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tiirkiye Boğazları Tah Bitıl 

Yeni Anketimiz 

itikatlara 
inanır Mısınız? kim Ederse, Sulh 

T h I • k G • • ' NUktell yazıcı ErcUment Ekrem bir aralık taJI• e 1 eye lrermlş . cevap verdlı "Ben babl itikatlara hiç, hiç biri· 
•ine inanmam. MeHll gUnUn birinde Beledlye
nln fU •Ut derdini halledecetln• blle inanmam. 

, 1 eı·r Bulgar Gazetesı· 1us1a d •• anketimin bu ıuali· I .ı •• nlkteli Torl yazacılarıoıa 
bqlannda Nyablleceiimlz Ercl-

olan pye ne diye inanayım ? 
lnNaın ujuru da, pameti de ken
di ıedyulndedir. Kiti ne ekwH 
onu biçer. Bence hakikat buclurl 

l Ak 1 Ö ••at Ekrem• 10rdumı 
) grv etiyor - Ada &atinde "bibi itle 

~tlar,. bu, yahu 1 dedi. Bltıl 

ı 
_ _.,;;.... ____________ ____._.__ _____ V • ima bir lllküttaa 10Dra 

de'tam etti: 
- M...U, tek kibritle ~ li

ıara yakılamaZ1111f. Bu, ldmbilir 
haaıi kuıkafalı adamın icadıdır. 
Me11li on llç rakamı apnmmut. 
Bence uiunuzluk rakamda deiil, 
apra rakkamlarda arayanlardadır. 

Bir Yılda 
24000 

Seggalı 
88Uta abi iddialara rafm• 

lataabula ..... a.,,aW... ..,.. 
her ıene ..-.alctaclir. Son J•pılaa 
•• reamea teyi.t etlilen bir iıt.:. 
tlıtik buna sl•termektedlr. Oka-
dar ki 928 Haelile geçen 934 
1ene1i araaında artlı niıbeti Oç 

IDi,lidir. 928 de latanbula 24 .. ,.. 
r•b vapuru 8750 .. ,,ah ı•tirmİf, 
929 yalında 40 vapur 11900 HJ
Jab ı•tir•İft 930 da 91~ Hyyah 
t•lmiıtir, 933 te lM cld.U bir 
artma kendim 161termlt •• 34 
•apur lıtan"bula 14200 ••yyah 

V o Bizi Pişmiı 
Ata Su Katmakla 

itham Ediyor 
Sofya, 11 (Huul) - Yirmi 

... kadar ..... R.aada topla
aacak olaa Tuaa deYletlerl koa
ferauantla Bal11rlltanıa tekrar 
lillhlaamu lfiaJn de ıh pliıl 
edllec•il •ulaakkak aayıhJ•· 
Bulpr ıautelert IHr koaferanlla 
Bulıariataaa 1eDlclH llllhl ... a 
m8aaadell •erDeceji kuaatlal 
ine alrerell "Yialyorlar, fakat 
bu mllnaHbetle Ttırldyeye kar11 
yeniden çatlaa aarat •• ..rt plare 
ıöaterlyorlar. Sofyanıa 8* atar 
ltqh ...... .... ••• .. ııı .. tul., ... ki: 

.. 'fllltft• HaiBJ9 
Teftik btte Arama, Botallana 
tahkimini lae ılren iıteti Anapa 
ıuetelerial hllA hararetle ' met
ıul ediyor. Y akaacla Roma da top
lanacak olan Roma koaferaaıın· 
tla Bulgarlltaa, Macarlıtan •• 
Awıturyanıa tekrar ıillhlanma• 
lan için prUımeler yapalarkea 
T&rkiye yine ileri ablacak ve 
Buiıarlıtua lillhlaamak mlaaa
dell ••rilcllil takcllrde Tlrkiyeaba 
tle bej'aılan tahkim ıtmi1• laak 
kuaamıt olacajaaa Deri ı nr .. 
cektlr.,, 

Mir ıazetell ba •tarlan JU
(D•••• s flael ,. .... , 

ıetiriıiftlr. Geçen 11•• ı.. ta
•ain 71 Yapar ıeluimhe 24117 
leyyab çıkarmqtır. 
·-.::;.~:---==-..-----~------~----------

Bq vekilin Sözü Yerine Getiriliyor 
.. 

Yakında 
Ucuz 

Şekeri Daha 
Yiyeceğiz 

l'et~kler Yapıldı 
Ve Bir Rapor 
Hazırlandı 

Ankara, 11( Huauat )-Geçeu
de Baıbabll lamet laıaı, pker 
fi•tlarıun bir miktar ... tlrllec .. 
Linl, bu ıuretle halkın ıeker 
t daandaa daha ı•nit mikyaıta 

t -adeaine imkln Yerllmlt ela· 
' ını 16ylemiıti. Baıvekllimlzin 
'"dlil ltu ı&z yerine ı•tirilaıek 
L~_reclir. Bu buıuata girifilen tet• 
~er bltirilmit ve bir rapor 
~lzırlanmııtır. Raporda ıeker 
""lıbln ne ıuretle ve oe miktar 
~zlatılacajı bakkmda caaalı 
'"lllltirle'r tabit edilmiştir. 

Ôjreadijim• güre, ı'mdlki 
elde bir miktar a!ok teker 

r.,,.., 111k•r l•llrlkil ..... ••i•iıü 

va~clır. Bu "61Har ~lıp bittik· 
ten "ara '~tlarıa 'ucuzlahlmaaı 
mümlda •lacakbr. 

• 

P.enerbllhç• 2 • 1 Gallp 
- ...... '> 

Yiae meaeli. Hh sini it tuf· 
mamak ıerekmif. 

Bu da, Fr ..... taaclaa dehle· 
alp bidm mal edlndiiimb tapoa 
ltlk•tlardanchr • 

Zira Sala pnllnGa ıumeti 
Biıanllılardan geçmedir bin. Fa· 
tihia lıtanbula girdiii ,na oldu;u 
için, Bizanllılar .. hyı utanuı: 
ıaymıtlar .•• 

- MenlA pokerde de tana 
denilen blrpy .yok mudur? 

ErcBment Ekrem, Diline atal· 
llllf çok ajlr bir iftirayı ndde
dercuine cloirolclu: 

- Evveli ben poker OJDB• 

mam. Fakat, pokercUerin kazan· 
malaranda baıhca roltt. ba OJUD• 
claki maharetleri oynar. iyi poker 

c on ••• ıo .... ,....) 
» 1 

Yunan Donanmasını Kaçıranlar 
•• 

28 Suçlunun Kurşuna Dizil
• 

mesıne Karar Verildi 
Ölüm Mahkumları 
Arasında iki De 

Amiral Var 
Eski Cumhur Reisi· 
nln Oilu D• 6ıum 

Cez ... Aldı 
Atlna, 11 (Haıull mubaltlil ... 

telefonla bllclirdl) - Son isyan 
unaaada Yuna• clonan••-
bçara• ltalariyell 1açl9luıa •a-

. lıakemelerl bitirildi. 
Dl•amlaarp ı•c• ranaıacla 

....,a kannm yereli. Kararda, 
aralanatla amirallar da balunaa 
rtrml Hkk auçluaua kureuaa dlall 
aelwl eme4iliyor. 

Ollm ceuaına m.W. 
elanlar4aa lldal Amiral Dlm ... 

r 

Taggare 
Pi.gangosu 

tlkaı Uı Amiral Kol1alek
llıtlr. Dlier ildal de Nlld 
torpltoau •lvarial Papaıotlu •• 
Kaymakam Trilyirakoı'tur. Pa
paıotlu, lıyan e111a11acla Girit 
alanada lmmanda11aclald torpl-

toya teallm baJfajl çek_.. 
kendisini ko•alayan blkamıt 
tayyarealnl kaadarmıt. tanar• 
alçabnca bombardımaa ederek 
tayyareyi dGtlrmOftl. Bu atim 

(De•••• S Uacil Jiiad•) 

T epelenen Kaçakçılar 
Geaup• Hududumuzda 28 Kaçakçı 

Silihlarile Yakalandılar 
~ --

, On tlokıızııncıı tertl.. So• ••hl•••• 28 ht•iıı ilr •r•"• 
Klllı. (Huıuat) - Cenup lau- ıaimdıld ıerirler, hududaman ar 

bin bi~incl k•şi.tleain• ' duduaun qmak auretlle yurt mak laterk• yakalacLlar. Ozer
-· hug.iin öf leden •oııra T .._ lfl•tl• kaçakçahk 1apmak •• lırlnde bin b.. ytız llrahk eua 
.,_La.•n~-'-i ainemll aa- b6ylec• millet hailnıllal aoymak ile tnfelder, tabancalar bulundu. 
r-~-r '"'" clr'ıtinde "IMlliuaU ........U., ... mlaader• ecllldi. Bu lerlll'llerin 

1
• IOniılicla : 1Nıi.l111tat:fllctır. lak al ...... adaİl 1akalanıyor .. ,. .. ,.ıan 28 dlr, heplİ dı llatı.u 

· · ,,. 19pılılliJ..ıar. Gla•ırclilm n- ..uke•11iae verihaiftir. 



2 Sayfa 

(Halkın 
Ata türkün 

Söylevi 
Karıı$ında 

Ciimhuriyet HaJk Partiıinln per
ır m be ıünü açılan dördün ii 
kuriıltayında Büyük Önderı 
Atatilrk'ün nluaa T• acuna hitap 
ederek verdiği mühim ıöyle'fin 
çok derin ıevin9 akisleri yaptıiı
na ıüphe yoktur. Nitekim mu· 
harririmiıin halk Ue yaptığı te
maBlar bu ıüpheaizliği şu ıatır· 
larda açıkça göıteriyor; 

Bay Cemal Akaelln Üniver
site Hukuk faklUtesl talebesln
den; 

- Ben yüce önderimizin ılSyln-lnl 
radyod• dikk•tle dialedim. Fak•I 
birıey anlayamadım. Çlnkll Ank.,a 
radyosu, sannederlm 171 ayar edilme• 
m!f. Bu aebeple bir fHe ,.bıraıılılda 
bekledikten ıonra ertHi 1abab gaze
telerde dikkatle okudum. Ben kendi 
buabıma AtatGrkOn bu Hferki ıöy
levini çok ehemmiyetli buldum. iç 
aıyaaıımızın durumunu, ökonomlk 
durumdaki yilkHklltl bildiren 16.zler 
beni çok enlndirdl. 

