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Çerez Kabilinden 

Buru'da ''Birader Kuım., adında 
hoı ıöyler, patnatııı bir adım Yarmıı. 
Bir tarihte letanbula ıeleıı bu adam, 
diYanda, dnletio ileri •eleolerlle 
karıılaşır. 

Vezirlerden blriet kenditine ıııorar: 
- Ne nr ne yolr Buııada? Ahali 

naaıldıri 

- Çok tllktlr, iyilikten baıka bir 
ıey yok. Ahali de, hamdolaun, ı•cinip 
gidiyorlar. 

- Lakin, haber aldık ki, hayli 
zamandanberi, orada et, ekmek bulun• 
maz, narh tutulmazmış .• 

LaYre•ı'ia 
yaıamakta ol· 
dutu ıayialan 
aiadeD IÖDe 
ku •••tleal1or. 
Bu ıa1lalarıa 
kunetlnl art• 
tıraD ıudurı 

Han k•netlerlmid v•taltmak i9la rlritllea t•llfma çok ilerliyor. Han telallkHIDI bilenler kurumuna JHılanlarnl 
1ayfaı da rt•dta Jrlae artı1or. Altancıı aayfa11 apnıı, orada buaa dalr yenl halterler bulacakııaıa 

- Efendim; narh dediğiniz zengin· 
l11r içindir. Fıkara öyle ıey bilmez. 
Eline n• ge~rae onu alır. Ölçüye, 
tartıya ba1'maz. Etı ıelioct; bolluğun
dan mı, nedir? Kimsenin 7üzune bak· 
tıtı yok. 

Sarıyer Cinayetinin Suçlularından Biri 
Mahkeme Reisine Anlatıyor: 

- Bu et bolluğuoı sebep nei 
- Kulunuz Burea'den çıkmıuah,n 

birkao gün evvel, Valimizin azli hal.ı•ı i 
seldi.. Herkes, aevincinden kurban 
keıU. Sebep budu~ 

- Be birader l R urbaıı dediğıni 
yalnız .MüılQmanlar keser •. 
bunca reaya n• yapıyor? 

Oradaki 
Laneaı mo

tosiklet kaza• 

~ ''"'•tll;ll ,.4• 11na uj'raclıtı 
• •11/aııl1r1agan r:aman, yanıaa 

L • .,,.,.. ae akrabaları, 
!=.>'•kınları bıralulmamııtır. Ôl· 
h1'1lt•a ıonra da bunlardan biç· 
iri c .. edlnl ıörmemiıtir. 

lci Difer bir hakikat ta ıudur 
~ buynk harpte bu adaman öl· 
~ .. ıU birkaç defa mevzubahı 
0
ldll§'u halde La vrenı, her defa· 

1111da bir baıka yerde dlrlldl. 
iddiaya ıöre Lavreoa timdi 

~bııiıtandadtr Ye Adiaababada 
~b cdilemiyen bazı hldiseler, 
~ tertibi eaerldir. 

Tam Dört 
Gün Sopa 

Yedim 
Tam kırk 1ekiı ıla •••el 

Sarıyerde bir cinayet iıleadl. 
Eıki bir doktorun karı11 olaa 
madam Marl El111aayaa ( 17) )' .. 
rlnden yaralanarak öldUrDldO. 
V • bu facia bir hafta ıiıli kaldı. 
Çok maharetle itleoen bu clna· 
yetla muadelesl polial çok tııal 

·'eLU, dört t r h m~hal o!an J-;t1 
muadeleyi 1 .u.~nr.k bliyllk r •• 

( Denm' 13 ilncQ yftıde ) 

Anadoluda Kuraklık 

Qirçok Yerlerde Zahire Fiatı Yük5e
Düşüyor liyor, Hayvan Değeri 

~~ Ankara, 6 ( Hususi ) - Anadolunun muhtelif yerlerinde ~ak· 
~ devam etmokttıdir. Uıak, Bolu, Çankırı •• haYaliıinden ielen 
~berlerdo buğday fiatlarının yükselmekte olduğu bildirilmektedir. 
~ tı Yerlerde zahire fiatları yüzde otuı kertesinde yUkıelmlıtir. Buna 
tt~"tı hayvan fiatları düşmektedir. Uşakla ekmeğin kilosu 9 kuruıa 
~ ağmura ıoo derece ihtiyaç vardır. 

ldhalit Gümrüğü Müdürü 
l ahsin Fazıl Ciddi Bir 

Tehlike Atlattı 
Qir Hamal Evine 
'f ecavüz Etti 

l\endisini Öldürecekti 
ıln .. ~•lanbul idhalit ıOmrüğU mil· 
'~i l ahıln F azal enelki M'ece 
ttı111lde bir tecavüze maruz kal .. 

'lt111~• bir hamalın 61Um tehdidi 
htq a çok nazik dakikalar ya• 
lt1,~~1~· Tahsin Fazılı öldürmeye 
lı~1., Uı eden bir ıUmrUk hama· 
~~Ilı· Galata gUmrUğUnde 33 
~llh &itada kayıtlı olan bu hamal 
lı sn F I 
~ •iS azı ın evine gece saat 
lltk 

1 
te tecavUz etınittir. Bu 

~~1,u ll macerayı Tahsin Fazıl 
....._ •rılatrnaktadır: 

~lıtı.. Malı yılan yeni baılamıı (' .... . 'h 
t'tıe • •ıh lik vergiıl tatbikatı, 
"~ 11. Modüs Yİvendiıinin yeaf 

t-bi bir o 

Tahıl1t Fazıl 

gec~ aaat dokuz buçuia kadar 
dairede kaldım. tYİın F atibte, 
Kıztaımdadır. Eye aittiğim za· 

- Devletlilerim 1 Valimizin azli 
haberine gelince, bizde, yetmi§ iki 
buçuk millet kurban keeti I 

- Müfttl naııl adamdır! 
- Sizde• lyl olmaııo, pek iyidir. 

Kap11ından kimseyi mahzun çevirmez. 
Ne getirirler1t, aza çoğa bakmadan alır! 

Tıjlı 

Koıular Pazara yapılacak 
Ankara, 6 (A.A.) - Cuma 

ıUnleri yapılmakta olan At ko
ıuları tıtil ınnlerlnin değişmesi 

1 üzerine Pazar gllnlerine çevril· 

1 
.S•rl• Vah• Aail- tlorı •-••or •• .!<•""'•••• Q•la•• _._,,., .mittir. 

Kraliyetçiler,Mason 
Locasını Taşladılar 

Pariı, 6 (Huıuıl) - Eıkl ka· 
binenin Dıt işleri Bakaaı, Laval 
kendisine yapılan yeni kabineyi 
kurmak teşebbllsUnden •azıcç· 
meye mecbur olllıuştur. Bu• 
oun Uıerlne Cumhur Reisi 

bu iti ıol cUmhurlyetçiler 
partisinden ukl Bahriye Bakanı 
Piyetriye Yermiıtir. Plyetri, sol 
Ye sola yakm partilerin beraberliği 
ile Kamutayın çoğunluğuna daya· 
nacak bir kabine kurmak için 
uirafıyor. Birçok parti bilyUkleri 
ile ırörUımUıtür. Buadan başka 
radikaller de, ıoıyallıtlerle blr!lk 
olarak bir kabine kuracak çokluk 
yapmak lıtemitler, fakat &oıya• 
liıtler kabineye 1rirmek için tun• 
ları öne ıllrmUılerdir : 

1 - Elektrik ilbi baılıca 8' .. 
nlt endUıtriler uluılaıtırılma11, 

2 - Paranın durumu •• fran• 
gan düımekten kurtarılmaaı için 
ıUnlUk boraa lılerJ kaldmlmah, 

3 - Haftalık çahıma 40 
1aate indirilmeli, 

4 - HUkfımete M'eniı yetgen 
(1alAhiyet) \'erilmemeli, 

5 - I111lzliiin ortadan kaldı· 
( Dnarnı 3 Gncil yüzde ) 

r-
L aval Kabineyi 
Teşkil Ediyor 

Parl•, e ( A.A ) - a. Laval 
kabine t•tklllnl kabul etml9ttr. 

Rusya - Çekoslovakya 
Ben es Moskovaya Gitti, Seyahati 

Sekiz Gün Sürecektir 
Prağ, 6 ( A.A.) - Dış itleri 

Bakam B. Benes, ıaat 14,40 ta 
Moskovaya doğru yola çıkmıştır. 
Oraya 8 haziranda saat 1 1,45 h 
varacaklar. Hirçok zevat ve bun· 
lu arasında F ransıı sefiri H. 
Benes'i is taay onda uğurlamıt· 
)ardır. 

Sovyet Rusyanın Prağ ıefiri 
daha evvel yola çıkmıı olup B. 
Ben es' e Varıovada kavuşacak 
ve kendisine Moskovaya kadar 
arkadaşlık edecektir. B. Benea'ın 
gezisi ıekiz gün ıiirecektir. 

Çeko"lovakya l'.e Sovyet Rus· 
yn arasında tecim andlaıması, 
bir karııhkh yardım söıleımcıi 
ve bir mali krediler anla1m1211 
aktiaden sonra ve yapı!an bu 
ıezinlo iki memleketi• barııı k~ 

........... •;;t•-

elle aralarında vUcude getirme 
ve uğraştıkları yaklaıma alanın· 
da önenıJI bir merhale teşkil 
etmekte olduğu önemle kaydo· 
lunmaktadır. 

Yeni inglllz Kabinesinin 
Listesi H•z1rlandı 

Londrıı, 6 - Yeni kabinenin ll&teal 
hazırlanmııt r. Loyt Corç kabin•}• 
i "rmiyecektir. Hindi.tan Bakanı Samuel 
Hor'un Hariciye Bakanlıtına a-•çeceğl 
muhal{krk sayılıyor. ........................................•.••.................• 

Güzel Enstantane
ler Serisi 

Bir NUmune BugUn 

13 Uncü aayfamazdadar 

ku•v tleodirmek ~·~m~a~·-1ı-------------
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Bugln De 

/%mirin 
Ve Ama&ganın 

Derdi? 
lnı.ır "-t•Y•k• •rgun •o· 

k•ll 29 llo. lı ha•• NunaaR& 
- Tlrkiyeala blıçok 1erleriade, 

aakU •aaatalarıaın aalıtı, feaahJı, 
lııalabalıjı, aaau ,aç ı•ılllr bi, 
dert •alini almıthr. 

Çok tuhaftır ••••, lzmirlller 
bence, nHitl naldi1e boUutuadan 
n "" Palaahlıtı•d- tikAyetçidirler. 

MHell, Koaalct.a Kokar1alaya 
•apurla, tramvayla, arabayla, ve 
otomobili• ıitmek i•kAnı •ardır. 
Fakat, naait bu kadar bol olunca, 
lnaan J.aaılılni tercih edecetlal 
t•tırıyor. Buadan da ı•çtik, naaitt 
aakllye bollutuadaa yollarda, yaya 
ridenlere yer kalmıyor. 

Ezilmekten, aacak Sırat k6prtl• 
aGnde ıöatereeetimiz bir dikkat 
aarfile kurtulabiliyoruz. .. 

Amasya, Sofular m•h•lleal 
Çerez sok•I• No. 11 hane Ferlta 

- Bence Amaayanıa ilk ve en 
bUylk lhtiyaeı elektriktir. Amuya, 
bu 7lzden, birçok ı•ylerle beraber 
ı•ee ba1atıadan tla mahrum kalmak-
tadır. Sonra, AmHyalılara lzaa bat
hca noktalardan blrlıl de, içtimai 
.. yabn laHlz: ta•a•ile laldtaf ve 
telıı::emmll edememHicllr. Kadınlar 
lçiade çarıaftaa hAIA çık•amakta 
laad edealer, 16z:e batmıyaeak kadar 
aaalmıı detiltlir. Hatt6 içlerinde, 
uzaktan er'kelclerl ıörclOlderi z:aaaa 
Jlzleriaia peçealai ladirip ıırtlarıaı 
dGaealere ~• çamelealer• bile rut
s•linebilmektecUr. Ve maale.ef bu zlla
aiyeti ıalab yolunda healz: bJr adım 
atılmıt da detildlr. Soara Amasya 
Anadoluaun uı tarjJaj ı•hirlerioden 
biriıidir. 

V • H•f edilecek aoktalardan 
lalrlıide, ituradaki kıy•etli •IHnla 
layık old11tu balu•tlan mal.rum 
1maluhf1c!ır. 

Ama1yadald u•u•I kadı•larıa kAfi 
derecede ııka bir kontrola tAbi 
tutulamamaları da, birçok ı•nçlerl 
•utahlc tebllkHiae maruz bırak
maktatlır. 

BGtçeye, paraya dayaa•ayaa ltu 
kontrolla ltir an evvel baıaralmaaı 
•eriktir. 

it 
Enellal ıln ile yaz:dıfımız ılbl, bu 

mllikatlar tla, Aakara aeyalaatlad.a 
d6atn 1amcı•ı• tarafı•••• treade 
Japılmııtır. 8u HrİJe yarıa tla deYam 
tdııacıefiL 

Bir Ayda 
19 Randevu Evi Meydaaa 

Çıkarıldı 
latanbul Emniyet Mlldlrllp 

ahllk zabıtuı, bir ay içinde, 19 
rand•vu •Yi, 4 ka•arhaae •eJ• 
dua çıkar•Hf, lsep8inl kapatmıı, 
aabiplerinl ele mahkemeye Yer
miftlr. 

Türkiye - Lehistan Ticaret 
Mukavelesi 

Leblıtan ile aramızda yapıl· 
makta olan tecim konuımaları 
bitmek Uzeredir. Mukavele yakın· 
da imzalanacaktır. Bu yeni mu• 
kavele Lehiıtan mamulltımn 
yurdumuza tlaha ucuz ılrmHbai 
temin edecektir. 

............................................................ İllllill ............ ı 

Seyyar Bir Altın Kasası Koınünistlik 

B• S b k J d- 15 8 •b• Yapanlar lr 8 1 a 1 8 CŞI Jr• Tahkikat Bitirildi, Adliye· 

ı•k v 137 AJt ç kt ye Veriliyorlar ) e 10 ) ) Yakalandıklanaı yazdığıma 
------·- 20 komllniıtlik ıuçluıu hakkanda 

Bir Yığın Da Katil Kadın 
Elmas Küpe Tabancayı 

V • Yüzük Bulundu Nereden Buldu? 
Zabıta, aeyyar bir altın kauıı 

haliade bulunan bir lur111.ı Jakala• 
mıştir. 

Bu, Altıadlt Hamdi adıle anı· 
lan çok 1abıkalı bir adamdır. 
Birçok hıraızbldardan uanan ve 
bilhassa ıoa zamanda Unkapa· 
aında birçok kıymetli etyalar 
ıoyan bu adamı, poU. memur
Jan dua Beyoğlunda lıtlklil cad· 
dHinden ıeçmekte iken yakala· 
mıılardır. 

Hamdinlo Uzerlnde ant bir 
araıtırma yapıhnıt ve oa b9f 
tane beıblrllk ile 137 altın lira 
bir pırlanta ve bir elma. yUzOk 
bulunarak mliaadere edilmlttir. 

Bu aeyyar albn kaaaıı Adli
yeye ıönderflecek, orada yaptıil 
itlerin hesabını birer birer Yere
cektir. 

Şeker ihracatı 
HökumetlBu lı için De 

Tedbir Aldı 
HUkümet, lçerde ıeker lıtihll· 

kl•I çoialtmak için yerU teker 
fiatlarını ucuılatırken mamul ıe
ker ithalihıu ar~J:Dak fçJn tecl• 
birler almayı da tasarlamııtır. 

Öğrendiğimize göre bu huıuıta 
bir kanun hazırlanmaktadır. Ve 
kaaunun rubu ıudur: 

Şeker piyaaaıı lif latanhul 
6 kuruıtar. Bu flat ta ıdgorta, 
talaall ~e tahliye Yenir ma .. 
raflar dalalldir. Fakat ıl•rük
lerde ltlaal edileb ıeker için ıtım
rlk iatiİallk rH•I TeNlre olmalıı 
iz.ere kilo batına 28 kurut ıtım
rlk reaml almaktadır. Bu ıuretle 
pker J4 kuruıa mal olmaktadır. 

Y e•I kaaunla .. kerden 15 
kuruı abnacakbr. Fakat teker 
•llalaaaıraa Ekonomi Bakanlıjı
aıa ini Ue ve mulıakkak ihraç 
edil•ek prtlle ithal etlilecektir. 
ihraç etlildiii zaman alınan 15 
kurut sıümrllk, illihllk Ye ıaire 
reımile iade edilecektir. 

Bu ıuretle mamul ıekerciler 
kilo 6 kuruta ıeker kullanmak ye 
mamul tekeri ucuza mal edip dıı 
piyaıalarda rakabet yapmak lm
k6nını bulacaklardır. Mamul ıeker 
lbraca ayni zamanda meyvalan· 
mızın da ihracına hizmet edece· 
tin.len bu it• ehemmi yet veril
memektedir. 

Gülizar lıminde bir kadının 
kin hırala itlediğt cinayet tahld· 
kab tamamlle adliyeye intikal 
etmlttir. Fakat mllddeiumumlllk 
polla ikinci ıubeye müracaat ed .. 
rek, cinayetin itlendiğl 11illhın, 

hangi tarihte gUmrllkten aeçtltl
aia, kime aabldığının ft en ıon 
hangi ticarethanede bulunduğu· 
nua, Gnllzara kim tarafından ve 
•e tekilde verildiğinin teıbitlnl 
lıtemlıtir. 

Poliı ikinci ıube mldUrlUğll 
bu ciheti tahkik ederek neticeaial 
adliyeye bildirecektir. 

Dlier taraftan Gülizar, adli· 
redeki ıorguaunda, bu tabancayı 
M111rçarıııında Abdi iımlndtı bl· 
rlnden aahn aldığıaı ıöylımlttlr. 

Kimlere 
ikramiye 
Verilecek? 

Bu yıl lstanbtıl ithalat tlm
rDgOnd e 40 memura ikramiye 
YerilmHI GUmrük ve lnhiaarlar 

Bakanlıtına teklif edlJmiıtir. Bu 
memurlar vaı:iferinde hiç mua· 
haze edilmemiş, cezalandıralma· 

mıf. itleri beyeailmiı, amirlerinin 
Ye elhabı me1alihln takdirini ka· 
zanmıı olan Hrvlı memurlarıd11. 

Muayene memurları her ay kendi 

fılerlnden mütevellit cezayı naktl· 
lerdea muayyen bir ikramiye aldık· 

lan için bu yılın lkramiyeleria· 
den lıtlfade edememektedirler. 

Kırk memura Yerilecek ikramiye, 

aylıklarının birer ayhk tutarı mik

tarındadır. 

Bir TUrk Genci Hukuk 
Doktoru Oldu 

Galataaaray Llaeal ve lıtanbul 
OniveraitHI Hukuk F aklllteainden 
mezun Bay T allt KAmU •• 1924 
T eıkllltı Eaasiyeal ,, adile, hazır

ladıtı Doktora tezini Mayııın 
otuz birinci gUnU Franaada tah
ılllnl ikmal ettiği Grenobl Onl• 
Yerıiteai Hukuk F akUlte1inde mu
yaffakiyetle müdafaa etmlı, hukuk 
doktoru olmuıtur. 

poliı birinci ıubeılace 1apılan 
tahkikat ikmal edllmlf Ye ıuçlu
lann ıuç dereceleri t11blt ol
muftur. 

Bunlar, ele geçen beyannam .. 
ler vesalr enak Ue birlikte adli
yeye verileceklerdir. 

Kadın Çantalarına 
Dadanmış l 

Poll-. kadın çaatalanna mu
ıallat olmakla tanınan ıabıkeh
lardan birial daha yakalamıtbr. 
Bu, Hüseyin lımlnde biridir. 

Her raıtgeldlğl biçimli bir 
yerde çanta kapıp kaçmıya abt
mıt olan bu aabıkalı, dlln de 
Kumkapıda tenha bir ıokakta 
ilerlemekte olan Bayan lametin 
yanına aokulmuı Ye ant olarak 
çantayı kapıp kaçmııbr. Kadın
ca{ıızın feryadı, etraftan kotutan• 
lar, poUıdn takibi netlceıinde, 
HUıeyln, çanta ile beraber AYU• 

ıemamıı, haltl çantayı da atıp 
kaçmak iıteml11e de nihayet ya• 
kaaını pollain eline kaptırmııtır. 
HUseyln hakkında tahkikat de
rlalqtirllmektedir. 

Balkan Doktorları 
Bir Arada 

Bükreı Toplanbaında Bi
zim Doktorlar Da 

Bulunacak 
Balkan Birliği Konferaıw 

BUkreşte toplanıyor. Bu blrlltln 
tıp ıubeaine fttlrak etmek tlzere 
evvellsl glln Profea6r Doktor 
Akil Muhtarın riyaaeti altında 
bir heyet gitmittir. Bu heyette 
kulakçı Ekrem Behçet, rontkencl 
Suphl Neıet, ıözcQ Sedat, op .. 
ratör Murat Ye Kbım Iımall, 
d6çeat Doktor Ah•et Sobeyi 
Tardır. Bunlardan Akil Muhtar, 
S.dat, Supbi Neıet ve Ahmet 
Sllheyl birlik benbana diğer 
doktorlanmız da keadl heaapla· 
rına iştirak etmlılerdlr. Bay Aktı 
Muhtar radyo ile on dakikalık 
bir konferanı ve Balkın Birliği· 
aln barıt Mffrlljl hakkında ve 
aynca da tibbl birer aöyleT Ye• 
recektlr. Diğer doktorlanmı• da 
birer tez okuyacaklardır. 

Bugun Museviler Gülbayramım 
KDtlulayacaklar · 

Buglln museylJerin bllyllk bay• 
ramlanndan olan sDJ bayramıdır. 
Bunun için bazı Mu1evl mile .... 
1eleri kapalı olacakbr. 

P•z•r Ol• H•••n 8. Diyor Ki: 

Bir iki 
Satırla 

Trekrenın NUfuau Bir Mil' 
yonu Atacak 

Trakyaya 640 bin mub•-' 
1erl9ftirllme•I kararlaıbrılmıı ~ 
bunun için beş yıllık bir pro.i' 
bazırlanmııtır. Bu projeye gaıf 
bu yıl Trakyaya 93 bin mubacW 
yerleştirllecektir. On yıl lçlo~ 
Trakya da nüfua aayısı 1,254,38 
rakamına çıkarılacaktır. .. .. .. 

Tediye GUnlerl ~ 

Ankara, 5 - Finanı Bak.-' 
btı Pazarteıl, Çarıamba ve ~ 
ma ıünlerlnl tediye gllnll ol.,... 
kabul etmlıtir. 

.. ir .. 

Adana Çok Sıcak 
Adana, 6 - Havalann ~ 

11cak gitmeainden dairelerdeki_~ 
yarlar çalııma ıaatlerl ıabah ~ 
8-13, öileden ıonra 15-18 ol.,.. 
kararlaıtanlmııbr. 

... ... « 
BuldaJ DUtkUn 

Adana, 6 - Yeni Drlln ~ 
paaarına ıelmekte Ye bu g.ıf 
sfttlkçe artmaktadır. Yeni a~ 
nan kiloıu 2.a5, yulaf 2.05 kurut 
tan aablmaktadır. 

Butdayın deterl biraz dft 
kOndUr. 

• « .. 
Bina Verg1al 

Bu yıl bina vergiıl lstanbıdM 
adalar kazaaından baıka btı.~ 
kazalarda Haziran, EylOI, Bl~ 
Klnun ve Mart aylarında oltll 
here 4 tekıitte, Adalarda f,f 
Temmuı ve ikinci Teırin ayJarı~ 
da olmak tlzere iki taksitte fV 

nacaktır. .. .. ... 
Floryaya Asfalt Yol 

Belediye Floryaya asfalt 1-
yaptırmıya, elektrik hattı ~ek~ 
mlJe, tehir telefonu kurdurlll1~ 
karar vermiıtir. Gelecek yıl ... 
Akay idaresi FJoryaya munta,.... 
Hferler yapacaktır. 

