panmamalıdır. Bu tepıHere ıhk 
ıu ile ve 1athmdald kOptlk •• 
görtıltir ıu ıöJcUklerl teıekkUI 
edecek derecedı uııtılmıı kum 
konur. 

Ördek yumurtalarn Hara· 
ret derecesi O, 108. 18 · Jncl ıDnı 
kadar tavuk yumurtaları içJn tıa
bit edil~n talimatm aynıı 19 uncu 
günden 25 inci gllne kadar yine 
yevmiye iki defa çevirme ve kıım 
1 O, yazın iH ı 5 dakika mllddetle 
ıoğutma, kuluçka odasında hara· 
ret 10 derece santigradı bulamı· 
yorsa, ıeığutma müddetinin nıayl 
kunmlarmm her günkü tebahburunu 

mlirakabe etmek lazımdır. Yumurta· 
Jarrn mayi kısmı yavaı yavaı etra· 
fın temiz bavııdle tebeddül eder 
\'e bu ıuretle yumurtalarda reşl· 
min gıdaamı temin edecek olan 
ba\la odası teıekklil eder. Bu 
kontrol dikkatle tetkik Ye tevzin 
edilmiş o!an makinenin bavalan
d.rma ve rllz&"arlandırmasile elde 
edilmiştir. Bu nazariyeyi daha 
esa slı bir suretle anlayabilmek 
için şu cihet bilinmelidir ki maki· 
neye 11okulacak fazla hava yu• 
murtaların bUyUyUşUntı ve binnı· 
tice buharianmanın çoğalmaamı 
lntac edeceği gibi bava kifayet• 
ıidiğide ters bir teıir }&par. Ta· 
ze yumurta~arda bulunan mayila 
yüzde (60) ı civciv kuluçka11nın 
( 18) inci ııUnl1n• kadar kifayet 
eder. T ebahhuratı baılamış olan 
(10) ıUnlllk bir yumurtada IH 
(18) inci gUne varmak kabil ola· 
maz •• bu mahzurun önUne 
ıeçmek için ıun'I rutubet temini 
llzımdır. Binaenaleyh yumurtalar 
ne kadar taze olursa olsun neti· 
celer de o kadar iyi olur. Hulasa: 
Kuluçka için azami beş gUnJiik 
)'Umurtalar tercih edilmeli ve 
bunlar günde iki defa hafifçe 
ha'f'a!andmlmahdır. 

Makinenin Uıtllndekl sllrgUIU 
pencereler (18) inci gUn açılabllir. 

Bereket tavult ç; ftllğl 

[ t lık kıaııubr l, ~. 15 mayıa 
tarilı" i Sou ııo~tuda ': kaıı ~ tır. 

• 
Hangi M&k~etbe 

Glrecek.elniz? Piyer . Loti 
S 1 A d Tapu Ve 

Ve evgi isi za e Kadaslr.o ·. 

lstanbulda Azadenin Mezarile Beraber M:0k!.~t~~ Tapu Ye Kada•· 
. tro memurlarlle hariçten gelen 

B
• ş D h talebeye mahaustur. Her sene 

lr ey a a dokuz ayı tedris müddeti olmak 
Uı:ere iki ıenellk tahsilin hitamın-

K f •k p• da hariçten gelenler Tapu •• 
eş e ttı : ı- 1 ?aatro memurluğu?a _namzet 

yetaımft olurlar. Her~ün a.tı saat 

L t • s ı hukuk ve rlya1lye dersleri oku-y er 0 1 8 0 J • nur. Mektebe meslekten olan 
memurlardan baıka her sene 

dıg"" 1 Gı· hı· Tu·· rk hariçten llae, ortamektep~ yedi 
18nelik idadi mezunları ıle bu 

d D w • ı • derecedeki huıuıl. mektep mezun· 
08 tu egı mış ları imtihanla kabul edilir!~'·. Mek· 

tebe alınacak talebe.adedını bun-

Lotiyi Bize Bağlıyan 
Azadenin Mezar 
Taşlarıymıı ! .. 

Lotlnln An.deııJ dfye lıt• bu mezarın aahJbl amh701 

Bir doıtum kaç samandır 
lırar edlyorduı 

- Gel 1enl bir Cuma Azade· 
nln mezarını 16tnreyim 1.. Piyer 
Lotinln HvglllsJnl bfs de ılyaret 
edelim 1 .• Diyordu. 

GUneıll bir Cuma ınnn tram .. 
•ay bizi T opkapıda kale kena· 
rında bıraktı. Yıpranmış kemer 
altlarından geçerek sftr haricine 
çıktık. Arabacılar arasından geç• 
tik ve Maltepey• giden yola ıapıp 
kocamıı servili mezarlığa daldık. 
Doatum hatırlam•ya çalışarak 
aağa sola dönüyor, meıhur Aı.a· 
de'oio mezarını buJmıya çalışı· 

yordu. Bulamadıkça da: 
- Yahu, Franıız seyyahları 

buraya ıık ıuk gelip m~.ıaran res
mini de ahrlarf. Nerede idi mtlba· 
rek hatunun kabri?. Allah Allah! •• 
Diye mmldanıy ordı. 

Bu sırada otlar, yosunlar, ça· 
hlıklar araaıodan patlak dudaklı bir 
mezarcı çıkdı ve etraf• çllrömllş 
bu!anık gözlerile bize baktı : 

- Birini mi arıyor1 :rnu2 ?. 
- Halice hanımı arıyoruıL 

- Hangi Hatice hanı mı? .• 
Hani ıu gavvrun :yavuklusunu mu?. 
Piımeden gelini., 

Gavurun yavuklusu!... Ô~eki 
dOnya kapucuları Azadeye böyle 
bjr lıim vermiş olacaklarl .• Taı· 
lar, yıkılmıt mezar baiları, otlar, 
dikenler araatndan geçdik ve pat
lak dudaklı, bulanık ırözlU mezar• 
cı bili etrah demir parmaklıkla 
bir kabir önünde durdurdu. 

- Nah iıte gavurun yavuk· 
)usu!. Eurada yatı) or J •• 

Zavallı Azade!.. insan bu ma· 
zar batmda, 8rgU örgü aaçları 

ile ateıi al kadife bir ıllte üze· 
rinde yarı uzanan ipek tenli, güzel 
mahmur gözlll bir ıark güzelini 
naııl habrlamazl.. DUşmanm yü
züne bakarak: 

- Zavallı Azade!. dedim. 
Güldü. Gözlerini kmıbrarak: 

- Haydi, 
haHaslyettenl. 
biziz. 

dedJ. V aııeç bu 
Zavallı o detll, 

Sonra elini ıallayarak ı6ziln0 
tamamladu 

- Dur hele ıabretl. Anlata• 
nm1.. Njçln bizim ıavallr olduğu· 
muzu... Mezarın llıtDnde birkaç 
ıolmuı gol demeti vardı. Paa 
tutmuı demir parmaklıklar hili 
boıu'mamıştı. Toprağın bağrm· 
dan fulayan baı taraftaki taşta 
ıtızel bir yazı ile ıuolar yazılı: 

Ah mlnelmevt 
Bu ınde tenha. mezarda yatan oiami-

nazenın 

Göz bu kmaya kıya o.az idi hüenUanına 
Soldurdu ah mevt anı pek nevcivan ikeıı 
Allah layık gördü bize aldı yaıııoa 
Kafkasyalı Ab<lullah Efendinin keri-

me.i Hatice Hanımın ruhiçiln 
Radıyallahü teali elfatiha. 1ene 1297 

Dostumla yakık, kırık, toprağa 

devriJmlt bir mezar taıma otur· 
muştuk. Yüzüme alay eder gibi 
bakıyordu: 

- Azade romanını okudun 
değil mi? dedi. Hatırtarsm. Roman 
Selanikte hat ar. Piyer Loti bir 

·evin önünden geçerken beyaz 
bir kadın e:i görür. Birkaç defa 
daha geçer.. itle bu elin ıahibi 
Azadedir. Piyer Loti ıin bu kadmı 
ikinci görüşü latanbuldadır. 
EyUpta bir evde ıık sık buluıup 
aeviımektedirler. Yani mUslilman 
bir kadm bu adamla EyUp gibi 
o zamanın en müteassıp bir mu• 
bilinde buluşup ıevljiyorlar da, biç 
kimH evi taılayıp basmayorl 
" ne iae Lotinin şark akıamlarm· 
dan, lstanbul gecelerinden dem 
vuran şiirli ya:ulanndan bu kadın 
ıık sık görUlUr. 

MeH)A llF nntôme D10rient, 
ismindeki eııerinde bu kadına 
Fran.sadan yazdığı mektuplar 
vardır Ye iıte bu eaerde uAza• 
de11 nin hakiki iıminin "Hatice,, 
olduğunu söyler. 

Dostum Nefea alıp 4eytanl 
gUIUşi'nü muhafaza ederek de-

Yem etth 
- Bir de onun Supr,me 

Vislon D'Orient bmlode oğlunun 
bastırdığı bir eseri vardır ki Piyer 
Loti bunda hakiki hatıralarından 

bahıeder ve o meyanda 0 TUrk dostu 
Piyer Loti,, olarak Şehzade Abdili· 
mecit tarafından bando ile latan• 
bulda naııl karıılandığını anlatır. 
Lotiye bu gelişinde Kenan Bey 
isminde birini mihmandar vermlt· 
ler, Lotl Azadesioin Edirnekapıda 
yattığını biliyormuş. Oğlu ve mlh· 
mandar ile Edirnekapı mezarhğına 
gitmiıler; bütün kabristanı ara• 
mışlar, Hatice Hanımın mezarını 

bulamemıılar. 
kendisinin anlattığına glbe yeiı 

içinde oteline ıelen TUrk doıtu! 
Piyer Loti, o günkü gündelik habra 
defterine ıu aahrları yazmaktan 
utanmamııbr: 

" - Artık bu latan bula gel• 
miy eceiım. Hemen 8'1diyorum. 
Beni bu memlekete bağlıyan bir 
genç kadının iki mezar taşı idi. 
Tllrkler onu yerinden kaldırdılar, 
izi··i } ok ettiler. Yazık bu mem• 
lekele, ya:zık!. ,, 

Dostum kolumdan tuttu, be
raber mezarlar arasından yDrll· 
miye baıladık. Bir ıervl dibinde 
bulduğu kozalaklardan blrlol 
eği:ip al~ı: 

- Doıtumuz! Piyer Lotl bizi 
iki mezar taıı için seYmİf, ne 
Ali.. Meğer Azadeye değil, bize 
yazılmıı .. Hem kuzum: "Pokı bu 
mezar ne?,, Diye aormuyorıun?. 
Bak onu da anlatayımz 

Loti yelı içinde oteline döndllk· 
ten 11onra Kenan Bey vaziyeti 
ıohıadeye anlatmış. Ertesi gUn 
Piyer Lotlye haber göndermiıler: 

" - Sizin, demiıler, Aziada 
Edlrnekapıda değil. T opkapıda 
yatar. lnanma11anız yaran gidin 
bakınl .• ,, 

Hakikaten ertesi gün aramala 
çıkan Loti, bu Hatice Hanımın 

lar doldurmaz11, aaydığımıı 
mekteplerden mezun o!mayaniat 
kabul lmtihanana tAbl tutulurlar. 
Mektebe 1ıirmek lıteyen talebe 
(1) eylUlden (15) eylüle kadar 
Sultanahmetteki Tapu ve Kadai'" 
tro blnaıındakl mektep müdlir
ll\ğUne 't'ereceğl bir istld& ile 
ıabadotname Yeya tasdiknamesini 
•• polisçe musaddak blisnuhal 
mazbataaını, ııhhat raporunu v• 
4 X 6 bUyllklUğllnde llç fotoğraf 
getirmeleri IAzımdır. Taliplorln 
adedi iıtenllen miktarı geçti~l 
takdirde mUıabaka imtihanı 

yapılır. 

Sorgulara 
Cevaplarım 

Gebzede bakkal MU1tafa oğlu Bj)' 
İımalle; 

- Size tavıiyelerimtz şunlar 
dırı 8Uyük oğlunuzu bu yıl Nafia 
Fen mektehlne kaydettirmeye 
çalışınız. Madem ki riyaziyesi 
kuvvetlidir, imtihana da kazanır, 
leyli meccani kabul olunabilir· 
Bu defa küçük oğlunuzu da ağa" 
bayisinin çıkhğı Haydarpaşa Jise .. 
ılııe kaydettirinlz. Büyük~ Nafıa 
F eo mektebini bitirdiği sene 
kUçUk oğlunuz aynı mektebe 
veya başka bir mektebe girınif 
olur. Bu ıuretle işi halletmiş olur· 
sun uz. 

* Menin m&liye ikinci ~ube meuıut t 
oğlu Turgut Aknrdi'ye ve Tasyar• 
Cemiyeti muhasibi Bay Halit vasıtıı• 
ıile Huan Erol'e: 

- Deniz gedikli kllçük zabl~ 
mektebi kayıt ve kabul şerait 
ıunJardm 

Mektebe girmek istiyen?eriıl 
(14) ili (16) yaıında bulunnıs5'' 
llkmektep mezunu ve tamüssıhbj 
olmaaı lizımdır. Kayıt ve kab0 

(1) temmuıdan (15) ağustoıa k~ 
dardır. Ortamektebe de\1'1 
edenler terdhan alımrlar. MUrB" 
caat yerleri lıtanbul Kaaımp~Ş: 
deniz gedikli mektebi mildUrJUg il 
Ankara deniz mttıteıarhğı, ]ıOJl 
Ü1&Ubabrl kumandanbğı, lıfJl: 
deniz kumandanlığı, viliy et)erd 
askerlik ıubeleridlr. ~ 

mezarını buracıkta buluverfJlif
Ve hahra defterine ıu ıatırl•t• 
yazmaktan da sıkılmamıştır: IJI• 

11Arbk latanbulda kalıyoru 
Tllrklerhı doıtuyumlu 

Dostumuz Piyer Lotl bal •• 

lf 3" 
Rochefort'takl evinde bu pıe~ol 

rın ayna ıeklldo bir kopY~ı; et 
1aklamıı olan dostumuz w ~ ~uı 
Lotlnin Azadeıl bu ııördll.gli l o" 
kabir içinde mi yatar? a.ıın !.11t 
rum. Bu itte bir kurt yeniği 1ı 
amma nedir? Iatanbula eyaJI' 
basar basmaz buraya koıan ~:~ı, 
sız seyyahları mı aptal, bı diıJJ 
yok1& bize kızmaktan kell 
alamayan Piyer Lotl mi?.. Tel 

Ragıp $•" 



5 Ha.:lran 

i Mahkem•l•rde 1 
-;- 1 

Bir Hakaret 
.. ~uçu 

Ahmet, Kemalden davacıdır, 

iddiaya göre Kemal; Ahmedi 
maddel mahıusa tayin ede;ek 
tahkır etmekle ıuçludur. Uzun 
tahkikat sonunda Kemalin bu 
'uçu işled :ği mahkemece anlaşıl· 
mış ve bu son duruımada cezaaı 
lceıilmiıtir. Kemal Uç ay hapis 
yatacak, davacıya 50 lira tazmi· 
nrıt verecek, ayrıca 50 lira da 
ceza ödeyecektir. 

Tehdit Etmemi• 

Nasır adh bir genç, Kız l!seai 
talebeıinden Handan adında bir 
kızı takip ve 61Dmle tehdit 
etmekle suçlu olarak mahkemeye 
verilmiıti. 

ikinci ıulh cezada bakılan bu 
dava ıona ermiıtir. NAıırın ıenç 
kııı tehdidi sabit görülemediiln· 
den beraetioe karar nrllmiıtir. 