* Bay Nuri Rıza Beyollu Par-
m akkapı: 

- Atatnrknn, yurdu n mUletl 
çok iyi dlltünen •t•iz bir devlet 
reiel oldufuaa, yeni dlylevinl oku
duktan ıonra bir defa dahn btitln 
kalbimle inandım. Hele ıayJn'inin 

bao'anı cında uğunuıı ıGnleria maıı
ıı:aruını kııaca ç·zdikten aonra yine 
kısa bir cümle Ue iki devir araaıada 
yaptığı mukayeee ıöz~erimi yatarttı. 
Bu 5lSylev bana artık iyice aalatb ki 
biz 1ade kurtulmut bir millet dejiliz, 
ayni ıaman da yapıcı, kurucu ve 
7ükaellci kabiiiyetlerl coıan bir nr
hji' z. 

* Tevllk Sadullah • Üniversite 
talebea,nden a 

Ben yUce anderimiz.lm bu nferkl 
nutkunu okuduktan aonra, on da, ya• 
kın iıtikbalimize ait çok nrimli mGj· 
deler ae.zdim. Baaa lSyle ~eliyor kJ 
dOnyanın fU bozuk rfditlne raj'mea 
Atatürk ve Kami!izm bizi pek yakın· 
da yeni hediyelere kavuıturacaktır. 
Çon~.ü Atatürk: "İktisadi propamı
mız tamzmlanınca milletin refahı 
teniş'iyecektir.,, diyor. Bu tok yakın• 
da pek bllyUk nrhklara kaYUfaeafı-
111121 tlmdiden mDjd•leıaek demektir. 

Bar Yıldızları 
Polisin Sıkı Kontrolü 

Altındadır 
Zührevi hastalıklar talimatna

muinin bar artistleri hakkında 
mevcut maddelerin ııkı surette 
tatbiki için faaliyete geçllmlt 
bulunmaktadır. 

Beyc:ğlu barlarında çahıan 
yüıden fazla artiat kadın, polfı 
jkincl ıube müdOrlüğUnce gerek 
idart, gerek ııhhI noktalardan 
kontrol edilmiılcr ve vaziyetleri 
barlarda artiıtlik etmiye mDnlt 
olmıyanlar, bu itten menolumuş• 
lardır. Artistleri ı kontro'u ay niha
yetine kadar devam edecektir. 

SON POSTA Mayıs 11 
= 

DABIL 
A 

BABI LBB Güniin Tarihi l 

Kim Kimi Pataklamış I 

iki Genç 
melik 

Kız Malıke .. 
Oldular 

Nişanlısını IT~~~~f '/i~· -·. -. 
Elinden Mi Almış? Fala Mı 

Sulh mahkemelerinden birinin 
verdiği aalahiyetıizllk kararı fü.e· 
rlne ikinci ceza mahkemesine 
h•ylı meraklı bir da•a lntikal 
etmiftir. Davacı genç bir kız, 
dava edilen de henüz yeni evlen· 
miş ıenç bir kadındır. Öyle an· 
)aşılıyor ki davanın sebebi, bir 
gönlll meseleaidir. DaYacı Bayan 
Halidenin lddiaaıaa iÖre, Halıcı• 
oilunda oturan Bayan Refika, bir 
ıUn ıokakta kendiıine dayak 
atmıı, ıonunda da ıuuu lllve 
etmlıı 

Ob .• Ni,anlını eHnden ıJ.. 
dım yar 

Fakat ıorguya çekilen Bayan 
Refika, bu iddiayı reddediyor ve: 

- Hayır, diyor, ben ona bir 
ıey yapmadım. Bilakis Bayan 
HaJide beni dövdO. 

Ve ıeoç kadın f6yle devam 
ediyor: 

- Bir rttn ıokakta gidiyor
dum. Bu bayan önüme çıktı, sen 
benim nJıanJımı elimden aldın, 

diye üzerime abldı, yumrukladı, 
tokatladı ve annesile de birlik 
o~up beni bayla hırpaladılar. 

Mahkeme, ikl tarafın ıu ıöz· 
erını dinledikten ıonra, ıulh 

mahkemeıinden iolın doıyaları 

tetkik için dayayı baıka atın• 
bıraktı. 

Gece 
Kuşu 

Tramvay Yolcularına Mu
ıallat Olan Bir Sabıkalı 

Tekrar Y akalaod1 
Polia, geceleri, geç vakitler 

Beyoğlu tramvaylarındald yolcu· 
lara muaallat olan bir yankesiciyi 
yakalamıştır. Bu Ihsan isminde 
bir aabıkalıdır. 

Birçok defalar, Beyoilu tram· 
•aylarında yankesicilik yaparken 
tutulan bu adam, diln, yine ya· 
kayı ele vermittir. 

Ihsan, F eriköylU Reıat iımindı 
biı ine ) ansşmıı, elini pantalonuo 
cebine yaklathrmıı ve cep aıta· 
rım dışarı çıkararak tam para· 
81Dl alaCI ğı bir ıırada il>rtılerek 
tutulmuıtur. 

Bakmış? 
Bayan Luiza ikinci Defa 

Bcraet Etti 
Luiza adında bir Yahudi ka

dını, Tevrat ile ötekinin berikinin 
falına bakmak ıuçiJe mahkemeye 
verilmiştir. Üçüncii ceza mahke· 
ıinde ıorguya çekilen madam 
Luiza, bundan bir müddet önce de 
yine böyle muhakeme edilmiı, o 

~aman beraet karan almııtır. 
Bu sefer evrak araamda, poliıln 
bir cUrmilme~hut tezkeresi de 
vardı. 

Fakat mahkeme evrakı tetkik 
etti, cllrümUmeıhut olarak göste
rilen vaziyetin suçu ispat edecek 

mahiyette olmadığı neliceaine 
Yardı ve makam Luize ikinci de
fa beraet karan aldı. 

Tarihi Evrak 
Bütün Eski Vesikalar Bir 

Araya Toplanacak 
Kültür E akanlağı dnletin tarihi 

ve1ikaları v• evrakı için bir Arılv 
yaptırmaya karar vermiştir. Bunun 

için birkaç yüz bin lira sarfedilı· 
cektlr. Fakat arşivin Ankarada mı, 
yokaa Istaobulda mı yapılacağı 

heniiz takarrür etmemiştir. Bu· 
ounla beraber şimdilik lstanbulda 
bir artiv hazırlanmaaı karalaşmıı 
ve (IO) bin liralık tahsi1&t verll

miftlr. Bunun için de Sultanahmet 
medreaesi tahsis edilmiı ve tami-

ratına da baılanmııtır. Haziran• 

dan ıonra Ayasofya müzesinde 
bulunan (970) 1andık tarihi evrak 

ile Bulgariıtandan iade ccll!en ve
ıikalar buraya nakledilecektir. 

Arşivde bazı mllhim vesikaların 
teşhiri için de camekanlar hazır· 
!anacaktır. 

Semer Çalmışlar 
F eriköyde Ekremin ahırında• 

bir semer çalmakla suçlu Hasan 
Bani, Mehmet ve diğer bir arka-

daşmm davaaına ikinci cezada 
bakılmıf, fakat Hasan Baninin 

lzi belli olmadığıodan poliı deJA-

letile aranılmaaına 

o: iştir. 
karar veril· 

Bir iki 
{f"' ' Satırla 

Hangi Mektebe ıatanbul Çöplarlnden istifa .. 

Gireceksiniz ? de Edilecek 
Belediye Iıtanbul çöplerinden 

Yakında Ortamektep, Lise ve 
Yüksek mekteplerln bDtUn 
kayıt ve kabul şartlarını 

yazmıya başlıyoruz. 
So11 Posta h•r .se11• olduiu 6161 
bu Hn• de öniimlJ.zd•ki tlers gı· 
lında geni m•klapl•r• girmek ls· 
tige11 gençlerimiz• gol gösterm•k 
t1azl/.ıainl iz•riJt• aldı. Gençler, 
ıirec.ğlniz m•/ctepler hakkuttla 
bize •orgalaruuzı gazmakta" t:•· 

klnm•gfolz. 

----------------~--_. .................................... ·-······················· 
Ortalığı Gürültüye 

Boğmuşlar 
Emekyemez mahallesi MtırdUm 

sokağında oturan Sabatay ile 
Madam Yuna, komıulan Yaaefin 
evinde bir gece toplanmıılar Ye 
gece saat bire kadar çalgı •• 
ıarkı lle bütün mahallenin uyku 
ve rahatını kaçırmıılar. Buna da 
kanaat etmiyerek mahallelinin 
bekçiye ıikayetl ve bekçinin de 
bunlara dağılma ihtarı llzerine 
bekçinin üzerine yürllmüıler. 

Bekçi Mustafanm d4vası llçOn· 
cll ceza mahkemeainde ıörnldU. 
Bu ıuçJular ıuçlarım lnklr ettiler. 