... Jt- ... 
Terfi Edecekler 

Bu yıl 100 llkmektep mua~ 
terfi edecektir. Kllltlr mlldUrllll" 
bunların liıtesinl hazırlama~ ... .. .. 

Çocuk IJll•ttl 
D&rt yatında bir yar~ 

tarafından yaralanan lbralai 
çocuk dlln hastaneden çıkoııtl"' 

... .. * 
Ünlveraltede ti' 

Ünlverıite Fen Fakülteıl 1:,, 
hanları baılamıştır. Bu faknlt ~ 
imtihanları 15 temmuzdan ef 

bitirilecektir. _/ 

Ha1a:ı B. - Iımet ln6nD, Yer eliııi •.. ilk önce tuz, arkaıandan da ıeker ı Biliyor muıun ki timdi tekerin tadı ı 
fia tlarıaı indirdin. artacak-

J.met lnönl - Nedea Hua11 B.? 
Huaa B. - ÇankG ııker çok tualu ı.PI 
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ı~------------------ııııı.. Resimli Makale r----------------, 
! 
1 

Hergün a Kaplumbağa Yüriiyüşü a Sözün Kısası 
1 • 

1 Son 
1 Altın 'istihkamı Da 

1 Yıkılmak Üzere 
Jf-

'ı Altın istihkam 
1 Altmın son iatihkAmı da du.-
İ mek üzere. 

1 
Fransız frangı, buhran üzerine 

altın esasmı bırakan milletler 
1 araıında altına dayanan tek kale 

l ibi duruyordu. I.viçre, Belçika, 
• ehlstan gibi altın esaıını terket· 
meyen milletler de Fransadan 

. cesaret ahyorlardı. Fransız fraogı 
düımedikçe, onlar da pnalarının 
kıymetini dlltllrmem•i• karar 

ı \'ermişlerdi . 
· Sonra Yugoılavya, lspaaya ve 
' Türkiye gibi baıı memleket!• de 
, Paralarının kıymetini tayinde 
Fransız frangını miyar olarak 
kabul etmiılerdi. 

Önce Belçika ticaret buhra .. 
nının tazyiklerine dayanamadı. 
Altın zincirini kırdı. Parasının 
kıymetini düoürdü. 

Arkasından Fransadaki altın 
iıUhkamm muhasara edlldiil aö· 
rUidU. Hükumet, bUtçeıindeki 
buyuk açığı kapatmak için, ucuz 
flata para bulmak ihtiyacında idi. 
Ayni zamanda harici ticaret gUn· 
den güne dUşüyor ve Franıanın lh· 
racat mUvazenHlnl bozuyordu. Bu• 
tıun için FranSJı frangını dtııUrmek 

1~iıımgellyordu. F ak~t Fran11z ban· 
l(ftıı bu fikre muhallltf. O, paranın 
kıymetini muhafaza taraftarı idi. 
Hükumetle banka arasındaki 
gfzU kavia mecJJae intikal edince 
buannkU buhran bat göıtercll. 
Mali buhran, ıly&1I bubraa ıek· 

, linl aldı. 

Frank DIJşecek 
En aalihiyettar malf yeciler fran· 

aın dlltmeye maJıkfım oldup 
iddiaamdadırlar. Frank, arhk 
•ağdan soldan gelen hncumlara 
dayanamıyacak kadar ıayıflamıı· 
tar
1 

· Beynelmilel ticaret hareket-
erlnln normal bir safhaya ıir
nıesf için Funaaaın da, lnılltere 
Ve Amerlkıyı taldp etme1f, fran• 
lın kıymetini dUtDrmHl llzımdır. 

Bugün frana-ı tutan, Inılllz 
bankasımn yardımıdır. Bu yardım 
seklllr çekilmez frank tutunamı• 
Yacaktır. 

Frangın dUtUıUnllo beynelmilel 
teılrl ne olabilir? 

Birkaç devlete inhisar eden 
~tın bloku dağılacakhr. l1Vlçre, 
l"lolanda, ltalya ve L•hlıtan da 
frangın dUıUşilnU takip edecek· 
lerdlr. Yani onlar da altın eı11ını 
terkederek paralaranm kıymetini 
düşüreceklerdir. 

Almanya ve lıpanya gibi, Fraa• 
•ız frangını paralarına miyar tutan 
de\'letler de kendilerine bııka bir 

ılnlyar bulmıya mecbur olacak· 
ardır. 

Fakat altın eaaıuun terkedilmfı 
~lınaıı, dUnya bubranınm da belki 
qalifne bir yol açacaktır. 

Sür'at d . vrlndey:z. Saatte (400) kilometre a-iden tay• 
yarelerin aür'atl bl:e inunlara az Jrel :yo r. Mesafe leri 
k11altmak için makine, ln1an, fen el ele Termit mütema .. 
diyen claba .Or'atle kotan nakil v&1ıtaları yapmağa çalı· 

ııyor. Kapluml.laj"a yllrOyOıünO endıran geri ve yavaı 

n akil vasıtaları artık gQlünç görünilyor. Meden:ye lin lir 
adı da sür'at oldu. K a rad t', c'enizde, ha vada sür'at, Türkün 
de en bnynlt ama{lar ad:ın bir i o'.malıdır. içtimai ve 
iktıaadi bnyatta yaptığı mız inkılapl• rı, k a rada, c en'zc!e ve 
havada aOr'ata kavuımakla t mamlam· l ıyı z. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Bu Sabah Bir Yahudi Genci 
•• 

Nişanlısını Oldürdü 
Kaynanası 1 Maliye Memurluğu için f 

Yeni Kanun 
Yeni Barem Ve Finans 

Teşkilatı 

Pütiirgeli 
Cemileyi 
Kıskananlar 
-------se•var B ·d l -

Ha!:eki hastanesinde yapılan 
b;r amcliy<.t.an sonra kızken 
erkek o an PÜtürge ı i Cemi.eyi 
bütün f em.nİ•tler kıskanmışlardır. 
Erkekleşmek iı.iyen kadınlcır için 
bu ne kolaylık, değil m ı ? l:Sirl.k
lere, kurum.ara, propaganda ıara, 
miliııglere, kongrelere !uzum yok. 
H .. ıeki ha5tanesi operatörlerine 
gidersiniz : 

- Ben görünüşte kadm:m 
ama, dersiniz, içim erkeklere 
rnahsı..e istidatlarla, kabi.iye tlerle 
doludur. Kacınm erkeğe ait her 
iti yapabileceğine kaı.iim. Şimdı· 
ye kadar, nafile yere, bir s1.1r ll 
makaleler yazarak, erkek gibi 
yüksek perdeden ko.mşarak bu· 
nu ıspa ta çalışhm. Erkek.ere 
bunu anlatmak daha kolay ama 
kadınlara güç. Siz bunun kolayını 
bulmuşsuııuz. Bir neşter vurarak 
meseleyi hal ecı iyormuşsunuz. 
P ütürgeli Cemileyi k'skandırn 
doğrusu. Acaba bende de kabili
yet var mı ? 

Belki vardır. belki yoktur, 
orasını haseki mlilehassııları bilir. 
Fakat ben insanın uzviyeti ile 
fikirleri arasında münasebet bu· 
lunduğuna kani olduğum için 
erkekleşmeyi müdafaa eden ka· 
d.nların bu husustaki istidatlarına 
in :ınmm. 

Feminizm kongresine gelen 
ve bıyık yerlerinde ıüpheli göl· 
geler beliren kadmlar Hasekiye 
bir kere uğramıı olıalardı, belki 
en kısa ve en sağlam yoldan ga· 
yelerine kavuşurlardı. Ptıtllrgeli 
Cemile hepsinden akıllı çıkb: 
bıyıklarını bura bura gezip dura• 
cak ve erkekleımek isteyen kadın
lara yukaradan bakacak. Zira iti 
1&ğlama bağladı 1 

Başbakan Harice 
Seyahat Etmiyor 

Ankara, 6 (A.A.) - Başba• 
kan lnönii'niln memleket haricine 

Da Ağır 
Yaralı 

Ankara, 6 - Kamulaya v•ri• Ankara 6 _ Müateşarlar ko- yapacağı seyahatlere dair gaze· 
len bir liyibaya gl>re badema h 1 d telerde yızılan haberler hakkında misyonunun a:ıır a ığı yeni barem 
maliye memurluklarına liae me- hiçbir tarafta malümat yoktur. 

cedYell bütçe encümeninde göz· ı f , .ç Ç 
ıuolan alınacak, alb aydan den geçirilmektedir. Fakat anla· 1' QSlJ lnarzn 
iki seneye kadar ııtaj yapılacak şıldığına a6re bu cetvel bu yıl c . 

Bu sabah Beyoğlunda iki ki· Iıtanbul, Izmir, Ankara şehirleri ena zesı 
tinin ölümü ye bir kiıiofn de Kamutaydan geçmeyecekt:r. Fi· 
yaralanması ile neticelenen bir mUıtesna olmak Uzere yerliler nane Bakanlığının yeni teşkilat Merhum Vasıf Çınarın cenaze· 
facia olmuıtur, bir genç nlıan· maliye teıkllAtında bUyUk memur kanununun da haremden eYvel ıini getiren Sovyet harp gemisi bu 
lııını lSldUrmUı, kaynana1ını ağır olamayacaktır. Kanunda, terfi, gün öğlede Haydarpaşa önUnde 
surette yaralamııtır. ceza ve tekalUlOk için yeni hU• çı~~~a_c_•_iı_~~~~~~~, ........ _ demirliyecektlr. Cenazekyl gemi· 

ÖldUrUlen kızm adı Kalo'dur. kUmler vardır. Atina Sen Slnoduna teJaraf çe· den almak lçin bir şir et vapu• 
Kalo Yuda adlı bir aeorlo p T I f • rile bir heyet gemiye gidecek, 

" y atriğin e gra l kerek isyan eden piskoposların gemid• meraılm yapılacaktır. 
niıanldıdır ŞvehkBel yoğlundha il Tel Pd.. Atina, 6 - latan bul Patrlgi hareketini takbih etmiıtir. Cenaze Haydarpaşa ya götU· 
baıın a a u u ma 8 es n e rUlecek, oradan öğle tfrenile 
çıkmaı sokakta oturmaktadırlar. R d s •• A "" /) •• Ankaraya yollanacaktır. 

Dun gece Yuda ile Knlo ara- ransa a oz ga'e1ıa u B 1 d 1 ıında sreçimsizlfk yUzUnden hafif 6 1 
- C e İye er . 

bir atışma olmuı ve bu atışma G b G E S I 1 l · M h kk k ıabahleyin kanlı bir macera ile şecek ı· ,· o··rueenuerııor n ayı 1 ş erı u a • 
sona ermiştir. '3 Yaptıracaklar 

Y 
Sabah aaat 7, 15 de Yuda ile •.. ·--·- ..... ~····-~· · 00

- · · - Ankara 6 - Kamulaya verf. 
UD3DİSt&nda Kalo tekrar ahşmıya baılamıılar• ( Baıtarafı 1 lnel Jüzde ) Ta,ıama Fash len bir kanuna göre Belediye 

dır Yudamn bu kavga aıraamda rılmaaı için i•nlı bayandırlık it· Parlı, 6 (Husuai) - Sağ par· kanunu tatbik edilen yerlerdeki 
Reiim gÜrÜ)tüJerİ gözllnU kan bUrUmUf, tabancasını leri yapılmah. tiler mensuplarlle kral taraflıla· Bayındırlık iılerile meıgul olmak 

J çekmlf, genç ve gilzel Kalonun Radikaller bu lıtekleri kabul rmdan kalabahk bir alay Mason Uzere her Bakaolıgın mllmea· 
Atina (Hususi) - Kralın tek· Uzerln• hoıaltmııtır. etmedikleri için iki parti arasında ( Maırıkı "zamı ) nın bulunduğu ıilinden mürekkep bir imar 

r•r Yunanlıtana r•l•bilmt1l etra• Kalo can11z yere serilirken beraberlik olmamııbr. villayı taşlamıılar, bütün camları heyeti teşekkül edecektir. Sayalı 
fı d tabanca seılni duyan anası da kırıp yere indirmiılerdir. iş!tıri yapmamışJbelediyeler bu it-

n • mllnakaıalar devam etmek- l k . 1 k Ateş Haçhlar1n Toplantısı k b l k il 
ltdir. Kondills son beyanatında •• ne olduğunu an ama ıç n oşmuı Vaziyet Kart,ık leri yapma için Utçe erine ta ait 

o da müstakbel damadmın elin· Lll, 6 (A. A.) - ••Ateı Haç,, Parlı, 6 ( Husuıi) - Komu- tahsisat koymıya mecbur tutula· 
11 

Ahalinin % 7~ tl kralı iıt.. deki tabancadan fırlayan bir kur· birliğinin 4000 üyesi, Cambral'de nlstlerle soıyaUıtler ve cUmhuri· caklardır. Bu tahsisat iç işleri Ba 
dikten sonra da krala getirmiye• ıunla yere aerilmlttir. toplanmış v• bu toplantıda birlik yetçl soıyaliıtler, birleşik bir kanlığı emrine verilecek ve iıleri 
<:ekler demek gülünç bir ıey Kalo derhal ölmüştUr. Ağır b&ıkaoı ve tarbay ( La Rooque ) cephe kurup bir hükümet teşkili iç işler Bakanlığı tarafından yap• 
olurdu.,, demiştir. yaralı kaynana da tedayi altına bir söylev vermittir. isteğindedirler. Fakat radikal tıralacaktır. 

B b k Ç d 1 alınmıştır. Müddeiumumi muavini soıyallıtlerin, ıoıyalistlerin şart· B• B 1 r Tak 1 Ş h · 
k ai a an al ariı İH yapı a• Nurettin tahkikata el koymu•tur. Ö.zel bir mahiyette olan bu J b ğ l d k ır U ga ım e rı• 

ca reyi Amın herkeıln kabul Ö y b arını e enmeme eri, şlm ili bu mize Geliyor 
ed lUler bugün gömUlecekt:r. toplantıda hiç lr hAdise olmamıştır. teşekkülü suya dUşürmUıe benziyor. 
b' eceği bir usulde olacağını Sofya, 7 (Hustııi) - Burada çık· 
ıldirmiıtir. { "'\ makta olan " Novi dnl ,, gazetesi· 

Elli Yaşında Bir l s TER l NAN Is TER 1 NA N M A l (~p~~1t:~!!:~~ şfpö;:~s~a:~ı:::; 
I? d A ) k namındaki en kuvvetli futbol ta· "-a ın Si aca Dün ga:uteler..i o ıöyl e bir haber vardı : takımı (600) liraya, diter e tyalar da (400) liraya kımı bu ayın sonunda IC Galata• 

...... Viyana, 6 ( Hususi) _ Sen Esnaf Bankasını tasfiy eye memur heyet, b ankanın aatılmıttır.,, saray ,, ve u Beşiktaş " ile maç 
r l davalar nı takip edebilmek için paraya ihtiyaç göster• k 1 b 1 ' d ' t' 
.. 

0 tende kocasını balta ile öldU· Dilnyanın en kOçOk banka11, aermayeai 500 bin yapma Uzere atan u a gı eceK ı r. 
e mif, l: unun nzerine bankanın Cfyıı ları aatıl•ğa çıka- M d. M .. d .. .. ç k"ld. 

c n elli yaşında bir kadın ölüm rılmııt r. lira. Müdürtin yazıhane takımı (3000) lira, yani bir aa ın u uru e l 1 
,ijza~ına mahküm edilmiıtlr. Su " Evvelce 3000 liraya alınmıı olan bir yaz ıhane ev fiatıdır: Ankara, 6 - Maadin umum 

eıun on çocuğu vardır. mlidürü Bekir Vehbi istifa etmlı· 
ld Salzburgda da bir Hitlerci L J S TER J NA N J STER J NA N M A / ı tir. Ergani bakır tirketi :nurah-

•ına mahküm edllmiıtir. -------------------------------------·----·- haa azası olacağı söylenmektedir. 
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. t Memlelc.t M~ara•f 
1 

Adapazarı-lzmit 
Yolunda 
.. ~on Posta 
Eıkiden 10 Günde Alınan 
Yol, Şimdi Bir Günde 

Kesiliyor 
Adapazarı ( Huıusl) - Ada

pazarı 1ayılı ,ehlrlerimizden birisi, 
parkı, hanı, hamamı ve yolJarı 

ile ıeımeye, görmeye değer bir 
Yatan kö1e1ldir. 

Belediye her iıte çok çalışı· 
yor. Şehrf n çarıısı bl rçok koJJara 
ayrılmıı, çok genlttir. Bura11 ayna 
zamanda karada bir fak ele bir 
ihracat aizı aibi. Araç, Çerkeı, 
Gerede, Bolu, Düzce, Hendek, 
Mudurni, Taraklı ve daha birçok 
ıeblrlel'U.ize firlp çıkan eıyanın 
deposudur. Bu eıya hep Adapaza• 
rlndan ı•çer onun içlo çok 
kalabalıktır. Burada oteller hem 
temiz ve hem do ucuzdur. 

Adapazarı, Sabanca yolu Arfi· 
yeden geçmektedir. Yol çok bo
ıuktur. Sabanca çok ıüzeldir. 
Büttın evler bahçeler içinde ku· 
rulmuıtur. 

Sabanca - Derbend yolu 
muntazamdır. Bugün küçük geçit· 
ler tamir ettirilmiıtir. Yollara yo
lun nereye ıittiğlni ıöateren lav
halar asdmlmııtar. Bu yoldan iz· 
mite giderken eakiden bir batak
hia raıtlamrdı. Bu batakhk timdi 
kurutulmuıtur. Bu 1ayede de ıenit 
bir erazi parçaaı elde edllmiıtir. 

Zafranboludan lzmite bir ıin· 
de ielebilmek lnaaoı çok sevin· 
dlriyor. 15 ıene e•vel harp içinde 
ZafanboltJdan iz.mite ancak Hklz 
ıllnde ve bin mUtkllltla ıollne· 
biliyordu. O zamanlar bir ıUnde 
ancak Zafranbolu ile Viranıehlr, 
ikinci atıp Viranıeblr • Gerede, 
tı;üncti l'ÜD Gerede • Bolu, dör• 
dllndi aUn Bolu • DUıce, beılncl 
tin Düıc• • Headek, albncı~Qp 
Hendek-Adapazarı, yedinci nll 
de Adapazarı • hmit yelu a na• 
bilirdi. 

Muıt• 
Şimdiye Kadar Sinema G~
rülmemlıtl, Fakat fimdi 

Görüldü Ve Betenildi 
Mut (Huıual) - Burada tim• 

diye kadar ıinema Ye fil,.in ne 
olduju bilinmezdi. Muılu Hd l'eDf 
burada portatif bir ılnema yeri 
kurmuılar ve fillm ıetirterek 
halka göıtermeye baılamıılardır. 
Halk ıinemaya bUyUk bir raibet 
ıöitermiıtir. 

Sivas - Erzurum Yolu 
Sivaı, (Huıuıi) - Slva1 • Er

zurum yolu Uıerinde çahıılmıya 
ba9lamııtır. Yol teavlyHi yakında. 
Divriğe kadar bltlrilmiı olacakbr. 

--·-···-·····--·················· .. ···------
BUTUN ULKE.Yt 

HERCtUN 

6'· 

DOLASAMAZSINIZ 
F~KAT: 

~nPosıa 
D..o.Kı el R. TL AN 

8UTUN ULKEYi HER c;.UN DOL~IR 

• 
MEMLEKET HABERLERi 
Yeni Hafta Tatili 

T ecimlerini Çok 
Kanunu lzmir 

Sevindirdi 
Kükürt 
Her Ştfge 
Rağmen Pahalı 
Satılıyor 

lzmlr ( Hususi ) - Son cuma 
tatili ne kadar ıönUk geçt ise, ilk 
pazar tatili de okadar velveleli 
Ye neı'•ll geçti. Pazar tatili her 
ıeydeo önce akaayan tecim 
(ticaret) alanını llgl iendirdiği için 
faydab olacakhr, deni:iyor. Evvel
ce tecim aleminin haflatı, araya 
cuma iirdiii için dört buçuk b:mir tf!cimenlf>rİ bir arada 
gündU. Pazar tatili, haft11yı 
blltlln dDnyada olduğu ıibi beş 
buçuk gllne çıkarmııhr. Şimdiye 

kadar Cumanın ac111nı bilha11a 
ihracat meniminden çeken lzmir 
piyaıası, bundan sonra daha nor· 
mal it l'Örmek imkinlarını elde 
edecektir. 

Sümer Bank, KeçllJorlo klı
krürt fabrika11nın istihıalAt yap· 
maaına rağmen bağ mıntaka111u 
kükUrtıllz b1rakmaktan çek:nerek 
ltalyadan önemli derecede kükürt 
getirtti. Memlekete giren ve mem• 
Jekette lstibaal edilen kllkUrtler 
ha~ mıntakasının ihtiyacına cevap 
verecek derecededir. Buna rağ· 
men baicılar kükUrt sıkıntı11 
çekiyorlar. 

iz mitte 
Birkaç Yıl Sonra Sıtma

dan Eaer Kalmıya cak 

lzmit (Huıuıi} - Ôtedenberi 
lzmitlileri kıvrandıran ıııtma der
dinin önüne geçmek için baıla· 

yan ıavaı çok ilerilemiştir. Ba· 
taklıklann kurutu '.maaında kulla
nılmak fizere bir de Eksikavatör 
getirilmlıtir. Sıtma milcadelesi 

Belediye ile ııtma mücadele tet· 
kilAtmın el birliği ile yapılmak

tadır. Birkaç yıl sonra lzmilte 
aıtmadan eser kalmıyacağına 

muhakkak gözile bakılmaktadır. 

Çanakkalede 
Anıtı 

Tayyare 

Şehit Sübay Bedrinin Anasının Yap
tırdığı Anıt Türenle Açıldı 

Çanakkale (Huıuıt) - Uçarken dUıerek ıehlt olan tayyareci Bedri 
He arkadaıı Naclnin lılbralarını ebedileıtirmek makaadile Bedrinin 
anneal tarafından Erenköytınde yaptırılan anıt tllren!e açılmııtır. 
Halke•I Ye Belediye tarafından hazırlanan otomobillerle anıtın olduğu 
yere ıidUmif, ıöylevler söyl~nmiı. Halkevl, Tayyare Cemiyeti, jan· 
darına b&lnklerl, bava kuvntlerl, ve TUrk GUcU spor trafından yaı:· 
tırılan çelenkler anıta konulmuı ve aziı ıehitlerin hitıral a rı anı lmıştır. 

Samsunda 
Belediye Ve Halkevl iki 

Faydalı Karar Verdi 
Samsun ( Huıuıt ) - Halkevl 

idare heyeti Ev azalarının her 15 
günde bir Halke•inde umumi 
toplantı yapmaaına karar ver· 
m:ştir. 

* Belediye de 1 haıirandan 
itibuen yiyecek, içecek efya 

satan yerlerle halkın eğlenmea:ne 
ve temizlenmesine mahauı yerlerin 
saat 21 de, ıair dül<kinların da 
saat 19 da kapanmaıına karar 

Sivasta 
Kızılay Hafteıı 7 Haziran

da Baılıyor 
Slva1, ( Huıuıi ) - Kızılay 

hafta11 burada 7 Haziranda baş· 
hyacaktır. Haftanın aon ıünU 
b8yUk bir balo verilecek, 
kadınlar ıehrin her tarafını dola· 
tarak Kızılaya Uye yazacaklardır. 

jMemlekette Tag
gareye Yardım 
Yarışması 

Çankm (Huıuıt) - Bütün Ku· 
rumlar ve devlet daireleri bat· 
kanlan Halke~inde bir toplantı 
yapmıılar, bava teblik11ini bilen 
llye kaydedilmesi iç;n 20 kişilik 
bir heyet seçmişlerdir. Halk ha· 
va tehlikesini bilen Uye yazıl· 
maktadır. 