Suçlu Da Cezalandı, 
Devacı Da ••• 

Ihsan; döğUldüğllntl iddia 
ederek Beklrl dava etmfıtl. Mu· 
hakemo?erine bakıldı. Hadisede 
her iki tarafın da birbirini dllv· 
düğU, kabahatin hem Beklre, 
hem de davacı ihsana ait bulun· 
duA-u görüldüğünden mahkeme 
lhıanla Bakirin hor lklılne de pa· 
ra cezesı ke11tl Y• kararını 
bildirdi. 

Hakkı Olmadan Garsonluk 
Etml9 

lrarf tebeaa.ndan Ahmet adan• 
da blriıi mahkemeye get:rilerek 
ıorguya çekilmiştir. Ahmet Kum· 
kapıda Mihranm kahveainde 
raraonluk etmekle suçludur. Çnn
kn yabancı milletten olanlann 
garıonluk etmeleri yasaktır. Ah· 
met mUdafaaamda : 

- Iıtanbula yeni geldim. 
Yabancılar için bir çok iılerl 
Yaıak etmişler. Bundan haberim 
olmadı. Bilmi>erek )apbm. De· 
miıtir. 

Reiı: 
- Kanun herkue ayn ayrı 

tebliğ edilmez. ilan ve neıir edl· 
lir. Senin öğrenmen IAzım gelirdi .• 
Diyerek on lira ceza kesmiştir. 

............ _ ..... ·-.. -··· . ,, -· ··-·---
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BUTON ULKE.YI 
HERCrUN 

~2~~~~MAZSI NI Z 

~u'<. a;ı:.1?l~ 
l'UN ULKEYi HER c;.UN DO~IR 

SON' P.OSTA 

BütUn lng!lterayl Merakta Bırakan Facia 

is r Rattenbury'yi 
düren Kimdir ? 

ö -
Öldürülenin Genç Zevcesi ile Genç 
Şoförü Suçu Ayrı Ayrı Üzerlerine 
Alıyorlar. Eiri Ötekini Kurtarmak 

Ümidile 

Muhakemeniıı ilk Celse
sindt1 Kimsenin Bekleme
diği Bir Tiyatro Perdesi .• 

Londra, 3{) (Mayıa) - Facianın Uç aktörll var 
Eiri.ncisi Mlatr R:atteobur~ adında 67 yaş . oda, ıeaıin 
ve Ahtiyar bir mımardır kı, başı kalın bir sopa Ua 
parçalanmıı olarak tt'Yinde ölü bulunmuştur. 
Facianın ikinci elemanı ~Slenln genç, ıarif 
tahıil ıörmttı karıııdır ki : 

- Kocamı ben öldOrdUm, de· 
mektedir. Bu bu lıayat trajedi· 
ainde rol oynayan UçUncü ıahıı 
ise, ölenl:ı ıoförU, 19 ya• 
tında sarı aaçh mavi gözlU 
ıenç bir adamdır ki: ~ 

- Kadımn biç ıuçu A-~~ 
yok, efendimi öldOrel!, 
benim, demekte, 
kendi kendini it• 
tiham etmoktı· 
dlr. 

Ölenin zengin, ki
bar yüksek bir muhite 
menıup olmaıını, J:H'• 

cealnln 2Uı:ellltlnden 
baıka beatekArlık ile 
tamnmıt bir ılma bulun• 
masını buna IJlve edlnJz • 
hAdiaenln ne kadar merak 
uyandırmıı olabUeceğinl 
tahmin edersiniz : 

- Gerçekten katil kim· 
dir? Genç çocuk mu, yok· 
aa genç kadın mı? Bu 
dakikada lnglltere, Al· 
manyanıo ıilAhlanmaımdan 

ziyade bu meıele ile meıguldUr. 

* Size daha e•vel yazdığım 
mektuplarda da lngiHz kanun• 
undan ve Ina-lliz mahkemesin· 
den daima hürmetle bahsetmlt 
olduğumu belki hatırlaraımz. eana 
bu hürmeti vereo lngillz kanunu• 
nun ve lngiliz mahkemesinin hu· 
suıiyetidir. lngiliz kanunu bir 
auçluya kendisini müdafaa ede· 
bilmeıi için ne kadar kolaylık 
varsa hepsini de verir ve maznu· 
nu ıonuna kadat masum farzeder • 
Bu masumiyetin meydana çıkmaaı 
için onunla birlikte çalışır. Fakat 
bir defa da suç, itiraz götürmez 
bir şekilde mdydana çıktı mı ce• 
Z&) ı azami tiddetle verir. lngiliz 
mahkemesine &elince o, hiçbir 
tesir a:tmc!a ka?maz, mutlak ıu• 
rette bitaraftır. 

Ben bu bitaraflığan ilk numu
nesini bugün mahkeme salonunun 
kapısında . gördüm. Muhakeme 
okadar çok ilgi uyandırmııtı ki 
din;emek iıteyenler yer bulabll~ 
mek için alaca karanlıkta gelmeye 
baıladılar. Kapn ın önü dolup 
taşacaktı, belki de ltitip kakışma 
<ıl..caktı. Nöbet bekleyen pol;ı 
memuru derhal defterini çıkardı 
•e gelenlerin adlarını yazmıya 
koyuldu, biraz sonra ııra ile bu 
isimleri okuyacak, birer birer içe· 
riye bırakacaktır. Salon doluncıya 
kadar. 

* Old Bailey cinayet mahkeme· 
ıine mahsus ger iş salonun dip 
tarafında, zeminden beş altı ayak 
) ükseklikte Uç tc.rafı camla kaplı 
L:r Ioca vardı. İki maznun burada, 
tamamen serbest olarak otura· 
caklar, kendilerine ait davanın 
naı • l görülmekte olduğunu bir 
ae) irci gLbi seyredecoklerdir. 

Ctl&o açılırken riain soracağı 

tek cümlenin ce-1abı aıOateına 
olmak llzere ılSı ıöylemeye bak· 
ları yoktur. Meselede, laterl•rH 
ancak ıahlt ııfatlle söz alabilirler. .. 

Muhakemeyi idare edecek olan 
hakim Humpkrey an'aneye uyarak 
içeriye baıında beyaz peruka, ar• 
kasmda ıırmah elbise ve elinde 
bir demet çiçekle, mızraklı çifte 
mUbaıirin arkaa:ndan girdi, kUr
ıUsüne oturdu ve önce kadına 
hitap etti: 

- Suçlu muıunuz? 
- Hayır! 
Sonra erkeğe sorduı 
- Suçlu muıunuz? 
- Hay1rf 
Bu suale verilen cevabın hu· 

ıusi bir ehemmiyeti vardır. Zi· 
ra maznun suçlu olduğunu söy• 
lerse mahkemeye lüzum kalmaz. 
Derhal idama mahkum ediUr. 
Aksi halde muhakeme ecll:ecek 
ve karara jüri heyeti verecektir. 
Zira bir adam gerçekten bir ci· 
nayet işlemiş, işJedlğlni de ıöyle-
mif olabilir. Bu kend'sini ıuç&uz 
görmeaine mani değildir. 

• 
Bu ilk aorguyu müteakip mlld· 

delumumi Conson ıöz aldı: 
- Jllri üyeleri, ıize hatırla· 

tayım ki lngil z kanununa göre 
maznunlar masumluklarım ispat 
etmek mecburiyetinde değildirler. 
On'.arın suçlu olduklarım göster· 
mek sadece iddia makamına dU· 
ıer. Eğer biz bunu yapamazsak, 
siıl yüzde yüz ikna edemezsek, 
kUçlik bir tereddüdünüz kalıraa 
vazifeniz beraet kararını vermek· 
tir. lngiliz kanunu yUzde bir ih· 
timal i!e b '.r masumun mahkum 
olmaaındansa yüzde doksan do· 
kuz suçlu olan bir katilin serbeıt 
kalmaaım tercih eder. 

• 
Müddeiumumi vazifeyi anlat• 

Mbiı Katteııl.u?J ile ıoförd .• 

tıktan ıonra kendi üzerine dDıe• 
Jıe geçti: 

- Geçen Marbn 24 ncU ıtı· 
nü gecesi Mlslı Ratteobury ile 
ıoförü Stoner birlik olarak ·Miıtr 
Rattenbury'i öldürdüler ve aelen 
po!ia memurlanna da, cinayetin 
dııardan gelmiı bir adam tara· 
frndan yapılmıı olduğunu söyle
mek ıuretile itin içinden çıkmak 
istediler. Bu iddiayı ıize muhte
lif ıekJllerde lıpa~ edeceğim. Fa· 
kat timdi bu kadınla genç ıo· 
förU ara11ndakl mllnaıebetton 
bahııedey~m: 

Hid.ıeden bet gUn önce 
Mlaiı Ratteobury ıoföril Ston 
ile birlikte Londraya git· 
tiler, bUyük bir otele indiler 
ve iki kardeş gil:iJ görünerek bl· 
tiıik fkl oda tuttular. Sonra ter• 
ı:ilerl dolaıtılar, ıoföre yepyeni 
elbiseler yapbrtblar ve bir de 
elmaı yüzük aldılar. Aralarındald 
münasebet, bir haoımle ooförUntln 
münaıebetinden fazla aamimi ldj. 
Şimdi size hazırladığım ıahitlert 
dinleteceğim. ,, 

1C 
içeriye çağırılan ilk t•hlt 

Keith Johneı det bu zat ölenin 
yeğeni idj. Amcaaıom 7 yıl evvel, 
zevcesinin ölmeai ve 7 yaıında bir 
çncuk.a yaln z kalmaııı üzerine 
ikinci defa şimdi suç·u me\k:inde 
bu'.u ıao kadınla evlendiğini ve 
ondan da 6 yaıında bir erkek 
çocuğu dnnyaya geldiğini ıöyle
di. Müdde:umumi ile müdafaa 
avukatları bu zate fazla bir ıey 
ıormıya IUzum görmediler. Çıktı. 

• 
ikinci şahit genç şoför Sto· 

ner'l ı büyilk anoeıi idi ve haki· 
kale sadık kalmak için torununu 
ittlham edecek bir ifade nrmok 
mecburi~ etinde kaldı : 

- Torunum Martın 24 Uncll 
gün il · bana geldi, bahçede bir 
sopa gördü, istedi; aldı. 

Cinayete vasıta olan sopa 
re~sln önU:;deydi, kadına gös· 
ter diler: 

- Bu muydu? 
- Evet. 
Sonra da ahlak ııoktaamdan 

Tarihi Fıkra 

Gazete 
IJk gazetenin nerede ve hangi 

yıl çıktığını araştıran meraklı bir 
adamın Yardığı neticı:! şudur: 
Avrupada ilk gazete 1609da Straı 
burgta çıktı. ikinci gazete 163 J de 
Pariste basıldı . l 725te Nev) ork, 
1750 de Roma Ye 1793de Atina 
ı : k gazeteyi gördü. Fak at yer• 
yUzünde ilk gazeteyi basen Çin• 
Jilerdir ve Kiogk • Pas adını 
taşıyan bu gazete, miladın 2 t 9un .. 
cu yılında yszılı)'ordu. 

Araştırma güz.el amma ortaya 
atılan htıkUm. bence &akat. ÇUn· 
kU gazete yOzlerce, binlerce, on 
binlerce, ve darısı bizim gazeteleriı 
baima, ytlz binlerce buılan ha· 
vadia varakası demektir. Çinliler, 
matbaacılığın •ar olmadığı gUnler• 
de naaıl gazete çıkarabilirlerdi? 
Sonra Çin. Ulkeal UçUncU asırdan 
baılıyarak uzun devreler Türk 
nüfuzu altında yaıamışhr. Klogk· 
Paı gazetesinin çıkbğı söylenen 
yıllarda da Çinde topa Türkleri ve 
Türk medeniyeti hüküm sü~ı;. 

yordu. 

Bu iki bUyUk nok: l · ı ş~_v 1ece 
iıaret edip tarihin ıah.t ~ i n e "Uz 
çeviriraek ilk gaıetenin A l'. •'}lada 
(1600) de baaıldığını görür··- · Bu 
gaı:etenln adı Gazette de France 
dır. Doktor Renaudot tarafından 
meydana kqnulmuıtur. Renodo, 
dedikoduya dütkOn olan müşteri• 
lerine yaranmak için öteden be• 

riden topladıfı haberleri yazar, 
dU:r.Dnelerle kopye eder ve eYlere 
datıtırdı. Bu itin baıı makineılle 
•• bir düzen albnda yapılma11 
halinde kazanç ıetireceğini dll• 
ıttndU, Kardinal da Richelieb'ye 
sıidfp flkrlni söyledi ve onun yar
dımile Gazette de France'ı çıkar• 
mıya başladı. Kardinal bu gaz•• 
teye ham haYadiı, hem yazı ve
riyordu. 

GörU.lUyor ya, her merak ehli• 
nin ortaya atbğı söı, tarihe 
uygun dllşmtlyor. ilk gazete 
işinde de haylı sakatlık var. Bu 
sebeple auydukfarımızı, okuduk· 
!arımızı Ye hatta gördtiklerimlıl 
sıkı ııkıya elden geçirip gerçekle 
yalanı ayırt etmlye çalışmalıyız. 

Ulu orta inanmak doğru değil. 

M. T. Tan 

torununun ıon derece iyi huylu 
olduğunu ıöyledl. 

Avukat: 
- Torunuouzda Misiı Ratten 

bury'nln hizmetine girdikten ıon• 
ra bir deiitikllk ııördUnüz mü? 

- Evet, faıla zayıflıyor, ıa· 

rarıp soluyordu, hanımmm çocutu 
çok çalııtırdığına hükm.ıttim. 

* ÜçUncU şahit wenç bir kadın· 
dı, Miıiı Rattenbury'nin hizmet• 
çiıi, yahut ta "nedimeai,, idi ve 
aralarında ıarlp bir senli benlilik 
vardı, yekdlğerina hep 0 aevgilim,. 
diye bitap ederlerdi. Bunun için 
bu kad11110 ifade.I çok göze 
çarptı: 

- Cinayeti yapan ıofördUr, 
bana kendisi söyledi, Mistr Ratten 
bury'nin karısını öptUğUnli g6.r
müf, aon derece kızmış, kııkan• 
mış, bizzat anlatb. 

Miıis Rattenbury'nin hAdiıe• 

deki rolU bir şahit olmaktan iba· 
rettir. Fakat şoförü o derece 
seviyordu ki ıuçu üzerine almak 
istemiştir. Eunu da bana kendiıl 

söyledi. 
Size muhakemen:u ik:nci cel· 

ıedn.i de anlatacağım. 
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a. hvh,hlr ltahaaul Sir Geoffrer 
J•cek maaiür ..,._lfnona 
... ..,. .... mlftl. 

Çek Bepekili ... "'8ftlktea 
..,... l.oaclı-aya bir telıraf çekip 
ç.ır..meyl dlflaerek 1akan1a 
çaktı ................. pdL 

Perdlta'.. PJIMabetl ile iki ... u.... ...... lr.aJu •• ba 
Jalmllıldaa ...... Wribirine 
.... .., ........ c.r... u. 
L.rıace Seflrla cBtw ocla1a 
~~ clerlaal ,erleri .. 