Müddeiumumi suçlulann TDrk 
ceza kanununun 261 inci maddeml 
mucibince cezalandırılmalannı lı· 
tedi. 

icra Muhasebeciliğinde 
Maliye bakanlığı müfettiıle· 

rloden Bay Ekrem latanbul icra 
muhasebeclliğlnln teftiılne memur 

edilmiştir. Bay Ekrem tıftjtinl bl· 
tlrmiıtir. Muhaaebecilik iılerlnln 
çok yolunda ve muntazam aittlii 
görUlmUştUr. ----

Alışveriş 
Yaparken 

Kurnazlık Yapan ~ir Ka
dın Hiç Ummadığı Bir Va

ziyetle Karıılaşh 
Nadide adında bir kadın Ka

palıçarşıda bir dnkkina glrmiı, 

bilezik alacaj'mı ıöylemiş, fakat 
önüne konulan bileziklerden çok 

kıymetli olan bir tanesini gizlice 
cebine atmıf, aavuşmak lstenılıtir. 

Kurnaz kuyumcu bunun daha 
evvelden farkına varmıı, pazar• 

lakta uyuıamıyarak gitmek isteyen 

Nadidenin kolunu, tam kapıdan 
çıkarken yakalamıı ve kıymetli 
bileziği almış, kadını da polise 
vermiştir. 

iıtifade etmek için bir tecrllbe 
yapmıya karar vermiştir. Bunun 
lçln beş, on bin liralık bir tahıl· 
ıat mUıaadesl alınmııtır. Belediye 
latanbul çöplerini denize döktnr .. 
mek için her sene (20), (JO) bin 
Ura vermektedir. Şimdi Kumkapı 
veyab ut Edirnekapı civarında hu• 
auıJ tc.crtibe ocakları ve tesi1&tı 
yapılacaktır. Eğer çöplerden gllbre 
yapmak mümkün olurıa bu tHI• 
aat geniıletilecek ve gübre ıab• 
lacaktır. 

* .. .. 
Çin Elçlsl Ankarada 

ilk ve yeni Çin elçlıi dtln 
akşam Ankaraya gitmiıtlr. itimat 
mektubunu Cumhur Reisimize 
verecektir. .. .. .. 

Hile Yapanlar 
Bor;uk dtızen ve bileli terazi 

kullananlar takip edilmektedir. 
Birkaç klıl mahkemeye verllmlıtlr. 

.. .. * 
Yeni Göçmenler 

Memleketimizde hariçteki TUrk• 
lerden göçmeler devam ediyor. 
Trakyaya gelen bntUn göçmenler 
epeyce yerleıtlrilmişler, müstahıiJ 
bir vaziyete geçmlilerdlr 

lf- lf- lf-

1 nklllp Dersleri 
Eıkl Adliye bakanı Mahmut 

E1at Bozkurt, Ankaradan şehri .. 
mize ıolmiıtlr. Bugiln ve yarın ln
kalAp enstitusUnde bu ders yılınm 
IOD iki deralnl verecektir. 

lf- * * Telgraf Tevziatı 
Gelecek sene btlyllk ıehlrltr

de telgraf tevziah motoıikletll 
mllveıziler tarRfından yapılacakbr. 

il lf- lf-
Meslekf Tedrisat MUdUrU 

Bir müddettenberl ıehrimlade 
bulunmakta olan KUltUr Bakan• 
bğı, mesleki tedrisat umumi mu .. 
dUrn RUıtU, dun Ankaraya dön• 
mnıtor. 

lf- .. lf
Haz1rhk Var 

Belediye, bu yaz mevalmi ı~ 
kakların mutlaka sulanması için 
ılmdiden tedbirler almakta, ba.ı 
mhk yapmaktadır. 

• • « 
Ziraat MUateşarı 

Ziraat müsteşarı Bay Atl1~ 
tetkikler yapmak üzere dUn An• 
karadan ıehrimlze gelmiştir. 

lf- .. * 
Çabuk GörUlecek 

Gümrüklerde lılerln çabuk 
g8rlllmeai için alınan tedbirler 
çok iyi neticeler vermektedir. 

P811Ear Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

Gazeteci bayan - Hasan B.I •. Haaao B. - Nelere mi ıinlrlenlrlm? •• 
Dur biraz dUıllnoyim... Ha... Buldum, 
buldum •• 

••• Fakat ıinlrlendiğim şeyleri ne 
ben HD& ıöyleyebilirim, na de aen yaza .. 
bilirsiol 

Gaaeteci bayan - Böyle cevap olur ı:nu, 

Ha1an B.?. Ben b·r g zetede anket yapıyorum. Sana 
da sorma) a geldim: Nelere ainirlenirıio? Haaan B. - İtte Len d• aeıl buna •i.1lr• 

leol7orum yal. 



1 t Ma.<ıı 

Hergün 

Tfırkiye Boğazları 
Tahkim Ederse, 
Sulh Tehlikede Mi 

( Batlarafı 1 İDcİ yClı;de ) 
dıktan aoora daha bir takım 
mtitalaa yUrtittllkten ıonra bof aı· 
ların aıkerlikten tecrit edilmeal 
vaziyetini müdafaa ediyor v• 
f6yl• diyor: 

"Boiazların aakerlikten tecrit 
edilerek ıerbeat barakılma11 bey· 
nelmilel ticaretin inklpfı ve •ul
hun devamı bakımlaraadan çok 
lllıumludur.,, 

Ve Bulgar gazetHI nihayet 
ıunlan aöylttyor: 

"Tilrkiyenin, boğadarın tah· 
kimi itil• Bulıariıtaaın tekrar 
pllihlanma itini biribirlne batla• 
111ak lıteıneslne bir tllrlll aklımıı 
ermiyor. Tllrkiye Nöyl muahede
aln• imza koymuı dej'ildir kll,, 

Kurultay 
Encümenleri 
Hesap Encümeni Dün El .. 

deki lıleri Bitirdi 
Ankara, 1 1 (Huıusl) - Kurul· 

tay encümenlerinin dUo sabah 
it• baıladıklarını bildirmlttim. 
Hesap komisyonu itini bltirmlttir. 
Encllmenlerde itler inceden inceye 
tetkikten geçirilmektedir. 

Kurultay GUnU Yeni 
Eserler Kazanlldı 

Ankara, 11 (Huauai) - Parti 
Jcurultayının açıldıtı ıDn yurdun 
her kötHinde coıkuo bir bayram 
Jllnll yaıandığlna dair her taraf. 
tan telıraflar gelmiıtir. O glla 
birçok yerlerde yeni yollar, muı ... 
ler, mektepler •• abidelerla açıl• 
ID• meraılmleri yapılmııtır. 

Kars Zelzelesi 
Yeniden Yedi Kere 

Sarsıntı Oldu 
Kara, 10 (A.A.) - Digor••· 

biyesi çevresinde 1ıece Ye gtındllı 
aralıklı olarak yedi deprenme 
olmuştur. Evvelki deprenmelerden 
zarar ıören yapılar bu defa yı• 
~ılmış Tenci köyünde yeniden 
aular fışkırmıştır. ÔIO •• yaralı 
roktur. 
l. lraktan Yardım 
~ Ankara, t 1 ( Hususi ) - Irak 
H ileliahmer Cemi) eti Kars felA· 
kebedelerine yardım için bin lira 
•öndermiıtir. 

f'arikatçzlık 
Yapanlar 

Dinarda Da iki Kiıl 
Tevkif Edildi 

Ankara, 11 (Huıuıi) - lapar• 
taya kadar tetkik seyahatine 
riden iç Iıleri Bakanı ŞUkrü Kaya 
Cllln buraya döndü. Tarikatçılık 
)'apanlar hakkındaki tahkikat 
Clevam ediyor. 

Evinde Saidlilkllrdinin bir rl
ıaleai bulunan Dinarda bir cami 
hatibi Hasan ile Saidln risale
lerini baııp çoğaltmaktan ıuçlu 
Mehmet Zekii de tevkif edllerek 
Eıkişehlre gönderilmişlerdir. 

Galatada Yaralanan Adam 
Haıtanede Öldü 

SON POSTA 

Resimli Makale a Sulh Perisinin Hitabı a 

Su la periıi ufukta yine alS . llndl. BltGn milletlerin n 
milletleri ldare edealerin •iedanlarına bitap edlyon 

dlSkGlme1inden baıka bir netice y;ırmez. Tarihten il ret 
a~nıı ve barııtaa ayrılmayınıı! ,, 

"' fatika• almaya lıalk ·ıayım tlemeylnis. Çlakü iatika•, 
milletlerin l:otut•H•ndan, &ı.atü bir ihtlru utruna kaa 

Bu maalum hitabt iıitmek iıtem,ye :ılere ne 
yaııkl 

= 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yunan Fi1osunu Kaçıranlar 
28 Kişi Kurşuna 

Dizilecek 
(Baetarafı 1 inci yüzde) 

cezaaı mahkiımleri araaında eıki 
cumhur reiı Amiral Konduryotisio 
oğlu da vardır. 

Ancak bu karar, mahkumlar· 
dan ikisi hakkında vicahen ve 
diferlerl hakkmda gıyaben verj(. 
mittir. ÇUnktı gemileri kaçıraD"" 
ların elebaıları, iıyan tenkil 
edildikten ıonra V enizelosla bir
likte Giritten kaçmıılar, Italyaya 
iltica etmiılerdlr. Haklarında vi
cahi karar nrllen mahkdmlar Nild 
torpltoıu ıOvari•i Papazotlu ile 
kaymakam Trlsyirakodur. Bunlar 
hakkındaki ölüm hükmü, kurıuna 
dizilmeleri suretli• 1arın infaz 
edilecektir. 
lıyan eanaaında Salamin teraane 
kumandam olan Amiral Ruaaen 
tie on sene kürek ceıaaına mah· 
kum edildi. · 

Hükumet filosunu kaçıran 
•uçlulardan diierlul de muhtelif 
haplı ve kllrek cezalarına mah· 
kum oldular. Bunların arasında 
ıimdikl Cumhur reiıinin yaYerl 
deniz miralayı Kiyotoı da vardır. 

Gönüllü Asker 
Yunaniıtanda 1200 Kiıi 

Toplanacak 
Atiaa, 11 (Husuai) - Hava 

itleri bakanlıA'J, tayyarelerde lı· 
tlhdam edilmek Uıere 1200 gö
nUllU 11ker almağa karar ver• 
mijtir. 