* Denizli, 6 (A.A.) - Hava 
tehlikesini bilenlerden birçok 
kişi dün Halke\'indo toplanmıt
lardır. Toplananlar, hemen •ıHava 
Tehlikeıi bilenler,, Oyeai yazıl· 

mıılardar. Halktan birçok kiti 
Dye ) azılmaktad rlar. 

... 
Merıin, 6 (A.A.) - Hava teh· 

likesini bilen Uye kaydtna devam 
ed:Imektedlr. OUn akşama kadar 
kaydedilen l ekfın miktarı 5000 
lirayı geçmiştir. Dun aktam parti 
kurağmda parti yönetim kuralları 
toplanarak bUtUn ha!k tabakala· 
rını l:;u işle ingilendirmek üzere 
Pazarteıi gUnU büyük bir miting 
yapılmasını kararlaştırmışlardır. 

Bitliste Yiyecek Ve 
içecek Fiatları 

Bir Kilo Kabak 30, Bir Şi
ıe Bira 66 Kuruşa Satılıyor 

Eillls (Hususi) - Belediye ve 
evkaf müştereken çarşının güzel 
ve temiz bir hale konulmasına 

çalışmaktadırlar. Evkaf, kendisine 
ait dükkanları tamir ettirmekte, 
latanbul tertibi vitrinler yaptır

maktadır. 

• Burada ıarap iıtihlAkl bir 
parça fazla olmaktadır. Fakat 
it.hisarlar deposunda ıarap kal· 
mamışhr. 32 buçuk kuruıluk 
Bomonti birası da burada 66 
kuruşa aatılmaktacır. Aradaki 
fark yüzde yUzU de geçmektedir. 

,,_ Bitliae hilA taze sebze gel· 
memiıtir. Bir açıkgöz Diyarbeklr· 
den taze ıebıe getirmiş, fakat 
burada kabağın kilosunu 30, 
baklanın 25, bir salatalığı 10, 
bir kile kirazı 40 kuruta satmıthr. 

Ş. Karahisarın 
Bir Aylık ihracatı 

..... ... Miiil_as.=111111Milı•liiEim .. ____ ,·ermiştir. 

Svasta Atatürk Heykeli 
Sivaı, (Huıuıi) - AtatUrklln 

heykeli belediye ile husuıi muha· 
sebe idareai tarafından ortaklaıa 
yaptırılacaktır. Heykelin çok gt1· 
zel olma11na çalııılmaktıdır. 

Ş. Karahiaar, 6 (A.A.) - Ma· 
yıı ayı içinde yabancı memleket· 
lere 9 bin keçi ve 75 a det av 
derisi ile 1500 kilo balmumu Ye 
475 aandık yumurta gönderllmiıtlr . 

DIJngo /lctı•at Haberleri 

F astan DomattJs . 
ihracatı 

1934 yılı içinde F asta domates 

Biz /Jek.li- ihracatı büyük ~ir 
11 lı harekete vesıl• 

ge m, •r- vermiıtir. Geçell 
kes lıarıl lıa- yılm on iki ayı 
rıl çalıııgor içinde Kazablank• 
limanında dıı pazarlara her biri 
on kiloluk aepetler içinde 
1.258.000 Hpet domateı ihra9 
edflmi,tir. Faı bu yıl içinde dt 
domatea aevklyatma ehemmiyet 
Yermek için bazırlanmaktadıı. 

* Tunu&ta halıcılık iptidai yaıf• 

1 
Tunus lralı- ı yettedir, Bununla 

beraber iıtihsa lit 
cılilı yıldan yıla artmar 

tadır. Tunuı halılarının kontrolunll 
yapmak itini UatUn• a ~ao 
daire tarafından yapılan istatistik• 
!erde bu cihet açıkça meydana çır 
maktadır; bu istatistik ıon UÇ 

ıene için metre murabbaı olarak 
şöyledir: 

1932 yılanda 28.612 
1933 " 29.003 
1934 " 34.623 

Bu mütemadi arhf, son yıllard• 
diğer halı yapan memleketlerd• 
görlllen vaziyetle tam bir tezat 
teıkil etmektedir. 

* Madritten yazılıyor : Jıpany• 

lıpanga Ro- ile Romanya ars
ımda bir mllddet 

mangadan evvel inkitaa uğ-
oetrol alacalc rayan ticaret ke>-
nuımalarına yeniden baılanmıştır• 
Bu defa artık mUsbet bir neticey• 
varılaca~ı ve lıpanyanın Romany• 
petrollarını alacağı anlatılmakta• 
dır. Şukadar kl ispanyanın R~ 
manyadan alacakları petrollarıll. 
yüzde kırk aekizlnl takas yolilo 
ödemek iatiyorlar. Halbuki R~ 
manyablar ise bu teklife pek 
yaklaımak arzu etmemektedirler• 
Madritteki Sovyet Rusya elçi .. 
Ostrowsky de Sovyetlerin artık 
lspanyollara petrol satmakta bit 
menfaatleri olmadıtını ı&yleınetl 
ve Amerika ve Inıiliz markların111 

Romanya flatlarından daha aşa• 
ğıya fiat teklif edememeleri göt 
önünde tutularak lspanyamn ergef 
Romanyanın dileklerine imza koy• 
mak mecburiyetinde kalacağı blS" 
sini vermektedir. 

* Hamburi: Geçen yıla alt ıahll 
hareketlerini ször Almanga ar- l ı teren istatistik et 

tık Kabotajı göre Almanyad• 
korumagacıık bu sahada da bit 

düzenlik baıgöıtermiştlr. Bu vaıİ" 
yeti göz önünde tutan AlmaııY• 
hükumeti de ıimdiye kadar bd 
lıto çalııan denlı nakliyat ku~ 

• • panyaları ile ••pur aahlplerJO 1' 
yapılmakta olan yardıma ar~ 
lllzum olmadığma karar vermiıtır• 

Muşta Ve Samsun
da Yağmursuzlu1' 
Samıunda Ekinler Kavr~· 
du, Tütünlerin Yetişme• 

Geri Kaldı 
Samıun ( Huıuıi ) - Sarnıoar" 

~ .. 
da iki aydanberi yağmur yagrıı t 
maktadır. Geçen gUn biraz Y' el 
mur çlselemiı, fakat ih~IY8 Jı 
temin etmek şöyle duraun bırÇ~bl 
yerlerde bu yağıf bir a;İs ~~11• 
gelip geçmiştir. Kuraklık yUzdı 11 
den ekinler daha kemale erme ~ .. 
ur armış, nadasların ha~ırlanf d• 
ması yiizlinden tütün fıdeler ı" 
geri kalmıştı r. Köylü yağınur~u,11 
luk sıkmtısı çekmekte ve b~)I" 
evvel yağmur yağmasını be 
mektedir. 
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Almanya Bir Filo Kazanıyor! 
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• 

'[ Gönül /1feri J 
Mevki Farkı 
Evlenmige 
Mani Midir? 

Sosyalizmi 
istemedi 

Danyada lktıaadt aıkıntı çeken 
lıluıtardan biri de İsviçredir. Bu sıkın· 
tıllın derecesini anlatmıf olmak lçiD 
'-llu kaydetmek lazımdır kl 1929 dan 
bıırGne kadar i1Viçreoia ihracatı, 
•daın batına 437 franktan 167 franıa 
diitınOıtOr. Jııizlik nlabetl de, her ay 
llılltenıadiyen artan bir hızla baı 
dandGrecek bir hal almıthr. Sebep 
llııllunıdur: Kontenjanlar, 1rftmrOlc 
t"~•rları .. buna çare olmak Gzere 

Beş Zırhlı, 66 Kruvazör Ve T orpito lyl tahsil görmüı, fakat fakir 
bir aileye mensup bir genç kız, 
bana icllmat mevkii kendisinden 
yüksek bir gençle Hviıtiğini ya• 
zıyor. Bu genç, kızla evlenmeğe 

taliptir. Fakat kız aralarındaki 

mevki farkından dolayı korkuyor. 

•ıçrede iki tekli dDşOnGldü: 
1 - Bu1rilnkl ökonomik vaziyeti 

tGnGn ihtiyaçlarına uydurmak, bu 
'-Yede hayatı ucuzlatmak Ye Bkono· 
._ile faaliyete hız nrmek 

2 - Bir nni aoıyaliıme ıiderek 
~ll~taç kimaelerin hükumetçe it 
llluıl ıuretile bakımını temin etmek 

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

' Moskovadaki Fransız 
Elçisi Sovyetlerin 

Karadeniz Donanma
sını Tetkik Etti 

Moıkova, 6 ( A.A ) - Alaaa 
haber alma büroıunun TH ajanaın· 

dan alarak Yerdiği bir habere 1röre, 
Fraa11z BüyGll Elçiıl Alfand, SIYaa• 
topola srlderek orada SoYyetleria 
Karadeniz flloıu komutanı ile uauu 
bir görüıme yapmııtır. Elçl, Kara
deniz flloaunu tanımak iatedlflni 
1röıterm ittir. 

Bu iki ııktan birini tercih etmek, 
~"' ulusun kendine ait bir a.aktır. • 
~lldan dolayıdır ki bu iki ıeklln BUyUk Harp Kumandanlar1n• 
~ıi de genel oya ( irayıumumlyeye) dan Biti Daha ÖldU 
~ tdlldi. Bunu yapmak için de ao.- Hanovre, 6 ( A..A.) - Genel har• 
:•llıtlerle komGnistler ye radikallar, blD en tanıamıı aimalarındaa olan 
•tf General Fon Liaıina-ea bugGa 86 ya• 
ırıı:randuma rltmek için lbım olan tında 3lm0ttllr. 

Fakat, İngilizlerin 
De Karşılıklı 

Şartları Var 
Londra, 6 (A.A.) - Alman delege· 

leri, AJmanyanan aavaı ıemilerl 
tonilato tutarının lnılltereninkinin 
yGzde otua beti derecesinde olma11nı 
latemi9lerdir. Bu, beı zarhh 16 krun
zördUr ve 50 torpltoluk bir filodur. 

Rumi olmayan deniz çnreolerlnde 
söylendlıtlne gllre, lnırili& delegeleri 
Alman HYaf ıemileri için ıu niıbet
lerJ isteyeceklerdir ı 

,. BUyllk krunzörler 35.000 tondan 
aıalı o'acak Ye topları 12 puıu 
aımıyacakt.ır. Hafif kruYuörler 
10.00:> ton olacak ve topları 6 puıu 

aımıyacaktır. 

Kız güzeldir, 1evlmlidir. Tahsil 
ve terbiyesi de yerindedir. Fakat 
bir gUn fakri yUznne vurulur dl· 
ye ürküyor. 

Bu kızan telaı etmesine aebeb 
yoktur. Çünkü bizde aristokrasi 
yoktur. Bizde keskin hatlarla ay· 
rılmıt ımıflar teıekkUI etmemiştir. 
Hf ç kimse bizde diğerine olsbetle 
mevki yUkıekllğt iddia edemez. 

Karı ile kocayı ayıran en bil· 
yük fark tahıil ve terbiye farkıdır. 

iyi bir mevkii olan adam, yalnaz 
tahsil ve terbiye1l ıerl bir kızla 
evlenmekten korkabilir. Fakat 
siz neden korkuyonuouz ? 

~ dtn çok fazla rey topladılar. Tam 
~ bin rey elde edeblldlltr. Bu 1ayı, 
~dUıni Aranın Uçte biri demekti. Bu 
t •r reyin bu mevıı11 üzerinde 
;:;nma11 da, ökonomilc ııkıntanıa 

etini g8sterir. 
~ Eter bu lıtek kabul olunsa idi, 
~ tnn ticari ve aınai teıebbnıler 

Amerikada Örfi idare 
ilin Edilecek 

Londra, 6 ( A. A.. ) - Enelce bu 
sabah toplanmata karar nrmlt olan 
lngilia ve Alman delegeleri, akıam 
nıtO Denia Bakanlığında toplanacak
lardır. Baıa çennler, proıramda 
yapılan bu detitlkliğln Almau dele· 
gelerlnin Berlin ile konuımalıırı IOzu
mundan doğduj'unu aöylemektedlrler. 

,,. 
"10 aydanberl bir gençle tanışıyor 

ve sevişiyorum. Genç vaziyeti iyileşti· 

Ai zaman evleneceğimizi ıöyllyor. Fa· 
kat şimdilik niıanlanmıya bile yanaı· 
mıyor. Bu gencin evlenmek niyetinde 
olduğunu zanneder miıinid 

t '~letin kontrolu altına konmuı ola
.: tı, Fakat lnlçre uluıu, 426 blD 
•e:• kartı 5156 bin re1le bu latefl 
liıG d.ettl n bu auretle fıviçre, çok 
t hıın bir aoıyaliatle9me teıebbUsUnO 
'ti tepmlt oldu. - Süreyya 

~ Eski Paralar 
~rtıanyada T arihıel (Ta
~1hi) Bir Define Bulundu 
\ ~rlln, 6 (A.A.) - Pomeranyadakl 
._,.Pancar tarlHında iki bin a-llmlf 
tı, • buJunmuıtur. 1754 n 1714 yılla· 
~da baaılan bu paralar, bir çoraba 
,. ıl~ıt ve eski bir kaba yerleıtlrll• 
~ 'ttı. 
""••tanda Yeni M•hkQml•r 

~~lt•lklltta, 6 ( A.A.) - Bir elek
"- fabrlkaıının makiaeltrlnl boımuı 
'> ~ .. kitillk blr çetenin iyeleri iç 
~•it iki ae•e aruıada itapla cHa• 
~ çarptırılmııtır. 
l.6 ..::: .. 

~ Edebi 
Tefrlkemıa 

Yarım Milyon 
işçi 
Greve Hazır I 

Vaıiogton, 6 (A. A.) - KömOr 
endGltrlıinin durlu,tu için Yerilen 
llyıbalar kongrede onaylanmaua 
Cumur relıl Ruzvelt, ırevlerl yatıftır· 
mak için arft idare ilin edecektir. 

450,000 klSmGr ftçiıl ayın 17 •iade 
srrn yapmak h8tlemlnde (tebdldlnde) 
bulunmaktadırlar. 

Toledo, ( Amerlka) 6 - Elektrik 
f abrika11 itçilerl, wreY yapmıılar Ye 
ıehrln bltlla endGatriaiDI felce utrat• 
mıılardır. 

Fakat itçl rlDdtlllr.lerinln :ril•d• 
rlrmi arttırılma11 için konuımalara 
batlandıtı içia tlmdlllk fUYGller 
ite ba1lam1tbr, 

Vaılnrtoa, 6 (A.A.) - Bir tahml· 

T•za•: 
llehmut Yesari 

!!;! l 90 

Çam. Tırtılları 
~~li~cer, pencere kenarındaki 
~11ia oturdu, sokağı aeyre bat· 
'~ Buraya ilk geldlii gftnlerl 

lada. 

\ı~• kadar ııkılmıf, tızUlmUttll? 
~ ukı timdi ne otel, ne de ,-k ona, yabancı, ıotuk ıel· 

Otdu. 

~ liacer, Huriye kadının getJ ... 

~t kahveyi içti. Ve aokağa ba· 
~k bekledi. Dakikalar uzuyor, 
~ lr•çmek bilmiyordu. 

)'td ' kadar beklemlıtl, bllml· 
~~ u. Sofada ayak sesleri oldu; 
~~ •rkek kahkahaları duyuldu. 
\~ r.' bunların araamdan, genç 
~~ ~11hin ıeaini ve gevrek kah· 

'•ı Q· Ilı tanar gibi oldu. 
~tıaı:aı ıonra, odanın kapııana 

, ll, Huriye kadın girdi: 
~~i b Zabitin misafirleri aitti; 

l'f ekliyor. 

'tıf,11 •cer, yerinden fırlamııta; 
'-~ıı~l'l niha} etindeki odenıo 

l\ • durdu. Kapıyı tıkırdattı. 
'~ 'kPıyı takırdatır takırdatmaz, 
t 1 ._ 'I . . C B ~"tk Çcvrı m .fh. evat ey, 

....._ bakıyordu: 
Bonjur Hacer Hana mi 

- Bonjur Cevat Beyciğim! 
Jandarma mlllAzlminin 1Uler, 

ıen yUzO, Hacerin ııkantasmı gl· 
dermfı, bir gtınet ıibl içini 
ferahlatmıştı; o da anlnyordu: 

- Misafirleriniz, canınızı ıık· 
mamıta benziyor! 

Cevat Bey genç kadana yer 
göıtermltti: 

- Tahmininizde, yanılmadınız, 
Hacer Hanım.. Mehmet Beyin 
terblye1i verilmek üzere... Şimdi 
nerede IH, Demir Ala gelir •.• 
Zihni Efendi, Demir Atayı ara• 
mıya Jlltti .. 

Hacer, baııoı Hlladı: 
- Tevekkeli, onun için orta· 

larda yok .. 
Genç zabit de Hacerln karıı· 

11oa oturmuıtu: 

- Doğrusu Zihni Efendi, bu 
itte çok açıkgözlük ıröıterdl. 
Mehmet Beyi de adamlarını da 
öyle bir atlata, atlattı ki ıatbm. 
Demin müd<l eiumumi bey de bu
rada idi; Zihni Efendinin maha· 
retinl, o da tB1dlk etti. Mehmet 
Bey, pek fena gafil avlandı. 

Hacer merakla dlnliyordw 

- --·· ..... .._._ ..... .......___, 

Koca Bir Şehir japonganın 
. B?mboş Kaldı! Çinden Bir isteği 

Şımdı Oradan, Dayanılmaz Nankin, 6 (A.A.) - Japonya 

Bir Ceset Kokuıu hükumeti, B. Yuıu-Sungun Şihll 
Yükseliyor llba} hğından kaldınlmasmı iıte· 

Simla, 6 (A.A.) - Zelzeleden ıonra mişti . 
binlere• ce1edin gömUlG bulundutu Çin hükumeti B. Yuşuyu Kanıi 
yıkınblar altından yUk .. len dayanıl· ve Şansi ilbaylıkları müdafaa 
maz kokudan dolayı Kuettadalr.I yar- komiserliğine atadığından bu so-
dım har~ket'eri durmuıtur. Artık rum ka anmış bulunmaktadır. 
içinde kımH bulunmayan tehir, ıilel P 
(askeri) bir kordonla çnrilmiıtir. Yunan Donanmaaının Akde· 

donanmasının ayın on beıinde 

Hindistan Ve lnglltere nlz Manevraaı 8a9hyor 
Londra, 6 - Anm Kamara11 Atina, 6 ( Husuıt) _ Yunan 

Hlndiataa temel JHHındaki ıslahat 
kanununu oDaylamııtır. 

ae 1are Runelt welecek yıl ulusu, Akdeuizde yazlık manevralarına 
kendial ile yllce dlnn ara1tnda blr baılıyacağ"mı Atina gazeteleri 

Muamma 

Onu bir iki imtihana tlbi tu• 
tun, vaziyetin ne suretle, ne va· 
kit düzeleceğini ümit ettiğini an· 
lamıya çalaıın. O vakit ıöz:line 
lnanahp inamlamıyacağını anla· 
makta gUçlUk çekmezıiniz. .. 

Bir kız: nerelerde Ye ne vakit 
ıapkaaız: gezebilir? Bu husuda 
beni tevlr eder miılniz? 

Pıraye 

Şehir içinde, dUğUnde, lokan· 
tada ıapkaıız bulunulamaz. Fakat 
kırda, gayri resmi yerlerde ıapka· 
ıız gezilebilir. Balo ve opera gibi 
tiyatrolara da resmi kıyafetle gldl· 
lir ve kadın ıuvare elblaeılle ıap
kasız: bulunur. 

tercih yapmıya çatıracaktır. yazıyorlar. TEYZE 
~;:,.....,..~-=-=-~""!!"""'~--=-=~~~-----='!~~~~~~!!!!!!!P-~-:-~~~~~~~~~ 

- Zihni Efendi neler yaptı? ıahibi Muharrem Bey gGrUodft; Hsl, ıenç zabiti taıırtmıth: 
Jandarma müllzlml, kollarını ıHI kealk kesik titriyordu : - Gitmiyeyim mi? Vazifem ... 

açarak bir kahkaha attı: - Cevat Bey, koıunuz ••• Fe- Genç kadın, mUlhlmio kolun· 
- Neler yapmadı ki?.. lAket... dan tutmuıtuı 
Hacer, birden batırlamıı gibi Otel Hhibinln yllztl bembe- - Hayır... Şimdi it başında 

glSı kırptı: yazdı, seti gibi, elleri, omuz d•ğilıiniz ... 
- Bir dedikoducu nalbant hatları da sakır sakır tltri1ordu. Jandarma zabiti, ıllkindl, 

vardı. O, ne oldu ? Hacer de korkarak ayağa kolunu f<urtardı: 
Cevat Bey, kahkahalarla ınl- kalkmıştı; birıey ıöylemiyordu. - Hayır... Bir ıabit, her za· 

mekte fdl : Ceyat bey, otel ıabibine doğru man vazife baıındadar. Öyle 
- Şumnulu Adem aia, bu koşmuf, onu, elinden tutmuıtu: olma1& bile insanlık yazifem ... 

ıefer işimize yaradı. Dedikoduların - Ne var? Cevat bey, sofaya fırlamııta; 
nereden, klıolerdeo çıktığanı, de· Muharrem Beyin nefulerl k.. Hacer, arka1ıodao koıtu: 
dikodularm Hıl nerelerde kayna· silmişti: - Daha hastasınız:... Kendi· 
tıldığmı, Adem ağadan iyi, kimse FelAket... nlzl yormayınız: ... 
bilemezdi. Zihni Efendi, Adem - Peki, ne var ? Ne oldu. Jandarma mU!Az:lml, cevap 
ağayı elde etti. Adem ata, bizim - Mehmet Beyle Demir Ağa, vermedi; merdivenleri iklter lklıer 
tarafımızdan olunca, ltimlz ko- otelin az ilerisindeki aarı kona· atlayarak indi. Hacer de, merdi· 
laylaıta. tın önünde karşılaımıılar. Meh· vene doğru koıuyordu. Muharrem 

Genç zabitin kahkahaları, met Bey, Demir Ağaya IAf ata· bey de sofaya çıkmııtı, genç 
Hacere de ıfrayet etmitti; o da, cak olmuı, kapıımıılar. Zihni kadmm arka11ndan aeıirttl: 
gevrek genek, çangır çın11r efendi, koıtu, geldi haber verdi. - Ya, siz, nereye gidiyorau• 
kahkahalar atıyordu: Kavga bUyUr de ıillba 1&rıhrlar ouı ? 

- Zihni Efendi de çok ku... diye korkuyorum. Zihni efendiyi, Hacer, ıilkinlp kurtulmak 
nazmıf .. Halbuki halinden de biç tekrar onların yanına gönderdim. lıtedi: 

Bırakınız, beni... umulmaz, değil mi? Siz, bir görünUnUı Cevat Bey l 
- Evet.. Ummadık taı baı Hacer, gözleri korku ile açıl· 

yararmıı r mıı dizleri bliklilecekmlı gibi 
- Hakikaten ISyle.. karıncalanarak ayakta duruyordu. 
Birdenbire oda kapısına tid· Genç mlilizim, Muharrem 

detle vurulmuıtu: beyi kapanın önünden yanına 
- CeYat Bey •• Cevat Bey.. çekti, liofaya fırlıyacağı zaman, 
Jandarma zabiti, yerinden Hacer yaralı bir ceylan Klbi 

fırladı : atıldı: 
- Kim o? Ne Yar? - Nereye 1idfyor1unuz? 
Oda kapı11 açaldı ve otel Onun blr çıihia beozlyen 

Nereye gideceksiniz? 
Göreceğim. 