ı...-c. Selirla ......... 
odara .. çenk...,,... ........... 
•aretW celliadea cabrcla " 
Sefire ••tb 1 

- " Awclet etler elma bana 
gaatermık lpa aiz1 beldemiftlm 
efeadim ,. dedl 

Sefir kAj1dı aldı •• kq!anm 
çatarak okamaya baflacla. Halle-

SOll POITA 

\ 

5- 6- 1935 

dilea tlfr• timdi fU ıekll almııbı 
( Fakat bu baarlıldar tamaaalle 

11r .. ı .cıo.·ı olmalı •e Al•aa mu
raW.a.. ••mleketl terkecler etme-. 
Mtla ...... •·tınaklannın methallerl, 
enelce Wldlrilen lfu•t •erUir nrUmu 
ft ıece pn• adaa Hara clvbal h• 
... si ... u. tahrip edllebllmelic. ir. 
Ba lfveti leJit etmek lser• •• daha 
•nelclea uber Hrilnıeksiaia Nlre•
MfW raciye l•ta•y•• Stra••'• Die o.;,tleM u.ı... prç .... ı pla-
eakt ... ) (Arkuı .... , 

500 Liralılc 
Mü.saba/camız 

Olı.,... .......... .._... 
... (800) lira'ık ........ 
lalttl •• .. -·~...,.,. • 
(ao) ..... ..,_ .... 
rettik. lltaaHWa we ... ancla 1ı .. 
..... .W,awlın• ... ma.. 
Drua kaMr Yaldtlerl ....... 
O ..... b4 r w.. ...,..ı. · 
titl•la .. rtt ............... .. 
laraaı ..... nae"Usa.. Zarflaraa 
••rlH •••baka••••• ..... 
kaycla U.aeaktr. (7) Ha...._ 
sonra re:ee.lc eeYapler kale al.a
aaayacak we •etle• ,,. Hulraacla 
1 b edi ecektir. 

1 l.18nbul Beledlyesl lllnl•n 1 
Nlmuaeaiae a!re itfaiye amirleri için Ur caket bir paataloa 

ft Wr btkettea ilaant 3Q takım Ye efradı içia '411 tam k 
,,.. .. itap.la ram. 7aptan'acakbr. Kaıketile hwal»er bir m 
muhammıa bedeli 13 liradır. Şartnamesi bedelsiz l.et•zam Mddlr
lljilnden a'nur. Eksiltmeye ıirmek lateyenle:r 2490 numaralı arttır
ma Ye ebiltme kanununda yazalı wesika •• 438 lirahk muvakkat 
temlaat makhu veya mektubae teklif mekblplarcm 6/61955 Per
,emhe pi -t 15e kadar Daimi ••cltmene ftl'lllelidlr ... B.,. •'2m., 

• * 
Toptu oı.-.k--.. to.. 22,5 liraya aatılmuta olaa çimea-

toa• 1 liman 935 tarihiaden itibaren tonu 20 liraya dltllrlldll
jl lllllhterHa laallo•a illa olunur. (B.) 113109., 

T. i. C. I. ESYA PiYANGO KOMiSYONUNDAN: 
Satllmak IHn •mi. pyriıelml mı ...... , ile una deler ldtelere dağı. 
falmlt olu 'l'Unt,. İdman Cemiyederi ittifakı .. ,. piyaogo biletlerinden 
.......,_.._ • Pt 10 Baliran 955 tarihine kadar lataobulda Dördibıct 
Vakıf lauıı biıiaai btmda 11 au-.racla bulunan piyugo komİIJODUmusa 
~ w ba laıilaı kadar ı\Dd•rilmeyen biletlere •Jm11 pile 
•W••l• illa .._ w ~ •bak _... deprll ,aıdamluam 
...... ,.. .,_ • ....._. teııWılerimisi aunarıa. 

lnhiıarlar U. Müdürlüğündenı 
2000 kilo Paqlmea ~ 17 /61935 Pazartell Mat 14 
ç...ıta T..._ elektrik •ılıa...a ••t nel lmam.,19/811SS Çarfuab. .. 14 

" " .. " "I " ,. ,.24/61935 P.aurtetl .. 14 
" ,. .. " "I ., ., ..27181935 Peqembe ., 1$ 

1 - ltla...a •tlJ•a lçla prtaamal maclblaace ,.kanda 1..m 
P.,.a... lcqıclı de elektrik .. ııe•MI ,...,..._ ..... 
almac:akbr. 

1 - Şarba••eleri laerab Clbalide IAYUUD n Mlbayaat Şuhelin
dea aJm.birır. 

1 - Vermek iateyenlerla yakanda pt.U. ... " ... tterde " 
7,5 muvakkat glln11111• paralarlle ltlılkte Qbalde IAYazım 
•• MDba7w Şubemcle Sataaat.a Ko.ı.,onm mtb-acaat
lan. "2619 .. 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpqada .,f t!ıBm prtlle muluımm• bedel 9a lira 

ola 400 adet tlrfoll .ahtan ile 470 adet Cebin Buloau .uldan · 
paurhkla •Wlbwt• koaullllllftur. Pawbk 16 T-• 93S Sala 
... , mt 10,30 da .A.bnd. Bab•ts llab••• llldllrlli._. 
,ap.ıacaktır. 

isteklilerin 70. 73 lhlals mnakkat ta..ı..t ye Ticaret Odua 
veıikuı ile hlrllkte apl p •• ıaatta KolDlayoad. balaa...ıan 
lbmdır. Bu ı.u1tald prtnameler Babelak ....... Mldlrlllla
tlea ,., ....... bilir. .. .. 1. 

Halru 1 

Türk - Yunan Deniz Kuvvetleri 

Davalannı Müştereken 
Müdafaaya Kadirdirler 
Bu Ayın Ortalarına Doğru Yunan 
Harp Gemileri Ziyarete Geliyorlar 

Fwi1r .. , iM ..... ,.,.. • ı .._ ,,.,,.,_ Ala,.., r ... ., .............. a.,... 
Atiaa 5 (HD11111Q - Gaet.

... Tirit w Yanan donaa..tan
- 1a1r .. c1a aan,t.,..k Mr ... 
anra Japmalara ihtimali lurlae 
.......... dostluk J•'.lllan ......
.,...... Lalkoe Ahon pzet88i, 
ba mlnaHbetle iki donanma 
_....da bir mab7ue yaparak, 
Ynan donanmuının aoa zam ... 
larda yeni harp gemllerile kuv
ntlendtlhd •• bu auretle iki dost 
••letin deniz kuwvetleri ara..
.. muvuene hami oldujuaq a6r 
llyor we diyor ki: 

.. bd ....... T&-lı n Y•• 
- uhlllerlal .......... .... 
ak k.lretl bı•..,tar • ., 

v-•--• Aaa .... .... ,:. ,.,... .. ...,.... .. 
AJlft ortalarma tlolıa .....,.. 
eakbr. Elli ba•ulrl, ._.._... 
de ldra lllahmbade iki, Leoadoe 
alatemlnde iç mahrlp Ye cı.1a1ta 
ı•milerl •• deniz tanarelerlnM 
•lnkk•p bir b"etle atak ... 
Dizde manefft'ar yıpbktan80llra 
.... ptecektlr.-,,. • 

Belucistan Zelzelesi ~-re Dayan
maz Bir Afet Oldu 

( Battarafı 1 inci ylıd ~ ) 
aonra da Jerde 1üzlerce ıelllleden 
hual ,,, olan gürllıll7e benseyen 
mlth"t bir ,uro:uı ytikaelmİf, Jer
ler ı nılip çatlamaya, blaalar 
..ıtanarak we çatardayarak yıkd
mıya beılamıtbr. 

Bir mllddet için kGrreian aaa· 
ki çalııaa dllnm6fUl. Havadaki 
ay bile yerinde11 oynuyordu. 

yer albodan ıe:en alirultlller 
t••af yavq keıilmiı ve bundan 
10nra da her taraftan mlithq 
pthldar, baykanşmalar, baçlank
lar •• iailtiler Jlkıelmlye baıla
mufbr. 

E.a. Wrilalrl lrerla• yıkıla
nk ~ ullmlt, C.. 
korkulle ......... i .okaklara 
atalar, ld tanftatl Jdalan eYle
ria anka11 alhnda e• ftrmltlercHr. 

Sanuatuua fldCletl aeçmif ol
daiu halde el'an tehir dabUnde 
•untua• 'ardam t .. ldlata kuru
lam•m.P.r. Çlken ewlerla albadaa 
11111 laUtler, 1ardım bnleyen sa
_. la11•lı.,.. çoculdann )•ek
._. pupla7aa feryatlan lfitil-.. ................. ..... ....................... 
brllaklarlle anbza ........_ " 
altında kain ya'fl'Olınm aram•lc
tachrlır. YacLmcdar arar.ada bir 
tek polia neferi ıörGlmemektedlr. 
Çlnldl hunların hepal de aaranb 
e•a1mda mahvolmupardar. 

Ta11are iıta11ona, flmeadifer 
lltaıyoau, hakOmet daireli tama
mUe harap olmUf ve aon haber-
ler• ı&re ( 44 ) t.narecl telef 
olmuttur. 

Hladataaclaa alellcele dok
tarlar, haata.balaalar, pmrlar •• 
lllçlar pderilmlt Y• m•ulbde 
tedarik edllebilea ........ ile 
teldr laarlclade bir kamp ı-. 
ecm..k fı'tbaedel.. rarclm •• F.,. ...... .-, 

Bereket vwaia Jirecek içecek 
bol o:dağunclaa açlık lmr"-8 
yoktur. 

Hllad:ataaclan " clwarclaa ... 
temadi1•n 1ardam tnalerl ıW 
mekte ~e her tlirll •aatalarla 
halkın aeı•nı teb•ID• çalqmak
taclir. 

Reımimiz y•r aanmtıncla IOll" 

ra mabwolan Kaetta .. larinla lua
np laallai •• 1aet1a• t1Ç9Akta 
ola11 laa'fb yardam ta,,.,..... 
ıa.ter.ekteclr. ,,. 

Slmla. 4. ( A.A. ) - ICaetta 
pn 11lanblanaaa altaMa 20.000 
1111 bulandap ••dmaktad.r. 5000 
1er11n1a &illeri cakanlmt " tflA. 
•llmlfllr. 

"'" Kaetta. 4. ( A.A.) - S..W 
daima pe, maıtlaı " kellt 
ahalia:nla ylade 801 10D ......
bela Blmlftlr • ,,. 

KIWI. 4 (A.11.) - Ola ıc.
daharda hafif bir aarmab dupi-
adllt•· lnauea b11p ,.,lcW• 

Şamaa - Kaetta deaalryol-
Aw..llalt'claa aonralli .laam p
kılmııtar • 

111ekelkada Peı•- ~-
Mekaiko. 4 ( A.A ) - ... ~ 

.. .,. ... .,.. w,lerlai ...., .... .... 
br. Yla klflala lldql _.._. 
tadar. 

Awlas•• ..... a.•••• 
11ak Kuk, ( Amerllla ) 4 - N_..., 

tqaaalarındn l'e•lerba •JI•• sat'• 
1akfaf18aktatfw. 

Repablle a Rl••r ..,. ,.._....-. 
te •••••ediyor. 

Zarar 26 •llJoa dolarda ~:;; 
2Gll .U. •takta ka!•lfbr• 
, .... e ......... ·•rtaı hpl~ 
sormada kallDlflard•. ~ 
Jasıllaaç Ye dlter hnamlar, .ıWlll\ 
.. ,. ....... ld ....... 
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OSMANLI SALTANATI GÖCERKEN 
( Mltarelle devrini• tarlbl) No. •• 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Zlg• Şakir 6/6186 

Hükômet MesuliyetiniTaşıyanlar, F aci-1 
•• 

aların Ününe Bir Türlü Geçemiyorlardı 
Eaaıen tlzerlerinde Jiyecek 

elbiMleri olmayan bu biçarelerin 
bu aoğuk ba'falarda deniz ke ... 
rıoda bu ıuretle haftalarca Yapu 
b.klemeleri (1] huıuıile ecanlbla 
Dazandikkatinl celbedecek bir 
yerde Hfil ye perlpn ıtırllnmelerl, 
tecm edilir ah•aldea dejildlr. 
Ellerinde bulunan akız 'fe laek
lerlal de açhk ylbladu ka1b .. 
decek olan bu fıkara laalkıa, 
Atiyen btııbOtOn perlpn olacaldan 
tlphealzdlr. Bunlan ya malafa 
111aballerde banadırmak n1a 
ıaemleketlerlne HYkeylemek lm
a111aada llzımıelen tedablıla 
ldlen lfaıı lçla, merdlDba ebe• 
llllyetle nazandikkatbü celbederis.) 

Hangi (merd) la uuncllkbtl 
~elbediliyord• ?. ( Meni ) olacak 
her m8kı•, ocak •• aacall 
ltlllf devletleri •illa •• .... 
ıaplarlle (Ttırktea batlı•) n•lan 
IDemnun etmeye çalıfayordu. 

Yakanda ıaıterdljimlı fa 
kaçak mini, Tlrk mllletlnlD ae 
fadab bir deneye pdlğial btltla 
çıplaldıtll• ıaıteriyordu. •• Açlıta, 
ıaauzluia, kaldın• taflan lzeria
de aefll •e perltan 6lllme mahkiim 
•dilen bu Ttırkler; daha din 
Çanakkalede dlltmulann cehen
nemden beter at91lerine ıöilale
rlnl geren, payitahtı dUtmanlara 
çipetmemek Jçin aılz canlı.naı 

feda eden kahramanların babala· 
"• kerdeılerl deill mi idi?.. Ne 
oluraa olıun • vele• dltman bile 
olu • ( kahramanlara hllrmet ) 
herk11 için bir borç olduiu halde 
bu borç unutulmuı, felaket ,Un· 
lerinde baı tacı yapılanlar, buai'D 
btlyGk bii niı1an Ye kayıt11zlak 
lca""1ada aahYe mabküm ol
IDuıtu. 

Ölenlere, gıpta değl~ haset 
•diliyordu. T erhiı edilecek efrat, 
harp ma161leri, henllz nekahet 
deY.realne ılrmlı haıtala.r, Para· 
ıııhk, •aaıtaaızhk, • fakat blltlla 
bunlardan ziyade beceriksizlik •• 
l&kaytlık • yUıUndon istasyon 
civarlarında, çadır altlarında aç 
•e sefil bir halde ıUrllndUrOIU

Yordu. HUkumetln mea'ul maka· 
lnını ~gal edenlerin biraz in1afa 
gelerek bu f adalara karı• birer 
•meli çare bulmaları llzımıeHr· 

ken bunlar kayıtlıılıldarantia de
•am ediyorlar, kendilerini mea'u· 
liyetten kurtarmak için [ aıkcr 
tlbiaeıl llbiı olan bazı •ıhaaın 
turada burada dilendiği görül· 
lllektedlr. Bunlar aaker olmayıp, 
her nasılsa ellerine aıker elbi1Ui 
l•çirerek giyen •• bu ıuretle 
hallan merhametini celbederek 
•lfU menfaatlerini temin etmiye 
Jeltenen bir takım kıptilerdea 
lbar•ttlr.] 

Diye, reımi ilAnlar nepetti
ri1orlardı. 

Senelerdenberl cephelerden 
1•phdere koıan zabitler, • 'fazife
leriııla laitam balma11 dolayııile • 
lataabula aTdet ediyorlardı. 
811nlar; aararet 'fe Hfalettea, 
~ltalık Ye mahrumiyetten kaybet-

t .. !1 J MCltarekeain akti Gserlae bualar, 
-t tat OatQnde kalmayan köyleri•• 
llıad•rilmelc için oraya ~etirilmi •• 
:-••aalp bir npur zuhuruna iatizarea) 
ti "Ydile rılabm taflan IHrine yerlet-

rU11a1tt1. « llU.rt.) 