Bulgarlstanda 25 Bin Kiti 
Askere Alınıyor 

Sofya 10 - Bulgaristanda 
muhtelif nafıa iılerinde kullanılmak 
Ozere 25 bin kiti aakeri kıılalara 
çağırılmııtır. 

Adapazarından Boluya 
Demiryolu 

Ankara, 11 (Hususi) - Ada· 
pazarından Boluya bir demlryolu 
uzatılma11 hakkında mahallinde 
tetkikat baıladığı haber verU;yor. 

Yeni Çek Elçisi 
Prag, 10 (A.A.) - Bay Şarl 

Halla, Ankara orta elçiliğine 
tayin edilmlftir. 

Habeşistan Birçok SilQ/ı 
Satın Aldı -------·--Roma, 11 (A.A.) - Ciomale 

d'ltalaya ıazetesi, Ha beşiatanın, 
Anupa sllAh taclrler:nden iki 

bin mavzer tüfeği, iki milyon 
fiıek ve iki yllz ağll' makineli tüfek 
aldığını yanyor. Bu ıazeteye 

ıöre, Almanya •on zamanlarda 

Habetl•tana zehirli gaz aatm\fbr. 
Ayraca Almanyadan Hab .. W

tana tayyare toplara ve tanklar 
gönderildiğini de lllve ediyor. 
Habeı hükumeti bunların parallDI 
beş senede kahve ve dijer mad
deler vermek 8Uretll• 6deyecektlr. 

Nasıl Öldürdü? 
Dağa Kaçırılan 

Genç Kız 
Cinayetten Sonra 
Zabıtaya Kendisi 
Teslim Oldu 
Birkaç gün önce mubabirimf.. 

ıln telgraf hab..-1 olarak kısa 
yazmııtık. Bugün de bfıilitına 
veriyoruz: 

Ödemlf, (Huıuıi muhabirimiz• 
den) - Kazamıza bağlı iğdeli 
köy clYannda bir mağaradll on 
yedi yaılarında genç bir kız, 15 
yaılarında bir delikanlıyı kama 
ile birkaç yerinden yaralıyarak 
öldllrdtı. Katıl kız hAdiaeden 
ıonra göz yaşlara arasında zabı· 
taya müracaat ederek teslim 
oldu ••: 

- Ben bir cinayet itledim. 
Kocadonlu oğullanodan HUaeyial 
öldUrdUm, dedi. 

* lj'dell k6y0n Nazlı kızı bayaa 
( Devamt 12 inci yü:ıde ) 

Büyük Bir Bisiklet 
Yarışı Yapılacak 

Ankara, 11 (Huıuıi) - 24 
mayııta Topkapı .. Çatalca ara• 
ıında 100 kilometrelik bir bisik· 
lert yaraıı yapılacaktır. Bu yarııa 
lzmit, Ankara yarııcılan da lıti
rak edecektir. 

Toprak 
Kanunu 

Ankara, 11 (Huıusl) - Ald ... 
ğım yeni bir haber& ıöre, geçen• 
de hazırlanıp tetkik edilmek 
Oıere Devlet Şuraaına verilen 
toprak kanunu llylha11 tetkik 
edilmlı ve üzerinde ehemmiyetli 
değiımeler yapılmııtır. Uyihanın 
yeni şekline göre, köylllye toprak 
verilme itinin ıart ve miktarı 
değlıtlrilmiı ve bUylik arazinin 
hükumete intikali meselesinde de 
yeni hükümler konmuştur. 

Arnavutlukta 
Yine isyan! 

Atina, 1 1 (Hususi) - Gaze
teler, Arnavutlukta Iıkodra cl-
vannda bir İl) an çıktığım, 
hllkiimot kuvvetlerinin a•ilere 
mağlup olduğunu yazıyorlar. HA· 
diae, geçenlerde Bayraktar iıya• 
nana iltihak edenlerden bir 
kısmanın yakalanıp Tirana ıevkl 
esnasında çıkmış, isyancılar muha
fızlara hücum ederek mevkuflara 
kurtarmışlardır. 

Yunaniıtanda Örfi İdare 
Yakında Kalkıyor 

Atina, 11 ( Huıust ) - Ôrfl 
idare yakında kaldırılacak, fev· 
kalide divamharplcr lağvedilecek, 
muhakemeleri bltmiyen lıyan 
suçluları daimi divanıharplere 
•eril~cektir. 

Dün yaımııtık: Maksut adında 
hlr fırıncı çırağı intikam almak (' 
lnaksadile lbrahim adında birisini 
Galatada beı kurıunla yarala· 
lnıştı. lbrahimin yaraaı çok ağır 
olduğundan dUn hastanede ölmllf" 

~-· -- - ·-·-···-··-· --
iSTER iNAN /STER 1 NANMAI 

Sofyadan otldirlldiğine gör6 Bulgarl•tanıa Şumnu 
mıntaka• na tibi Eekicuma kasabasının içinden Te 
etraftndakl köylerden ( 3000 ) kadar Türk TClrkiyey• 
ıöçmey• karar yermiıler. Malların ı, mGlklerini ut· 
matlar. Pauportlarınt çtkarmıılar. Fakat TGrk Kon•a.. 
Joshane1ine yjze için gittikleri zamaa fU cnabı 
almıtlRr ı 

1'Tilrkiye BulıPrillandan muhacir kabul etmeyecek· 
tir. Herke1 yerli yerinde oturmalıdır. Biıden YİH 

almadan ridenler de reri çeyriJeceklf!r ~ir. ,, 

Mide, Barsak ve Karaciğer 
rahataıılıklarrna 

AFYONKARAHiSAR 
MADEN SUYU lSTER iNAN 

Halbuki biıim bildit.miz bu ıene Tllrkiyeye SO bin 
kadar muhacir kabu'il lçia h11 1trlıklar yaptlmaktadır. 

Bu, bayi• o:dutu halde muhacir peHportlarmın vi:ıe 

edilmemesinde mantık bu!un:ı bilecctine, artık: 

/STER lNANMAI 

Sayfa 3 

r-
Sö z ün Kısası 

Bekçilerin 
Para 
Toplaması 

•------- Server Bed i -
Gazetelerde mahalle bekçil~ 1 

r:no hücum baıladı. JJk önce 
!:>on Postanın " hergün ,, muhar· 
riri bu orta çağ adamlarının çat 
kapı aylık istemelerindeki çirkill'" 
liğe işaret etmitli; o yazı, halkın 
çok canlı bir duygusunu dile f .. 
lirmiş olacak ki bugUn bazı ga· 
zete.erde mahalle bekçilerini h~ 
def yapan ıikayeller okuyoruz. 

liekçl faydeaaz bi• adam mıdır? 
Emniyet İf.erinde onun poli• içia 
değeri inkir edi!emiyecek bir 
yardımcı olduğuna şüphe yoktur. 
Maba le araların ın bu canlı kor
kuluğu olmasa birçok hırsızların 
daha rahat ça ışacaklan mu· 
bakkaktar. 

Ben kendi hesabıma bu adam
cağızların karanlık ıokaklanıı 
kötHinde, cin ıibi anıızın kartı· 
ma çıkmalarmı, yahut i•celeyia 
bJr tahta perdeye pelte gibi ya
pııan ıe11iz ve hareketıiz ıöl
gelerini, viranelerde, yangın yer
lerinde karanlığı koklaya koklaya 
dolaımalarını çok fay dalı bulu
yorum. Fakat bu alçak ıönUllO 
emniyet kuvvetlerinin maqlarını 
doğrudan doğruya halktan alma
ları pek iptidai bir uıuldnr. SaD"" 
ki b aılı baıına bir bekçi deYletl 
Yarmıı ta kadroıunu, muhuebeai
ni, tahsildarhğını mO.taldl olarak 
)'apabillrmit gibi, bu adamcağu· 
lar her evden diledikleri miktar
da maaı koparmakta ıerbeıttirler. 
Ocak batına yirmibeı kunıttan 
bafhyan bu aylık, bekçinin inaafı 
azaldığı nlsbette yukarıya doğru 
artar. Hiçbir muayyen ölçnan, 
heaabı, miktarı yoktur. 

Bekçinin davulu gibi etki 
zamanlardan bize kadar gelen 
bu para alma uaultl gerçekten 
pek mtınasebetab: bi: ıeydir. 

Köprll paruandan ıoora kal
dınlma&1 icap eden ı•y, bekçilerin 
halktan bu vaaıtaaız maaı topla
ma Adetleri olmalıdır. Zira ma• 
halle bekçlıl, ne olursa ,olsun 
devlet otorlteıinden bir parçadır 
ve onun halka avuç açmaaı, yaP'" 
bğı hizmetin ciddi manaama uy• 
gun değildir. ----
Balkan Konseyinin 

Toplantıları 
Bilkreı, 10 (A. A.) - Balkan 

antantı koaeyinin ilk celsesi aaat 
18de baılamıf, saat ~ 1.30 a kadar 
devam etmiıtir. Celseden sonra, 
Bay Titülesko, yanında Bay 
TeYfik Rnıtn Araı, Yevtiç ve 
Maksimoı hazır olduğu halde, 
kendisinden malumat isteyen ga· 
zetecllere ancak ıunu söyleye bf. 
leceğlnl bilclirmiıtir. 

cc - Mubabbetkaran• denile
bilecek derecede aamlml bir t .. 
mayDI i,iade mesaimizin ruzna• 
meılnl teablt için noktainazar 
teati ettik. Bu mesaiden antan
tamıı:m daha ziyade kuvvetlenmiı 
olarak çıkacağından emin bulll'" 
nuyoruz. » 

BUkreı, IO (A.A.) - Sarayda 
kıral tarafından verilen öğle y~ 
meğinde Balkan Bakanları ile 
Bay Tataresko ve Titlllesko hazır 
bulunmuılardır. Kıral yemekten 
sonra üç Bakanla görtlşmUıtnr. 