- Neyi ıröreceksinlz? 
Genç kadm, çırpıoıyordu: 
- Bırakmaz beni, Muharrem 

bey ... 
Muharrem Bey, onu kolundan 

tiddetle yakalamıştı: 
- Hayır... Barakmıyacağtm ••• 

Görmek iıteyoraanaz:, ıokak üı· 
tündeki odadan bakıDlz:. .• 

(Arkaıı nr) 



6 Sayfa 

, 

Dünga Hddiaeleri 

En Cesıır 
Haydutlar 
Romangada ••• 

Muhakkak ki dllnya11111 en 
cllr' etli haydutlarından biri 

Cür'etli ha,- de Rumen eıkıya• 
11adan Katoayu• 

dutlu dur. ÇlinkU bu 

adam, diter iki arkadııı n. be
raber Tiça..tlde, etrafı duvarlarla 
8rtt'1ti bulaaan clzıam hastalığına 

~ 

tutulmuı kı..elerh do!u olaa 
manaatıra flrmlt Ye bu maaaıtın 
ıoymuftur. CIHamıWar lur111.ları 
ı&renk buaı.n. lsNlne ıalclır· 

mıılaraa da Katonyu •• arkati .. -
lan haıtalara mukaltele etmlfl-r 
•e mtitbit laaıtalıta bulaflllaktaa 
korkmayarak •lcadeı.,ı k.b•I 

etmlı Y• emllerkıe muvaNak 
olmUflarclar. fim.U Rumen polW 
baraaı.rı, if1ecltl&Wi drUadea 
sl1acle laalka ıt.ayet ettirmeleri 
ihtimali çok buluaaa bu laa.Walı 
tehllkellndea delaya . aramakta• 
dırlar. Zira doktorlar, bu laıraıı-
Jarın Hyyar birer laaıtalak bulaı· 
Urma vaııt111 oldujullu blldlrmlr-

lerdJr. 

. ~-----------===------------

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu reo• Döbet9l HUDtl•r ıu•
lardır: 

lıtanbııl tuahı iebıadeba11nda 
(lımail Hakkı), Aluara7da (Zıya 
Nuri),EdirDek•ı-4• (Adi), 'ekle· 
miniude (A. ll~), ~amatyada 

(Erofiloı), IKüo'ij• IK9ftık· 
par.ar), f,:y\1pta ~' t&lelldı 
(Sıtkı), Fe11wde ıdJ), Sir,e· 
cide (Eıref Ketet , tlı9ekapu4' 
(Aıop Mlnuy&D), akırka1bcle 
(İatefaa Tenlyan). Be7oflu tara~ı 
Kalyooouda "9>-othı), 'l'a~~de 
(Takllm), o..- Mabmucll1t4.• 
(Mif-1 Sofronyacitı),~· il ftmA 
(Halk), Kuımpaıeda ıtffl, Jpı
köycl• ~Balk). i:aclı 1 ~ı \ıo
dada (Faik t.kender), ifdr1ql.aıı· 
da (Namık t.meij, 8!~kadada 
(Halk). 

1 

r ı 
Bir Doktorun 
GUnlUk eum-, 
Notlarından (*) 

Sar'a 
Buglln bir haıtaya 96jırdt

lar. Baygı• yaııyorriu, muayene 
ettim. Birka9 dakika evvel bir 
çarpıntı geçirmit ve ayakta iken 
dUtlp bıyılıvermif .. cliliai 111rmıt
Ağıından biraz kala 11uab11 geli· 
yordu. Yirmi Hkiz Yatlannda olan 
bu ıenç bir kızdı. Oıı bet Y&flD· 
danbari arada 11rada ayda bir 
defa böyle ihtiliç nöbeti a-eçirir 
vı nerede olaa dÜflr bayılırmıı. 
Bir defuında da manıahn üzeri
n• dilımiit ve ayatıuın bir tarafı 
yanmış. Butam blr •r'alı itli. 
Baba Ye an cibetiode ltu hat
tahk olmamıı, yalını 9ocuklukta 
nlıncaldan dttıürmüıler, kafa kt· 
mlğiode bir küçük çökme olmuı. 
Bulaya (Radyeırafl) )ap'1rılma
ımı, kanını muayene ettirmele
rini teobih ettim n ıllııde ( S ) 
defa yllzde bet ıaDtiıramhk llmi• 
nal tabletleriodtll almuını ıöy
ledim. Aynoa bir 4e te1kin ed~I 
(poıyoD) yazdım. Nöbetlerine dik· 
kat etmelerini tayıiye ettim n 
baıtalı#ao çok defa iyileıebildiğioi 
de 11öyledim. 

l•J Ba ••tlın kHlp 1akl11yıaıs, yahut 
... r all.I•• :rıp19! ırıp lıollelıılyon y~pr 
,,... Sık••tı .. aıı•ıaııdı .,11 aetlu lttr 

Ldekt.,. sfbl lmdıd .. ıaa yıt:ıebtllr. 

ION POSTA 

DA 'BILI BABIBLBB 

Tehlikesini Bilenlerin Hava 
Sayısı 

Birçok Yurttaı 
Yeniden 

J& 

Uge Yazıldı 
"Hava tehllkealnl bilenler,, 

kurumuna iye yazımı hararetle 
deYam ediyor. Yenid• cam~ı Al
b...t •• kard•tl 130 llra, Ttrk 
daiater ••kili Zekll Can kardeıler 
200, kemisyoncu iabrl 20, komlı· 
1oaeu Y odaaal 45, Ali otlu lb
rahl• 20, yu•ur\acı Aadoa IO, 
7u11Mtrtacı M ... tafa 1, boraa aeeateıı 
&eabeajamea ~. ••l&k Hblbl 
'11a 100, lalılaarlar ba,.udlrll 
lMfl 30, kaWurlar ••llaHbeclel 
Alamet 20 lira taahlalt etmlfler
dlr. Camcı Albert •• kardeıl 
ayrtca 100 lira teberrll etmlıler
dir. Kadık6y8nde Haçlk Boidot
da iO tlönllmlik araziıiai cemi· 
yete terketmlıtir . 

Bahçeli lokanta uWbl AU 
RıH 20 lira tııhnt etmlf, 9 gar
ıonun taahlltlerini de peıln •er
mek ıuretile kuruma yardımcı 
iye kayıt ettirmiıtir. 

Galatada Bulıar Yapurlan 
acenteai Baldaciyef de 20 lira Yer
mek ıuretile laava tehlikeıiai bl
Jeolu kurumuna Dye 7azılmıtı 
.. Ben hu memlekette oturuyorum 

i6 itin 1 rıı nren Nurkale• müdürü 
Nuri Dağdelen 

Te kazanıyorum. Borcumu her yıl 
ıeve seve yer,ne ıetlreceaim,,. 

de mittir. 
Oyalar GUnden GUne 

Artıyor 

Ankar41, 6 ( Husuıl ) - Hava 
teblikealni bilen Uyelerin 1ayı11 
günden ıüne artıyor. Şimdiye 
kadar llye yazılanların adedi bl· 
ne yaldaımaktadır. Son neıre• 
clilen liıtede Mllneccim yokuıun
cla Arif Çubukçunun, Benjamen 
ve Abarzilay Yapur ı'rketi biner 
lira, KaramOrHI menıucat tlrketl 
600 lira, Merkez Banka11 idare 
mecl;ıi 250, ilyeleri yüzer lira 
vermiılerdir. 20 40, 50, lira Ye
reolubı 1ayı11 herılo artmak
tadır. 

lluraada 
Buru, 6 (A.A.) - Buınn ... 

at 1 S, te Cumhuriyet a:anında 
havadan korunmayı uluaca karıı· 
lamak için onbiolerce BurHh 
toplandı. Toplamı iatiklAI marşı 
ile açıldı. C. H. partiıl ile bat· 
kan Buna aaylavı doktor Sadi 
Konuk Ye ilbay Fazlı Güleç çok 
alkıtlanan birer ıöylcv verdiler. 
.. Hava tehlikesini bilen ,, Dyeler 
kaydına baıJanmlfbr. 

Hergün Artıyor 
Pendik Güzel Bir Mezbaha Kazandı 

Pendik Beledlyeıl, kasabada 
yeai ait••I •e batna modern 
tertipleri taııyan bir mezbaha 

yaptı ve din de bu mezbahanın 
birçok davetliler &nlade açılıı 
töreni yapıldı. Kaymakam tarafın-

dan yapılan bu t6reade değerli 
bir ıöy)ey verUdL Yeni bir uk· 
rum kazanın Pendiklileri kut· 
lularız. 

RHimlerde açılıt törenini Te 
yeni mezbahayı ıörtıyorsunuz. 

Bu Iıe Ne Buyurulur ? 

"Koca,, Denilen Delikanlı 
Yabancı Çıktı 

Manan; iri kara ı&zlerlnln 
lcl, lserine mehtap wrmuı kuyu 
ıuyu .ıbı parJayaa 22 ilk bir 
delikanlı. laHna, eıkl bir bildik 
ybU kadar yalan gelen ııcak 

kanlı bir ıd111 Yar. Pek incelme
mit bl' zevkle, fakat temiz Ye 
iyice giyinmft. 

DaYa eden, 60 lak bir kıdtn. 
Uzviyetinin her kötulnde lflil eden 
ı•nçlik ve tazelik; yalmz tuvale
tinde ve elbiıeainde çok gülllnç 
bir iddia hal;nde sırıtıyor. 

Hakim, evveli ona soruyor: 
- Adın ne? 
O, Haini iyi çıkarmaya çalııan 

acemi bir hanende ıoraklJiill• 
cevap veriyor: 

- Dllrllbal 
Y anımdald delikanb yanında

kine fıılıyor: 
- Bak bak da için açılsın! •• 

Çöpllli'e rtllistan yaftaaı yapıttır
un yine bu kadınla bu bim 
kadar aykırı dlltmez. 

HAklm ıoruyor: 
- Kaç yaıındaaın? 
Kadın, bir 11r emanet eder 

slbl mırıldanıyor: 
- 43 ••• 
Y anımdakl delikanlı yine ya· 

aındakine fıslıyor : 
- T orununua yapnı ıordular 

Rndı galiba ! 
Hlkim gen~ delikanlayı ı&a-

tererek soruyor : 
- Bu, neyin oluyor aenln ? 
- Kocam 1 
Bu cevap, botıın dlnleyicllerl, 

aoğuk bir duş ıibi Orpertiyor. 
Hakim tekrar aoruyor : 

E... Ne iıtiyoraun ondan ? 
Paralarımı ! 
Karı Ue 'koca ara11nda 

para daYa11 olur mu ? 
- Tabii olmaz. Fakat o, 

benim kocam oldufunu lnklr 
ediyor artık. •• 

HAkim, kadının alacatmın 
miktarını, f8hltlerlal, maınunun 
adını, yaımı te1plt ettikten ıonra 
ıoruyor: 

- Ne derain bu kadının de
diklerine? 

Delikanlı, haldanndan emin 
kimaelerin edaalle ı 

- Efendim, diyor, ben, yer• 
eliğim iıtldada da yazmııtım zaten 
ya... Anam yerinde kadın, benim 
aaııl karım olabllir ki? •• 

Kadın dayanamıyor : 
- paralarımı yerken ISyle 

demiyordun ama ? 
Hakim ona ıuımasını ihtar 

ediyor, ve maznuna ıoruyor: 
- Pek Ali.. Bu kadına senin 

borcun filin da yok mu ? 
- O, beni bir evlit fibl hi· 

mayuiae almlfb ,tya ..• Sonradan 
bazı mOnaaebetaiz tekliflerine da· 
yanamayıp ta yanıadaa ayrıldıtım 
için b.nl borçlu uyıyor 1 

Kadm yine dayanamıyor: 
- Yalan, 1alan... Onun, be

nim iki 1ılbk kocam oldutunu 
btitün Kocamuıtafapa .. bilir ••• 

Kocam olmaaa, ben elin heri-
fin• ne diye para yedire7im ? 

Reamen nikilılı olmadıkJanD&D 
anlatıllflndan aonra hakim daYa• 
cıya ıoruyor : 

- Senin, alacaklı oldujuna 
dair ıenedin var; mı? 

- Senedim yok ama, taht. 
dim var? 

- Borç para verdiğine 
dair mi 1 

- Hayır ••• Ya:mz ilk Yerdik· 

Haziran 7 

lıtanbul Esnafı Arasında 

Cemiyetleri 
O/mıyanların Teı
cilinde Güçlük 

Eınafın tescili iıl devam et
mektedir. Fakat bu İf çok gilçlük
le yUrtımekte, birçok esnaf mUıkOI 
vadyetlerd& kalmakta, ne yapr 
caldannı bUememektedir. Bil 
arada ambaJijlık kiğıt Ye kesr 
kltıdı aatanlar da vardır. lıtaJr 
bulda bu iti yapan 50 • 60 esnaf 
Tardır. Bunların cemiyetleri yok
tur. T eıciJ itini Belediyenin yaP" 
maıı llzımdır. Fakat Belediye 11'1 
iti yapmamıı, mllıterek eaoıf 
cemiyetleri bOroıuna bırakmııtıt· 
Amballjlık kAjıt yapanların er 
mlyetleri yoktur. Bu kabil ce-1-
retlerl olmıyan baıka esnaf ti 
Yardır. Bunun için bunlan blçbb' 
•eml7et teadl etmemektedir. 86r 
lı ceml1etleri olmıyan eınafın ct
DI ıuretlı tescil edileceği hea• 
teıblt ıdilmemif tlr. 

Şarkta Dağlılar 
Bir Kaymakamla iki Jan• 

darmayı Öldürdüler 
Muı Ylllyetlne batlı Sual 

kazaıında çok ağır bir hAdi" 
olmqtur. Verilen habere glSrff 
Saıon kaymakam vekili Rıdv .. 
a•ar dallarda oturanlann ver; 
Yermelerlnl naalhatla temin ıçto 
bir heyetle oraya gitmiı, f aktt 
dathlar kızmıı, Kaymakam veki' 
lini otuz dokuz yerinden yaralr 
yarak 6ldürmlltlerdlr. Bu aracl• 
laeyet ara11nda bulunan Mnftn d• 
aju ıurette yaralanmııtır. Aytr 
ca Ka1makam Yekllinbı yanıact
buhmaa iki jandarma da ç~ 
acıklı ıekilde öldUrUlmUıtUr. K,. 
tlllerln yakalanm&11 için derııal 
harekete ıeçlJmlıtir. 

Yalancı Tacirler 
Zabıta, kendilerine tOcc:-' 

ılall Yeren iki kifiyi yakalamıtllt• 
Bunlar Şerif ve Tabir adlarıır 
dadır. Şerif ile Tahire iınat oJtr 
nan auç ıudur : 

Bu iki adam tacirlik ideli' 
ederek bir ticarethaneden bllll 
Jlrabk kadar mal almıılar, ıoPr' 
ortadan kaybolmutlardır . ..................... -................................ ./ 

Öz Türkçe 
Çahtmaları 

Yirmi Birinci Liste 
1 - •tbuat • Ba•ıa 
Ôraık ı BHın kurumunun dörd .. ,I 

ku••et olduğunu •Bylemek, otı' 
boı bir gurur •ermek detil, tall98" 
teral (biIAkia) onu derin bir 3d•' 
•• aornları kartı•ıada daıcıodl,. 
mek demektir. 

a - Vazife • Öde• 
a - Mesullyet • Sora• 
4 - Ne..-ıyat • Y !lJID .,, 
Ôraek; Radyo, Hrımıaın en kıJ 

Telli yayın araçlarından biridir· 
a - Vasıta • AHç 
Notı Guetemlıe rBnderllecık ~ 
larda bu kelimelerin Oımanbe•..,..) 
aın kullanılmamaaıoı rica ederi., 

"-----------------~ - -····-- -- -~-·~ 
lerim 1enetliydL Ozaman kod_., 
da... Aynmız gaynmız yokt_"''' 
Fakat timdi 1enehiz yerdikletld" 
ele borç aayıhr tabii! 

Mahkeme davayı; kadının, r:; 
men borç olarak yerdlti .ene!., 
getirmHI için baıka bir ,_
bırakıyor. -' 

Kadın muhakemeden çık_.,lı 
diılerlni ııkarak mınldanıyor : bl' 

- Kocam değilmit J.. K;• J,I 
bat bende ki insanhk g6atercli'lııP' 
açlıktan nefesi kokarken, nl J 
kırdırmadan doyurdum karJllol 

Selim Tn/lk 



7 Hulraa 

Kari llelcta6/an 1 · 
ittihat Seyrisefain 
Şirketine Dair 
lir okuyucumuz yaııyor: Bal· 

kan harbin.len enel Tllrk vapur
culutuna IUipf ettirmek itin 
ittihat •• TwaWd Ce•lyetlala 
lalmay .. ı altlada Wr lttllaacl S.y• 
riaefun V.,.. .flrlr.•tl t .. elcl.ll 
•tmifti. Blrçoldarı tibl altın para 
olarak bu flrketi• hi11• ıe11etl .. 
rinden bir kı1•1111 be• tt. almır 
bın. Şirket Balkaa harblatlea 
IOnra •• Hvbı U•uml ltlntle 
Laıka ticari itlere de tlrltmlf, 
•peyce de kazanç temin etmittf. 
Bu arada hiuedarlanaa habra 
layılır dereeede temettttl ••rmlftl. 

Aradan aeaeler e•ıtl. Bu flr
lret birdenbire ortaclaa kayboldu. 
lii11e Hnetlerl &le aıledllmit 
llıuhtar mDhUrlerl sf bl eliml:rde 
kaldı? Bunlar ne olacak?. Artık 
htıklmlerl kalmada mı?. Kime 
baı vuralım ?. 

Okuyucıılarınızdan: M. Ş. 

Soa Poıtaı Bu huauata •• d .. 
fııtle mllıa Ticaret Mıataka 
MndorlDtGaüa beyaaab çıkmlfbr. 
G&rtll&yor ki bu okuyucumu 
l•zetelerl takip et..emiftir. 

kUçUk Esnaflarm Bir Dilıll 
Bea ııfak bir ıermaye ile · k .. 

le kiiatçılıta yapıyorum. Memı .. 
lcette kliatçalarıa ce•iyetl yek· 
bar. Belediye ltltla eaaafı teacil 
•ttitı ve c••i7etler• yaztılıtı fU 
lll'ada bidm cemiyetimiz olmadıtı 
için biz Ticaret Ye Sanayi Oclaıı 
~çlk •••' atkArlara •ahıus ıu· 
.. ,. kaydedildlk. 

Bu ••yanda iten tle kaydıml 
tapbrm• •• 24536 au•arayı 
'1dam. Halbuki Belediye tHcil 
~ bbl •lltemadiyea aık•ıtanyor. 
vaıda kaydımız oldup iti• 
~~Diden tHcile lnzum yoktur, 
.. 'Yoraz, bir tirli anlatamıyenaı. 

• Japacatımı .. fll'da•. Bu ita• 
~ Ticaret •• Sanayi Odaıı .. 
~ dlletimiz ıuclur : Oda bizim 
...._ •• kDılk eıaafıa t•cillne 
-.ım yek tar , , diye &lr tebUi 
"'tretH kartalmDf olacatız. 

x ... kljıtçı Emm 

Anlttrı T ıhtakalılllırlnin 
Bir Dllali 

d-Ankarada Tahtakalede Wr 
~ •ndttı wardar. Muzallah ip 
~ten, knften reçilemeyecek 
~ecede fena kokar. Esnaf ve 
~ar bu ıanclıia akla r•lmedlk 
'1Yler atarlar: Kokmut yemekler, 
~-fareler, çllriimllf etler, l.alıklar, 

1tef aular, glbreler weaaire, 
~- lr •••• 
~ Hele ortahtı bir de ııcık 
"brdı mı ltu aaadıktaa ylz 

'-ttre Ueriıine kadar fena, daya• 
~IDaz hir koku yayılır. Ç6pçDler 
L . ç&plerl ancak 24 uatte hir 
~ıtırlar. Tahtakaledeyiz c·: e 
~ nlaktan çakala• mı? Belediye• 
~ buna bir car• bulmakta. 

halde •• cleiildir r. 
Ankara Talatahle4e okuJ•· 

t: 
oulannıuan: Enver Ö.alp 

----~c~------------J _ •vul•r _ 
'~uara, Yahyalar mahalleıiade 

hQ Haoen: 
~O •••urlana .ıze yapbtı & .. 
~ dotru lıe iki cU.etten ke .. 
"'-a tlava etlink. V azifuiai yap
'- ktaa •• medeni ltlr erkejia 
._. ~ıl terltiye1l elan kadıaa b6r-
ttt ti 1öatermemekte11 •• haka• 

et•ekten .•• .. 
'ı~ltılaniraala heyeti ihtiyariye an· 

•• Bay Mehmet Muıtafaya: 
~ !-'ektubunuz çok karıııkbr. 
~~ •tcdiiini:i aolıyamadık. Daha 

la Yaxmı:z, neırec!e:im 

SON POSTA 

Tarllll Mlsababe 
------

Şehnameci Seyyit Lokman 
Ve Minyatürcü Osman 

,~,~ırm ı ataı, hay•u •• çiçek realmlerl J •• ._.._ _ _,.,.,_ .. 5•-ıronnmaııı•• •• ,.:; .. ;;..,,.,....;.,..;ıı 
yapalmaf, yer yer altıa tozu 
Hrpilmi9tlr. Yazılar talik elenilen t 
Ç•fittedir, alyah •llrekkepladlr. 
Şiirler muhtelif boyalarla yazıl· 
mıthr. Kim oldutu h•lz llyıkUe 
biliameyen 11 Üıtad Oıman,, adlı 
yUkHk mlnyatlircU, altmıt bet 
rHlmle hUnernameyl deter biçil· 
mez bir yUkseklii• çıkarnuıtır. 
Hlnernamenln bu reılmleri taıı· 
••JUi herhanıf bir nllıhaaı ni· 
laa1et ltir tarlbçedir. Fakat bu 
DDıba bir aan'at barlkaaıdır. 

Bu •laahabeyl, iki ıUıel Türk 
miayattlrD lahde duyduium tad 
•• derin heyecan dolayıılle yazı· 
yorum. Sayrı değer okuyucula· 
rıma da ıu eltunlarda ıunulan 

o rHimler, Tlrk miayatarcUlerinin 
en ileri ıelenlerlnden olan Oıma· 
nın ılllUn tuyllnden yapalma fır• 
çatından çıkmııtar ve ıehnamecl 

Seyit l..ok•aaın .. HOneraame,, 
adlı Hırl için yapılm~ıtar. 

Lokma• Ue H8nernameyl ••· 
latmaclaa ••Yel pbnamecilik ve 
ıehnameciler baklanda bir iki 
a6z çiziktirmek lıterlm: Şehnam .. 

cillk, tarilal Yak'aları edebiyat 
llalumındaa ıırabyaralr ıUr kıh· 
i•na aokmak demektir. 

Bu iti yapanlara pbnamecl 
denirtli. Ş.haameler tarih olmak· 
tan siyatle tiirclir, t•haameciler de 
müverrih d•iU. pirdlr. Fatib 
Sultaa Mehmet, keacU ail•I ta
rlltlaia pbaa•e tarzın.ta kaleme 
abnmuını f&İrlerden Şebdly• 
••retmiı, lkbıd Beyazat ayni ıeyl 
menaur olarak Bitliali ldriae ya.,. 
brmıt ve YaYU Selim, edebi 
kudretl~r:ae ıtl••n be1ledlii Talil 
il• Siicudly• lran harplerini yaz• 
dırmıt la• de oalann hiçbirine 
.. haamecl adı verilmemlıti. Bu 
•azifeyl reıml itler arnaına ıokan 
Kanuni Sultan Süleymandır •• ilk 
tttlanameci Arif mabluını kullaaaa 
F~tbullab Çelebidir. Lok•an, ltu 
pir •••urlann tlçlacllaldlr, 
Şinan Tlrk•enlerlndea olup ayni 
iti yap••t olu Eflltaaun yerine 
planuıeci tayla olunmuftur. 
(1511) 

Lok•••• etu lllrt Wa akp 
ıellrl olu ltlr daaet nrilmiftl. 

iki yardı•ca11, Wrkaç re•ı•ı, 
tezlaipeilılal " laattatlan vartlı. 
ita kurulu.. pn telmamecl. 
kalaltalıkp Wr kale..U. tefi 
de•elrti. Lekıaaa, Kaa•lala 
terc .. eilaaliai yasarak amı H• 
aern••• keyclu. lkind Selim için 
lllr Zaferaa•., Oçlncll Murat 
içla ltlr Ş.biDfalma•• killeme 
ahlı, Üçllnaü Meh••tl• Eiri ... 
ferine gitti, d6nlft• • eaki eıer
lerini yeni diye yutturmaya çalıt
mak auçile • azlolundu. (1508) 

Oradan bu aDtunlara ı•çlrdi· 
timiz iki rulmden biri Kanuni 
SWeymanıa oğullan için yaptığı 
ananet dlj1inlinll 16ıteriyor. Bu 
dOjiln ( 27 Haziran: 1530 ) da 
Atmeydanında yapılmaya başladı, 
Dç hafta iDrdO ve Kitıthanede 
yapılan bUytık bir at koıuıile 
bitti. Bnynk aan'atklr Oıman, 
bu rHimlerde yalnız minyatürcil
lUk bakımından pek yllkeek bir 
kudret ıöıtermekle kalmıyor, 
bize Atmeydanmın o tarihteki 
ıekll hakkında da caalı bir v .. 
ıika vermit oluyor. 