Bir zamaalu maarif n11aretlne ••l•D feylıaof Rıza Telfik [ortada] bö1le 
Alemlerden çok hotlanırdı 

tlderl aziz HYgllllerlnla bl ruh beklerken, ka111lqbldan bu acı 
... etıerlal 6rten tq11z meıarlar ceıadan dolayı talilerine •• ba 
aııında, yangınlann bir harabe fellketlere Hbeblyet Yerenlere 
haline ı•tfrdiji JU•alannın kOl IAnet okuyorlardı. HOkGmetin 
yıiaaları kar111ında bazla ·ıaı ıu andaki vazife1l, bu fedakAr 
yatları d6ktlyorlar; aenelerden Yatan evlAtlarının kalplerinde açı-
beri çepheJerde kaa ve ateıle lan yaraları tedaYI etmekti. Fakat 
ettllderl mllcadelenln mllklfatını ( ArKaaı •ar ) 

S.Jfa 11 

Adliye Koridorunda .. 
~~~~~~~~~~ 

Başını Yakan Adamla Oğlunun 
Karıılaıan ihtiyar Kadın 

Vakit ubab.. Saat dokuza 
yakla11yor. Mahkeme kapılannın 
henllz hiçbiri açılm&llllf. Koridor
lar tenha.. fakat merdiven başla· 
rtnda, kanepe kenarlarında Uçer, 
dörder kiıllik ıruplar eksik detil. 

ikinci Sulh Cezamn Aau Ce
zaya aapan köteslnde pençere 
dibindeki tqtan ••dire Uç kadın 
oturmuf. Biri ihtiyar, diğer ildal 
taze.. konuşuyorlar .• ihtiyar kadın 
dertlll Yana yakıla bir ıeyler 
aalabyor: 

- Ah 16raeydinfz onu.. bir 
boy, bir poa.. ulan albl leli bplo, 
Hiç kıyılacak kim1e miydi ol .• 

Tam bu esnada mermer mer
dlYenlere çarpan nalçah ayakka· 
baların Hrt ... ıerı ifitUdl. Ve iki 
ıtıaıtılD jandarma lnDnde kelep
çeli bir mabktim Ap C.za 
kapııı 6nlne ıetirildi. 

- ihtiyar kadın mahkümu 16rl1r 
16rmu heyecanlandı: 

itte! itte evlldımaa canına 
kayan adam.. 

Seıi titriyor. Çehruia rengi, 
bakıflan değiflyor.. lht11arlatın 
Jhlble Yerdlti çizıiler lçiai 111la
tan ba IOD elemle bir kat daha 
lomb derlnletlyor. G6derinia 
6alnde uzaldqmı1t uautalmaya 
bqlanm11 bir hayal yeniden can
lanıyor gibi .• 

- Ah ••lldım, ••llchml 
ihtiyar kadın arbk kendini 

tutamıyor. Ve •llerinl yt\ıtıne 

l 
kapayarak hGngür hBngtlr afla• 
maya, sarada 1ar11la hıçkırmaya 

bqlıyor. Tam yirmi dakika, ne 
yanındaki tazeler, ne etrafına 
toplanan meraklı insanlar b11 
acılı anayı ıuıturamıyorlar. Bu 
ağJama kadının içinde alevlen .. 
ateıini gözyaılarile ıöndtırünceye 

kadar de'fam ediyor, nihayet 
biraz ıllldinet bulup yanındaki
lerin refakatile oradan uzaklat
brılarken iki jandarma ortaamda 
oturan elleri kelepçeli ıuçluya 
ıon bir naıar fırlatarak söyleniyor: 

- Dl!erim Allahtan bula11n. 
Hem bu elemli Ye ihtiyat 

anaya teeelll vermek, hem de 
dBnyada yapılan bir ıuçun, ceq. 
llDID da dtıayada çekileceğbal 
anlatmak ı.tejile dudaklarımm 
kıpırdanıyor: 

Ve orada bulunanlar, ihtiyar 
nloeyl ıuçlunun üzerine ablmak
taa ıUç menedeblllyoruı. V • bu 
ıuretle Adliye koridorunda bl• 
badiıenln 6nil alınmaı oluyor. 

Amerika Körler 
Cemiyetinin 

Sekreteri 
Dünkü Konferan•ında 
Önemli Şeyler Anlatb 

Nevyorkta Körler cemiyell 
mneniıi Ye fahri Mkreti Mi.ter 
Vialfretbolt Malther din ak,.. 
Onl•enlte konferaaı Alonuncla 
bir konferanı ••rmittlr. 

Bay Vinifret bu koaferansnıda, 

k6rlerln görenlere yapablleceklerlt 
ıarenlerin de körlere kaqı yapa 
mak mecburiyetinde oldukl.,. 
t•Y Jeri izah et mit •e etaılı maile 
mat vermiıttr. 

Konferansta birçok dlnleylel 
ha:11r bulunmuttur. 

Çobanın Cesedi 
Morga Kaldırıldı 

Mecidiye köyllode tuğla b ... 
manian ci'farmda Hristo oil• 
Sotiri adh genç bir çobanın &lıe 
dUrtUdüğllnll yaı.mııtık. Hadiıeye 
müddeiumumi mua'finlerinde ı Bar 
Sabri el koymuı ve bbbıall Bar 
Salih Hatim de dlln cesedi yeriltf 
de muayene etm'şt i r. Cesedin U9 
yerinde tam ( 35 ) saçma ya•ll 
teablt edilmiıtir. Saçmalar n çıka• 
r.lması için de ce1et morı s kal
dıra mııtar. Suçlu Mehmet !c-minde 
bir bcııtan ıahibidir. Gece Sotiı+ 
nin koyunları soğan tarlasına g1 ... 
miı. BuyUıden çıkan k vgodaa 
ıonra Mehmet eve koımuı 'e aw 
çiftesini alarak Sotlrinin önllne 
geçmit ve liç defa boşaltarak 
öldlirmüıttır. Mehmet te•kif .dllt 
mittir. 

Kızılaya Bin Liralık 
Yardım Y aptldı 

K aılay kurumu l.taabul MI•~ 
aillitin den: Kurumumuza bin lira 
tıılamak auretile çok deterli b 
batlılık glJateren, Sirkecide Müla9 
darzade h&Dıada 27 •a:rıda Mühen .. 
lıaJ Hayri'ye candan arzııüluaa 

olunur. 

LLOYD EXPR•SS 
poıtaıını yapan vapurlanmız, 6 U... 
ıiran Perşembe günü unket edeo4 
., PILSNA,. vapurundan batlıy_. 
limanımızdan aabah 10 yerine 9 ela j 
hareket edeceklerini muhterem haııfa 
bildirirler. -(ı 
LLOYD TRIESTINO ACENTA91 
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Yazan: 

All 
Rıza 
Seyfi 

Deli Asla Tefrika 

No. ıu. 
41 

fi 

Her Taraf Derin Bir Sükun İçindeydi .. 
Maral Hanım bir az durduk· 

tan sonra - fakat bu defa gö· 
rUnilr bir teessürle - yine aöyl .. 
meyo ba9ladı: 

- Dediğim gibi, yirmi yıl 
önce, babanla yine bu odada, 
yine böyle bir gecede otururken 
ondan bir ıey ya\varmııtım: 

- " Beni Aslandan önce öldürl,, 
~miıtim. Şimdi de yine bu oda· 
da senden rica ediyorum, benl 
kız kardeşin yıldızdan evvel öl· 
dür ve onun haberi olmadan 61· 
öldür 1 Onun düğünü görmeyeyim, 
bilmeyeyim! 

Bu korkunç, feci ıözleri, ihtl· 
mal beıeriyet tarihinde asla 
söylenildiği işldllmemiı ıöı.lerl, 
onlardan daha korkunç vı daha 
ftci bir ıükiit takip etti .• 

Artık Aalanın anneal de .ha· 
rikulade metanetini kaybetmlt 
gibi idi. 

• • • • • • • • • • • 
Duvardaki garip ıekllll ıaat 

bile bu meıum sUkunett•n bıkmıı, 
artık bu bale tahammül edemi· 
yormuş gibi birdenbire llrperdi, 
ıilkindi; o kurşun gJbi sUkiinetln 
yllıüne haykırmak için birkaç 
defa hırıldadı. 

Aslan Bey mJnderin üzerinde 
mermer bfr heykele dHnmüıtü, 
blrıey duymuyor ve birıey işit· 
miyordu. 

Maral Hanım daha oğlunun 

yanında otur uyor, parmaklarUe 
oğlunun saçlarmı yavaı yavıı 

okşuyordu. 
Milyonlarca inaanda bir inH· 

nın batına gelm~yen Ye gelmeyecek 
bir keder ve acı içinde ezilen, 
kahrolan zavaJJı delikanlıyı biraz 
kendi haline bıraktı. 

Sonra yavaşça dedi klı 

- AaJan, artak yeter; çocuk 
mu olacaksın? Bu işi artık konut
tuk1 bitirdik; timdi tutsak ( Na· 
dolol) ye gelelim .•• 

Aslan Bey ( Nadolnl ) lımlai 

lşidince gövdesi baıtan •t•iı 
e~ktriklenmiı gibJ tekrar titrecll 
ve kan içinde kalmıı iri 
gözlerile annesine baktt. Bu 
gözlerde ıu aralık pek az akal, 
ancak nAmütenahi bir kin Ye ih
tiras var gibiydi. Bir an için aesl· 
Dl çıkarmaya kudreti kalmamıı 
gibi durdu, sonra hızla ayağa 
kalktı: 

- Evet iyi aklıma getirdin 
anne, (Nadolni) ye geleliml Şimdi 
~ldeceğim, bu yılan yavrusunu 
ellerimle botacağım; Tllrk kanı 
içmekten doymıyan bu kahbe, 
met'um (Nadajdl) soyunun cılaz 
piçini, başmı duvarlara çarpa çar• 
pa, öldtireceğlm. 

Ve 1arhoı gibi sallanarak oda 
kapısına doğru yllrUmek istedi. 

1 

Fakat annesi çevik bir abŞla onun 
önüne geçti ve ellerini tuttu. Kızgın 
hatta çıldırmıı delikanlı manya• 
tizme edilmiş gibi bu met1n kadının 
manevi nüfuzu altında duralamııta. 

Maral Hamm inandırıcı ve çok 
tatlı bir aeıle: 

- Sus, yiğit aslamm, ıuı 1 
dedi, kendfne iftira etme, 11a 

ceUAt değilsin, ıen bu fti yap· 
mıyacakıın; sllahıız ve elinde esir 
kalmıı bir za't'allıyı öfdUrecek bir 
namert bizim soyumuzdan yeti· 
ıemeı. Sen kahraman babasmıo 
mezar toprağını acı ve utanç ile 
titretecek oğul değllıinl Öfk~ni 
önllno geçecek binlerce ıilihh, 
aavalb dllımana ıaklaı arkasında 
bir anne ağlayan bu Nadolnfyl 
bırak ıitalnl. Erkek olduğun için 
derin duyıularmı anlayamıyacağm 
annelik yllreğinl buglln ben ıana 
karşı koruyorum 1 

Bu •özler Aslanın akhnı biraz 
baıana getlrmiıti; elini ter içinde 
kalmı~ alnlDin llzerinden geçirdi 
ve bitkin bir ıeıle dedi ki: 

- Anacığım, anacığım; beni 
utandırdtn ve delilikten, alçak· 
laktan kurtardın. Nadolniye do· 
kunmıyacağım. Fakat onu bırak· 
mak neden ? Nadolnl e1tmizde 
oJuraa aeninle Yıldızı olıun bu 
kaleden sağ çıkarmıya Nadajdiyi 
kandıramaz mıyız? 

Maral Hanımın yllzUndo acl 
bir gülümseme görUndU : 

- Ne çıkar oğlum? Ben ve 
Yıldız gibi, iki Aciz ve hayatta 
bU11biitun kimsesiz kalacak ik1 
kadının kurtulmasının ne değeri 
var? Bu kalenin içinde aile 
cennetJerlni alevler aardığı 
ve binlerce gelinlik kızların, 
masum yavruların kendi sıcak 
kanlarUe yıkanarak kara toprağa 
uzandığı, Aalan Beyin Subuska 
ovasında bet on yara ile düşüp 
bafl blr Macar mızrağı ucunda 
sevinçle gudlğl gUode, yalmz 
ben ve yıldazı mı kaleden kolları-
mızı sallıyarak kurtulduk diye 
çıkacağız ? BUytik babamızm, 
kılıçla aldıkları bu kaledeki me· 
zarlarmda, bu iki kadına da yer 
yok mu ? Hayır, sevgili Aslanım, 
hayır ; sen kader Ye kıımetin zo· 
runu tammamıya çalıııyoraun ; 
fakat onun kolunu bükmek çağı 
artık geçmiıtlr. Sen benimle kız· 
kıudetlnl koyun koyuna babamn 
yanına gömersin ; senin de Allah 
yardımcm olsun 1 

Delikanlı acılarla dili tutulmUf, 
ne &öyHyeceğioi, ne yapacağını 
ıaıırmıı duruyordu. 

Maral Hanım devam etti : 
- Hem Aslan ; dediğin zaten 

olacak fey değil ; sen (Nadajdi) , 
(Rezin oğlu) gibi heriflerin sözle· 
rinde dorac.aklarına naaıl inanı• 
yonun. 

( Arka8t var ) 

1 EmlAk ve Eytam Bankası ilanları 1 
Jstanbul Dördüncli icra Memurluğundan; 

lvvelce Beyazıtta Mitbatpafa caddesinde 1 No. lı hanede mukim 
iken ılmdlkl lkametgihı meıhul Bay Bekire 

' 5 Emlak ve Eytam Banka11 lıtanbul Şubeıinden. maaıımzı Iskon• 
to ettirmek suretile borç aldığınız 45, 50 • K1rk bet lira eUI kuru· 
ıuo yüzde 9 faiz ve yüzde 5 ücreti vekAlet ve icra maıraflarUe 
b :rlikte tahsili için mezkür Banka vekiJinin verdiği takip ve talep 
üzerine açılan 934/4709 No. lı do&ya ile tarafınıza ıönderilmlt öde
me emri ikametgahmızın meçhullyetlne binun tebliğ edilememiı ve 
bu kerre ilanen tebligat ff asına karar verilmit olduğundan ilan ta· 
rihinden itibaren 20 gün içinde yukarıda yazıb borcunuzu ödeme· 
niz veya bir itirazmız varsa bildirmeniz ve yine bu müddet içinde 
mal beyanında bulunmamı; ödeme emri tebliği yerine K•çmek Dze· 
re ilan olunur. (135) 

SON POSTA 

Men 
Çiguyem .•• 

Demek benden bir parça 
ekmek istiyorsun ha ?.. Ben aana 
bir portakal vereceğim. Doktor· 
lar vitamini Yar diye hep porta• 
kal tavıiye ediyorlar!. 
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Onitürk Ve Anadolu 
Tahvilleri 

Borsada dün Ünitürk ve Ana
dolu tahvilleri tekrar yükselmeye 
baılamıştır. 28 lira yedi buçuk ku· 
ruştan açdan Ünitiirk 28 l:ra 45 
kuruıa kadar yükselnıişlir. 

, ' 
IOSMANLI BANKASıl 

1 

TÜRK ANOI"tM ŞIRKE11 
TESİS TARlHl: 1868 1 

S ermayeBi: 10.000,000 İngiliz lirası 