Bokre1t ı 1 (Huıuai) - Balkan 
konseyi toplantısının bu akşam 
bitmeal muhtemeldir. 

Bir Adamcağız 
Diri Diri Yandı 

Denizli, 10 - Burada çıkan 
bir yangın neticesinde bir a dam· 
cağız diri diri yandı. Bu yangında 
bir kast olduğu ve bir kadın 
parmağı karıımıt bulundu~u 
tahmin edilerek tahkikat ıeoıf'" 
lelil"yor. 

Bir KomUnist Asıldı 
Scf}a, 10 - Asker araıma 

komllnistlik ) ayan bir suçlu hak· 
kında ' erilen idam kararı dUn 
Varnada infaz edilmiştir. 

• 
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Jlf eml ek.rt Manzaralo_:J_ 

Nevşehir 
Elektriğe 
Kavuşuyor 

1 

Ne; şehir (Hususi)- Nevteh:r, 
Ort ı Anadolunun s~ ve hnvas.nın 
gli: el.:ğ l, bağ ve meyva ve sebze 
bahçelerinin bolluğu ile maruf 
çok şirın ve bembeyaz yapıh bir 
ka!;abasıdır. Bir tepe üzerjne inşa 
ed.len şehir g.ttikçe önCndeki düz 
sahalara doğru genişlemit yeıil 
\ e dar bir vac.ini.ı içinieki züm· 
riit gibi bah(!elerin içleri .e kad.ı r 
yayılmış bulunuyor. Bu vadi ta 
Kızılırmağın1geniş vaaisine doğru 
uzı:mıp gidiyor. 

Eskid~n Ürgüp, Arapsun, 
Koçh.tar, Aksaray gibi çok kala
lahk ve ehemmi} et.i kasaba:arm 
ticaret m•!rkezi halinde olan bu 
güzel menı!eket, A nkara - Kayıerl 
ve Niğde • Kayseri hatlarının in· 
şaıı üıerin• tiiccari ehemmiyetini 
kaybetmeğe başiamış iıe de halk 
ötedenberi ticarete aJııkın, çahı· 
kan ve atılgan olduğu cihetleaz 
zamanda Niğde, Kayıeri ve Ak· 
aaray ticaretlerini adeta ele alarak 
vaziyetlerini düzeltmeye başla
mışlardır. 

Halkın çoğu hudutBuz bağlar• 
dan iıtihsal ettikleri kuru Uzüm· 
leri civar kaza ve merkezlere ih· 
raç ederek geçimlerini temin eder• 
ter. Arazinin darlıiı ve hububat 
ekim ve dikimine okadar müsait 
olmaması, Nevşehir balkanı bti· 
yük bir fedakirhkla çalışmıya •• 
ıreçim masraflarını en a1gari had
de indirmiye mecbur tutmakta· 
dır. Bu itibarla timdi Nevıehir 
belediyesi en belli batlı masraf· 
lardan biri olan petrol lıtihlikl· 
nin önüne geçmek ıuretHe NeY• 
şehirden harice çıkan binlerce lira 
petrol paraıından ta1arrufu dü· 
ıUnmekte ve bunun için Nevıehrl 
e!ektrlkle ten'Yil' clhetlne meylet• 
mit bulunmaktadır. 

ilk önce Jinit kömUriJe iıler 
bir motör kurmak istemfı, fakat 
bunun daimi oJan yUk1ek m11· 
raf !arım, aıınma ve 1alre 
gibi amortilerinl he1ap edince 
motörle iıtihaal edilecek elek· 
triğin çok pahalıya mal ola• 
caiıoı Y• halk ara11nda taammlm 
edemiyeceğlei anlıyarak hu ta· 
1avvurdan vazgeçmiş, Ak1arayda 
bulunan Azmi Milli Değirmencilik 
tirketinin su kuvvetinden çıkar• 
dığı elektrikten istifade cihetine 
temayül etmitlir. 

Bu huauata yapılan rayrl rH· 
mt temaalar netle.sinde ıirketin 
Nevtehre bolhol ve çok ucuz bir 
fiatle elektrik vermeğe amade 
olduğu anlaşılmıı, yalnız . Nev· 
şehirle Aksaray arasındaki 40 -
50 kilometrelik bir sahaya tah-
dit edilet:ek olan elektrik hattı· 
nın maaarifi tesiıiyeainio kaça 
mal olabileceğini keşfettirmek 
lhımielmiş ve yapılan çok ince 
hesaplar neticesinde bu maaarifin 
40-50 bin lirayı tecavüz etmeye· 
ceği tahakkuk etmiştir. Bu suretle 
Nevıebir yakında ucuz elektrik 
ışığına kavuıacak demektir. 

....... -·,..,-··· 1 . ..... . ..... . , , ...... ........ ,._. __ ....... ... _. 
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BUTUN ULKE.YI 
HER,UN 

~· 

DOLASAMAZSI NI Z 
FAKAT: 

~nPosıa 
B.. .. . . DAKI E!>İR iL.ô.N 

UTUN ÜLKEYi HER c;.UN DOLA$1R 
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;~MEMLEKET HABERLERi 

10 Yıl Önce Boşa Akıp G·:den Sular 
Şimdi Fabri
kalar Dön

dürüyor 
Bünyan (Huıust) - BUnyan 

menıucat fabrikası TUrkiyenin 
değilse l ile hu ha valinin işlemekte 
o:an en bilyllk mensucat fabrika· 
tarından biridir. Slimer Bankın 
idare ettiği bu fabrika Bünyan 
şelalelerinden elde edilen elektrik 
kuvvetUe ftletilmektedir. Yıllarca 
önce iıtifade edilmHi akla gel· 
meden boşa akıp giden Btın· 
}'an ~elaleleri timdi Türk 
aanayiinin en hUytlk yardımcııı 
olmuıtur. Şil!lenln ltlettiği bUyük 
türbinlerle iatihaal edilen elektrik 
fabrikayı i9lettikten aonra kasa· 
bayı da ııığa boimaktadır. 

Bünyan mensucat fabrika11aın 
faaliyeti &ittikçe artmaktadır. 
Kayserlde kurulan btiytlk fabrika 
i9lemiye baıladıktan aonra bu 
fabrikanın da daha verimli ola
cağı umulmaktadır. Fabrikanın 

bütün tea~aah ıon ıiıtemdlr ve 
lmallb bu hanllde büyük bir 
rağbet görmektedir. 

Burdurun 
... . ~~ .. 

Bünyan ,elaleleri b3yle bota akıp 
giaiyordu 

ErganiKahveıerTndı Oyu~ 
Vasık 

Erıani, ( Huıuıi ) - Belediye 
kazadaki btlUln kah·nlerde oyun 
oynanmaıım ya1ak etmiıtir. Buna 
mukabil mektep kütUphaneal ge· 
celi gUndüzlU balkın emrine 
açılmıştır. 

Yeni Şekli 

Mimar Şalıinin yaptıtı projeye aöre Burdurda yapılacak caddelerden biri 
Burdur (Huauıl) - Burdu• l projelHe gör• yeni Ye ieniı cad· 

run pllola1tırılma11, aarl Y• ıtızel delerde yapılacak evler muayyen 
bir ka1aba haline aetirilmHl lçln bir yUlneklikte olacak H birbir· 
yapılan ,atı~lar de-.am etmek· )erine bltitik olarak yapılmıyacak · 
tedir. Mimar bay Şahinin yaptılı her evin arasında bahçe veya hiç 
proje!er pek b•i•nilmiştir. Bu olmazsa bir aralık bulunacaktır. 

BirKocaKarısına Göz Ko
yan Adamı Öldürecekti 
Fakat Karısı Araya Girdi Ve Ço-.. 

cuklarını Oksüz Bıraktı 
"""---lzmlr (Huauıi) - Selçukta bir 

cinayet olmuı, Mevlüt adh bir 
adam } ine Mevlfıt adlı arkadaıı· 
nın ka1"11ını &ldOrmtlttllr. Cina· 
yetin ubebl kadın rekabetidir. 

Mevlfıtlardan biri evadir. Dl· 
ğ~r MeYlfıt evli olan arkadaıınm 
iki çocuk an11ı kanuna ıöz 
koymuı ve aldatmıı, onunla te• 
ma1a baılamııtır. 

Evli MevHit bu halin önUne 
geçmek için eYden taıınmayı ka· 
rarlaştırmıı, karııile beraber eı· 
yalarını toplamaya baılamıı, 
bekAr Mevlfıt hunu duyunca 
hemen ev• ıelmiı: 

- Sen dlledliin yere ıidebi· 
linin, fakat karıyı bırak, karı 
benimdir, demiıtir. Bu müdahale 
evli Mevlüdun canını ııkmıf, 
bıçağmı çekt.ırek beklr Mevlôdun 
tzerin• hücum etmit. fakat bu 
ıırada kadın araya pince bıçak 

1 onun gö2ıüne aaplanmıı, kadın 
l canuz yere yıkılmıştır, bekir 

Mevlfıt kaçmıı, evli Mevlut yaka· 
alnmtf, iki çocuğu ökallz kalmııtır. 
--lflı:ı·• ı •··-·•· •• · ı ıo ııııı•••·····, ..... ., •. ,, .... 
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Şimdi böyle toplanıyor ve mOthiı bir 
kuvvet haline getiriliyor 

Muşlular Bir 
ikmal Mektebi 
istiyorlar 

Muı ( Husuıi ) - Mut halkı 
telırafla Kültür Bakanlığına baı· 
yurarak Muşta bir ortamektep 
açılması111 iıtemiılerdi. KUltllr 
Bakanlığından ırelen cevapta mu
allim mevcudunun kadro lhtiya· 
emı temin edemediğini ve bu 
haklı isteain yerioe aetirilmeıinin 
lmkin olmadıimı bildirmiıtir. 