Reamln birine dikkat olununca 
ı&rtllüyor ki meydandaki yılaah 
aDtun bugünkü gibi değildir. So
lunu Uattlnde yılanların baılan 
•• yanlanada da iki direk vardır. 
Demek ki Uıtat Oıaıan, ,.tanla 
cllrefin tam ı•kllni ıörmGt ve 
onu resmine öylece ıeçirmif tir. 
latanbuldald anıtlaran {ibide) en 
ukial olu bu ~ millttan 497 
yal kadar lace yapılmıfb. AJtm 
bir ayak tb:erlnde duruyordu, 
iç metre kutrunda bir albn •azo 
taııyordu Ye .. Delf"teki Apollon 
mabedine armağaa edilmiıti. Biri· 
birlrae 81nb olan yılanların kafa· 
ları de•• ltoyau biçiminde bnkn:
dlkten 10Dra yanlara biribirlne 
.. it bir mltelleain tiç baf1nı 
YGcutle ıetiriyordu. 

Albn YUO, İfle ltu Dç baı 
herine konalmuıta ve anıt daha 
latanbula ı•tlrilmeden önce vazo, 
ka1bolmuıtu. Tllrkler latanbulu 
ele geçirdikten aonra, bütün 
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anıtlar sibi, yalanla alltunu da 
korudular. Nitekim Uıtat Oıman 
da, ıan'ata g&ıterilen bu saygıyı 
kendi fırçallle tevsik ediyor. 

Bu yılan batlanoın ne vakit 
dnttnttı belli değilae de ya bir 
aaraıntıdan veya Budinden ıetri· 

Hp at meydanına dlkilmlı olan 
he1kellerln kaldınlmam ııraaında 
yDz ıGıterea bir galeyandan dolayı 
kayboldutu tahmin olunur. O 
hqlardaa birinin lıt çeneli 
bugtıa mllzede prOnDyor • 

Relimlerden birinde de ibra• 
hlm patanın Buclinden kaldırarak 
A tmeydanındakl konatı 6nUne 
cliktirdljl heykel g&rllollyor. Bun• 
lar ( 1526 ) ela Macar payitahtua
dan lıtanbula yollan1D1fb. Tarihte, 
lbrahlm Paıaaın Budlnden tlç 
tunç heykel kaldırttıtı yualıdır 
•• bunlann HeraDI He Dlyana Ye 
Apllona alt oldukları da kayd .. 
dllmektedir. Uıtat Oımanın re .. 
minde yalnız bir heykel ıiirlln· 
mekte ve fakat heykelin iki lnun 
temıil ettiği anlaf1lmakt•dar. 

Bu heykellerin Oımanh edebiyat 
tarihinde de yeri yarchr. Flgani 
adlı bir pir, padifablık kudreti 
OatUnde bir varlık tqayan lbrabim 
Pqayı hic•etmek, mDteauıp 
halk ln6ade küçük dllıürmek için 
o heykellerden ı.t;fadeye kallat· 
mıı ve alık bir yijitlik taalayarak: 
" Bir Halill •••el ı•lip eınamı 
etmlttl ılkeıt • Sen HaWim timdi 
geldin. halkı ettin putpereıt ,. 
beytlal alylemiftl. Gerçi bu a6s, 
aılmda onun deiUcli, Acemceıl 
vardı. Fakat Fııant tarafından 
Ttırkçeye çenllcliil için lbrablm 
Pap ıon derece linlrlendl, ıe••ze 
ıaire dilinin ceza11nı çektirmek 
btedi •• onu uyu bir .. ek 
t:ıtln• bindirip latanbul aokakla
nnda dolqtararak çocuklana 
yuhalarile bir 171 maskara ettikta 
ıonra aıbrdı. 

itte iki mlnyatlrdea dotan 
iki uzan antunluk yazı. Htıaeraa
menlo bence ne edebi, ne tarihi 
deteri vardır. Llkin tlıtat o,. 
mama mlayatilrleri, birer pbe
Mrdir. Bundan dolayı Kllltllr 
Bakanlığının onlara ilgi göster
mesini ve mloyatUrleri kitapban• 
kiıeıinde saldı kalmaktan kur
tarmaaını diler,m . 

Onları 1ayfaları araaında 

511fa 1 

Hangi Mektebe 
Glrecakalnlz ? 

Yüksek 
Mühendis 
Mektebi 

Mektep meccani leyli ve ne
hari olarak iki kııımdır. Kayıtla· 
ra her ıen• eyini baılangıcında 
baılamr, 22 eylnlde bitirilir. Ka• 
bul edilecek talebenin fU praltl 
haiz olmaıı llzımdarı 

TUrk vatandafl olmak, bDsnll-
1 hal uhibi bulanmak, Uel ve em

r \• sariye De ma16l bulunmamak, 
bil •• 11hbati tahsile mtııait ol
mak, liae tahaillnl bitirmlı olmak, 
yap birinci ıınıfa girecekler için 
25 den yukarı bulunmamak. 

Aynca mektebe kayıt olmak 
lıteyenlerin ıu enakla birlikte ml
racaa t etmeleri llzımdar: 

l.tida, nllfuı kAğıdı Teya ag. 

retl (musaddak), lise ıehadtena• 
meal veya ıuretl (muıaddak), alb 
fotograf, qı kAtıdı. 

Bu evrak uzak yerlerde 
bulunanlar tarafından poıta ile de 
aönderilebllir. Ancak meccani 
leyli olmak iıteyen taıralılar kay• 
dan aonuncu ailnOnden e•vel tali
bin mektepte bulunma11 ve veri• 
lecek duhul kljldıaı doldurarak 
mektep doktoru tarafandan mua
yene olmaıı lizımdar. Bu mllra• 
caatı yapmayanlar mllsabaka im
tihanına alremeıler. Nehari de
yam etmek lateyenler tedrlaabn 
baılangıç ıtınüne kadar mektep 
doktoruna mllracaatla muayene 
olunmaları lcabeder. 

Meccani leyb olmağa taUp o
lanlar fazla olduğu taktirde mi• 
aabaka imtihanı yapılır. 

hk ıene ilk 11nıfta muyaffak 
olamıyanlar leylllik haklannı kay• 
be derler. 

Oatnnite Fen FaktUtelerin
den mezua olanlar, yalnıs fakDl
tede a6ıterllmeyen derllerdea 
imtihan edilirler. 

Sorgulara 
Cevaplarım 

Abarayda Ba1 K. Şen Ere: 

- Y aflna& mDıaittlr. Nafıa 
Fen Mektebiae pebUinlnlz. Ba 
mektep aynı zamanda l•ylldlr. 
Daha fada tafaillt almak iater 
eeniz 2 Haziru tarihli gazetemiz· 
deçıkan bu mektebin kaJıt •• 
kabul fGrtlarını okuyunuz. 

,,,. 

Aktehirde Bay Nazmi Kemaler 
- Ha•• mektebin• glrebillr

alnis. Bu huauata 3 Huiran ta• 
rihli razetemizde mufusal malfı· 
mat vardır, okuyunuz. 

* 
Emırumda Ahmet ofla Bay Rah-

miye r 

- DarllHafaka7a aum ba
baeıs yeya yalaız babam çocuk
ları alarlar. Ba ~oculdana 13 ya
pndaa blJllk, 9 yapnclaa klçlk 
olm ..... llzamdır. Dartlffafak .. 
aıa kayıt Ye kabul prtlanm 
1 Haz!ran tarihli gazetemizde 
bulabillrıinis. 
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Dreacln• Bank fubeal 
Merkezi : lierlin 

Türkigetleki ıu6elerl: HUneraam•ain timdi OaiHraite 
ldtaphane1intle bu:u:ıan nDıhaeı 
29 X 43 boy ve enin ele Uç yOz 
varaktan ibarettir. Klidlar, 
renklidir, aayfalarm üzerine 

Poata k11tua111 ?tl beanhl 
" ... ,., ıSoopolt• 
'hlifo11120203 

taşıyan bir ko~: ekıyon, her aalonda 
sevgi uyandıran ve uluıal gururu 
okıayan bir alla teşkil edecektir. 

Galam • ı.-nbul • laınlr 

Depoau: lııt. !'ütün Gümrüğü 
iC Hfll' tirlii 6anlca lıi ıf-

• yuıyı bozmayacak biçimde • M. T. T•n 
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Geçen Bllmece
,mizi Doğru 
Halledenlu 

iki Kere 
Atlattı, 
Üçüncü De 
Cezalandı 

Sabri, Hhık belediye memur• 
lıarından bir ıenftlr. Röıvet al• 
ID81da auçluchar. Buıiln tlçUncll .. u,. o.ada bu ıuçtan lçtinaU 
defa muhakeme edtlmit ve öçftn• 
dl defa karar verilmiftlr. İddiaya 
pe bAdlte ıudUt': 

9J3 Hnoıinin (26) klnununu• 
aani ,anu iki memur arkadatlle 
birlikte Eminin il ·Eyüp ara•ında 
ifl•J•D otobllelerln durak yorlo• 
aider.. VazifHi bu otobtlılerf 
tetkik ve muayenedir. Fakat 
Sabri vaalfeliae bakmayarak oto• 
ltüı aahiplerinden Ali Riıayı 
yanına çağmrı 

"- Her otoblıaten lkiter lira 
topla. Bana ıetirl,, dor. Ali Riza 
beı otobtiıten on lira temin 
ederok bir alln •onra Sabriye 
Yırir. Ve bunun . tlzerllle mH'ıle 
mahkemeye l•tlkal eder Sabri 
rüıvet almak auçu ile to•klf 
ed.i!erek mubakemHfne baılanır. 

Fakat Sabri muhakemede bu on 
lltayı bir rüıvet glbi deill, Ali 
Rizadan borç olarak aldığını 
iddia eder. Mahkeme Sabrinln 
beraetine karar Yerir. Miiddeiu• 
nıumilik karan temyiz eder. 
Temyiz mahketnoal nakzederok 
geri g&nderir. Muhakeme yeniden 
Laılar. Sabri yine beraet eder. 
Evrak bu ııefer DeYlet Ş6r11ına 
gönderilir. Devlet Şünaı da ıuçu 
rllıv•t mahiyetinde ıörtir 'fe ka· 
rarı bozarak muhakemenin yeniden 
devamı · ı iıter. Iıte .. u ıon mu
hakeme eyvelki glln yapılmııtır. 

Su~lu vekili bozma kararına 
uyulmak mecburiyeti ha11l oldu• 
iunu •iSyledikten aonra ml\da• 
faaıında : 

- " M Uekklllm mahkemeniz 
huzurunda iki kere beraet ettik· 
ten ıonra yine ıuçlu olarak 
karımıza çıkanlmııbr. Ve bu 
ıefer cezalanacaktır. Benim yllk· 
ıek heyetiniıden ricam 111Uekklll· 
nıin 11ençliğini, sabıka1ızlıjını ve 
iki seneden beri açıkta kalmak 
yUzUnden çoktij'i 11kıntıları ıöz 
6nU lde tutarak cezanın tecil 
•dllmealdir. ,, 

Mahkeme ıuçlu Sabriye altı 
ay hapis cezaalle, elli Jlra atar 
para cezaaı verdi ve bu cezaları 

tecil etti. 
Bir Tramvay HAdlaeelnden 

Çık•n Dav• 
Tramvay ıirketi memurlaran• 

dan 664 numaralı biletçi Muıtaf a 
Sabr; oğlu Sıtkı; Sahaveddln 
adında bir kim1eden davacı ola• 
rak mahkemeye baı vurmqtur. 
Dava edilen Sahaveddln Kadı• 
köyde oturan ve yaı:ıbanHlnde 
adliye iıleri takip eden bir zatlar. 
Biletçi Sıtkının iddlaaı tr.m•ay 
&rabaaı [içinde Sahaveddln tara• 
fandan döğUlmUı olm&11dır. Fakat 
hu döiUlaıe veya dötme hldiıe• 
•fııln tuhaf bir baı inamı Yardır. 

Bu hadiseyi bilatçinin ajıın• 
elan dinliyelim : 

- Bu efendi arabama Tak• 
•lınden bindi. Bana altı kuruı 
~n para verdi. KendJıine Kara• 
•öye kadar muteber bir bilet 
terdim. Araba Karaköy durak 
hr;ne gelince : 
d "- Karaköy !.. ,, Diye bajır
d.ırn. Baktım, bu efendi biç ~l· 
hırrnadı ve inmek teıebbUıUnde 
h ulunmadı. Kendisine, seyahat 
akkınuı bittiğini ; tramvayda11 

~ 
1 

Bir zamanlar Iranda ölüme mah· 
kum eıkıyayı böyle alçıya koyup 
taıtan bir heykel ıekline getirmek 

ıuretiJe idam ederlerdi. 

11Gana,, lımi Yerllen v• Hindiıtanda . ' Mıanada )'lfayan bu sebirli böcek 
1alnız yabaacıları ıokar v• 
yerli!elere biç dokun mRıt. 

. 
ô 
c 
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lran prens:ermdcn Abbas Mirza- • 
nm bir ırecede (16) çocuğu dün• 
ya)·a gelmiştir. Ferd. sı gece 
karılarından alt ıı daha doğur· 
muştur. Yani 48 saatte 22 

çocuğu olmuıtur. 

lran ıahlanndan Fettah Ali Şah, 
Şiraz ile Tahran arasındaki (5 JO) 
millik mesafeyi 6 günde ve ayal 

beyıirle katetmlıtJr. 

BUNLARIN CEV ABINf VEREBİLİR MISiNİZ ? 1 

Zarlar 

~~ . . ' 

• • • • •• 
J> &. ~ 

Reaimde altı tane zar görü· 
yor1unuz. Bunlar birlbirinden ayrı 
Japılmıttır ve yalnız 1, 2, 3 rak· 
kamh yüzleri görllnmekted;r. 
Dikkat ederaenlz A vaziyetinde 
bulunan zarı H vaziyetine ıokmak 
kabil dejildlr. ÇUnkU A zarının 
1 ve 2 rakkamlı yUı!erlnl B dokl 
vaziyete getirlraeniz a rakkamb 
JÜE yukarıya relecek yerde Afa• 
tıda kalır. Şu halde A zarını bu 
roılmde ıördUiünllz vaziyetlerden 
hanaiıine ıetirmek kabildir ? 

To"ı;~~·i-ii;~·;i;idiği;i biİdi
0

~dim.,, 
KöprU üstünde Yapura blnece§'im, 
orada inerim.,, Dedi. O halde 
tekrar bir bilet almanıı icap 
ediyor.,, Dedim. 

"- Canım ulcallılılr etme, 
idare ediver.,, Dedi. Bunun üze· 
rloe aramııda mUnakaıa batla dı 
ye tramvay köprüye doğru ilerler• 
ken bakıızlığmı anlayınca inmek 
latedi. Fakat bu aefer ben bırak· 
madım. 

11
- Y o ••• yeni bilet alıp paraıım 

verm•den ineme11lo.,. Dedim. Elimi 

Hangi Rakamdır? 
Öyle bir rakkam bulunuz ki; 

2 lle takıim edildiği zam
0

an elde 1 
3 ile takıim edlldiil zaman elde 2 
4 ile takıim edilditl zaman elde 3 
S ile takıim edildiği zaman elde 4 
6 ile takıim edildiği zaman elde 5 

Kalım. 
__.... ... " .......... _ ····---·---------' 
yakasından kurtarıp yere lrımek 
için beni dövmlye baıladı. Ben 
mukabele etmedim. Fakat onu da 
bırakmadım. Kapıyı kapattım. 
Sonra Emini:Snll durağında polis• 
lere teslim ettim.,, 

Müdafaa ıııırası · Sahaveddine 
gelince elinde tuttuğu dilekçeyi 
hakime uzatmıf : 

.,_ Asıl tikayetçi benim. 
Onun için bu blletçlyl dava 
ediyorum.,, Diyerek ıunları an· 
latmııtır ı 

" Takıimden tramvaya 
binmiıtim. Karaköyde inecektim. 
Tramvay daha Karaköy durağına 
gelmeden durdu. Biletçi bana 
inmemi ıByledJ. Ben de daha 
Köprübaıına gelmediğimizi, ora• 
da ineceğimi •öyledim. Bin tütlU 
ıöıe baılayınca canım ııkaldı. 
inmek lıtedim. Bu sefer yakama 
yapıttı: 

"- Ya yeni bir bilet abp 
para verinin, yahut ıtml salmam.,, 
Dedi. Ben vapura yetlıoceğlml, 
beni bırakmasını ihtar ettim. 
Fakat dinlemedi. 

Iıte bunun Uıcrine aramızda 
karıılıkh blı· ltitme, kakışma 
başladı. Bu döğü9me köprünün. 
bir batından diaer baıma kadar 

Benzeyişi er 

.AYAY-<>-Y 
~ AYA>-Y)
c >- y AA.-Y >

j) Y-< '{-{)-Y 
Resimde gör<iftğlinUz ve dört 

grupa ayrılan ıekiller arasında 
biribirlerine benzeyenler ve ben· 
zemiyenler vard11. Bunlara iyice 
dikkat ediniz ve ıu suallerin 
cevaplarını veriniz. 

1 - Biribirine benzemiyen 
ıekillerin en çok buluaduğu ırup 
hangiıidlr? 

2 - Blriblrlne benzemeyen , .. 
killerin aynı miktarda bulunduğu 
grup veya gruplar hangileridir ? 

3 - Biribirine benzeyen t•· 
killerin yanyana bulunduj'u grup 
Yeya gruplar hanıileridir 1 

4 - Şekillerin Yazlyetl itlba· 
rile bu gruplardan birlblrine en 
çok benzeyenleri baaglleridlr ? 

7u;ciü:'E;.in·a;unde d;;dımi';oU.:-
ıere aalatabildim. Beni hiçbir 
aalihlyetf bulunmadı~ı halde 
tramvay araba1ında bekletmiıtlr. 
Aııl ıuçlu kendisidir. Dava açtam, 
ıahitJerim de vardır.,, 

Davacı Sıtkı bu vaziyet tlıe· 
rlne ıuçlu mevkiine do dDtmUt· 
tür. Hangi tarafın haklı bulundu· 
ğu, kimin kazanacağı bittabi 
ıimdiden keıtirilemez. 

Galatauray ll1eıi 8 inoi ıınıftan 

olm• l .A.tıf, Zonguldak Gazi. 
kurşun P•t• oaddui No. 44 
kalem te Y aıar oğlu Azmi, 

Sımatya 29 uncu mek-
tep O - 2 den 508 Sabahattin, Tokat 
İbnikemal mektebi ıınıf l den 161 
Reua Alpman, Da'futpaıa ortamek• 
tep B-1 den 247 Mahmut Bay ve 
Bayanlar. 

İıbmhul kıs liıHI 664 NGvli Sezen, 
1 Losyon 1 Mahmutpaşa Sultan mek-

tebi oadde ıokağı No. 19 
Abdurrahim Kerim Zade, Aksaray 
6' tlnoil mektep A-• den 374 Rahime 
Bayan ve Baylar. 

Çapa Kız Mualllm mtktebl 330 

M ht 

1 

H. Arı1an. Menin lamet u .,. • 
D ft 

1 
Paıa Ilkmektebi sınıf 

• er 3 den 1015 Seniha, Uzun• 
köprG Mimarhayrettln mektebi aımf 
5 ten 181 Belkiı Oa1aç, Fatih Çar· 
ıamba Hayriye mektebi ô inci ınnıf 
55 Melek Seren, Aynhk Hayrettin-
paıa mahalle Şifa caddul No. 714 
Zübeyde, Kandilll Kız U.ui 455 
Mualla, Ankara Çankaya, ilkm•ktep 
4 ilncB ıınıf 90 Mualla, btanbul Kız 
liıeai 101 Pakize Euen Bayan ve 
Baylar. 

Edremit piyatle alayı T. B. H 
Boya kuma.daaı otlu Niza-

kaleml mettia, lıtanbu 1, Kız lisHI 
1 inci sınıf 1362 MGzeyyen Tanuı 
ortamektep Bil den 183 Fikri, İstzn• 
bul ikinci mektep 182 Aguf, latanbul 
44 Onca mektep A/3 den 62 Mihriban 
Bayan T• Baylar . 

İıt.abul 49 uncu mektep 95 Samahat 
UyUk 1 Ayaf ikinci mektep sınıf 
sulu 4 dea Jll Nejat, Sultan• 
boya alamet Alemdar mahal• 

le.i laci.i ıokak No. H de U ' genal?ı 
Bakırköy Kutaltepe No. 16 da Oğuz 
Gilr, Tirebolu Şakarya mektebi aınıf 
4 ten 23 Melek Unal Bayan ve Baylar. 

latanbul 2 ncl maktep A/2 den 
KUçUk Nermin TOrkaa, Edirne 

sulu mmtaka Hn'at mektebi . 
bo a 60 Z. Snwin, latan bul 

Hayriye llaeıl DoJan Nevzat, Ankara 
lımet lnönll mektebi A/4 den 461 
(11im yazılmamıttır), Süleymaniye Ay· 
t•kadın Hamam caddui No. 20 de 
Akif YaTuz Bay n Bayanler. 

Dıvanyolu Piy ... loti caddesi Sina· 

1 
' 

nağa daireleri kat 1 de 
Kart Türkln, lıtenbul Ge1enb•· 

•İ ortamektep A/l den 352 Kadri 
Turna, Hayriy• liaeai aınıf 10 can 
EyUp, Erııa&i Bakır madeni ilk 
be.inci ıınıf 142 Halil Yılmaz, 
Çanakkale 1 aayıh jandı:rma me~tebi 
mlı)hakı ııateğmeo llhami oğ:u Un<>I, 
iıtanbul 12 inci mektep ıınıf 5 ten 
::i05 M. Ali Puma, Konya kız.tatbikcıt 
mektebi ıınıf 5 tan 138 Remziye, 
Balıkeair çiviciler araaında elbiseci 
Hafız Ahmet ofu Niyaı.i, Biga Sa
lurya mektebi ıon ıınıftao M. All 
Aydtız, latanbnl Ciimhurlyel ortamek• 
tehi 275 Hillniye, Davutpafa ortamek· 
tep 575 Muammer, Kadıköy rıhtım 
caddesi No. 43 MGeyyet, latanbul 
42 inci mektep M~tin Fuat, İatanbul 
erkek liıHİ 877 M. Ferda, htanbul 
44 ilacl mektep 350 Necati 
Bukan, lıtanbul erkek llıui 803 
Nihat, Samıunda adliye karı ı sında 
Muıtafa Altınlı otlu Münir, 
Kayaeri Mete .mektebi 139 Kirkor, 
Urfa aakeri Uııti1aı mabkemui aza. 
ııodan kaymakam Avni kızı Nermin, 
Divrek 1 inci mektep 4 üncü ıımf 
Zübeybe Karadayı, Bofazlıyan Neca· 
tibey mektebi baımuallimi Ahmet 
kızı Güoer Bayan n Baylar. 