Tlirkiyenin başlıca şehirleril13 

Parla, Mareilya, Nis,Londra ve 
Manoeeter'da. Mısır, Ktbne, Irak, 
İran, Filistin v.- Yuuanistan'da 

Şubeleri, Yııgoslavya, Romanya, 
Sııriyı ve Yunanistan'd-. Filyalleri 

vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar 

... Dr. lbrahim Zati 
Belediye karıısında Piyerloti 

caddemJnde No. 21 
H•rwü• ötleden ıonra haı taları :u 
kabul eder. 

Haziran ~ 

,r 
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L------- Almancadan nakleden : Hatice Hatip -

BAHSE TUTUŞANLAR 
Bu akıam da küçük ıehrin 

btitUn borjuvalarl kahvede her 
akıamki ma1alarında toplan .. 

I 

mı9lardı, avukat: J 
- Yanılıyorsunuz dostlarım, dl· ı 

yordu. Her gUn elimin altından 
geçen bJnlerce da valaran içinde 
11izl alAkadar edebilecek hiçbir t•Y 
anlatamıyacağım. Çünkü zamanı
mızda hayal kudreti yoktur. Es· 
kiden hırsızlar bile iyi aan'atklr· 
lardı. DU1UnUrler ve bUyUk vur· 
gunlar yaparlar. (Elegant) ıeyler ... 
Halbuki ılmdf, bllttın bırsıılık 
vak'alar1, bayağı, adi ıeyler. Ce· 
ıaretJi ve kurnazca hazırlanmıt 
birıey ğörmiyorum. 

Bu 111rada yan ma1ada otu• 
ran bir genç yerinden doğrularak: 

- Affedersiniz ef endlm, dedi. 
Bana öyle geliyor ki yanılan siz,. 
ıiniz. Bana mtlıaade ıdlnlı ben 
ıize bunu iıbat edeyim. 

Maıadakl mıanlar birbirlerine 
hayretle bakblar. Böyle konuşan 
çocuk fevkalAde iyi ,ıylnmlı olan 
blr insandı. Üıtellk de fevkalAde 
kibar tavurları vardL 

Eğilerek kendiılnl masadaki· 
)ere takdim etti. ismi; tanılmıı 

bir aristokrat ailesinin lıml ldL 
Müddeiumumi: 
- Bu şey hepimizi alikadar 

eder· Her Baron, diye cevap verdi. 
Sizin kurnazlığınızı ve ceaaretinizl 
denemek isterdik. Fakat ıöyleyin'ı 
bakayım bana.. Hangimizin cep 
saatini belll etmeden çalacaksınız? 

Sulh mahkemesi reisi: 
- Benim aaatim bilezikli b ir 

aaattir, diye gUJdU. Fakat dostu• 
muz eczacı efendinin ceplerinde 
bir dolaşmak epey karlı bir iı 
olacaktır. O, bizim iehrin en 
zengin insanıdır. 

Hepsi gUltişUyorlardı. Ve ecza· 
cıbaıı suratını asıyordu. 

O da bütün hasis insanlar gibi 
herkesin kar~ısında ıervetindeo 
bahsedilmesini sevmezdi. 

Del.kanh: 
- O halde, dedi, size bahse 

tutuşmamızı teklif edersem ka· 
bul eder misiniz. Ben ikl ıaate 
kadar eczacı efendinin karısının 
inci gerdanlığım çalap buraya 
getireceg;m. Getirmezsem size 
bir para vereceğim. Getirirsem 
siz bana verirsin:z. 

Eczacı kendisinden geçmiıti: 
- Benim ev;ı olduğumu ve 

karımın i ci gerdanlığı bulundu
ğunu nereden biliyorsunuz? Diye 
sordu. 

- E.inizdekl nikAh halkasın· 

dan. 
Tek taşlı bii pırlanta yllzU· 

ğUn a '.tında duran nikah yUzliğU· 
nU işaret ediyordu; 

- Tabii sizin zevcenizin inci 
gerdanlığt mtıhakkak vardır. 

- Bt.n böy1e şakalardan ve 
bu nevı bahs:erc!en hoşlanmam. 

Dedi, eczacıyı kimse du leme· 
dl. Baron bazrt tlerile yap.bu 
bahsi b:r kiğıda yazdılar, hepıi 

imzaladı. 

Ecıacı sinir içindeydi. Böyle 
blrıel' yapılır mıydı hiç ? Diye 
düşünüyordu. Bu yabancıya üste
lik bir de evinin adresi verilmişdi. 

• Genç Baron hepıini selamladı. 
Tam kapıdan çıkarken eczacı 
arkasmdan: 

- Baron hazretleri, diye ba· 
ğırdı. Size bir ıey ihtar etmek 
isterim. Eğer evimin ilk katında 
merdivenin karşısındaki kapıdan 

i ;eri if Jrerseniz, bana cevap ver· 
ı ıek mecburiyetinde kalırsınız. 
Orası karımın yatak odaaıdır. 
Mücevherleri oraya koymayacağı· 
nı elbet de tahmin edersiniz. 
Kıymetli mücevher yatak odasın• 
da &aklanmaz. 

Masadaki inaanlar heyecanlı 
idiler. Bu küçük tehrln yeknesak 
bayatı içinde küçük bir macera 
onlara pek hoı geliyordu. Amma. 
Bu macera için bir de tehlikeye 
düşmüş bulunuyorlardı. Maamafib 
hepsi beklediler. 

Jf. 
Baron kahveden çıktıktan 

sonra doğru şehrin kUçtık parkma 
gitti. Tam bir saat bir bahçe 
kanapesinin UEerinde oturdu. Ve 
kolundaki fıaat on biri gösterdiği 
vakit yerinden kalkarak yine 
ayni sakin adımlarla kahveye 
girdi: 

- Efendiler, dedi, hakkanlZ 
varmış, bıraızhk, kurnazca hınız· 
lık kolay birşey değilmiş, eczacı"' 

nın evine giremedim. Bahai kay• 
bettim. Buyurunuz çeki. 

Cebinden bir çek çıkararak 
hiç tereddüt etmeden imzalamışb. 
Ve sonra: 

• - Neden çalamadmız, diye 
soran eczacıya: 

- Eve s;cirdim fakat mllcev• 
herleri ele geçiremedim, dem!ftİ. 

- Kanının odasma da iirdi
niz mi? .. 

- Hayır .. S :zterıblh etmiıti-· 
niz ya.. . 

Bu defa eczacı içinden gülü'" 
yordu: 

- Tabii efendim, diyordu. 
Size ben öyle ıöylerim. Siz de 
bana inandıktan sonra nasıl hır· 
s zl.k edebilirsiniz? Görüyonunul 
ya bugünkü günde, avukatın ıö)"' 
iediği g.bi cesaret, cür'et "" 
kurnazlık ortadan kalkmıf. 

Genç adam omuzlarmı ıilke· 
rek: 

Ne Yapalım, dedi, bah•6 

( Devamı 13 llncü yuzde ) 



S Haıiran 

Tefrikn No ı 7 Habra Sahibi: Emel Rıza l5 • 6 • !l:lfi 

Dedim. Muallime Anna, ıöz· 
ltrini gözlerime dikti: 

- Emel!.. Galiba ıampanya 
baıına çat pb. Hadi 1eni bir 
~öşe; e götüreyim do b:raa iıtlra· 
hat et. 

Diye, cevap verdi. 
Iırar ettim: 
- Hayır, hocam.. emin ol ki 

~•fama tamamile malikim. Yalnız 
tu ıualime cevap nr. 
~ Dedim... o, daha büyük bir 
•yret &österdl: 

- Ne tuhaf ıual bu, EmeL. 
••na bu aözll kim ıöyledl? 

- Hiç, biç kimH a6ylemedl. 
~•nıin danıederken, eıki bir 
111tıpta okuduğum böyle bir 
tOnıJe hatmma ıeldi. Billyorau· 
la11z ya, ainir mHeleal.. fimdL 
hunun bir hakikat olup olma• 
dıtını anlamadıkça içim rahat 
•lıııeyecek. 

Muallime Annı, o, bembeyu 
l>arnıaklarile çene mi Hvdi: 
~ - Haaa.. timdi anladım 
llıel... Hayır.. mUaterib ol .• 

teaıız kapta duran ıaraplar, hiç· 
bır zaman ekıimezler. BU,klı gOD 
l•çtikçe, kıymet ke1bederler. 
~buıuı Hnin için tellı etmeye 
taç IOzum tok. Daha evlllik haya• 
llın kapııını ,bile ıörmedln. 

~Yle bir me1eleyJ, izdivaç gUnO· 
il Oıerinden on yedi sene ıeç• 

~itten ıonra düıtıneblliniu. Hadi 
rtı Ofeye gidelim de, birer dondur

' yiyelim. 
Cevabını verdi. 
Allah razı olıun, muallime 

~lanadan.. Dondurma, Yllcuduma 
~•ıd aerinlik verdi 111, onun ıöz• 

ri de kalbime öylece ferah 
-•rdi. Y okH bugUa lıl11ettltlm 
letinç ve aaadet.. O, para yll· 
:•nde ıımarmıı herifin ldlıtabça 
•kUfl Ye ahmakça ıözlerl yll
•Gııden zehir kesllecektL 
d Derhal aklımı bıııma topla• 
~·ın. Danı teklif eden ı•nçlerl, 
~rer bahane ile batımdan aavdım. 
d •bahk etmek ihtimali olmayan 
~ha yaıh adamlarla oynadım. 
) •le Her Groıman'clan kıyı kı· 
1 kaçtım. 

'-.! am ıaat ılrmi iç buçukta, 

IÇiNI 
avdet ederken, Her Groaman hlıl 
otomobilimize kadar tefyi etti. 
Hepimize &) rı ayn birer buket 
hed:ye etti. Fakat, mUdürenio 
yıınından bir &antim bile ayrıl· 
madığım için, artık bir ıey ıöy· 
liyemedi. 

Şimdi, yorgunluktan bitkin b:r 
hal?e . olmama rağmen, LugUo.kU 
net e ve aaadetımin verdiği kuv· 
vetle fU 1atırları yaJ.dım. 

Bu yazılarıma hltt\m verirken, 
t• cümleyi de ilave ediyorum: 

- MlidHremlıln bugUnkU söz· 
lerl, pek haklı imiı. Gündüz, 
o sözleri pek düğllm]Q buluyo· 
rdum. işte timdi.. O düğümleri 
birer birer çözmiye baıhyoruıo •.• 
Meğer, erkekler, ıöuOI avcılığına 
çıktıkları zaman, n• ij'renç ılllh· 
lar kulJanıyorlarmııl.. 

1 O Haıira 1980 
E•enbah • Mektep 

D8o gece, yorıunluktan hiçbir 
ıey konuıamamııtık. Bu aabah, 
bahçedeki bUy.Dk camekimn 
önOnde toplandık. Hocalara ltit· 
tlrmekten korkarak konuımıya 
baıladık. fierkH, Her Groımanin 
evinde baıına ielenleri anlattıkça 
1Dlmeden bayılacaktik. Vay kur
naz avcı vay.. Meter bOtnn bu 
parlak ziyafeti, mektebimlzin ıe
refine değil, bizi birer birer bıl· 
dırcm gibi avlamak için vermif. 

Arkadaılann anlattıklarına 
ı&re, ...._az çok bana ıöylediğl ıöı• 
lere yakın hiklyelerle • hepılne 
ayrı ayrı niıanlanmayı teklif etmit-
Hele, Yunanlıtanla bir talebe olan 
( Anaıtaıya ) ya: 

- Yaran mekteple aJAkamz 
keılliyor. Memleketinize aidlncl
Je kadar birkaç ıUn ben de mf1afir 
kalınıı. Bir hafta, beraber J8f•· 
yalım. Birbirimizi tecrObede bu
lunalım. Eter benden memnun 
kalıraanıı, derhal nlıanlanırız. Yok 
eter memnun kalmauanız, ılze 
on bin mark Yerlrim. Bu para, 
memleketiniz için bir Hnettlr. 
Sizin lçla de kıymetli bir cihaz 
olur. O zaman letediilnlz adamla 
izdivaç edeblli11lnlz. 

(Arka .. nr ) 

lstanbul 
---

Üniversitesi .• 
Kıymetli Bir 

Daha 

Nar.mi Asaf 

~it ~•tınbul Univeraiteıi kıymetli 
~ ıUnı adammı daha kaybettL 
._:'. . fen fakültesi gayrı uzvi, sa· 
~ " kimya profesörü Nazmi 

•af dır l . 
\ı ~inı arkadaşla rı , eski ve yeni 
fa._~ elcri, ke :d ini Stvenler tara· 

•11 ebediyete terkedilmlı olan 

Fen Adamını 
Kaybetti 
l Nazmi A1af aıkerl tıbbiyeden ne

ıet •tmiıtir. 
Gençllj'lnin ilk samanlarında 

"neıriyatı muıırH,, ıındaa dola11 
merhum Yuıuf Akçora · ile bera· 
ber Ffıana ıtlrBlmlı olan Nazmi 
Auf, bir nalık kolayını bulmuı, 
oradan lnlçreye firar etmiıtlr. 
Naıml A1af orada 11 aene kim
ya tahıll etmlı, bir aralık DBparb 
enlıtlUlıOnde uıun mOddet labo
ratuvar ı•fliji yapmııhr. 

Nazmi A1af, mütareke ıama· 
nanda lıtaabul Univeraltealne da· 
bil olarak laboratuvar ıefliji, 
mua•inlik, muallimlik yaptıkdan 
ıonra kııa bir zaman içinde mn
derria olmuıtur. 

Nazmi Aaaf, lniveraitede ya• 
palan ıon deiiımelerde fenfakDl· 
teıi kadroıundan hariç kalmıı, 
Tanıiyon fazlalığından mUtevellld 
baataığı da her aUn tiddetlnl 
arhrmıştır. 

Nihnyet Nazmi Aıaf bu ha1-
talıktan kurtulamayarak bayata 
gözlerini k•pamııtır. ÔlOml bir 
ka)ıptır. 

SON POSTA 

ÖzTürkçe 1 
Çahşmaları _I 

On Sekizinci Liste 
1 - SDdık • Bayrı 
Sadakat • Ba)rıhk 
Ör~ekler: 1 - Biz dostlukları• 

m;za bayrı ve bağl.ytı. • 2 -
Bayrılık en yUksek inaanlık va• 
sıf Jarındandır. 

2 - Lehte, lehinde - Yana 
~ehte olmak • Yana olmak 
Ornekler: 1 - Bu iıte ıizln fik· 

rinizden yana değiliz. - 2 - Ben 
böyle önergelerden yana ola· 
mam. 

.3 - Lehinde söylemek-iyi· 
l:ğini" söylemek 

Örnek: O, her yefde sizin iyllitJ· 
nize SÖJ Jer. 

4 - Leh dar • Y anat 
Örnek: Ahmet sizin en coıkun 

yanatlarınazdandar. 

S - Aleyh • K~rşı 
Aleyhde olmak • Karıı olmak 
Aleyhde söylemek - KRrfı 
ıöyJemek 

Aleyhinde söylemek - Kısto
lOğüne söylemek 

Aleyhdar • Karşın 
On Dokuzuncu Llate 

1 - Tefevvuk-Üııelmek, Oıt· 
olmak 

-Faik, MUtefevvlk - Üıt, DıtUn 
Tefevvuk • Üıgeleıe, Uıtolma, 

UıtUnlUk 

Örnekler: 1 - DUımana yalnız 
ılllhça değil, kafaca da llıtolan
lardır ki harbi kazanırlar • 2 -
Bu itte Ahmet, Mehmede na
geldi. • 3 - Düşmanın nıtnn 
kuvyetferinl dağıttık. - 4 - ı .. 