Halk timdi tam devreli Ilk
mektep hocaları ile idare edilmek 
ilzere biç olma.r:sa bir ikmal ıınıf 
açılmaıı temennisinde bulunmak· 
tadır. 

Emette 
Belediye 15 Bin Lira Borç 

Alacak 
Emet, ( Huf,Ullİ ) - Belediye 

bütçuıi 80,001 lira olarak kabul 
edi.mittir. Bu para i!e bu yıl bir 
fenni mezbaha yapılacak, itfaiye
nin no'.:aan:an tamamlanacak, 
Camiikibir önünde de bUyük bir 
yangın havuzu inşa edilecektir. 
Bu işlerin batarılması için bele
diyeler bankaaından 15 bin lira 
borç alınacak, buna mukabil biri 
kadınlara, diğeri erkeklere mah
ıus olan belediye hamamları ipe• 
tek edilecektir. Su yıl kasabaya 
elektrik yapılması da tasavvur 
ed:Imektedir. 

Veni Yıl M~h:;ulU 
Adapazarı, (Hususi) - iki 

gündenberi şehrimizde ve civa· 
rında bereketli yağmurlar yağ· 
makt c: dır. Eğer ıonunda bir fe· 
laket gelmezse bu yıl alınacak 
mahaul yıllardanberi göriHmedik 
bir berkette olacaktır. 

Adapazarı Kooperatifi Meclisl 
idaresi 

Adapazarı, (Hususi) - Mer· 
kez kooperatif heyeti umumiyeai 
toplanmıı, ldar& mec:iıi başkan· 
lığına lsmall, azalıklıua da Haaan, 
Haaan Rençper, Tahıin ve Meh• 
medl ıeçmiJlir. 

Merzifon izcileri 
Amasgada 

Merzifon (Hu11uıi) - izcileri
miz Amuyaya bir seyahat yap· 
mıılardır. Seyahate iştirak eden 
izciler 30 kişicir. Amasyada iz
ciler Atatürk heykefüıe bir çelenk 
koymuşlar ve heykel öniinde 
andiçmiılerdir. Amasy?.da bir vo· 
leybol mUaabak&&ı yapılmış, Me .... 
zifonlular aalip ge:miı:erC:ir. 

Mayıı il 

1 1 

f Ziraat işleri 1 
1 1 

Malatgada Kavun 
Cinsi Islah 
Ediliyor 

Malatya (Huıu11I} - Burada 
ziraat iki kııma ayrıhr. Tohum ve 
köklü dikim. KöklU· dikim ağaç 
ve meyvacılıktır. 

Tohum ekimi eski ıekilde 
kara 11&panla yapılırdı. Fakat bu 
yd kiiylUlere puJluğun faydaları 
anlatılmıı, örnekler aöıterilmiı 
Akçadaj kazaaına ye köylerine 
de 42 pulluk verllmittir. Kaylii· 
ler bu pulluklarla yaptıkları eki· 
min çok faydalı olduğunu gör· 
mUıler ve uavaı yavaı kara sa• 
panı bırakmıya baılamıılardır. 

Bu yıl burada kavun cinsinin 
ıılahı da kararlaıtırılmıı ve Kırk· 
ağaç, Sındırgıdan iyi cinı kavun 
tohumları i'etirtilmiıtir. Meyva 

kurtları mllcadeleıi çok iyl neti• 
celer vermiş, meyvaların içinde 

kurt kalmadığı görUlmUştlir. Bu 
yıl da lımet İnönll nahiyesi ile 

GUndUıbey ve Tecde köy:erlnde 
iç kurdu mücadelHi yapıhıcaldır. 

Ziraate ıarar veren hayvan• 
)arla yapılan mücadele de devam 
etmektedir. Şimdiye kadar öldü· 

rUlen domuz sayııı beıyüzll geç· 
mittir. Son bir hafta içinde 20 
domuz daha öldUrUlmliştür. Ge· 
çen yıl yapılan pamuk ekimi tec• 

rUbeleri bilhassa Tohma suyu ve 
Kadıçayırı ıahalarında çok iyi •• 

umulmadık neticeler vermiıtir. 
Bu yal bu tecrübeler daha eaas!ı 

surette tekrar ecUlecektlr. Ziraat 
dairesi bu bavalideki çiftçilere 
tohum dağıtmıştır. 

Hulba Malatyada ziraat• ve 
her nevi ekim iıleriae btiyUk bir 
ehemmiyet verilmektedir. Birkaç 
yıl aoara Malatya meyvalarında 

en köçUk bir kuıur bulmak im• 
klnı kalmıyacaktır. 

Geredede Bando Mualliml 
Aranıyor 

Gerede, ( Husuıt) - Halkevl 
tarafından yeni teıkll edilen ban· 
do takımı için bir muallim teda• 

· rlkl kararlaıtırılmııhr. Ev baıkan• 
hiı ıimdi gençlere muhtelif çalgı 
aletlerinin kullanılmasını öğrete• 

bilecek tecrübeli bir bando mu• 
a l!mi aramaktadır. 

........ _, ••••••••••••••••••,.••• .. ••••••••••••r•P••••••••••••r•••• 
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'( Gönül !~eri ] ~ Slgaaet Alemi ) 

L 1~ilipin 

Adalarında 
istiklal Davası 

Tuna Konferansına Doğru 
Sırlarınızı 
Herkese 
Sög/emeginiz 

Amerikanın Filipia adalarana ver• 
dij'I iıtlklil, nihayet beklenen neticeyi 
doturdu. Sıdkaliıt drnilen ırizll blr 
tetekkülQn iıaları, aillbla Amerlkaya 
karıı reldiler. Filvaki bu iayaa ı.u
tırıldı Ye ayaklananlardan bir laayli 
insan telef oldu amma aibayet bunlar 
bltün dlnyanıa dikkat bakıtıaı kendi 
lurlerine çekmiy• muvaffak oldular. 
Amerika ıibi zengin bir milletin hi· 
IDayulnde yaflyan bu adamlar aeden 
Amerikadaa ayrılmak iıtlyorlar? 
l_atikl&I 6yle bir ihtiyaçtır ki tarif 
tdilmu. Efeadllik naaıl kl lnaaaın 
ruhuna yapııık bir hA!et iH latiklil 
lıteti d• öyledir. Sonra Amerika, bu 
adalar halkına, bu serbeıtiyl bir hak 
olarak nrmeyi kabul etmiıti. 19, bu 
\taldi filen teyit etmeye gelince, it 

1
detittl: 

Bir defa, Filipinlerfn iıtiklillerine 
aahip o1abllmelerl için on aenellk bir 
tecrDbe devreıi ıeçirmelerl lbumu 
ileri sOrOldD. Buaun haricinde, Filipin 
ldaları, Amerikan donaamuı için 
daimi bir Uı olmakta denm edecetl 
bu iatikl&lln bir ıartı olarak illD edil· 
di. Bir baıkaaınıa ltıali altında möı· 
takil bir toprak taaavvur edilemly•• 
tetl için Filipinliler de kendileri•• 
"•rilen bu ıözde hDrrlyete iaanma· 
clılar. Bunu, zorla almıya kalktılar. 
Ada valiılaln izinll olarak Filipinler
den uzak bulunduğu bir 11rada 
•danın merkezi olan Manillayı 

lırale teıebbOı ettiler. Şimdi, bazı 
ileri gören Amerikalılar, bu fıtlklll 
tartnamHinde bazı detitildikler J&• 
Pılmaaı lüzumunu mtıdafaa edlyor• 
••rmıf. Bu mOdafaa, biraz geç olu· 
)or amma aihayet kendini ıaıterl· 

tor. Fakat )'apılacak olan tadiller blr 
lıtik!.ilin batan ıartlarını lhtin etme
dtti takdirde Fillpinler için bundan 
l.öyle rwt ytlzQ artık haram olmuıa 
laenıe~ ._ilebillr. - Sür•yra 

aım•nya l•tlkraz Yapmak 
DU9Unce•lndedlr 

Berlin, 1 O ( A. A. ) - Rayff"' 
bank mabafill, ulusal ıoıyalfıt 
tejimi it baıına gelelldenberl 
•ide edilen endOstrl ktrlarla 
)'Okümıel • mecburi • bir adonç 
tapmayı dtııUnmektedir. 

Bu edinç - iıtikraz • Alman· 
)anın dalıalı borçlaranı uzun 
"•deli bir borç haline çevirmeye 
~rayacakbr. 

11.5 
~ 
835 Edebf 

Tefrikamız 

iki Baıbakan 
Program 
Hazırlıgorlar 

1 

Roma, 10 (A.A.) - A•uıturya 

Baıbakanı Bay Şuıniı dun Floran• ~ 
saya ıelmiıtir. Cumartesi gllnl 
Bay Muıollol ile Tuna konferan• 
ıının hazarlanmaıı hakkında ıörO· 
ıecektlr. 

Parlı, 11 (Huıuıl) - Gazet .. 
ler, Avu•turya Baıbakanının bu· 
sıUn Muıolinf ile yapacağı görUı· 
melerin ehımmlyetll ıaya1al neti• 
celer verecekini yazıyor. 

Lehistan 
Ve Fransa • 

Lavalin Varşova Seyahati 
Mühim Görülüyor 

Pariı. 10 (A.A.) - Bay Laval 
dtın Varıova Y• Moıkovaya git· 
mek Uzere yola çıkmıştır. 

Varıova, 10 (A.A.) - Bay 
LaYalia, Bartunun ziyaretinden 
bir yal sonra, Varıovaya gelmesi 
Franaanın Lebistanllı olan bağ· 

lantııına • ittifakına • verdiği 
önemi iÖıtermektetir. BUyUk halk 
yıiınları Fransız • Leb bağlantısı· 
nın peklftirilmesl yolundaki bu 
deilıten dolayı aevinmektedirler. 