Gerede Anadolu oteli muhacir 

1 Defter 1 Tnflk otlu İımail Cen• 

wiz, Gerede mi .. kı milli mektebi 2 
inci ıınıf 2'43 M•llhat Şlmtek, Kaa· 
tamoou uylav aokaJı No. 13 te Le• 
maa. Ankara bahçeler mCldOriyetiode 
odacı Ahm•t vaaıta1ile Hall1, Edirne 
Oımanb Bankası Mıı,tak otlu Erdo· 
tan, Antalya Gazi M. Kemal mekt•• 
ltl ııg Mehmet, Gulantep Ce• 
aa evinde B. Ökkaı Remzi Yetil, 
Aktehir Evkaf idare1iade Celil•ddin, 
Antalya btlediye karııalnda No. 2ld' 
Hikmet, Fatih hattat Nazif aokak 
Salahaddin Ünal, Erdek Kavala mD· 
badlllerlnden bay Fehmi oğlu Muam· 
mu Taa, Maniaa Ortamektep No. 
487 K. Klmil, Antalya itfaiye ıoförQ 
lbrahiuı Öımen kısı Sabahat, Gedik· 
paıa. Ermeni mektebi Aliı Çapyan, 
Saray ilkmektep 3 OncU aınıf 138 
Neaibe Fehmi, Denizli Gsıi M. Kemal 
mektebi Sın f S den 3'2E Osman oğlu 
Orhan, Pol11tl ı !tıs m 14 ten TtH~mu ru 
bay Osman kııı Kadriye bapn •e 
bayiu. 



10 Sa, fa 

fefrlka No: 47 

Pragdan derhal ıu d ~lk~~a 
defolup giderlerse kendlluı ıçın 
çok hayırla olur. Maamafib bot 
dakikaya kadar Mla Wyatt sai 

ı. bulunduguv nu ve ıerbest s ım . 
bırakıldığını haber alırsam sıze 
yarım saat daha mUblet v~rebi· 
lirim. Fakat kızcağız. daha zıyade 
e\iniıde kalırsa ..... 

T elefond n gelen su ıefirln 
sliz\ln\i kesti : 

_ "fakat bunları bize söyle-

miye hacet yok efendim.. Ge~ç 
kız bizim elimizde değil kit.. Bız 
de 7 aten onu kurtarmak istiyoruz. 1 
Size temin rica ettiğim gibi vade· 
derseniz .•. ,, 

- "Bunlar boş lA.f ... Beyhude 
vakit kaybetmeyiniz. Benim tara· 
fımdan Müllor'e ıöyleyinb:. Çe,lr· 
,!jğl entrikalara, tertip ettiği .~~l
kast planlarına metelik verdıgım 
yok. Fakat ıu ıırada, hiç hak . ~ 
ıalahiyeti olmadan bir lngılız 
kadınını cebren mevkuf tutuyor 
demektir. iyi bils:n ki artık ona 
Avrupada ıaklanabi:eccği ~ir ~ek 
delik bırakmamak iç.n ehmc..en 

geleni yapacağım.,, 
Diğeri yine iliro:z·nda devam 

ediyordu: 
- "Fakat size temindenberl 

ıöylUyorum... Genç kız bizim 
elimizde değil ki 1 ,, 

- "Ben de a:ze söylüyorum ki, 
boş IAfla vakıt geçiriycrsunu:ı. 

Halbuki ıu sırada her saniye 
sizin için mühimdir. Eğer beı 
dakikaya kadar Mis Wyntt tele· 
fona aelip te nrbeat olduğunu 
bizzat ıöylemeue, karışmam .. 
Lütfen bunu bir daha ihtar et• 
meme hacet bırakma)'nız." 

Sefir telefonu hızla kapattı •• 
Laurenco'e dönerek: 

- ''Böyle ıantaj yapanlara, 
böyle muamele edilir. Telefonu 
daha evnl kapatacaktım amma 
polise biraz vakit kasand1rmak 
iıtedim.,, Dedi. 

Cebinden 1aatl çıkardı, masa• 
nın üzerine koydu. 

- " Saat tam dördU çeyrek 
geçiyor. Onlara beş dakika mUb· 
let verir, sonra po'!so telefon 

ederiz . ., 
- ' 1 Mis Wyatt'yı salaverlrltr• 

mi dersiniz ? " 
- u Orasını Allah bilir; ben 

en iyi çareye bat vurdum zan
nediyorum. Boliviya da iken böyle 
ıantajlara çok raatgeldim. A'I 
buçuk tereddllt veya korkaklık 
göıterdin mi felakettir .... ., 

- " Acaba hakikat n kızca· 
ğız tehlikede midir ? Burada böyle 
eli kolu bağlı albi durmak .•... " 

- " Daha bir iki dakikamız 
var...... Bari birisini gönder de 
otomobilini ııetirainler. ,, 

Laurence, bot durmaktan kur
tulduğuna sevindi. Derin bir ne
fes aldı ve odadan çıktı. Tam bu 
sırada, yandaki odanın kapısını 
açarak Caresse girdi : 

- " Affedersiniz .... Laurence
yl burada znnnetmiıtim. Perdita 
fazla gecikti ... Meraktan çatlıya· 
rum..... Gideli tam Uç saat o!du " 
dedi. 

Sefir: 
- u Evet, bir tuzağ düçmilş 

galiba, biz de şimdi haber aldık,, 

dedi ve meseleyi kısaca anlattL 
Sefir ıözür. U bitirirken Laurence de 
odaya girdi. 

Caresse: 
- ''Fakat o kağıdın kendile

rine iade edildiğini v artık kor• 
kacnk bir şey kalmadığmı zan· 
ediyordum ... ., Dedi. 

- " Her halde bir ıuretini 
alakoyduğumuzu haber almışlardır 
ve bunu iyi kötü bil ettiğimizden 
tüphelenmişlırdir? 

- uFakat nasıl haber alır· 
lar? .... Ha .... Şimdi aklıma geldi ... 
Kabahat mister Cunningham'ınf. .. 
Dün gece odaya girdiği za
man madam Janda gözlerini, ku· 
!aklarım dört açmıştı.... Hiç şilp· 
he yok... O madam Janda olacak 
haber vermiştir11 • 

Sir Gcoffrey katlarını kaldırdı: 
-

11Madam Janda mı?,, dedi. 
Çekos:ovakya hava nazırının 

karısı hiç böyle bir şey yapar· 
mıydı? 

Fakat Laurenc.(de de aynı 
şllphe uyanmıştı: 

SON POSTA 
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aibl usta bir yalancı} a daha 
tesadUf etmedim ... 

Sir Geoffrey, Hava Nazırının 
derhal ikaz edi:mesini söyledi, 
fakat ellerinde, göıterebiiecek bir 
delil yoktu ki! .. 

Perdita avdet edince veyahut 
ederse, belki de daha fazla bir 
ıeyJer öğreneb;Jirlerdi; fakat ve
rilen beş dakikalık mühlet bitmit, 
telefon henüz çalmamıştı. 

lf 
Gnrease dayanamadı: 
- "Heriflere telefon edip te, 

blldik'.erimizi aöylemiyeceğ~mizi 
va detsek ne çıkar?., Dl) e sordu. 

(Arknııı vnr) 

500 Liralık 
Müsabakamız 

Okuyucularım·z ara11nda açtığı
Dm: (500) J"ra\ık mliaabakn 
bitti ve lu mllnbakaya ait 
( 30) UDCU 1011 kuponu Hf• 

rettik. lıtanlulta ve dıtarada bulu· 
nan okuyucularım zın yarı nkl (7) 
Haııiran curuaya kadar .akitleri 
vardır. O umana kadı r bize n•t· 
retliQ'imiı ıartlar dahilinde ce't'lp• 
larıoı gönderme!ldirler. Zarfların 

Qzerlne "mflaabaka memurluğuna,, 
kaydı konacaktır. Yaıanld (7) H • 
ıirandan ıonra gelecek cevapkr 
kale alınmayacak ve netice t12) 
Haziranda ı : an edilecektir. 

"Benim de birdenbire Zita 
janda aklıma gelmişti. Ondan 
başka bu haberi kim yetiştir•· 
b:Ur? Zaten Janda ile evleneli 
daha Uç ay oldu. Ondan evvel 
Macar olduğunu da unutmayalım. 
Hem Jantla ile evlenmektekl mak· 
udı neydi? Allah bilir ... Ben onun L ____________ J 

Nevyork Yakınında Bir 
Seyyar Satıcı Linç Edildi 

------·--
Yavrulara Fena Bu Adam Küçük 

Muamele Etmekle Ve Sonra 
Öldürmekle Suçlµ idi 

Amerika zabıtaaı, Ne•yorkata 
çok feci bir ittiham Ue bir aey• 
yar ıatacıyı tevkif etmiıtir. Bu 
adamın ismi Frent Lokpartbr. 
Bu adam birtakım sun'I kelebek• 
ler yaparak aahyor ve b6ylece 
hayatını kazanıp gidiyordu. Fa· 
kat bu adamın dolaştığı mahal· 
lelerde aık sık çocuk kayıplan 
vukubulm&11, zabıtanın şUpbelırl• 
nl üzerine çekmekten de hlll kal· 
mıyordu. Nihayet ı•çın iUU ıon 

defa olarak Majl Grlffit lıminde 
on yatında kUçUk bir kız hiçbir 
iz bırakmadan kaybolmuf, aıkı bir 

araıtırmadan aonra ceHdi ele 
geçmiıtir. KUçUk kızcaiu ho-· 
ğulmak auretile öldUrlllmUf, 61· 

dUrUlmeden evvel de çok fena 
muameleye uğramııtır. Bunun 

üzerine tahkikat ııklqtırılmıı ve 
yu·rucuğun en ıon defa seyyar 
satıcı ile g<SrUldDğO meydana 
çıkorılmı~tır. Bunun üzerine ıatı 
cı teYklf edlJmiıtir. Hadi1eyl hı· 
ber alan halk herifi Hnç etmık 
istemişse de zabıta gOçlUkle kur
tarabilmiıtir. 

Mnmafih halk yalmamıt ıece• 
leyin c nlnin nakledildiği St~ 

vertport kasabaaının b pishan•• 
sıne hücum ederek kapıları 
lcırmış, herif! hapiıten ç.ıkarmıı 
ve boynuna bir lp geçir rek bir 
ağaca oıtmışlardır. Maji Griffit ve katili 

Haziran 7 

lngiliz • italya Çatı,ması Kızıştı 
~--~~...__-~------~ 

Roma Gazete eri Adam
a ı lı Tutuyor 

Diyorlar Ki: İngiltere Her Devletin 
Hakkını l'anımak Mecburiyetindedir 

Roma, 6 (A. A.) - Italyan • 
Habeı ihtilafı etrafında fniillz ve 
ltalyan gazeteleri ara1ındakl ka• 
lemi aanşı gitgide tiddetlen• 
mektedir. 

• Lavaro Façiata,. ııazetesl 
diyor kir "lngilizlcrln ltalyaya 
kartı olan durumları, ltalyanın 
Afrfkada beğenilmiyen bir komıu 
olabileceği ve Hindiıtan yolu 
üzerinde sıkıcı bir kontrol yapa
bileceği korkusundan ileri gel· 
mektedfr. Şaşılacak oeydlr ki, 
lnglltere, Habeıistana özaen v• 
medenileşmeye ihtiyacı olmıyan 

bir ulus olarak bakhA"ı halde 
çok eski bir medeniyeti olan 
Hint ulusu lngilter nin kontroluna 
muhtaç bulunuyor.,, 

Giornale d'italia, Inıili:ı ga• 
zetelerinin ltalyanın itlerine karıf • 
maya hakları olmadığını yazarak 
diyor ki: 

11Inglltere ya normal arsıulusal 
mün&1ebetlerde her devlete tanı
nan haklarla iktifa edecek, ya• 
hut da Italyaya kartı Habeşis
tan!a birleştiğini açıkça ıöyleye· 
cektir. Bu takdirde ise ulua'.arın 
uyum içinde yaşamaları amacını 

. 

Savaşa hazır Habeş •Üvarileri 

değil, fakat yalnız kendi meufaat• 
lerlnl gftttUğnnn itiraf etmelidir. 
Kendi dUnya lmparatorluiunu 
meşru ve gayrlmeıru biltlln vası• 
talarla kur:m lngiltere timdi mOs
temlekelerinl idare edebilmek için 
rahata muhtaç olduğunu gGrerek 
öteki devletleri hareketaiz bırak• 
mak iıtiyor.,, 

ldhalat Gümrüğü Müdürü Tahsin Fazıl 
Ciddi Bir Tehlike Atlattı 

(Baıtarl\ft 1 inci ythı:de) 
man saat 10,30 du. Çocuklarım 
Ye eşim uyumuşlardı. Annem de 
karşımızdaki komşu~ a gitmiıti. 
Yemeğimi yedim, gazetemi oku-
maya baıladım. Saat l l buçuğu 
vurduktan biraz ıonra kapı ça
landı. Annemin geldiğini aandım, 
bit.ut kendim giderek kapıyı 
açtım, fakat açmamla, baykırmam 
bir oldu. 

Gelen annem değild. Birkaç 
günden beri: 

- Hem Başmüdü-rU, hem de 
ldhallt GUmrUğll MUdUrllnO öl· 
dUreceğim diye aöylenip 
durduğunu itlttliim hamal Şükrü 
oğlu Ahmetli. Ben kapıyı açar 
açmaz etrafa leş gibi rakı kokusu 
yayan bir haykırışla: 

- Öldüreceğim Hnll dedi, bu 
a-ec buradan ikimizden biri 
temizlenecek. 

Bir Mucize Beni Kurt rdı 
Bu, öyle bir haykırıştı ki kartı· 

k.f eyde oturan annem de, evin 
Ost kabnda uyuyan eşim de, uya· 
nık olan bütün komşular da duy
muşlar ve titremiılerdi. Hep 
bizim olduğumuı y re koştular. 

BUtUn bu işler göz açıp kapayın• 
caya kadar oluyordu. Ahmet 
korkunç ve b;r dev kadar büyük 
cUsseai ile üzerime abldı. Ve 
aırtlağıma sarıldı. Bir mucize 
beni kurtardı, benim cılız vücu
dum hamal Ahmedln aavletine 
dayanamadı, uraıldım. Bu sar· 

bir odaya kapadılar. Bu arada 
kain biraderim kota koıa 
karakola gitmişti. Ahmet güç be
la yerinden kalkıpta beni görtt4 
meyince methalin karıısındald 
ıalona aaldırmıı, beni aramaya 
başlamıı, bu arada da en ai&a 
alınmaz küfUrler ve en korkunç 
tehd:tler ıavurarak etrafı kasıp 
kavurmuıtu. Bu adamın elinden 
aağ kurtulamıyacağımı keatlren 
annemle eıim dU1Up bayılmıılar, 
komşu kadınlar odalara aaklan· 
mıılardı. Aradan çok uzun bir 
zaman geçmeden poliı geldi ve 
bir hayli mücadeleden ıonra Ah· 
medi evden çıkarmağa muvaffak 
oldu. 

Hamal Ahmet Kimdir ? 
Hamal Ahmet öne• Saraybur

nu bölUğünde çahş:} ordu. Hamal 
teşkilAta bize l;ağlıdır. Evvelce 
bunlar gelişi gllzel bir slslemle 
idare olunuyorlarmış, ben bunları 
zaphrapt altına aldım. Her hafta 
ücretlerini çift bordro ve mak· 
buz.la alıyorlar. Hamal Ahmet 
çalışmaz, yumruğu kuvvetli• pay 
ahr bir adamdır. Bu, yetmiyormuı 

gibi bergUn para almak iıtemiı, 
hamalbaııyı döğmüı Ye mahke
meye verilmiştir. Ceza olarak ta 
Galata gUmrilğüne nnkledilmiıtlr. 
iki aydanberi orada çalışmakta, 
fakat tekrar Sarayburnuna nakli 
için uğraşmakt~ idi. Benim evimi 

bilmezdi. Ben buradan çıkbğım 
zaman bir gün beni takip etmiş, 
evimi öğrenmiı, o ııece de beni 
burada beklemif, çıkmadığımı 
görünce gidip tekrar içmiş ve 
otomobile atlayıp evime kadar 

ıtht çok sarhoı olan Ahm
edin muvaıenHinl kaybet· 
mHlne Hbep oldu, koca ·ıUcu• 
dile ve olanca hızile met hale ~ ı· 
kıldı ye buradan kalkması zor 
oldu. Yetiıen komıu kadınlarım 

--------------------------------
gelmiı. 

•• 
... mathıct!~!!0uibnrcn s u M E R Sinemasrnda ·-.... 

GARP CEPHESiNDE KANLI HÜC MLAR 
Meveimio en biiyük harp filmi. Ayrıca : 

N 1 Ç • N S V D •ı M ? Büyük ve mük.e!Dmel 1 • Fransız koıncdıeı 
Yaz fiyatları ı 20 • 25 • 30 kuruş 
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Har.İran 7 
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Ati 
Rnı:a 
Seyfi 

Deli Aslan~~~~ 
Aslan, Her Tarafını Seısiz Buluyordu .. 

Kocaman taılardan yapılmıı 

dnarlarıa yUkHk deliklerine so
kulmuı bir iki meıale ılkiyetll 
çıtırdılarla yanarak kapı altmıa 
ulak karanhğı ile boiutuyorlardı. 

Deli Aılan kapıdan dııarıya 

~kh. 
Şimdi bu açık ve ıenfı yerde 

delikanhoıo ateıler içinde yanan 
alnını nihayetılz Macariıtan 

( ova )larıom serin rlizgArı okıa· 
mıya baıladı. Bu serin tabiat 
nefesi, bu saf ha •a içinde Ye 
sayısız yıldızlarla ıüılenmit yUk· 
sek gök kubbesinin altında çok• 
tanberi yabancısı olduğu blr gönUl 
açıklığı duydu. 

Her yanda derin bir ıeasizllks 
tam, yekpare bir seS1izllk vardı. 

Uzak sırt.o arkasıadakl dDı• 
man kararglhmın gürliltUlerl du
yulmuyordu. 

Bir köpek bile l<avlamıyordu. 
Sanki gözUn gördUA'U bu çene 

içinde birbirinin kanına, canına; 

ırzaoa ve mahna ıuaamıı on bin• 
!erce insan saklı değildi ! Sanki 
bu geniı ufuklarda oynaıan tatlı 
gece rllıgArları ve yilkHk g6k 
kubbede altın ıibl pırıldayarak 
biribirine gözlerini kırpan tirin 
yıldızlar, (Subuıka) kalHlnde ko-
pacak emıalılz kıyametin, beıe
rlyet tarihinde eşi ııörlilmemit 
facianın ıahidi olmıyacaklardı 1.. 

Aılan Bey, önündeki bu lev• 
haya uzun uıun baktı ve kendi de 
haberi olmıyarak derin bir ıolukla 
içini çekti, ıu anda yllreğindekl 
bütün öfkeleri, ö~, dUımanlık 
duygulan eriyip gitmltti, ufuklar· 
dan ve yıldızlardan inen derin, 
ince ve gizil bir acı tatlı tatlı 
özüne doluyordu. Bütün bu Hl 
gibi akan kanlar._ bu durmak bil· 
miyen göz yaıları, memleketlerin 
sinirlerini aaran kin niraları, 

öllim çığlıkları ae içindi ? .. 
Sonra birdenbire aane11aın 

biraz önce aolathiı rtıyayı batar• 
lada. Ne garip rüya l 

Annesine ( Nadajdi) ni11 akr• 
ba11 esiri bıraktırmak fikri nere
den ıelmitti ? 

Aılaa, anneainin cidden aıll 
ruhlu, çok ıefik yUreldl, hele o 
çaim Tllrk kadınları araıında 

çok 11yrek bulunacak kadar 
nurlu, iyi tahıil ııörmtlt Ye çok 
okumuı bir kadın oldutunu tabii 
biliyordu. Hattl Maral Hanıma 

babası, Hattı• kibar bh- Macar 
ailHfne menıup olan mllhtedl bir 
cariyeden uıul tahtında Macarcayı 
yazıp okumayı da öfrenmiıtl. 
Almancayı bile oldukça anlıyor• 
du. Genç iken Macar ve Alman 
memleketlerine akına giden babaaı• 
na ve kocasına, ıanimetler araaında 
kendisine kitap getirmeyi unutma• 
malarını yalYarırdı; hattı ilk eY· 
lendiklerl zaman kocaaı Doiaa 
13ey ehemmiyetli bir akanda bir 
kiliaenin maiyeti tarafından yat· 
matı Hnaaıoda kilisenin mUkem• 
mel bir kUtUpaneıl olduğunu aö
rUnce, bUtlln kitapları on onild 
yük atma yükleterek Subuıkada· 

ki konağın kapııına herkeain ıaı· 
kın bakııları önünde dayaauı 
olduğundan bu hldise aile H 

ehbaplar içinde uzun müddet 
ıakalara m•vzu olmuıtu. Maral 
hanım "Hoca hanım,, adını da 
k<;zanmışb. Bununla beraber 
Maral hanım Suhuıkada bflgiıin
dcm ziyade ıefkati, merhametlle 
tanınmııtı. Mukaddeı günlerde, 
•e bayramlarda Aılan beyin ba· 
basının konağı bir hayır va ıef· 
kat yuvası, kaynağı olurdu. Hatta 
esirler zindanır.a da yemek, tatlı 

Ye alyec.k gönderilirdi. 
Aılan bey kale kap111nın 

6nftnde bunlan dlitUnllrken yine 
( Nadolnl ) ye alt bir fıl hatır
ladı. Zaten o bidiH de tam ıimdi 
durduğu yerde olup bitmişti: 

Bir ıene evvel ( Nadajdi) ta· 
kımUe yapılan ve ( Nadoinf ) nfa 
eair olduj'u akmdan ( Subuska ) 
gazileri bir takım tutsaklar H 

kıymetli doyumluklarla ( ianlmet) 
dönüyorlardı. Subuska Uıtiyarları, 
kadınları ve çocukları kale kapı· 
ıının önüne toplanmıılar, muzaffer 
oğullarını •• babalarını sevinç 
ve merakla beklemekte idiler. 
Kale bedenleri bayraklarla do
nanmııtı. ı 

Subuska kuvveti kale kapısma 
yaldattı; ahnmıı olan tutaaklar 
ıeklz sipahinin koruması altında 
kıt' anın önUnde yUrUmekte ldtler. 
Mlifrezenin tutHk kısmı tam kale 
kapısınıa önUne gelmit ve bUtUn 
aeylrcllerden bir alkış kopmuı idi. 
Tam bu sırada önde, bir karııık
lık oldu ve ön takım durduau için 
müfreze olduğu gibi duraladı. 
Aelao Bey ne olduğunu anlamak 
için altmdald ( Kızılkaplan) ı ile• 
riye aürlince iti anladı: 

Subuıkahlardan kimaenin sev
mediği, fakat çok kiıilerin kork· 
tuğu, tanmmıı bir adam bu du· 
ruşa sebep olmuıtu. Mehmet Bey 
adlı bu adam Subuskanın iyf, 
zengin bir ailesinden idi; fakat 
otuz yaıını yeni geçmit olan bu 
genç en haıin, en mağrur bir 
tabiatla ve herkese karşı haka· 
retklrane muamelcslle bUyUkleri 
de, küçükleri de kendiıinden so
ğulmuıtu. Kend:aini tutan lkl 
meziyeti vardı; serveti ve cUr'etf. 
Bunun için onun hakaretine uğra• 
yanlar çok defa karıı durmıya 
muktedir olamadıkları gibi, bir· 
çok kitil•r de " şerrine llnetl ,, 
tabirince itine karıımaktan çeki· 
nirlerdi. Mehmet Bey, hususile, 
içki kullandığı uman harekibna 
hiklm olamamakla tanınmııtı. Bu 
kurumlu ve ten adam, kale kapı· 
ıındaa ılrerken, ihtimal orada 
bulunan kadınlara Ye ahaliye bir 
caka utmak iıteğlle hldiHyi çı· 
karmıftı. Müfrezenin batındaki 
esirlerin en önünde ıırtmdaki 
kıymetli, muhteıem zarbı, altm 
ıavath tuğlatı ile ( Nadajdl ) nin 
akraba11 olan gen, ( Nadolnl ) 
yUrUyordu. Etrafında ylikHk rtıt
bell Macar, Alman zabitlerinden 
birkaç kiti daha vardı. Zaferin 
neıvealle ıarabı haddiaden fazla 
atmıı olan Mehmet Bey, mahaıa 
etrafa bir ıösterlı o)mak Uıere ehnı 
müfrezenin ileriılne ıUrmUt, esir· 
lerin ta ön aafına gelerek a-enç 
( Nadolnl ) ye eUndeki kırbaçla 

vurmaya ve Macarca: 
- YtırüyUn, be kahpe oğulları! 
Diye ıöğlip aaymıya baılamıtb. 
Aılan Bey hAdise yerine ye• 

tiıtiğl zaman Mehmet Bey bili 
kırbaçla ( Nadolni ) nln batma, 
yüzüne şiddetle vuruyordu. Da· 
marlarında çok eakl bir asalet 
kam kaynıyan ve memleketi, 
milleti içinde çok yUkHk bir 
1aygı güden Macar dellkanhıı 
için bu hakaret ölümden kat kat 
ağırdı. Bu hale dUteceğine orada 
beş on kılıç vurmaıile parçalanıp 
ölmek daha iyi idi.. Onun için 
kanı beynine toplanmıı olduğu 

halde olduğu yerde durmut1 

Mehmet Beye hakaretkarane 
bakmıya başlamıftı. Mehmet Bey 
Macarm bu duruşundan bllsbUtUn 
öfkelenerek atını ( Nadolnl ) nin 
liıtline ıürdü .• 

<ırkaet nr t 

Bir Küçük! 