tedljimiz Türk ıençliğinin yal
nız zeki değil, ıra OıtDnlUğUdUr. 

2 - TekaddUm etmek. Ôn-
ıelmek 

MUtekaddlm • Önceki, 6nıelen 
Kıdem - Öncelik 
Örnekler: J - Niçin her itte 

benden ISnielmek istiyorsu
nuz. • 2 - MUtekaddlm art· 
ıemde bildirdiğim aibi.-Öncekl 
aunumda bildirdiğim aibl. 3 -
Aıker erecelerinde (rlltbelerin-
de) öncelik, baılıca eıaalar• 
dandır. 

3 - lbti1aı • Uzuğ 
MUtehassıs • Uzman 
Örnekler: 1 - Aarımız, her ıey· 

de uzuj aıradır. • 2 - Ekonomi 
Bakanlığına yeni bir Alman 
uzmanl gelmiıtir. 

4 - Muhtelif • TUrlU 
Örnek: GUnUtı tUrlD haberleri 

arasında en dikkat deierl, 
ltalyan • Habeı anlaımazbjl 
hakkındaki ıoo karardır. 

S MUteferrlk • Ayrık 
Örnek: Eıkl den bir alimde ihtl· 

1as değil, malumata müteferrika 
Ye muhtelife daha çok hoıa 
ıiderdl • Eıklden bir Alimde 
uzui değil, · ayrık ve tllrltı bil
giler daha çok hoıa giderdi. 

Nota Gazetemize ıanderilecek yazı· 
larda bu kelimelerin Ü•maoheaları
aan kullanıl•ama•ını rica ederiL 

--. .. ·····················-··················-·-·-·-· 
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Kanıuk eosan .. ı mtiıtahıaılarındu: 

KREM BALSAMIN 
CUdt n t•Jalll itimat •lll Haellk 
blr ılb•llik kremidir. Blı defa 
( KRBM BALSAMIN) kullaaaa 

ltqb kn• bllaa•u. 

Sayfa 13 

Seget Geldi 
Bugün Taksim Stadında Bir Hazır

Muhtemeldir lık İdmanı Yapması 

i --
Gelen lıılaoar miıafir)eı 

Don Macariıtanın Seget futbol yapılacak aeçme mOıabakasına 
takımı Romanya yollle ıehrimbe eıaı olmak here tecrDbeli ııUref-
ıelmittir. çiler araıında bir mllaabaka ya· 

Seget tal<ımı on bet oyuncu, pılacaktar. 
iki idareci ile on yedi ıporcudan 
ibarettir. 2 - Bu ehemmiyetli mU1&ba· 

Macar takımı ağlebilbtimal 

buiÜD Taksim •tadında bir ek· 
zersiı yapacaktır. 

Avrupa kupalı maçları için 
IOıumu kadar idmanla bulunın 
Macar takımmın ıehrimizde yapa
cağı iki maçı da iyi bir farkla 
kazanmalı mümkllndllr, denlleblllr. 

Akdeniz ••mplyonaaı Ati•· 
tlzm MUsabakalara 

26 Haziranda Atinada icra 
edilecek olan birinci Akdeniz 
ıampiyoneal atletizm mOaabaka· 
ları, Yunan intihabab dolayıalle 

ı•ri bırakılmııtar. \ 
Akdeniz müsabakalarında at• 

letlerimizln:de muhtelif mU1abaka· 
lara lıtlrak edeceii kararlatbnl
mııtır. Akdeniz birincilikleri Tem
muz iptldalarına bırakılmııtır. 

Cumaya GUr•t Seçme 
MUaabakalar1 Yapılacak 

GUreı heyetinden: 
1 - 8161935 Cumart11I ınna 

aaat 14 de Kumkapı idmanyur
dunda açık havada, güreı fede
ra1yonu nezareti altında ileride 

kaya bOtUn tecrübeli ıürefçllerin 

1lrme1I mecburidir. 

3 - iki kilo tolerana vardır. 
Alman Mektebinin Spor 

Bayramı 

lltanbul Alman mektebi önO

mUzdekl Perıembe ıllnU Takıim 

ıtatyomunda 2 inci ıpor hayra• 
mmı yapacaktır. Bayramda 1500, 
3000 metrelik ko9ular yapılacak, 

halk danaları ve valıları oynanacak, 

beden hareketleri ıöıterllecektir. 
-------------.---·--

Pendik Gençler BlrllAI Bat· 
kenhlından: 

1 Mayıs 935 tenberl eski üyelerin 
tecdidi kayıtları yapılmakta olup kayıt · 
iti 16 Haziran 986 de biteceğinden o 
saman• kadar kayıtlaıını yenileştlrecelr 

üyelerin müracaatları. 

TGberkGloz CemlyetlDin toplan~ı•ı 

l•tanbul TGberkGloa eem iyeti, bu 

yılın aoa toplantı11nı 5 Haziran çar"' 

ıamba •tlnG ıaat 18.50 da Catalot• 
tunda ebbba odHı aalonunda yapa• 
caktır. Batan Azanın •elmeleri rlea 
olunur. 

BAHSE TUTUŞANLAR 
( Baıtarafı 12 inci yüzde ) 

kaybettik çareai yok. 
Ve dııarı çıkıp gitti. 

• Yarım ıaat geçmişti. Birden· 
bire kahve kapııı açılarak içeriye 
-telaıla bir kadın girdi. Onların 
maa&1ına doiru ağlıyarak koıu

yordu: 
- Kocam, kocam n• oldu 

ıöyleyiniz bana? 
Bu kadın eczacmın karııı idi. 
- Şekerim bir ıeylm yok .• 

Ne oluyorsun, diye eczacı yerin
den fırladı. 

- Bir ı•yin yok mu?.. O 
halde neden bana o adamı yol
ladınız? 

- Hangi adamı? 
- Demin ııellp sana inme 

lndljinl ıöyleyen delikanlıyı. 
Herkes hayretle biriblrlerinin 

yOzUne baktılar: 
- Ne oldu? Anlatsana! 

- Biraz evvel kapı hızlı, 
hızlı çalındı. Ben· 1tnin anahtar· 
ları unuttuğunu zannederek pen• 
çereye ııittim. Dııarı bakınca aıa· 

iJdan ı•nç bir adamın beni 
çağırdıtını glSrdllm ve merdiven• 
lerden yuvarlanırcaama indim. O 
bana, 1&na kahvede inme indiğini, 
beni çıiJrdıklarını, kahveye ııötll· 
recetlnl 16yledL Ben de hemea 

yukarı çıkarak alyindim. 
Eczacı boğuk bir aeıle: 
- adamı nerede bıraktın? 

diye ıordu . 
- Antrede bıraktım. Fakat 

aıağı indiğim zaman orada yoktu. 
Beni beklememlı ııltmit diye 
ben de koıarak buraya geldim. 

Eczacının r•nai moımor ol
muıtu. Hakikaten ona inme inmek 
tızere idi. 

Hemen yerinden fırladı: 
- Eve sıldellm .•• Çabuk, diye 

batırdı. 
Hep beraber kahveden çık· 

tılar. 

... 
Evde herıey 1er1i yerinde idL 

Y almz yatak odasında tuvalet 
maHllDID arkaııoda iİZli küç0k 
bir dolap açık duruyordu. Dola• 
ban içi bomboştu. Masanın üzerin• 
de de bir mektup vardı. Mektubu 
açtılar ve hep beraber ıu 1&tır• 
ları okudular: 

" Bu mektubu okuduğunuz 
zaman henUz saat on iki olma· 
mııtar. Yani ıiz bahsi ka) betmit 
bulunuyoraunuz. Bunun için size 
verdiğim çekin karıılığmı banka· 
dadan alamazsanız bana kızmaya 
hakkınız obrıayacaktır değil mi!,, 

Saygılarımla 

(Baron) 



14 s.~~~·~=--=================~================·~~~O~N~P~O~S~T~A~====:::::::============::::.:====ııı:=1m1!!===""!======~H~•=•==•~~ 

İtalya Savaşı Habeş -
Başladı Demektir 

Hudutta Çarpışmalar Çoğabyor 
ftalya Askerleri Arasında Malarya Hastahğı Başgösterdl 

Jlab ... ıw,, 
bYpll lasftlslm 
•diteJeı dlflrdtL 
lagUt.,.,. gire, 
ıw,. JÜlDÜ ... 
•• Poeoektir· 
Qlakll lluollni, 
J.&ibdUi hal,a 
lmne&lerial Uha 
..... belde..,.. 
oık " Hab11 U&e
rlaı ..ıdanoaktar. 
Bir ltalyu ..... 
tal ı.., ta,iıt.re 
lıllkbMtial, ..... 
Iİ9tam • pgir............. 
lt1-oe*mül9at.. 
Jaam ediyoı. 

Babet tananlerl, AclilUabacla tanue •Jclam w MI Habet tananolll n•ada Nil• alırken.. 
Roma, 4 (A.A.) - 11 .. ,.. f ı,u ..... lde elclafaaa, " 20 ..... 

ltalya-Habef m boıwda çakaa hutaa•J• kalcbnlchinu bllc:llrmek
llldilede ltalyu Ye Eıltr.Werdea tetlir. 

Gloraale tl'ltall., lllr Habet 
JU•Wanaa bir lnıills doktoruna 
bakbtuu ft Habeflmtııacla dolqaa 
..... ajan n memarlanaıa 
Ualaal laadlHlladea IODl'a arlmlf 
oldutuau yazmaktadır. ltalyaa 
ıazeteal, baadan ıonra Kea1a ile 
.... u rereç (malzeme) s•ldijlnl, 

30 kiti ...... • .............................. ... 
Yine o gla So•ah .............. Rom., 4 ( A. A.) - laıllb. 

mOıtabllde çaka• NfD bir llle.U ltalyan • hama aybtmama ,, d .. 
laldiae de, ltalyan batlanaa al· Yam edea Giornale cl'ltalia pz .. 
daran Habeflerd•• 10 kadan ı-. ltalyaa •l tedbirlerini dotn 
lldOrlllmllftllr. babukta •• Habefiıtaaclald lnıt ba lzfllr ı•lltla "kapaL kap it 

rejimi ile,. karııtlak yaphjını •• 
Cibatideld Franaaz memurlaruua ltaıp ....,, Karan v ...... 11 .............. 

Loiı ... 4 ( A. A. ) - Habe
tfatanıa ltalyaya kaqa bir ulpa 
J•pbia hakkında Roma•• ..... 
ltabtr"er, bttylk bir kayp uyan
clannqbr. ltalJ'&D •nkametinia, ba 
hldileyl C.nevredeld hakem ko
mitelİnia yetkednden dışarı ıay
... ındaa Ye MI bir •Ddahaleye 
....... ide keacl keaclnl hakli 
,...uladea korkuluyor. 

&1a..ı çene, dla ..... ... 
,... ........ kotan· .. ... 
(llaUecl''-eıiml ,. ........ •••18-
1--. ya mlan tilladlt .eclecek 
olan komiteye we,.hat baıka bir 
Jeai kuruma ,_.emek imklnla• 
mı ı&DflJorluda. 

Ancak ba çenelerin, •a haaı• 
IPI amucllan a11fbr. Zira orduya 
klmldna ta,alarmda, hltla ya 
tatmama B. ..._.... lçla ~ 

olac•iam ..... ı,or n Romama 
b&an enel ıW hanklta ;eçmek 
kararım ...,.. ı.tem..tndea 
korkuyorlar. 

it.~·· ............ .. 
hut91ıll befladı 

Roma, 4 ( A. A. ) - Dola 
Afrikuaadaa dlD• 329 buta 
leci. db lhllDa n NapoU,. 
............ StefaalaJum,maı.. 
,... llUtaolaa · ........ 

lis ifçlm..Ujlal tenkit etmektedir. 
Bu ıuet•J• ılre, Habefimtanda 
buluaa lasllla ualbaJI Klifforcl. 
Habef blklmetiain 25 ,.ı lçla 
la,Utereala w .. ,.... latediilal 
llJlemlftlr. 

KUfforclaa h• .aza. Londra ile 
Adl•baba ar .. ndakl 11 .. batla
nn yelli bir deliU olarak ı&'ll
mllfttlr. 
· Habq hllkfimetl, ıerçe ba 
.ad tekzip etmiftlr. Fakat hlglllz 
ualba) mıa 16z!eri, atazc:la ajaa 
Mla ... ktaclir. 

AdiHbaba trealerlaln kalkma• 
•aaaada ,w.rdlld..t &likkatl 
7umaktadıl. 

Glornale di'ltalla s.-..ı. ba 
laadiHl.-in Habafİ8tua lnıflter .. 
ili&- badiliaa ,..... ebaılrte 

olduğu duyıua u nncejW 
yazmakta n rmluım llJI• 
hitirmektedln . 

lftes bltlll bmlar lçladir ki, 
azlatmaya ~ tHlille azalmak
tadır. 

Italyada Bir Takım Mem
nuniyetsizlik Hareketleri 

( Baparafa 1 lael ,Usde ) 1 Hab91H• hadudnM .... .. 
ar111nda tamuuı ildllatçılar, rllea kıtaat an-da ........ .. 
muaildfiaular, •ıflaar r .... mlar ta:aldar pkbja n ........ d .. 
" .....,..te profaklvl •ardar. bir çoiaaa ba Jkc:1ea telef ol· 

V~edlkte t..-kkll. eden ba- dup haber almm11 " ,. ... 
ıul bir mahkeme faf1Zaı aleyh• J•Y .. Ol'tUia J•Pu ı. ....._. 
darhp Ue lttiham edilerek teykif lu uker aiWeıW be,.ak '* _. 
ec:lilen (87) ldtiJi ıayet ~~r hapiı dfteJe dltDt •lftk· Hatta Ceno-
ceulanna mahk6m •tmiftir. Hat• Yada ubr m• ...... den aıtlrek• 
ta rinyet eclildiiine a&'e bunla· kep Wr blile wla kıflaya slr
na ••pt. mlddetlerlala J•klna mit .. ojallanam Afrika,. 
(678) ... ,. baliı olUJOl'lllUf. • • 

Eakl Tlrol •• pat -..ıı. Alto paderDmemelen ıçln nGmaylf 

A..I! tab ela 0---1-de ,.,.......... ...... da Na 
..... - •• • Wlll t -L!f ..... .. hl lfb "Salda yaptaldan l!bl J•pum,. ewu • ~ PH • • r. wlam• ...... hlr beyaw• sm, .... da ...... laıtaat 

••JI datatbklan için • h.., .,_ela da Wr ka7a• pkw•ı, 
,._. ldfl teftif ....... aı,ıt.Jda ......,.l•fttJr. 

--Tut llltlltelen ==== 
Eskişehirde Gördükleri 

{Baftarafl t lael ,..de) 
ŞimcM• EM:ipltlrde 1.ıaaa 

temyiz •d' •••il yak.da Aa
karaya .. çecek. Ba havadlt, 6'kl
.-..- Wr pldanna 1eYlaç 
•myor. Zira iki Jk elll,t .... 
aDenla memleketten pldp, •Y 

kiralanma •tuhlam •P•J ıider .. 
Mlecelaaı,. Hele bıu awkatlarm 
•Yinçleri f9ddeli. •• Çtlnkl onlar, 
1..ı mahkemedee binuuaclaa bar 
ka yeaüUlder, 1eriDdea batka 
ll~ld• ele uaarorlar~. 

ldfebirla •• bDylk denllal 
anlamak içia bir EaJdteYrliyl 
aorpya '•kmei• hiç !Dama yok. 
Zira bu, baldkatan n ber iki 
maada Ealdpbirla derdi, itlr .. 
çok harla bir illet kadar meydan
da. Obclar ld, orada albaıf IUl-
1e kalan bil' 1abe11e1, hatta kir 
Ye up bll. olu, ba derdi ıezer. 