FiJipinlerde 
Japonya Buraaını Da Mı 

istila Edecek? 
Va~lnfton, t 1 (A.A.) - Ayan 

azaımdan B. Gibıon, Amerikanın 
blklmiyeti altında mnstakil bir 
idare ıekline kavuıtukları takdir· 
d•, Filipln adalan ahalisi vazly .. 
tinin daha mll1ait olacağını aöy· 
lemiı ye bu ahaliye Amerika 
koniresine bu yolda hareket et• 
meai dileğinde bulunmalarını ta•· 

SL 

Yz••a: N.o 

Mahmut Yesari 

Çam Tırtılları 
Huta, titrek bir ses~e ıordu ı 
- Gidiyor musunz ? 
- Gideyim 1 
- Pek çabuk, değil mi ? 
Hacer, içini çekti: 

d -Doktor, bu kadarcak izin Yer· 
~ Doktorları kızdmnak olmaz. 

nra bir daha gelemem. 

Cevat Bey, aazlerinl yum· 
'-uıtu ı 

- Peki ..• Siı, bilirıiniz. 
~ Hacer, onun mazlum, uysal 
•line baktı ve onu g6rd0fll 

t'1ndenberi için için tekrar ettiği : 
- Ah, evlAdım 1 

ltı SözUnO daha fazla ilzlemiye 
h lurn 1ıörmedl ve dudaklarını 
d •~tanın atet gibi yanan almna t: Undurdu ve içi sızlaya sızla· 

' Yana yana fısıldadı; 
- Ah, evladam l 

* tf Otele dönerlerken yolda Zihni 
'ildi, çekinir gibi sordu: 

1-f - Bekir Efeyi görmediniz, 
'~r Hanım. 

~t llcer, bir az da hesap ıoruıa 
rtı~y b •ll en u aual karşısında ge-
tnıediı 

- Cevat Beyi gördüm, fena 
oldum.. Bir ikinci hastaya, bir 
yaralıya daha bakacak halim 
kalmadı .• Böyle şeyleri benim hiç 
içim götürmeı.. Sonra, ben de 
hHta dliıerlml 

Kesik keıik gnldüı 
- Gurbet elde, butalık ,Uç· 

tnr, sanmml 
Hacer, böylelikle butabaneye 

gitmek bahanelerini bulmut olu· 
yordu. Zihni Efendi, onun a•ıl ma• 
ksadanı kııfetmemit miydi? Y okıa 
bu ıöze kanmıı mıyda? Bu, beJli 
deiildi; batını eğdi, hiç ıesinl 
çıkarmadı. 

Hacer, öyle bir saramb geçir
mişti ki etr.afile meşgul olamı
yordu. Kaf asmm içinde, blr saat 
rakkası sıibi, hep mlllizimin ıöz· 

leri itleyordu: 

- Hayır .. Onu, ben, Y\lrma· 
dam, Hacer HaPıml 

Otelde, hemen odaama ka· 
pandı, bir koltuğa oturdu. Bir 
dakika sonra, boı oturmaktan ıı· 
kıldı, ayağa kalktı, sinirli ıinirll 
dolaştı. Bir clgara yaktı. Cigarayı 
yarıaına kadar içmeden, ona da 

Bny Şuşnig 
•••·--······--·--•••••••••••••Menıeı••--·-·••M•• 

Bir Yanardağ 
Patladı 

Antil Adalarında Felaket 
Günleri Yaıanıyor 

Antlgo ( AntH adalan) 10 -
Ehemmiyetli bir Yolkan indifaı 
neticeal olarak, tiddetli zelzeleler 
kaydedilmiıtlr. Evlerinden kaçan 
birçok aileler otomobi!lerde yat• 
maktadırlar. 

80 Amerika Tayyaresi Uzun 
Bir Uçue Yaptı 

Honolulu, 10 (A.A.) - Donan• 
maya ait 80 uçak dtin 200 kiti 
lle 2130 kilometre uzaldıktakl 
Midvey adasına uçmuılardır. Bu 
uçuf, tayyarecilik tarihinde bu 
çefit uçuılarm en önemlisidir. 

-······--···--··-···················-··---... ~ 
siye etmiıtir. ~ 

8. Glbson, Amerika bUsbUtOn 
çekildiği takd:rde, uzak ıark va· 
ziyetinln karııacağını tahmin et· 
mektedir. ÇUnkU Amerikanın ç~
kl.iti, Japonların Filipinler• yer· 
leımelerine müsaade edf'cektir. 

sinirlendi, attı. içi içine ıuğma• 
yordu. 

Bir t•Y yapmak i•tiyormuı, 
yapmaya mecburmuı ta, yapamı· 
yormuı ıibl kalbini "• beynini 
bir el ııkıyordu. 

Bu •akıntıyı nasıl datıtmalaydı? 
Eıki alışkanlıkların bavaıa, 

yine onu 1armıştı. içki ile beynini 
uyuşturabilfrdi. Fakat içkiyi nere· 
den, nasıl bulacaktı? 

Dört kadeh rakıya, bir kUçük 
tit• konyağa bile rllzıydı. iki aya 
yakındar, ağnna içki koymadığı 

için, eskiden alışkan olmaaıoa rağ· 
men, Uç dört kadeh ispirto onu 
1arardı. 

içkiyi naili bulmah? Şimdi, 

kafasa, yalmz bunun için çalııı· 
yordu. Kendiıi çakıp, çarşadan, 

brıkkaldan alamazdı. Bu, Huriye 
kadın~n da becereceği bir it 
değildi 

Zihni Efendiyi çağırlap söylese, 
o, yapabil;r miydi acaba? Zihni 
Efendiye, emnjyetl vardı. Fakat 
onu, ne için çağırtbğmı, otel 
ıahlbi Muharrem Bey, anlamak 
istemeyecek miydi? Bunun için de 
bir bahane bulmak lazımdı. 

Hacer, pıımklığma, kendi de 
kızdı: 

- Bu, bahaneyi de Zihni Ef. 
bulsunl 

Otel katibini çağırmaktan ev• 
vel, karar vermek lazımdı. Canı. 
daha fazla. rakı istiyordu. Rakanın 

-·----
Amerika da 
Açların 
Nümayişi 

lllinua (Amerika) 10 - lllinua 

hUkümetl ahalisinden 1200 açlık 

nUmayifçlsl hükumet ıara}ma 

yürUmUtlerd;r. llllnua İfçiler bir· 

llti reiıi B. Edvard Morgan ta· 

rafından idare edilen nUmayiıçi· 

ler, saray önUnde kamp kuracak· 

laranı ve yardım tevziatı merkez· 

lerl tekrar açılmadan ır:tmiyecek· 
lerlni söylemitlerdir. 

Fransada 
Seçim 
Soayaliıtlerle Komünistler 

Anla~ma Yaptılar 
Pariı, 10 (A.A.) - Sol cenah 

mUntehaıı, belediye -11eçimlerinln 

ikinci devre1i için bir koaliaiyon 

vücuda getirmlıtir. Soıyalistlerle 

komünistler birbirleri lehine mQ. 

takabilen namzetliklerinl terket· 

mektedirlır. 

Pariste ıosyaUstler, alta nam· 

zetlik muhafaza etmfıler •• 29 
namzetJikten komünistler lehine 

vaz geçmiılertir. 

Bir Rezalet! 
Yugos.avyada 107 Kitl 

Sorguya Çekildi 
Belgrad, 10 ( A.A.) - BuıUn 

bUytık ölçUde bir irtlıa •e ••ril 
kaçakçıhkmın muhakemesi baı· 
lamaıtır, büyük bir orman itletme 

kurumu eksiltmelerde haksız ka· 
zançlar elde elmi9tir. Bu dava 

ile 107 kiti ilgilidir. Bunlardan 

• 
''Arkadaşımın samimiyetine alda

narak ona bütün aık maceramı olduğıı 
gibi anlattım. Unun da yemiyerok İç• 
roiyerek: bunu önüne gelene yaydığını 
öğrendim. Çok üzüldüm onun bu hıı· 
reketine oaaıl mani olayımt 

Vildan 

Hata ıiz:de. 

lnHn ifşa edl!mesJnl isteme• 
diği sırları kin seye ıöylemez. 
Kızların en buyuk konuıma mev• 
zuları aevgidir. Ya kendi &Hgi· 
!erinden bahaederler, yahut baş· 

kalarının maceralarına anlatıp din· 
Hyerek vakit geçirirler. Onların 
bu zaaflarım unutarak ıırlarmızı 
önünüze gelene, açarıamz tabii 
netice böyle olur. 

Şimdi yapacağınız şey bu ar
kadaıınıza bir dahn sizden kin:· 
Hye bahıetmemeainl ihtar etmek 
ve ona bir daha ıır Yermemektir. 

" Bir kızla nf ıımlıyım. Henüz bir· 
kaç defa aörüıtüğüm halde bana 
mütemadiyen ne kadar para kazan· 
<lığımı, ne varidatım olduğunu ıorar 
durur. Onun bu ıı;uallerl beni dOşUndü· 
rUyor. Bu kız daha ıimdiden benden 
aiyade kesemle alakadar oluraa yeı.rın 
ne yapar? Onun için niıanımı bozmak 
iıtiyorum. Ne derıinizf 

ŞUkrO 

Haklısmız. Bazı kızlar para 
için evlenirler. Onun nazarında 

kıymetiniz, kaı:ancmu: ve paranızla 
ölçülür. Hiuini bu kadar açığa 

vurmuı bir kızla meaut bir ylıva 

kurablleceğlnlzl ıannetmiyorum. 

* 
Karamanda K. Z. t 
SeYdiğinlz klZln lid ıevmedi· 

ğine hükmetmeniz, sevginizin tld· 
detinden ileri geliyor. Siz çok 
1evdiğiniz için, onun hareketleıfnl 
aynı derecede hararetli bulamamal 
•İzi Uztiyor. Fakat hakıızsınız. Bir 
kız hislerini &izin kadar açakça 
izhar edemez. 