Muallim - Niçin mektebe geç 
kaldın bakalım ?. 

- Efendim, dUn siz: "Dllnya 
döner 1,, demediniz miydi ?. Ben 
de mektebin döclip yerine gel
mesini bekledim t. 

Son Poata 

1. T. TJ. için 
Nn · 1•rlr 0,793~ Vlya'la 4,21 
Pula 11,06 Madrlt 5,84 
Ulll ıe 9,6340 •erltıt l,9tH4 
BrlkHl 4,6745 Varton 4,Z.j 
Atlaa 8?,9243 P•tl• 4,4510 
CeaHre 2,4.U7 Blıkrat 78,51:40 
Sef1a 64,llSO Bclırat 35,0463 
Amaterdııa 11 176' Lond•a Kr. 624,~0 

Praı 19,0164 Moılıou ., 1103,SO 

ESHAM n T AHVlLAT 
Lira Lira 

it 8anlr,(Nama)9,~ Bomon 1 ;ı, 50 

" ıHanılle) 9,50 193 ~ lı ' lkra u 99,- ı 
• lMUe11 ı) 00,- lıtı .raıı Dahllt 9.&,25 

Oıma .lı bııok. 23,':10 DUyu ıu 1\1 ı. 00,
lellallt • ~.- liaj at lorlip 1 ,!«,70 
fi keti Har•lre JS,SO ., • U 4!f,70 
Hı Ilı 10,50 Reji 2,'3S 
Anaılol ı "60V, -'S,50 Traaıvır CO,-

• it GO P. 26,10 R•htını 10,-
AHtfe'u tt ıoov .c:,50 OıkUdar •• ıo;ı,-
fark O. Y. 00,- Tu~oı C:O,IJO 
fa'. Tu•n1 29, 1 Mıl\rKr,f'o. l88t ı:n,-
Cıkltlar •• 8,05 1 • • • 19JJ 87151) 
TerkH 19, • • • lllU N71~ 
Ha••• .. ı "7,- Eıoktrl" -,-
TelefH 14,10 

MESKÜKAT [•] 
K~ Kurut 

Tiril altu11 "131 (Haml'l 472J 
laıL • JO~ (Re1at) 500ol 
Jr, • 836 (Vahit) C,2~ 
1t.. • 1073 IDce betlblr'llc ati ı 
M•ıl41r• !n,oo (CUmh11rlro~2"";j 
lukı.et (Oı.11. ı ;l28 tHnm l) armılı :,~ıılJ 
~ala .. •tlblrlııc altu R•t•tl • 5QOJ 
lCUah~r•y;i;--462i- Vahit) sısı 

lA•ıı) •lOO ,., Hor11 ha. lcl 

Paris Borsasının 
Durumu Bozuldu 
Paria, 6 ( A. A. ) - 5 Hazi-

ran tarihli Pariı borsası: 

Yeni kabine buhranı karıısın· 
da, bona geçen haf takl aynı 

kuıkuları ıösterdi. Tahviller ve 
bu arada Franııı. ulusal fondaları 
önemli surette gerilemektedir. 
Buna kartılık oynak gelirli eaha
mın çoğu göze görünür derecede 
fırlamaktadır. TürlU arııuluıal 
değer!er daha çok aranmaktadır. 

..... fAe ••••••• ' •••• ' • 1 1 •• 1 1 • 1 ..... --

. .--------------. - SOa Potta 
iLAN FIA TLARI -

(1.- Gu•l•nln ••• ga6rlİI• 
61r dlu111ı11 lltl Nlll'I 61r 
( •ntlm) •gılır.. 

,._ So.g/a .. tt• -,W. 6/r .a•tl• 
•in 11111 flatı ıanlardm 

I ' t 1 2 J ,. 5 flrflf 8&yfa 
~yfa ıayfa eayfa ~ayf • / lJiğer Soa 

400 2so 2o0' 100 eo ao 1 
Krt- Krş. Krş. Rlş. Krf. Krt .. 

' 
J .-;sı,. ,.,.timde 11asall 

(8) i~llme wırdır. 
4- lnee ot lcelııt gazılar 

lııtaoakla" ı•r• ıh 
Nlllimle ölçiillif'. 

YE 
Çeviren : Selim Tıynet 

KIRKINDAN SONRA 
Saffet orta yaılı bir adamdı. 

ftf, rHcO ıabahtan akıama kadar 
Briç oynamak, geceleri de ıırt 
OıtU yatıp uyumaktı. Ne karısı, 

ne çoluk çocuğu, ne de doıtu 

vardı. Oyun oynadığı bizleri de 
hesaba katmazaanız, arkadaıı bl· 
le yoktu. 

Sabahleyin yataktan kalkar 
kalkmaz, lkl dHt• briç klğadını 
cebine koyduğu gibi, doğru otelin 
bahçesine fırlıyor, bir mata başı· 
na çökerek sabıraızhkla bizim 
gelmemizi bekliyordu. 

Şu koca dünyada sanki başka 
bir eğlence yokmuı gibi, Saffetin 
böyle bir dakika bile briçden baı 
kaldırmamatına biz de faşardık. 
Kumarbaz değildi.· ÇUnkll oynar• 
ken paraya dUıkünlUk göıtermi· 

yordu. Olıa olsa bu oyunu her 
halde vakit geçirmek, kendisini 
bir az avutmuş olmak için oyna· 
malıydı. 

Nitekim zaman, bu düşünce· 
nln doğruluğunu bize göıterdl. 
Ara sıra oyundan bat kaldırıp ta 
dertleşdikçe öğrendik ki, Saffet 
kendisinin çok çirkin bir adam 
olduğuna inanıyor, kadınlardan 

iltifat göremiyeceğlni ıanıyormuş. 
Çocukluğundan beri içini kemiren 
bu dlitünce, onun blitUn neş'esl· 
ni kaçırmıf, briçten baıka bir 
eğlence tanımaz bir hale getir· 
miştl. 

Hakikaten Saffet pek güzel 
bir adam değildi. Fakat çirkin de 
denemezdi. Hem erkekler de 
güzellik aranmaz ki ..• Zaten büyllk 
şairlerden biri, erkeğin en çirkini, 
güllerin en güzelinden daha 
güzeldir, demiyor mu?.. Fakat 
siz ıelin de bunu Saffete anlatın 
bakalıml iri ıiyah gözleri, açık 
bir alnı vardı. Bir kadının hoıuna 
gidecek kadar da zeki ve nazikti. 
Nazikti amma, bunu kendlıi 

bilmiyor, derdini oyunda avutu• 
yordu. .. 

Bir sabah yine dalmıı, briç 
oynuyorduk. Biri kadm, biri erkek 
iki gencin bize doğru yaklaıtığmı 
gördük. Hallerinden, bir ıeyler 

ıöy:emek istedikleri anlaşılıyordu. 
Sebep le her halde pek mühim 
olmalı idi. ÇUnkÜ yok yere, oyun 
oynayanları gelip te rahatııız etmez
lerdi. Ben, belki bir balo bi!etl 
satacaklar, veya ihtikarla müca· 
dele edi'.mesi için müşterek bir 
istida imzalatacaklardır, diye 
dU1QnUyordum. Fakat tahminimde 
aldanmışım. Meğerse aebep daha 
ehemmiyetsiz, fakat daha karı• 

tıkça im't· 

Boynunda bir fotoğraf maki· 
nHi asılı olan geı•ç, nihayet 
kız.ara, boz, ra sözı: girişli: 

Kendisi lzmirli imiş. Orada 
kocaıını çok seven ve kıskanan 
bir kız yeğeni varmıf. Bizim 
Saffet de tıpkı bu yeğenmıo 

kocaıına benziyormuf. Delikanh 
ılmdi, yanındaki kadınla Saffetin 
bir arada reıimlerinl çıkararak, 
« bak, kocan nasıl çapkınlık edi
yor! » diye yeğenine göndermek, 
kadıncağızı köplere bindirmek 
iıtiyormu,. 

Hepimiz Saffetin böyle bir 
teklifi kızarak reddeceğini, taı 

çatlasa masadan kalkmayacağım 
okuyorduk. Fakat böyle olmadı. 
Saffet elindeki kAtıtları bırakarak 
bize döndll: 

- Bana müsaade edin bir az, 
dedi. Herhalde çok uzun ıUrmes 
bu fotografı çıkartmak. 

Ve sonra gençlerin 
J takılarak uzaklaııp gitti. 

* 

yanına 

Benim kumarda biç ıanaım 
yoktur. Elime geçen kAğıtların 

iyiliğinden ziyade, oyundaki eıi· 

min ustalığana dayanarak oyna• 
rım. Briçten anlamayanlar bile, 
bu oyunda ortağın ne demek 
olduğunu pek iyi bilirler. Saffet 
mükemmel bir briçciydi. Oyul}d• 
her zaman kendislle eı olurdum. 
O gün de yine beraberce eı olmuı 
tuk. O gittikten sonra, biz de 
kağıtlarımızı bırakarak tu fotoğ· 
raf çekme itinin bir an evvel 
bitmesini beklemeğe başladık. 

Nihayet Saffet gelerek karşl· 
ma oturdu. Fakat bir an içinde 
inanılmayacak kadar deiitmlıtl. 
Hem neıeli, hem de dalgın göril• 
nliyordu. Oyuna hiç dikkat etme• 
yor, hattA UslUne hata yapıyordu. 

Akşama kadar oynadık. So-

nunda, ben de Saffetle beraber 
içeri gittim. O kadar ki, ·en ıanı• 
11z günlerimde en beceriksiz or· 
taklarla kaybettlklerim bunun ya· 
moda solda sıfır kalırdı. Paraları 

verirken doğrusu yUreilm ıızladı. 
Kızgın bir baldo masadan uzak· 
lnfıyorum Saffet arkamdan lkoıtu. 
Fena bir şekilde içeri ırittiğimiz· 

den hiç te mUteeılr deiildi. Hal• 
buki evvelce yenilemeyi bir tUrHl 
gururuna yediremezdi. Şimdi IH 
bu bUyUk zararı feyloıofca kar· 
şıhyordu. Y amma yaklaıınca ko· 
luma girdi: 

- Dostum, dedi. Sen ki iyi 
bir ruhlyatcısın, ıöyle bakalım 
bana; bir kadın tarafından k11· 
kançlıkla aevilen bir adam, ba,. 
ka kadınların da göı.tıne bot 
görünebilir mi? 

- Tabit, dedim. Niçin i~ 
rünmesln? 

Bu sözlerimi itidir ltitmez 
kuvvetle ellerimi sıkarak gözle· 
rlmin içine bakh: 

- T eşekkUr ederim, dedi. 
Şu hayat ne kadar tath ı•ymlt 
meger. 

Vo başka birşey a67lemeden 
yanımdan ayrıhp Kitti. 

Ogünden ıonra, Saffeti bir 
kerecik olsun briç masasına 

oturtamadık. ÇUnkU ıabahtan 
akıama kadar kadın peıinde do
laııyor, kazandıiı munffaklyet· 
lerle gençlere parmak ısırtıyordu. 

. ........................................................... .. 
'osMANLI BANKASı 

1 TÜRK ANONiM ŞIRKE11 
TESlS TARlHlı 1868 

..... ermayesi: 10.000,000 lugiliz liraıı 

Türkiyenin ba9lıoa ~ehirlerilı 

Parie, Marailya, Nia,Londra n 

Maııçeater'de. Mısır, Kıbrıı, Irak, 
İran, Filistin Vf' Yunanistan'da 

Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
8uriye ve Yunanistau'da Filyalleri 

yardır. 

Har tUrlU banka muaml'lRlsri 
yapar 
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YALNIZ GENÇ 
BIZLA.B iÇiNi 

16 Haziran • Mık.tep 
BuıOn, tam öğle yemejiaden 

kalkarken, babamdan ıu telırafı 
aldım. 

( Kızım. Kazandıjın mu•aff a· 
ldyet, yalnız 11eain •• benim için 
değil, milletimiz için de bir ıeref· 
tir. Hazır bulun. Berlin Hfaretln• 
den, Roma Sefaretin• nakledj. 
len kltlp Sait Bey aana uğraya• 
eak, refakatlae ahp bana ıetlre
c,ktir. Gözlerinden öperim. ] 

Dotruıu ltu telırafa \Ok 
••indim. Çllnkli, arbk mektepte 
laemen hemen yalnız ıiblyim. 
Arkadatlarıa hepal dapdı. Koca 
mektepte, hocalarımızın • cidal 
•• kadınlann en nYlmlial olan 
Frulayn Annadaa b .. ka ki•H 
kalmadı. OnuaJa beraber Jl1oruz, 
laeraber ıezlyoruz, beraber 1atı• 
JoruL MOdllr• de, latiralaata çekildi 
Aparbmanından aacllrea çıkıyor. 

Vakıa muallim A•aa ile 
laayabmın en mea'ut ,anlerial 
Jaııyorum. Y aııyorum Am•a, 
bir an e•••I babamı.. Belki ele 
bir mlddet 10nra halamı ıGr

••y• de caa atıyorum. 
18 HHiraa • mektep 

Muallim Aana, ateıler lfiacle 
Janaa ellerll• ellerl•i kanada. 
Bir altın k8mt1l ılbl parlaya• 
baıını omuzum• dayadu 

- Seaden de aynlmamall, 
pek ılç olacak EmeL 

Dl1• mmltlanth. 
Arhk aramızda hoeablr, tal .. 

ltellk reı•i1etl kalmadıta lıla •a bu umimlyetindea lstlfatle 
etmek latedim. Ne zamaatla•berl 
dlaalal kurcalayan ıu ıuall ıo· 
raverdim: 

- Aıka inanır mı11n1Z? .• 
Anna, Birdenbire deri• derla 

"'81 çekti. Şu ceYabı Yerdi ı 
- Atkın iki batlı oldujııaa 

lıatlyen inanmam. Bence aıkıa 
•anua, yalnız HV••ktir. Hem 
.. •mek Ye laem HYilmelr.. Bu, 
P•k ender bir teaadlft&r. 

- Ya, dlayayı doldura• hu 
lıad1r •tık •• maıuldar? •• 
• - Hepıl yalaa .• Hepıi maaaL 

- Naaıl olur? •• 
- Tecrübelerime laaa, E•eL 
- Peki.. Siz, Hvdlniz mi?. 
O, deminkinden dalaa derla 

..... ıurette iç.ini çekti •e uı •• 
etti: 

- Bntln hayatı•, H•mekle 
leçtl. 

- E, •••il•edlnb mi? .• 
- Çok.. Pek çolr... Fakat 

laıt1a bu ıeY,Uer, birer ••nim 
~eael•i itli .•• Ukbaharda baıiıyaa 
L_ .. .,,ı, hiçbir zama• aoaltahara 
-.du temadi etmetll. Kııın, en 
•t9f)e baılayan .. klar IH, JU 
l•lmeden, buz ıibi aojuyu•ertll. 

- Sebep? •• 
- ÇUnkn erkekler, H•meıler, 

~~•mezler. Daha doiruıu, te•m .. 
lilai bilmezler. 

- Fakat aevılll aanam.. Ha• 
>•tta •ıkın en bllyllk amlll 
"'"•kler deiiller midir? •• 

- itte bu da o hodıim •ala
:ld•nn icat ettlji bir nazariyedir. 
il •kat 6yle bir nazariye ki, yalnız 

•ndUerine bir paye •ermek 
~hıdır. Filhakika, gayet doğrudur. 
le tka, en e•vel erkek baılar. Bir 
~dın, ıevse.. Hattl, o aevıiden 

t a'' el Rerleri ağzına gelae.. Durup 
'-'urken o ae\diği erkeğin önüne 

liderek; ıeni Hviyorum, atkından 

deli di•ane oluyorum; demez. 
Diyemez. ÇOnkll buna kadınlık 
ıururu maaidir ... Fakaaat, erkek 
böyle dej'ildlr. Onun bir imtiyazı 
vardır. lıterae aenin, iıtene HY· 

mesin, hoıuna ıiden, ittiba11nı 
tahrik eden bir kadana m6racaat 
eder.. Dk defa olarak atkından 
bahHyler. Iıte, erkeklerin atk 
ta en bllyük Amil olduğu buradan 
baılar, 

- Sonra? •• 
- Sonra11, hiç ? .• 
- Naaıl .. iç, Aana? •• S.n~ 

lerce Hviımeler.. izdivaçla Diha-
1et bulan •ıklar.. bunlu hiç 
olur •u ? .• 

Anna, bu ıefer bqını omu
zumdan kaldırdı. Bir çift mavi 
elma ıibl parlayan 16derile ılz· 
)erimin içine bakh. Duru beyaa 
çehrHinde, laaflf bir pem&.lik 
dalıalandı. Şu aada onun 1lz6a
de, her zamanki mauun elddl
J•tladea daha bDyBk bir hlzla 
•ardı ı 

- Emel 1.. Tam yirmi iki ya• 
tında bir kııaıa. Hayatını tam .. 
mile A vrupada ıeçlrmipia. Fakat 
ılrDyordum ki, daha hill ıark 
ruhuau taııyonun. 

Diye mırıldandı. Bu l&zler, 
ide• beynimi sıcıkladı. Acaba 
Anaa beai, tamamlle ı&derl bajb 
ltir ltudala mı zanaedlyordu. Daha 
lalli .. rk ruhu taıımjlmı niçin 
ileri ılrDyordu? 

Zeki kaz, bir uda b• dllfla
celerlml Hzcll. Bira ıerl ç .. 
ldl..._k ••I •Hnl ıaçlanmda 
ıeztlirdh 

- Ni~ln aaaa, .... k .,.. 
hu taflyorau, dedim Emel?. Bali, 
buau lıah edeyim.. Sis, ıuldalar; 
içlıae itiraz ılir •e hayal kanr 
ma1u hiçbir ıeye ehemmiyet 
••rmezalalz. Ve iyi• zanendiyo
rum ki; aıkıa bltlia lezzetini d•, 
o •ık ylzUaden çekilea ııtırap
lartia •• döktUen ılı yaılarıada 
talaayyll ederaiaiz. Halbuki aık, 
bir ııbrap dejil.. Bir aeı'• ol· 
malıdır. Bir ••ı'e .. Yani, ruhu• 
muıa hiçbir eza •• acı •erm .. 
yea.. Kalbimizi laiç~ir ıuretle 

kırıp incitmeyen tath bir lala 
ıeklinde kalmaluhr. 

- MHeli ? .. 
- MHeli, mı? •• Dinle ... M .. 

Hll, laiçbir erkek bizimi• bir 
qka slrlıirkea açık kalpli daYıa•· 
•aL Dk ı&yliyeceti alz, tunlar
tlır ı 

.. - Ah lteaim; rulau•, haya· 
tı•, H•ıili• 1.. S.nl dlnyaam 
hiçbir llçlıll ile llılllemlyecek 
tlerecetle bUylk bir qk Ue ıeri

yorum. llu aıkım, ebediye kadar 
de•am edecek.. Kalbl•dekl 
•ıkın ateıi, ancak hayatımla 
lteraber ıln•c•k ... aı,ıe 
tleiil mi? •• 

- Evet.. Tabii. 
- [yet, amma .• TahU delil, 

Emel ?.. itte bu ılder, ltlr tu
zakbr. Bir yalancılık •• rlyaklr
bkbr •.• Bunda, ıu ihtimal Yardır. 
Belki o erkek biıi •••iyor. Ve 
hakikaten o anda kalblade o 
ateıi hiı ediyor. Ali J.. Atkınıa 
o andaki ateıiaia kaç dereceye 
kadar yllkHldiilnl ılylealn. 
Fakat; Bu ateıin, laaya-
tile beraher ılneeetln• J••ia 
elm•in, teminat YermeıiD. 

(Arkuı yar) 
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Güzel 
Enstantanelerden 

ae,.zı,11111• ••lll•p ____ _.,.....___...__ -----
Endüstri Sahasında 
Bir Türk Gencinin 

Muvaffakıyeti 
Tllrkiyede ilk defa yerli mat• 

haa mlrekkebl 
J•pmaja ma
yaffak olaa 
Mehmet All 
amindekl ••• , 
reni bir takım 
tecrlbelerindet 
ıonra Tlpo • 
Tok lamial 
•ercllll ltlr 
•adde daha 
imal etmlftir. 

Bu madde 
Ue, fırça, ıaı, l»enzin •• em..U• 
macldılere ihtiyaç haııl olmadaa 
alelumum JUi makiaelerl, bto, 
tlpo •• fimlpaf makiaelerl laan
fa:ı temblenmeklet lr. 

Bay Mehmet Ali, ha ketfl 
laakkanda: 

- .. ltalyanlar toprakta• albn 
pkarmıya aaaıl uğratıyorlaraa, 

biz tle buna ıayret edeceiiL· 
Tipo-Tok ta ltlr aeYI topraktan 
yapılmıı bir macldeclir. Bu mad
deden bir kutuıu dört bet ay 
kullanılabilmektedir., demektedir. 

Alman Mektı~inin Spor Şenlikleri 
Dnn takılm atadyomunda Al

mu yDkaelr ticaret mektebi aen .. 
ilk ikinci apor ıeollklerlal •u•af. 
fakıyetle yaptı. 

Dlrt yUz elll kız •• erkek 
talebe taraf andan muhtelif oyua
lar yapıldıktan 10nra bu oyualann 
atletik mllıabakalarına baılandı. 
1500 - metreyi Mamborl 4.47 de 
kazanarak l»irlacl, Vllll lklacl oJ. 
du. Kızlu araıında ylz •etreyl 
Nino 14.2 -iye De kaıantla. 

Erkekler araıanda 71& metro 
iki Hri lıerinden yapıldı. Birlncl
lltl Mukbil, lklncUlji Faruk aldı. 
Uzun atlamya 5.75 ile MukhU 
aldı. JOOO metro •uka••met ko
f'llunda hlrlnelllll 10.42.3 De 
Otto lldaclUtl V aper kazaaclı. 

GDlle at•au ı,so Ue blrla
clliil Atto altlı. 

Kıılar uaııatla 4X 100 bayrak 
yanıım dokuzunc• 111111 kuaa& 
Derece 88,8 ldL 

Erkekler uauda bayrak k .. 
ıuauau on blrlaol aıaıf 41,2 De 
kuaada. 