Ba dert, luanlana aade ıl'slerlae, 
lmla1danna delil, ta cijerlerine, 
Bllderine kadar giriyor. 

Size h dereli, bir . orahma 
aizmdaa •• laot bir ntlld..Ue 
beraber ulataj'llllr 

- Geçenlerde, diyor, Fraua• 
elaa ıetlrtlbalt bir tanare ... 
a1ım1 bir aç.,. çalan11 •• dart 
bla metndea fazla ylbelclikt• 
........... , • .,ak bMar baH'az 
talebel.iae:· 

- Hayret, ...... laa7nt... 
Dart bin ••tr• JUkancla hile toa 
'fal' ••• 

Haldkatu Elkifehlria toza, 
Fraam tanuecinbı llzhll aıll
ballju aychrm17acak kad..- mlt
hll. Tos dal1a11, ıtl••tl bn'e art .. 
rek bptuja zaman, iki metre 
lalnlzde1d dolbı ka7ndl7or1UDm. 

Orada ba yazl:yet dewaa 
edene, ,nnea Mrlade, &ltfteldp 
dea ahnmq f&yle bir telsrafa, 
......... .-....-olm7.c.j• 

"-Ola ............ ~ 
...... _ aWbetl, seç•ld ıc... 

... fartıı···- ····- da ,_. ........ Qbaldl tem ..... 
ladle kanda .........,... , .... 
al, o kazada ,oTr ........ ... 
dbd a.-.br.I,, 

Bitin bnnlan J6rlp dlnledlk-
tn llOlll'a Jaaaa ıa)'l'lihtlyarl, 
Esldpblrcle, toz dalplanalD lav-
..,c1ea eYftl belediJeyl drlld .. 
Jlp 1atlrdDjlbal ıaaıyor. 

Fakat ,U.. delbl:•• ..,..... 
sin• auaraa, belediye itiyle bir 
kazaya ............ ludtl ..ı 
sarip tuafa, balh oldaju .... 
kamaa takcllrlae ele muh-... 
cloltam c 

- Bana Wç ...-a ı Diror. 
Ve _.._. llA•• .. ,_, 

_, .... , ............ e 
ilindeki Hbehl, har ........ ..... 
UHIK lhamdıır. Ha,. " ••ap 
.... hata .......... ....,.... 
depr. . .. 

f'.llrlıı ...... bracla ..... 
- 111aa1ııı•1r1. .... rolr. &er 
alla , • ......_ .. Wr ıın• 
........ il pm.,Ja. ,. .. 
ballç••• bir ı.ıta .......... 
bilirılnlL W.laatda Wr bardak 
Terbe ..,_. Y..dith* kanatla 
•kiıı•lr4e Wr taı ayraa jpW
lia ilan Hal•" .-ı lll'aiam• 
tm ft11eçeNll kıACa cll,.Jlm ki, 
WaUuWa bir ayda doyabilece
piz puayla, Eaklpbircle iki ra
hat ay s•çirebillnbıiL 

Size ~elalrln 11pta edebl
leeejbıb bir lıu•llyetlnl, bir 
mazbarlptlai daha anlata,_. 
Beni rezdina dost, lamlnt JUa
may•catım ae.Jd uhlbl bir zati 
ptennla 

- Bta ..... eledi, flllndar. 
A,hk baea 7lzell 11r.,. W. . 
v .............. .,.. ... 

talamdaa oW-h •·W. •er " ... 
•••• borca girmeden ıetln•"' 

Tabii merakla aordum: 
- Beaim bildijim. laeıı..., 

W. ki•ıelv, içki. bdaa, ka•~ 
hatta, ıinema Ye alıara slbi se 
l.ı bile lika •• ılbaala Ayar 
Bbaaenalep hu zaba ela ha.alllft311 
tlYl>ell olmam lbtm. 

- Ôylecl.rdel 
- O halde puaıa •• J 
- O, E.klpbirla • 

Yersl Yer• adamadır. Yani 
memur ma.,U. Jet•ahalclek' 
laur dolrtıarlar kadar ••al ~ 

Doltum, hapVi·d• 
wıM•I ..,...... waldt llll'·akll~ 
daa m•aloma plenl: 

- Fakat -.. wrclltl. Wslf; 
Ydljlm ............ d~ 
o ..... nrpl .... Ba, ..... ,,, 
1drde taammhl ....... IMll-.. 
akla ıelmecfttl lçla rulmil~ 
memlf bir werp!lr. Ve bur~ 
aralannda fazla trq _....,.. 
cau olarak. .... ,,.. Wrte1 -
marlabrlar. 

Faraza bet daldkad• IJI 
braf edeni•" diahJ•ler• ltllJılf: 
.,... ••••._,. mıe'-r ... _. 
t.. Ve itte a.. ata ,.a. • M 
...... 7Jra Wpn.cllW ~f/f 
-- .. tltll -.. ••• - · ıp., Alaln ,.., .u.ı c-...,,; 
DJDdaD Jmrtaramu. 

Glldlm: 
- Deunlıe bizim N..,... 

Ata~ buraya clltıe7mlf, a~ 
llecekmlf I 



5 Haziran SON POSTA 

Bir Milyonerle Konuştum 
Mühürdaroğlu B-;y Nuri 200 Bin 
Lira Teberru Meselesini Anlatıyor 

( ~~~uafa 1 lacl Jtlstle ~ ı tada yedi milyon liradan feraıat 1 
llıuharnrıyım... edeblleceiinl aklımdan btle ıeçlr-

Mllhlirdaroğlu yerinden kalkb, memiftlm. 
bına yer göaterdi. BUyDk bir nr - Demek bu btıyl\k hır it 
ıaket ye mllfrit bir te~azula : - Elbette bllyGk. Foka tlrk;ti 

- A~byorvm, dedı. B~ni !11- bunu (65) mil} oa liraya teahbUt 
çln aradıgnıııu... Şu 200 bın lira t • ti k J • Abd h l . e Bllf • arcıeıım urra man 

~::e Ks~r:=~::· 2~bi~e~ra ~~~ Nacl ( 55) milyona kırlllJf, •ekll-
lbitim. Bir yanlıflık olacak bu ler heyeti de ihale etmif, ben 
itte... Bizde para nerde Bayım?.. bunu duy~nca hemen yedi mil-
l<eıki olu da versek. yon lira bırden kırdım Ye ( 4~) 

Milyoner Bay Nuri yerine yan· mil~on liraya talip oldum. Heyeti 
lıılıkla bir baıka Bay Nuri ile •ekıle de hatb bana ihale etti. 
lconuttujuma zahlp oldum.. Blltlln paraları bu hatbn lnıaaına 

- Siz dedim MlihOrdarotlu yatırdığım için timdi elimde pa· 
deail miılnlz ? ram yok... Onun için tayyareye 

- Evet, Mllhllrdaroğluyum. bir ıey nremiyorum. 
- Şu 120 bin lira Yeren - Siz Abdurrahman Naci 

Abdarrahman NacJnin kardefl... Ue dargın mı•mız ? 
L - EYet ••• Kardefl, yani ata- - - Canım daraınlık denmez 
ueylll. 

Şu h ld 
11 ki 

1 
buna. Memleket mefaati beni 

t 
- a e :an ra ne Uzum, bö 1 k tL Ab 

tberruunuzdan dolayı ılzi muabaı• Y e 1apmıya •e• et dur-
edeeek değilim ki fnkAr ediyor- r~hman Naci ile l~t.e ayrıldık, 
•unuı, bilikli ben, ylllnek •• bı_ı. Yoksa ağabeyııı olduğum 
"•tanperverane teberruunuıu bO- 1'1n yine onun bana hDrmetl var, 
ttln okuyuculara duyurmak için..... baba11 ayılınm ben onun ... 

- İyi amma bu ·nki değil... Yalnız o ariıtokratllr. Ben d .. 
~alan, devleti de aldattılar, bana· mokrahm. Meseli ( u; - 20) yıl 
da çok kötU bir oyun oynadılar. önce bizim on paracıldanmız 

- Olur• ,ey değil .. , demek yoktu, az maaılı birer deYJ~t 
••rmediniz ai:ı: bu parayı?... memuru idik. Sonra zengin olun• 
kı - Yo .. .• Ne ıeıer bende bu ca o iti aııtb, lUkıe kaçh, hal-

dar para?... buld ben öyle değilim. O zaman 
- E, ne kadar verdiniz?... kaç para harcaraam, yine 0 kadar 
- HHilç... .

1 
p kl harcıyorum. içki içmem, sf a-ara 

- ç mı ..• e amma, bat k ıı t' t _ı ••kil t k.l t l f u anmam, ıya roya, .. nemaya, 
e ~ ~~ I en ~ a-ra ••kij il bara, eğlenceye, .kabYeye i'İtmem; 

OyU - e d~ya di ana B ~ . bir tavla, iıkambil oynamam. Huliıa 
ltllnnyoaynt ~ 1 ar 

1 
ye... d u şı ki- eskiden ne isem yine oyum ben 

p ıgmı an ayama ım. h b k. ' B ı d 
1 1 bir al u ı Abdurrahman Naci 

en m a reı ve m:ı:am a IUk dU 
:elıraf çekllmiı ve telaraf da fÖy• 

1 
r. 

• yazılmıı: - EıkJden on parac~larımız 
.. Kardeşim tayyareye 120 bin yok mu tdi dediniz, peki na11l 

••rmJı, ben hamiyet mUıabaka· kazandınız bu 1eneti?. 
•1nda ondan geri kalmak istemem, - Efendim bu, bir parç• 
hın de 200 bin lira veriyorum,, uzunca bir hikayedir. Biz Divrlk· 

Daa telefon ettiler ı liyiL Benim babam mUatantik 
Beynimden vurulmuıa döndüm. lmiı, bon iki yaıında, Abdurrah· 
- Aman dedim, ben b6yle man Naci de (3) aylık iken babam 

btr telgraf ç.ekmedlm, bu itte bJr 6lmlf, biz iki kardeşe otuzar 
)•nhılık •ar, rica ederim telgrafa kurut maaı bağlamıılar, babam 
lııanmayınıL Ve uı •• ettim. da o zamamn paraılle ( 60-70) 

- Keıkl olıa da •ersek, ma· lira kıymetinde bir evcik ile bir 
~Ilı ya ben timdi Erzurum. Sivas iki ana bırakmış bize.. anam 
, •ıniryolu fnıaabnı yapıyorum, bizi okutmaya çahımıı, ( 30 ) 
llınde on para yok, bUtUn pa• kunıı ile adam ne kadar okur .. 
tllanmı bu inşaata yatırdım. ben on yedi yaıına gelince (400) 
~llah vaktı merhunu gelince kuruı aylakla Ziraat Bankasına 
li bin de veririz, 500 bin de... memur oldum, bu paranın (200) 
•nı ben yaptığım iyiliği llAn kuruıunu anama Yeriyor, (200) 

•ttırmek te istemem... kuruıu ile de Abdurrahman Naciyi 
d Telefonu kapadıktan ıonra lıtanbuldaki Mühendiı mektebin· 
lııtınmiye baıladım. Bana bu de okutuyordum. 

lbuzlpliği kim yaptı ? Bir tUrHl Nihayet o tapu mühendisi 
•kıl d ' . 1 . d h er ıremıyorum, e e geçırıem ol u, ben Maliye mUfettİfİ, mllta• 
'ldanda takibat yaptıracağım. rek• ıtınlerinde bir gUn bir pall· 

llt Mıhnrndaroğlu 1anld 200 bin karya vazife esnaaında bana 
•ya, bana vldetmiı te ıonradan hakaret ettl, bu hAdlseden mllte· 

~)•ıı flbl mlltee11ir oldum. enir oldum, memuriyetten çekU· 
' ilyoner birdenbire gözftmUn dim. Cebimde ( 56 ) ıarı lira 
llllnde küçtildU. vardı. Bunu ( 252 ) kigıt 

) - Demek timdi siz.in paranız liraya tahvil ettim Y• bu· 
d?lı. hL.. Dedim Ye az daha ken· nunla Tnrkzaferl adlı bir ıigara 
~lini azarlayacak gibi oldum. O, kijıdı çıkaırmya başladım, kij'ıdı 

ldı ı kendim kesiyor, kendim tutkalla· 
, - Var çok tUkUr dedi, yar yor, kendim kutuluyor Ye iıpor· 
k lbnıa 6ylı 200 bin lira verecek tacılara verdir,erek iattırıyordum. 
~dar çok detil, Sivaı • Erzurum iyi kigıt olduğu lçin piya1ada 
k ~ının (700) kilometresi jçin bir çabuk tutuldu. Anadolu münha· 
'enıde (7) milyon kıdım. ııran benim kigıdımı almıya bar-

- Kuruı mu?.. ladı ve kısa zamanda ben btı· 
li - Ne kuruıu a efendim, lira.. yllk bir servet yaptım. Hu Ya· 

~··· ziyette Abdurrahman Naciyi de 
d en milyonerlerle na11l konuıul· ifinden istifa ettirdim, ona ser• 
ll~hnu bilmediğim, para beaabı· maye verdim, ve Anado~uda mU· 
~ln da vpek a~ıl erdiremedi~im nakaaalara ıirmiy• baıladık. ilk 

dogruıu bır adamın bir tah· olarak Samıun • Sıvaı hattını 

aldık. Umdupmuıdan çok pua 
kaıaadık. 

Fakat sonra it aabaeında Ab
durrahman Naci ile aramız açıldı. 
O, benden aynldı Ye ti•clt bb 
iki kardeı kartıbldı iki rakip Ya• 
ziyetlne dUıtnk. 

- HAJA kauaıyor maıunuı? 
- Kazanıyoruz Elbet, kaıan• 

ma1ak çalııır mıyız? 

- Botun kazancımı devlet 
taabhfttlerindea _ 

- Cnmleyl ben tamamlayım. 
De•let taabhDtlerbaden oldufu 
halde neye de•lete (200) . bin lira 
vermeyi klıkanıyoraua dJyıcıkaJ. 
ni& değil mi? Iıt• ceyabı: 

- Kııkan•yorum, fakat elim
de param yok.. Bettin paramı 
it• yabrdım. Benim bitin Hne
tfm, ben, çoculrlanm hep cle•letfn 
malıyız, ben 7aptıtım •• yapaca• 
ğım hayırlı itleri MS1luaek ı.t .. 
mem. Yalnız ıu kadarma .ay11y .. 
Jim ld bir mlnab1acla dı•letı 
(17) milyon lira lrasandırmak, bir 
tahtada (200) bin lira YVmektM 
çok daha bOyOk bir memleket 
hizmetid!r. 

Sonra ben ıenıtlml •• yapa• 
cağım?. Bu para elbette devletin 
mahdır. Saaıyor muıunuE ki ço• 
cuklarıma bllytık bir aenet hıra• 
kacağım? Ben vaaiyetnameml 
daha pmdiden laazırfamıı bulunu
yorum. (6) çocuğum, bir kenm 
Yar. Bunlara kanunun tayin ettftl 
miktardan ( 1 O) para fazla mir&1 
bırakmıyorum, bütOa ser.etimi 
hayır işlerine tahaia ettim. 

Üıkildarda Paıalimanında bir 
koru aldım. Burada güzel bir 
bina yaptıracak ve 100 çocukluk 
bir yetimhane açtıracağım. Bu· 
rada IOO yetim çocuğu ilk tah• 
ailden yUkıek tahıfünl bitirinceye 
kadar himaye edilecek, bakılacak, 
ıonra da kendilerine sermaye ve· 

rerek it hayatma atacağım. Bu, 
aenetimle teaia ettiğim vakıf !ar
dan biridir. Ben ıize bunları 
IÖylemek istemezdim, bunlar 
fimdlye kadar olduğu sıibl gizli 
kalacaktı, fakat zengin tayyareden 