Yıknk atla•• •laabakuıada 
· ı.., atlet 1,40 atlayarak berabere 
kaldılar. 

or. A. KUTIEL 
Kuakl7 Topg\llu oaddui No. il 

Sayfa ıa 
===-

Sarıyer Cinayetinin Suçlularından Biri 
Mahkeme Reisine Anlatıyor : 

( Baıtarafı 1 inci yGade ) 
kenderln Gordoyomdakl Ganinin 
kördOj'UmOnD çözmHi kadar zor 
•• e1rarenılz görDnUyordu. Poliı 
blltnn erjiılnl bu hadise Uzerinde 
teksif etti. Aradi taradı. Zongul· 
daktan iki Mehmetle bir ŞtıkrD 

ıetirttL 

Adllyeye Verilen Maznunlar 

Daha evvel burada da bazı 
fllpheli adamlar yakalamııtı. 80-
tOn bu tahkikat neticeainde bun
ların hepıi ıerbeat bırakıldı. 
Yalnız dört ıi•il memur don 
mnddeiumumaiğe otomobille iki 
adam aetirdJ ve tealim ettiler. 
Bunlardan birial Antakyala Ab
raham oğlu terzi Vahan, diğeri de 
ameleden H•mit otlu Rizeli 
Alidir. Polia bunlarla beraber 
mOddeiumumDii• bir de çalu 
Yermiıtir. 

Sorguda• Sonr• 
Suçluları ••veli mtlddeiumu

millk baımua•lai Salih ı&rmOt. 
10nra itin tahkikine el koyan 
muavin Ferhat bunlan ıorguya 
çekmfttir. Halbuki bu adamlann 
her lklal dtı 11rarla ıuçlannı lnklr 
ecliyorlarclı. 

Maamaflh muamele de•am etti 
Ye mltddeiumumillk ıaat 17,5 de 
auçlulan Sultanahmet Sulh birici 
ceza mahkemellae •erdi. D&rt 
judarma ıuçluları kapıalbndan 

mahkemeye çıkardılar. Vahan 
merdi•enleri ajır ajv •• topallı
yarak çıkıyordu. iki jandarma 
keadlalne yardım ediyordu. Suç
lular hlklm Reıidln huzuruna 
~ıkanldılar. Hlklm aleluıul auç
lulanD h&Yiyetlerial tHbit ettL 

Dayak Yemı,ıer 

Vahan: 
- Aatakyala,..., ili clotum

luyum. terziyim! detli. 
Ali: 
- 30 Y&flnda1ım. Y apılucla 

çahıardım. Rizell7lm; ce•abım 
•erdikten ıoara hlklm Retit daha 
ıordu: 

- Ey V ahul Anlat hakahm. 
Madam Elmaıyaaı lldUrmllplba 
diyorlar. Ne deraln bu it•? 

Vahan keıik •• mecalals bir 
ıeıl• bu ıorpyu flyle kaqalada ı 

- Ben bltkialm. Tam 35 
pdenberl Emniyet Mlcllrlyetinde 
çile çekiyorum. Ne •yku Yar, ne 
ekmek, •• de au.. E••ell iç ıtla 
ıorpya çekildim. Sonra falakaya 
yabrıldım. Tam dört ıtl• oda 
yedim. Bntna kabahatim hldlaeyl 
ıaıetede okumut olmamdır. Hiç 

bir ıeyden lhaberim ·yoktur. 
Bundan sonra Vahan cebinden 

yumak ha:inde bir tutam saç 
çıkararak hakime göıterdi. Sonra 
da ayaklarım çıkararak tabanla• 
rını kaldırdı ve : 

- Ben muayeneye muhtacım. 
Baıımda aaç kalmadL Hem beni 
bir de rontgene gönderiniz. iki k~ 
mlğlmin araıı ıiıtil Dedi. 

Sıra Allde 
Vahanın pollıtekJ ifadelerinde 

de hiç bir ıeyi itiraf etmediği 
anlaııhyordu. Sorıu aıraıı Aliye 
ıelmlıtl. AH: 

- Anlatayım, diyerek aaze 
baıladı ve: 

- Beni de dövdlller. Bana: 
- Biz Vabandan tllpheleniyo-

ruı. Sen onun 1hDne karp bu 
iti beraber yaptık de. Ağzından 
bir ifade alahm, dediler. Ben de 
atlayarak Vahana 6yle alyledim. 
Beni de muayene ettiriniL 

Hlkim tekrar aordu: .,. 
- Y • bu çakıya ne diyelim? 

Şahitler var akrabanızdan.. All 
oflu Abmetle lımall kızı Fatma 
bu çakının .. na alt olduğunu 
aöylamifler. Hattl Hnin, Vaha· 
nın evine ıittlğini, V aba
nın aana zenıin bir Ermeni 
kanaı •ar, onu 6ld8recejim dedi
ğini de itiraf etmipin. Bu ifade
lere ne dersin ? 

Bıçak Kimin? 

Ali bu auaJJere ıöyle cevap 
Yerdi: . 

- Efendim bir buçuk ıene 
evvel Ka11mpa .. da bir kereıtecl 
dDkklmada çalı11yordum. Onlann 
bir bıçağı vardı, ekmek keaer
cllk. Bıçatın ucu kınlmııb, ben 
acuau toraaYlda ile keıtlm, 
•• bıça;. ela orada bıraktım. Bu 
bmçak b•i• clejildir. 

Bundan ıoma Hlkim R .. it: 
- Ben ıizlerl Hrbut bıraka

mam. T evklf ettim. Bakahm tah· 
klkat ıapılaın aetlce ne çıkacak? 

Dedi •e bualann da derhal 
tablbladillere muayene ettlrilm .. 
ıinl kararlqtırclı. Ve auçlular 
aaat (18) de Tablbladll En•er 
tarafından muayene edildikten 
ıonra T evklfbaneye 16tUrllldOler. 

TetekkUr - Dayım, A•aaya 
Tecim n EndGıtrl od&11 bat 11kreteri 
Mehmet AılanıD nkıt11a aıamı do• 
la11ılle acılarımıza ortak olu. mek· 
tup, tel yasılarile baı Htlıtı dileyen 
NJI• doıtlarımııa, arkadaflua, yaılı 
ailemlaia bltimlenmH HJl'l •• teıek• 
kirlerini ıuaanm. 

c.-.ıY•• 

Dokuz Suçlu Adliyede 

Bahis pazannda tqcalar cad
dulade b .. dlkkaaıa damlannı 
delerek J•tlan, yojurtlan peynir 
tenekelerini çaldıkları •• aattık• 
ları ldcliaılle dtbı mllddeiumumi• 
llte FIUpoa, lraala Cafer, Mirza 
Ali, Ahmet, Bekir, lımall, Hllaa
,ta, Mehmet, Vitall adb dokuz 
tutla talim edildiler. Suçlulu 

Sultanahmed ıulh blrbad ceza 
hakimi 6nlne çıkaaldı. Hakim 
ıorplanaı yapb. Bekir, Mina 
Ali, lımail, Hl\aeyla auçlarını iti-
raf ettiler. Hakim bunların tev• 
kiflerlne ve diğerlerinin muhake· 
melerinin gayrı mevkuf olarak 
yapılmasına karar verdi. Reaimde 
ıuçluları ıöıüyoraunuz. 
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7 Hazlraa SON POSTA 

Modernin Moderni Bir Tren 
içinde Sineması, Banyoları, Barı Ve 
Daha Birçok Eilenceleri 

lnlillentle, uaa mesafelere 
lfleyea tnlllerde ıelecek •••e 
htiyUk yeollkler yapılacaktır. 
\' apılmakta olan tecrUbelerin bir 
.. ımı 1•1•t iyi neticeler wercli
lindea Temmuzdan itibaren 
letun trenlerin aUr'atlerl arttın• 
laeak ve Blrinciteıri11 zarfında da 
havanın mukavemetini haddiasg ~
ftye indirecek ıurette yapılmıf, 

IOn llıtem ekaprea vaıonlan 
kullanılmaya baılanacaktır. · 

Bu yelli ekıprea treıalerl •••eli Londra ile New Caatell 

Var 

arnında ltleyecek " (.S) mil 
olan bu meıafeyl flmdlki 
ıi1ıl beı buçuk saatte değll dört 
natte katedecektir. 

Ku ekaprealerde radyo, telılz 

telefon, ıinema Ye tele'rizyon 
••ıonları, bir bllfe ve kokteyl 
lluı, ııoak ve aotuk au duıu •• 
banyo daireleri, berber aalonu, 
dans ıalonu ve lıattl bir de jlm· 
naatlk vagonu bulunacakbr. Gün· 
düz ifleyen trealerde, çocuklara 
aezaret etmek lzere fazlaca 

Dünyanın En Sür'atli l 
Kuıları Hangileridir? 

l.,ııterecle bir 
... meralrh• 
-.n HDelerden 
hrl kutlar ln
llnde J•Pbla 
tetldkabo neti• 
teılnl neıretmi19 
tir. Bu adamın 
iddiasına ,are 
lllnyanın en al· 
tatli lmtu kır
laaa1ı9tır. Bir 
11.rlan.ııç bazan 
iç Wn metre 
Jlkaeldiğe ka· 
.. , çakmakta 
'- 280 kilometre 
-.ıafeyl hiç dia· - ---- .. -
a..aeden katetmekte lmJt. Dljer 
ta.-aftu kartallana 1lkaelebildik-

'-t •-fe clalıa kabarıkbr, 4 
bllıı .. u. katlar M9alaaabllmek• 

~rler. Fakat buna mukabll 

iki Yeni EnstitU 
L Üniveraite fen fakllltHi tara· 
•111dao biri Boyazıtta, diğeri 
SG!eymanlyede yapbnlmakta olan 
lld enstltuolin inşaatmın bitiril
"-ıi 1akınlaımııtır. 

Heyazıttaki enıtitn, bayYanat 
"• nebatat enititüaD olacaktır. 
~~ bina bir aya kadar bitecektir. 
QQ

1

•} maniye deki de " heyet ena-
litllıQ .. a t 

Karte.llu, JU•al....ea · 
•atı.rl uıo ldl•••tr•yl ı•çme
mektetlir. 

Y aita.t kular ile -tt• Jls 
ldlometredea fala aça .... kta 

lmlıler. 

Te .. kkDr - iki rıldır 11tırapla
ril• beal rahahız edea rlıdlmdekl 

ekzeaıalara bir ba~ •ibl lııH bir 
mladet sarfıada ea .. h tednilerlle 

tama•en iyi et.iye munffak olan 

Antep hlkümet hekimi Bay Tnfik 
ile Nezip lailkümet hekimi Bay Ali-

addiae candan 1relen aa71rıları•la, 

ıonıuz .... kklrleriml aun•atı btlflk 

ltir bw5 bilirim. 

Zatn•111n ... Modern 1r-••rt•d- ., .......... 

kadın mDatalıdemln bulundurula· 
cakhr. 

Y olcularıu çekecekleri telıraf· 
ları alıp telrrafJaaneye 16tlirmek 
Te yahut ta yolculara çekilen tel
grafları teni etmek &bere her 
bftyUk ve ehemmiyetli durak 
yerlerinde gece ıllndUz telpaf 
müvezzileri bulunduralacakUr. 

Bu ekıprealerden, kulakları 
çınlatan k11kln Hsll dOdllkler 
kaldırılacak ve yerine daha hoş 
aeılilerl konacaktır. 

Deni.zyolları 
. iŞLETMESİ 
AHatelerl ı Karak!y KOprlbaıı 
Tel. 42'62 • lirkeol Mlblrdarsade 

Han Tel. 227 40 

Ayvallk Yolu 
MERSiN vapuru 8 Hazl· 

ran CUMARTESi gllnll aaat 
17 de Dikiliye kadar. (3135) 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 9 Ha· 

slran PAZAR ıDnll ıaat onda 
Merala• kadar. "3136., 

Kayıp - 4273 ıicll No. lu ıof6r 
ebllyotnameml kaybettim. Y ••laini 
alacatımdaa Hklıinin hlk•I yoktar. 
HIHyln HGınG otlu Elasisll Ş.•lret 

S•çları dökülenlere 
KOMO.JEN KANZUK 

.., 
Kaa:ıuk •ca•neal mlnabsulann .... ı 

KOMOJEN ıaçların dökülmeıine ve 
kepeklenmesioe ~.llni olur. Saçla~ın kök
lerini kuvve*lendır~ ve be1le.r,tabıt renk• 

/Amerika Zabit 
Kadrosu Genişledi 

Vaılnıtoa, 6 C A.A.) - Kamutay 
ordu ıubay ( sabit) kaclroauau 12.000 
kitldea 12.400 k1fl1e tıkuaa •• lııava 
kuYYetlerl me~cud-u S81 .uba1 
lllnıile arttıran kanun prejeainl 
ouylaauıtır. Bundaa baıka alta yer
de 7enl bliyiik han merkezleri ku
rulmuıaa da karar Yerllmif Ur. 

Diri Diri Gömülen Adam 
Viyana, 6 (Humuat) - Ga,. 

taya ıehrlnde Hermao amada bir 
genç, Anna adında bir evli ka-
dınla mDnaaebet peydahlamıf, iki· 
ıl bir olı .. ak kadmın kocaaıoı 
yaralamiılar, adamcağız henüz 
81meden diri diri iÖmmüşlerdir. 
HAdiae meydana çıkınca tahkikat 
yapılmıı, auçlu kadın ve erkek 
6lllm ceı:aaına mabküm edilmiş· 
lerdlr. 

~l ___ K_o_n_f_e_r_a_n __ s_ıa_r ___ J 
il TUrk hava kurumu ka· 

dınlar kolu murakibl Bayan Bel• 
kia Halim dün gece radyoda Tilrk 
hava kurumuna llyelik mezuu 
Uzerlıade Ye TUrk kadınlarına 
IStütler Teren luymeW bir kon· 
franı Termlıtlr. -- ............... ·---~ .. ---······ 

Zayi: Leblataa Hfaretlaanuinden 
Ş. Şeftel aamına alıamıı 35/46 No. Ju 
paaaport karbolmuftur. Zuhurunda 
hlkml yoktur. 

B91otluada Nar•anh Yurdu No. 7 

Sayfa ıs 

Kayıp: 1atanbul ithalat gümrüğiia· 
den aldığım 12687Y. No. 10-4-934 ta
rihli depozito makbuzunu kaybettim. 
Y eniılııi alacağımdan hiikmO yok• 
tur. (858) 

lıtanhul Galata Havyu 
Han No. 4 Yani 

Papadopulos 

.• 
Kayıp: 93C aenHınde Ankara 

gedikli kllçlkzablt hazırlama mek• 
tablndea aidatım eebadetnameyi ka,. 
bettim. Yenlıial alacatamdan uki.a. 
DİD lailkml yoktur. 

Kocaeli müstahkem mevki 
muhabere bölüğü başça
YUfU Yw.nus ::NaJi Algan 

kayıp - Üakldar Malmftdlrlltüa
den tekaüt maaıımı almakta kullan
dıtım tatbik mlhrGml ka~ettim. 
Yeniıinl Çlkaracağımdan eıkiainia 

bükmG yoktur. (857) 
ÜakGdar Sultantep• caml sokak 
No. 16 Baytar kaymakamlıfından 

mltekalt Haaan Hilmi 

Dr. &Arız CBllAL 1 
Da/ıilige Miitelıa.sısı 

Telefon 
22398 
2t044 

118, Dlvanyolu 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra 

• Dr. lbrahim Zati 
Belediye karıııında Piyerlotl 

caddHinde No. 21 
Herfii• Gtleden aonra laaatalan:aı 
kabul eder. 

---
1 Emllk ve Eytam Bankası llAnlar• 1 

Aaliye Mahkemeleri Birinci Yenileme Büroıu 
Baıkanlığından : 

Davacı Emllk ve Eytam bankam tarafından Emln8nllnde R.btım 
Hanında 2 No. da mukim mtıddealeylı Semerci zade Cemal ve 
Dilli zade biraderler aleyhlerine Birind Ticaret Mahkemeılnde ika· 
me olunup ahiren adliye binasının yanması herine mezkiir davanın 
yenllenmeıl için Büromuzda açılan yenileme muameleıinln tetkikatı 
mra•nda mftddealeyhJere 16nderllu davetiye ve beyannamelerin 
ikametrlhları meçhul oldutu •• ba aamda khn1enin bulunmadıtı 
beyanUe bili tebUi iade kılındığı mtlbaılrin meşrubahndan anla· 
tılmıı olmakla bir ay müddetle lllneu tebligat icrasına ve 11-7-935 
tarihin• mOaadlf Perşembe ftlnll ıaat 14 te yenileme muamelesine 
baılamlmaama Büroca karar •erilmlt oldutundan yevm ve vakb 
mezkurda mtlddealeyhlerin BOroya gelmedikleri takdirde 2367 
No. lı kanun ahkimina tevfıkan yenllem•nla ııyaplarında yapıla· 
cağı ilin olunur. (136) 

)Jf lf 

Asliye Mahkemeleri Birinci Yenileme Bürosu 
Baıkanbğından: 

Davacı Emllk •• Eytam Banka11 tarafından mllddealeyb 
Beyothmda latikW uddeıinde 331 No. da mukim Sava Paskall• 
.U. ale7hin• enelee Blrlaci Ticaret Malıkemulnde ikame olunup 
ahlna AclJlye biaaınun yanmaıı ilıerine mezkür davanın yenilen• 
meal için Bllromuzda aç.ılaa yenileme muamele1lnin tetkikata ııra1ında 
mlddealeyhe pderllea daTetlye " beyannamenin lkametgAhının 

meçhul oldujıı Ye Sa•a Pukalldia aUUDda bir kimaenin bulunma• 
dıiı beyanlle bili tebllj lade lohadığı mUbafirin meşnababndao 
anlaplmıı olmakla bir ay müddetle illnen tebllsat lcruına ve 
ıtn/935 tariblne mllıadlf perıembe lf6nll aaat 14 te yenileme 
muameleaine batlamlmaaıaa Blroca karar verilmlt olduğundan 
ye•m ve vaktı mezkfırda mlddealeybin Büroya ıelmedlğl takdirde 
2367 No. b kanun ahklmma te•flkan yenilemenin gıyabında yapı
lacajı ilin olunur. (137) 

)Jf Jf 

Aaliye Mahkemeleri Birinci Yenileme Büroau 
-=---=---, 
Bafkanhğından : 

Da•ac:a Em••k " Eytam Bukua tarafıadu •lddeale1h latan
bal Bayuit Tiyatro cadd..t 10 No. da -ki· l...u Halda aley· 
w.. enelce Blrinei Ticaret mahkemeaincle ikame oluaup ahiren 
Adlly• blaamnın yanmaıı llzerlne mezldir da•uıa yeallenmHl için 
blro•mcla açılan yenileme muameleaiain tetldkab 11raıında mlldde
alejhe pderilen davetiye Ye beyannamenin lkametgihının meçhul 
olduiu •• lamall Hakkı namında kimaeniıı bulunmadığı beyanlle 
blll tebliğ iade kılındığı mllbaılrln meıruhabndan aolatılmıt ol
makla bir ay müddetle llinen tebligat icraaana ve 11-7-935 tarihine 
müaadif Perşembe ıünD saat 14 de yenileme muameleaine başlanıl· 
maaına btlroca karar verilmiş olduğundan yevmi mezkfırda ml\dde
aleybin bllroya gelmediği takdirde 2367 No. lı kanun ahkamına 
tevfikan yenilemenin gıyabında yapılacağı ilin olunur. (138] 

BELSOGUKLUGU ve FRENGi'ye 
1akalanmamak için .•n iyi çare, 21 senedenberl bu haata:ıkbnn tedaviıile 

utraıan Dr. A. KUTIEL'in tertip ettiti (NEOPROTEKTİN) ilie1dır. Yakmda 
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Mat ' 1 rl ANKARA 1 .... ..... Melaiaet imla. 
D l yeP: 8 1 lılERS1N ı Hakldlı otha SiUfk.ıt Ralıml, 

o.lun Ve Kereste Artırması 
Belgrat Muhafaza Ormanları işletme 

Direktörlüğünden : 
.... m•faaa .......... t...U •• lmarmdu ltlrl •••cut 

ıra,., ,.._, kelt•M •• •• apflaruadaa çakanlma11 ıerekll 
elaa 4enıllmif n cllldll ela•lartl• tla kana •• •aatabldı buhmaa ·••r••• elti. .... ce1ı ..... aoo ••tn lllk'abı ı•Jrimamul 
1ı .... t. le •• ll0,000,, keatal odan 193S Jılaaaa Haıiraa a11nan 
•-- paart• ahi aaat " 11 ,, 4e mawakkat lhaleıi yapalmak 
- 1ı.,. .. sm a ... artbrae1a ke•almuıtur. 

ı.t.llllllla •awakkat tem•b olaa " 1125 " Ura11 Villyet 
Mah ... beclllii•• 1atarar.k '1.1.000,. liralık bir tenlılldll 1apabile
aelr ..ı lmtlntte buleadupaa •• ormaa itlerini bqarabllecetinl 
... ,,,.. Ticatet Otluıaclaa illa tarl1ai•4• HDl'a tudik edllmit 
• ....._. -"tew teklf meldabuaa atlıayet llaale aaatladea bir aaat 
en.ilBe 1.4.ır " ı.t-.ı Villfet w. .. atla dairei mabausaaında ,. 
teplaueak .._ " Vill1•t ..... aabnal•a ,, kemlayoau relalliln• 
ı••JSMI N ...... .,. ,ar_..&t ı.teyealerla Ula tarilaladea itibaren 

tatil sldl..t ,, Mrtç 11r9kdere • Balaçe-klyGntle bulunan Belırat 
.. , • ..,. ltlıtme tllrektlrllll ile l.ıanbul Ormaa DlrektarltıtDne 
............ .. 2807" 

SON POITA 

M0JDll 
Zabıta memurlaıaaa 

m.UU. IOO metnluk 
muafeyi pteriı 

bn·ıttı 

DAIMON 
C.p fe•erleri 

pfmittir. Hır 1ır4ı 
1516 nuaara taİıtuula 
ara3·ınıı vı taklitle
rindıa aak>nınıı • 

IZMIR ı Hll•Jİll Hnanl 
SAMSUN ı Tursun qref 

•Gençlik Tllsımı .. 
S!KSULIN 

Eger ilctldarsezhktan ..._. 
.,, eger birçok ilaçlar 
ahpte hiç birinden fayda 
glrmedlnlne size aon bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz. 

SEKSÜLİN kullanınız 
8u şayanı ~,3)'E'. 'ılaç. terkıbindekı 

Kanı, Sinirleri. Beyini ıhya 

edici unsurlar sayesınde ıkı kelime ıle 

GENÇLiGIN TILSIMI dır 
l(UTUSU 200 Krf. 

BEŞiR KellAL • llAHIUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

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

Evlerinizi Sineklerin ve Böcekleria 
l•tiliıına Karşı Muhafaza Edinia 

FAYDA 
Talıtakuruau, •inek, ıimaiaek, ıtlY•, an, bnaca, ara .. 
cek we btHla hatarab klkllnden keser, yuyaJanaa " er 
1alann llzerln• '• odaların havasına we taht.lana, d• 
warlaraa kenarlarıaa, aralanna bolca F A Y D A .......... 
Ye tahtakuru yuwalarım F A Y D A ile tahrip ecllalL 81-
tb JU bu muzır hatarattaa kurtulacak we nlaat etlec.JD. 
ainia. BUia•••• apartımaalarda mutfaklarda J•meklvinlsl, 
erzaldannıaı telvla eden hamam baceklerini, aptesaneler-
de, hamamlarda bulunan kllçllk blcek· 
leri, brblları, kDmeı ba)'Yanatmda, 
klpeklerde bulunan pireleri, hayvan• 
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat 
we •taçlar lıerlndeld hrtıllan behe
mehal FAYDA ile imha ediniz. Kutuau 
30, blyllk 50 kuraıtur. Bir kiloluk kutu 
80 kuruıtur. FAZLA PARA VERME
YiNiZ. T ealrl daha aı oldutu halde 
ecnebi mah diye fazla para koparmak 
iıtiyenlerdeo aakınınız. FAYDA imaline 
nazaran daha kuwvetll ve daha ucuzdur. 

Taklitlerinden sakınınız. 
H•••11 111ark•••11• dikkat 

Hasan deposu : Ankara, iıtanbul, Bıyıfilı 

KARAK6Y 
ECZANESi 

HÜSEYiN HÖSNC 
Galate, KarakBr caddesi No. 9 

•••••• 
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