paraaıoı kıskanıyor diyecekalniz 
•e diyecekler.. Onun için .•. 

Telefonun zili acı acı öttU ... 
Milyoner Bay Nuri, yerinden :fır· 
ladı, yan odadaki telefonla ko-
nuıtu ve geldi. 

- Hal binaamı biz yapmııtık, 
kontrolör gelmiı, işimiz var, ora· 
ya gideceğim, bu)urun beraber 
ıidelim. Hem hali gezersiniz, 
hem de ••• 

Hızlı hızlı merdivenlere en in• 
dik, ben kapının 6nUn bekleyen 
bir lilkı otomobile atlıyacağımızı 
ye miiyoner!e yaraıır bir •akarla 
etrafımızı karınca gibi sı&rerek 

köprün Un üzerinden bir rllıgar gibi 
geçip gideceğimizi umuyordum, 
halbuki öyle olmadı, milyoner ıu 
lıkeJeaindeki kayıklara doğru 
ylirtlmeye başladı, keadlainden 
bir reamini iıtedim .•• 

- Ne lüzum Yar efendim, 
ben mahviyetkAr adamım. Dedi 
H ıu iıkeleıindekl kayıklardan 
biriıine atlayarak Halicin durgun 
suları üzerinde allzlilmlye baıladı. 
Ayrılll'ken beni de koruya davet 
etti: 

- Beklerim, blrgUn gelin de 
ıiıe koruda ayran içireyim •• 

&alt Kealer 

- - - - - -- - - ~ ~ - . - - -.... ~----
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Amerikadan Bize Kadar 
Gelen Garip Tezkereler 
Dünyada Birleıik Bir Din 
lstiyenlerin Yapmadıkları 

Kurmak 
Kalmıyor 
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D1roctor 

A.merfbdan gönderilen mektup ıureti "'ı 

lımlr, (Huıuıl) - NeYJor ıeh- ı dlllk (1), Zoroatrlanlzm (7), Mı.-
rinde Oç milyon lıalı .. The New eella~uı dini de 51 rey almııta~1 
Hlıtory Lociety adlı mabadı a11l dıkkate şayan olan bu cemiyetD 
bulanık bir kuru: Ttırk ıençll• Tnrkiyedeki gazetelerin ve tahıı• 
ıini zehirlemek içi~ faaliyete creç· )arın y~lnaz lıimlerini değil, adre .. 

. • lerlni bıle 6ğrenebllme1l ve bun-
mıt bulunuyor. Bu kurumdan lı· dan istifade ederek mektup gön-
mirdekl gazetelere T• bazı ıenç· dermesidir. 

Ad. Bil. lere bir yıldan beri muntazam bir 
tekilde mektuplar gelmekte, giiya 
ıark gençliği 1 birleılk bir din al· 
tında toplanmaya da•et edilmek· 
tedir. 

Bu kurumun baıında,hUYiyetinl 
misyoner papazlarına ıatan Ahmet 
Mirza Sohrab adla bir Hint miı· 
yoneri vardır. Bu adam Nevyorkta 
65 inci sokakta başına topladığı 

bir alay misyonerle geçen yıl 
" Şark gençliği ., arnamda bir 
anket açmış ve bUtnn dünyada 
birleşik bir din kurmıya yelten• 
miitir. 

Bu cemiyetin ıuurlu bir Türk 
gen;liğine u1atbğı sualler ne ka· 
dar bulanık ve manasıua , Türki· 
yede biç bir memleket çocuğunun 
bu s orgü:nra cevap verme} işi 
okadar memnuniyete değer. 

" Ye.ı i tar h cemiyetinin ., aç· 
tığı anket Suriye, Irak, Filistin, 
Somatra, Ç'n, Hindistan, Seylan 
ve Burmada ı (2.!9) kit i birer tez 
göndermek sure lile iştirak etmiş, 

derece alan~c ra yllz do'arda .ı baı· 
lıyarak (300) do:ar .t kadar para 
mükafatlar Yerilmitlir. Dünyanın 
muht ... lif bö!ge:erinda J 42 günde· 
ilk •• haf ta: ık gazete bu cemi· 
yetin raklamcılığıoı büyük paralar 
mukabilinde yapmıştır. Ne kadar 
memnuniyete değer ki Türkiyede 
hiçbir gazete de bu cemiyetin 
rekllmcılığına Alet olmamı9, hattA 
( Son Poıta) geçen yıl, cem;yetin 
teşekkülU 11rasmda bu kurumun 
giz.li maksatlarını açığa vuran bir 
de makale yazmıştı. 

Bu cemi~ etin gönderdiği ıon 
bUltonden öğreniyoruz ki 229 tez 
ıahibi ıu dinleri iltizam etmiıler· 
dir: Budizm (3), hıriıtiyanhk (68), 
Hint (80), lrilAmlyet ( 19), Yahu• 

---~ 

Bir Polis Bayıldı 
Dun sabah ağır ceıa mahko.t 

meeinde ıahit olarak dinlenen 
Beyazit merkezi memurlarındaa 
176 A bidin birdenbire bayılmııtır. 
MUbaşir:er Abldinl adliye doktor• 
larmın odasına kaldırmıılar •• 
doktor Enver tarafından tedatl 
edildikten ıonra evine ıaa
dermlşlerdir. 

Hele 9UkUr ya• 
pmak zevkini 

elde etti 

Hayntı artık tahammillfnu bir 
hal alm ı ıtı. Zira ızbrab Yeren 
aynk 'aril e y ilrüyemiyordu. RADIO 
SALTS banyolarını yapmıya baıla
dığı nkitten beri kendi•ini ha· 
fif ye cevval hiHcdiyor. Bu tuzla 
y.ı pılan ayak banyoları sayesinde 
ad ale!er kuvvet lenir ve •krılu 
v e ş şkinlikler zail olu,r. En dar 
ayakkabılarınızla hiçbir ı&brap 
çekmeden İ•led itinia Yaklt ylrtl
yebilirainb Her ecaanM• aalılır. 
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, Hasan 
TIBAI 

BIÇAİll 
1 • 2 • 3 Ye 4 numaralı ı•J•t 
kealdn ve hauaa taraflan var
dır ki her bir tarafiyle llakal 
en defa brq olmak kabilcllr. 
Bu he•apla S karaıluk bir atlet 
Haaan taraı bıçaiile 40 defa 
Ye ıalalc bardak ile bilendikte 
rlz defa tıraı yapılmak mlm
klndllr ki cltlnyaaıa hiçbir 
bıçatıada l»u meziyet yoktur. 

Ha•an bıçatı iıteclltlnis hal
ele l»qlıa marka ftl'lrlene 
aldanmayımz. TalditJeriad• 
•naaıL Flab 1 adedi S k .. 
ruttur. 10 adedi 45 bnaftur. 

BASAR DBPOIUı Ankara, 

Şirketi Hayriyeden: 
Perıembe akpmlana111 ıeee ••ferleri tertibi tlmdidea •onra 

ayaea Cumarted akpmlan yapılacakbr. 

SON' POSTA 

Hasan 
Tıraş Sabunu 

VE 

Sabun Kremi 
Çok k8pllrlr vı k&plitl 

deYam eder. Cildi yumuıatar 
ve brqı aubuletl• yaptırır. 

Adedi 25, kutnıu 20 {ıuraıtur. 
Tıraı krem aabununun adedi 
ao, kutuauz 25 ku111flur. 

BASAN 
Tıraş Pudrası 
Nefi• kokuludur. Kutuıu IS, 

orta 25, bUyUk 40 kuruıtur. 

lstanbul, Beyoğlu 
latanbul ikinci lcr• memur

ıuıund•nı lırfahoas olup paraya çn· 
ril...U.e karar verilen 8400 liralık 
ıaJri mttbadil boooea 11-8-955 Sala 
sül Mat 10 da 1.tanbul ellıam •e 
talıYiW borauında lldnol aoık U'Mı'-A 
ıuntile 1&talaoağından talip olanların 

i'SPİRIN ol! ..... .. 
2 ve 20 lcomprlmelllc embaleJlarda .. " . 
bulunur. Ambalaj ve kompr.İme· ..... 
lerin üzennde hallslfOlnl tekeffGI 

...... s 
d 

"-r•PI latanb.ı Albri Sauri ı Iİlllll btlkmCl 1oktu. (856) meaktr pn •e 1&&tta mahallinde ha· 
meldebio4• alclılım tudibam•al .. atilı Kı•lafl Pa•aryırl ıokalı •ır bulunacak memuru•• mllraoutlan 
kaybettim J••İaiai alaoaıım4aa eıkl- No. 114 Cndet illa olunur. (12109) 

eden~ marlcesını areyınız. 

, ................................................................................................................................... ~..,. 

AYDA 75 KURUŞLA 
Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz • tf lçbir tehlikesi yoktur • otomatik ayarll 
peti• 88 lira • Bir 1•11• vade ile verHiye 72 lira 4 aene Yade ile •erealye 82 1/2 lira • Kira a1cla 79 kuruı. 

SAT 1 E 
SATIŞ YERLERi 

UUPAZAR MAGAZASI Salıpaıua, Necati S.7 caddeıl No. 428 • •so Tel '4965 
METRO HAN Tlııel Jıleydam, Beyofhı Telefoaı 44800 
mLEKTIUK avı Beyuıt., Ktlrekkepviler oaddeıl. Telefon ı HS78 
KADIK6Y JıluHJddthuae oadftli.. Telefon· 60798 
llOYOKADA 21 Ni18• caddNi. Telefon ı 68, 118 
08K0DAR Şirketi Ha1riye ilkeleıi. Telefon: 80811 

Ba aııuııı u,Urıdı dı 11u,. llltlracı••u 0011 acu olarü temla eter • 

• 
ancak H IVEA ile duyulur. Günet 

banyosundan evel vücudOnD bol Nivea 

l.tıın1 veya N IVEA nf! ile iyice 

uv 1 85ylıce ıüneften yanmak tehlike•I 

/ (fi' kalkar., c'1dine ııpta uyandıran bir ıDıelHk 
ıeliı. Fakat hfçbtr zaman ıılak vOcutle 

MAZeh 

~ ıDnet banyoıu yapma ve kuvveııf 
ıOn•• alt;nda N IVEA masalını 
icap ettıkçe tekrarla ı 

Mazon Meyva Tuzu 
Sabahlan aç karnma Wr kabYe 

kaııfl alındıkta 
K•bızlılı Defeder 

r emeklerden bir ... , ıonra ahndılda 

HAZIMSIZLIAI, MiDE EKŞiLiK 
ve 1anmelanm slderlr. Apzdald 

_,,~~ taUWık •• kokaya isale eder. 
Fasla \ir yemek •• iç•• 
•• 10ma hi11edilea yor
ıunhak n titkinliti hafi!. 
tir. )(~)l ilim •• ....,... 

ııaa ook tlikbt.MAZON tuza
nun telİrinden memnun kal
mıyanlar ıiıeıi aoık da olta 
Hahoekuida lt Bankuı ar
kuaada 12 No.la MAZON 

BOTTON eoaa dıpoıuna iade 
ederek bedeliai •eri alabilirler 

lnhiaarlar lstanbul Başmüdür
lüğünden: 

Ka11mpata ve Sirkeci ta ••ltanu plecek talana •apurclaa 
pkarılma11 •• ambarda• Yapura ylldetUmul 28-S.935 de ihale 
edilmek Dzere açık arttarma1a konulmaftar. 

llteklllerla çıkmama11ntlan ltllrl ihale 8-6-955 c •• art.. .. .• 
aaat ona baralnlautbr. lıteklileria ıaıterilen tin " aaatten e•..ı 
lauca ~ ,~malan ve •Jlll ,a. -tte Kabatqda llqml
dlri7et ltl•-...la teplaaacak olu ko..,_ pl•lllll. 111'4,, 

. 
Denizyol ları 

iŞLETMESi 
Aeeatelerl ı KarakS, Klprlltafl 
TeL C2M2 • lirkHl Mlblrtlarude 

Haaa T eL 227 40 

IMROZ YOLU 
KOCAEU Yapuru 6 Haziran 

PERŞEMBE pil aaat 18 da 
lmroza kadar. "3096,, 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 6 Haziran 

PERŞEMBE 1Untl aaat 20 de 
Hopaya kadar. "3097., 

7'/d76im/i 
GIBBS 

{ra4 .salıun.unu 

lsTİIJOllllll 
...p ......... .. 
........ R. Klktl .......... , .... 

JI 

1 lstllnbul Evk•f mUdUrlyetl lllnl•n 1 
Deleri Pey paruı 
L K. L K. 

812 &o 61 00 Ortak&yde Uncu ıokatıncla •ki 48, 52 1•1 • 
38, 40, 42, 44 ıayalı altaada bir fanDI •e bir 
dtlkklaı ol•• iki kip eYla 1116 paya. (2854) 

25 00 

20 00 

2 00 Beyotlu HtlMyin•ta malaallealnde Bllbllder• 
caddeılnde 8 aayalı ılmdl ahar olarak kullaar 
lan •• bitini 57, 50 metre murabbaınclald 
mahallin 1/4 payı. ( 750) 

1 50 Galatada Sultanbayult malaalleaiade Kale ..
keğıada 9 •ayılı ve blttbıll 4, 60 metre mr 
rabbuadakl araanın 1/4 payı. (35) 

3'15 00 28 13 Tabtakale Rllatempaıada Uzunçal'fl caddeılad• 
uki 63. 59 yeni 330, 332 N)'llı lld dlkkAaı• 
30/120 payı. (10667) 

100 00 

97 sı 

88 89 

29 '20 

7 00 MahmutPafada Çubacıban alt katta ,..S 'il, 
28 aayılı bodruma olan oclanıa 9/45 payL(2396) 

7 32 Bopziçtada Kandillide Mezulllr IObtında T.,ta 
bağ demekle tanınm•t ve blltOnl 1 a 787 metre 
murabbaındakl bağ mahallinin 45811~ 
pa>•· (1481) 

6 68 DavutpafA mahalleainde Hekimoğla Alipap IO" 

10katında 115, 117, 119 yeni 121, 123. ıd 
aa)'llı ve Dıtlerlade birer oclau olu dDkkfela-
na 2/9 payı. (4113) 

2 18 Ktçlkpazarda Hocabayreddin malaall ..... 
Kazancı ar aokajında 8 NJ•h kip dlkk.,_ 
8/96 P•~ ı. (1451) 

178 59 13 39 Be)oğlunda Kamerhatua mabaUe1inde Kal1or 
cu kuıluju büyDk caddelİI• Bahkpazan ca~ 
ılnin bir!eıtlii yerde ve k6tebaıında elkl d 
yeni 37 aayılı ıaz.inonun 30/840 papL (89) 

7 02 KumJlapıda Muhıinebatua maballealnde Çlftır 9S 50 
lialer caddeı:nde 47 AJlh we b&ttlnl 33 •ette 
murabbaandakl araamn 34148 payı. (5343) 

Yakardakl pajh mallar d6rt hafta ara ile arttırmaya pkeıai
-.tar. Oatermni 13/8/935 Perıembe aflal aaat 15 de KomiayOllda 
rapalacakbr. lateldileria yOzda yedi buçuk peJ paralarlle 11~!:'1 
Kalemiae plmelerl ·-~;:=.. 

BELSOGUKLUGU •e FRENGl'ye 
1akalan ma•ak için ea iJi çare, 21 teaedealterl bu baetalaldın• tecl9~ 
..... Dr. KUTIEL•ıa. t•tip •ttlll ( NEOPROTEKTIN) ua.• Ya ..,...,. ............ 