Uçtı saylav ve biri eaki bakandır. TEYZR 
- --------------.....-----=-=:;=ıı=ı=-ı;ıııı;;a;;;;;;;;;;;;.----~~---= 

ıu, meze gibi külfetleri vardı; li· 
kin Hacer, bunu dlltllnmUyordu; 
o, ıu•uz, mezesiz de dikip içmeye 
alıııkta. Yalnız, rakının, ıizlenme
yen, sar .eren kokuıu vardı; Ha· 
cer, bundan korkuyor, çekiniyor
du. Konyak, rakıya niıbetle eh
vendi ve hastalığım ileri ıUrerek 
bir llAç ııibi de aldarabillrdt. 

Hacer, uzun dUşllnmedi, Hu· 
riye kadına seslendi; Zihni Efen· 
diyl çağırttı: 

- Size, yine bir zahmetim 
var, Zihni Efendiciğim. 

Otel katibi, göz:erinl kırpıfh· 
rarak bak;yordu: 

- Emrediniz, Hacer Hanım. 
Genç kadın, mütereddit göril• 

nllrse, şüphe edileceğini biliyor· 
du; açak bir tavır!a: 

- BugOn, ainir!u:m bozuldu ..• 
Sonra ayağımı da üıütmütUm, 

1ancılandım. Bana, bir ıit• kon
yak alır mııımz? 

Zihni Efendi, yutkunur gibi 
duruyordu: 

- Alayım •.• 

Hacer, onun tutukluğunu hl .. 
ıetmiştl: 

- Buna de, belki bir diyen 
olur. Siz, gizlice alır, getirirsiniz. 

- Ne kadarhk tlıe f ıtlyor
ıunuz, Hanımefendi? 

Genç kadan, bir an dUşUndO. 
KllçUk bir tite konyak, ona, biç· 
bir t•Y yapmayacaktı: 

- Bir bUytık tiıe alırHnız •.• 
iki de birde ıizl rahatıaz etmi· 
yeyim. 

Otel kltlbl de dOıOnUyordu: 
- BUyOk ıiıe alınam, otelde 

Alem mi var? Filin, diye ıorar· 
lar, ıöz olur. 

Hacer, boynunu bnkmUıtn : 
- Mademki 6yledir, küçük 

ıiıe olsun r 
Otel kitibi, çıktı. Hacer, 

U9Uyormuı gibi ıinlrden ditlerl 
biribirine vurarak bekledi. Fakat 
dakikalar ıeçiyor, Zihni Efendi 
gelmiyordu. 

Hacer, odada dolaııyor, sofa· 
dakl ayak seıler;ne kulak kabar• 
tayor, yumruklartnı ııkarak: 

- Nerede kaldı, bu adam? 
diyordu. 

Beklemekten yorulmuı, zaten 
bezgin ıinlrleri, bOsbOtOn eı:llmiı. 
bozulmuştu. Kapının takırdadağını 
duyunca, sesi titreyerek : 

- Giriniz 1 dedi. 
Zihni Efendi, glilerek kapada 

görilnmüıtU: 
- Siıi biraz beklettim amma, 

kuıura bakmayın •• 
Pantalonunuo yan cebinden 

bir bUyük şiıe çıkardu 
- Yakındaki bakkaldan al1am 

söz olur. A~ağı çarşaya kadar 
indim. Az tanıdık bir bakkaldan 

aldım. 
(Arkaı ur) 
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Dünya Hadiseleri DABILİ HABERLER Kari Mektuhları } 

Moda Da Tarih Trakya Göçmenleri 
Gibi Tekerrürden Bir Seyyah Gözile istanbulun Hakkında Bir 

ibarettir... UmumAı Eksı·k erı· Temenni "L ord Derbi " rHlmll bir e Yakında T rakyaya yenide• 
____ m_ec_m.uada fotoğrafını • 70· 80 bin göçmen daha geliyoft 

Moda kaç görmlif, yanında- HDkömet bu görmenlerin barınc:bt 
ld ,,1 

ki doıtlarına gl>a- _ ... ____ , me- .. ı 

il' a r termiı: 1 s T • · nlmatı için 20 bin ev yapmıy 
d•ğişlr'! - Hoıuma rme uyu esısatı karar verdi. Bu meyanda Ziraa 

gidiyor, beni ıon modaya göre '=' VıkAletJ kerHte fabrikaları ile 

gfyinmlı bir adam ıeklinde tem- Sahı·lde Asfalt Yol temaaa gelerek fiat istedi. Anca~ 
sll ediyorlar. Halbuki arkamda ılmdiye kadar bu evlerin malı .. 
bulunan elbiseler, tamamen 1906 mıll için mUaakaıa ıartnameled 

modeline ıör• yapılmıştır! Yol Ve Kaldırım Intı·zamı. il., 11 •• edilmediğinden birçok ki~ 
Fllhaklka Lord Derbi'nin yap- .,, Hler ıtbl ben de telAt etmekte-, 

tıkları tetkiklerden elde ettiil )'İm. lnıaat menlmi geldi 9' 
kanaat• glSre moda ~5 yılda bir T • ı • k T • ı • k yakında da geçecek. Bu vulyel 
defa, .. ki haline dlSnmektıdfr. emız 1 , emız 1 ••• karıı11nda ana vatana döneO Arada bulunım fark ıöıe çarp-

iGtm•nlerJn eYSJz barkıız kafıfı mıyacak kadar azdır. Fakat yanıl• G d h l ı- bf d t b0 l il F maları bld ml\teeulr etmez mtf· mayanız, burada mevzubahı etti· eçenler • ı• r mu.• r 1 ora an o omo ı e ranaaya, 
d d x.ıı Amerikalı oeldi. Bu ıatın adı ltalyaya, lıpanyaya ve CebelUt- Bu vaziyetin derhal bir yoluna timiz moda kadın mo aaı ea• 6 

erkek modasıdır. Miıtr Gardner' dlr. Bir ıabah re-. tarık boğazı tarlkile tlmalt Ame- konması Ye ıartnamelerln neıret 

Tertibatı Bozmuş 
Y aı.ıhaneaindeki elektrik ter

tibatını bozmak ıuçile mahkemeye 
verilen Hidayet adında biriıl bir 
ay hapiı ce%aaına mahkum olmuı, 
fakat tecil edilmlıtfr. 

GID 
sı 

TAKVİM 
CUMARTESi 

11 MAYIS 935 
Hızır 

6 

Arabi 1 Rumi 

4\ 

7 Sefer 1354 ~ 21 Nlun 1151 
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Gll-t 09 Jl 4 47 Akta• U - ı!> 14 
Öile 4 S!I 12 10 Yataı 1 48 21 Ol 

ikindi 1 51 16 06 laHJı. 7 S0 t 4G 

f ıklmiz tarafından bir ıehlr mli· rlkaya, Mısıra, Filistin•, Irak, dilerek g6çmon evlerinin yapılmall 
tehassısı ve mimar olarak oku· Suriye ve ıonra Türkiyeye geldim. için alAkadar makamların nazarlı' 
yucularına takdim edilen bu zat Bu mun ıeyahat esnasında 16r- dikkatini celbederim. 
ile bu arkadaıımız görfitmDı. 1.- dUğUm en fena otomobU yolları OkuJlleularıaısdaa L H. D 

tanbulun umranı noktumdan buradadır. Türklerin hor huauıtaki 
mtltalAa11nı almıf. faaliyetlerini ve ıark memleket• 

Arkadqımııın bu zatla görtl• lerioe niıbeten bariz tofe•vukla• 
ıUıUnde baza eksiklikler vardı. rını düıUnUrken bu hususta neden 
Biz de bunları tamamlamak Ozere bu kadar ıerf kaldıklarmı anla-
bu zata mDracaat ettik Ye hay• yamadığımı itiraf etmeliyim. 

retle gördük ki Mlater Gardner Bundan ıonra Miıter Gand-
bir ıehir mUtehaısııı değil, bir ner flive ediyor: 1923 te bir 
gazetecidir. Gazeteai heaabına daha Tllrkiyeye gelmiıtim. Baıa· 
aeyabat etmekte Ye geıdiği yaban• rılan lnkılAbın, yaratılan yenilik· 
a memleketlerin otomobil yolları, lorin hayraniylm. Halkta, kıyafette 
benzin ve petrol ffatlan, ıüıel büyük fark gördüm. Bilha11a ec-
manzaraları otelleri hakkında ya· nebilere kartı bUylik bir sevgi 
zılar yazmaktadır. Yine bu arada Ye alaka Yar. 

Kirli bir ıokak ortaıl 

ıtdlr. Maamafih madem ki merak 
edi yoraunuz ıöyllyeylm: 

Iıtanbulu çok ıoverlm, hattl 
Pariıten daha fazla severim. Şu 
Boğazın gUıelllğl, tabii manzara• 
lan, camileri ... mnzelerl larayları .• 
renkli ıuları lnaanı Adeta %orla 

ıair yapıyor. Bence bu gOzeUlk· 
Ierin cihanda miıli yoktur, ancak, 
bir turiıt için bunlar kafi değildir. 
Bunlara ilive edilecek ıeyler 

• Mecidiye Kuyu Yolu !<aranlıkttr 

Nöbetçi 
Eczaneler 

1 kendi lfad..U.d.. H&dik ki Miatr Iatanbulun abelleımeal için 
Gardner bDyOk bir benzin, pıtrol dUtllııdUklerime ıolince, ben, bir 

ıunlardm 
1 - Yollar: Yollar bozuktur. 

Mecidiye k6yünde mftkemmtl 
tertibatla elektrik vardır. Fakat 
buna rağmen tramvay depoıuıı
da11 köy içine kadar olan cad<\* 
zifiri bir karanlık içindedir. K~ 
yftmOz hem sayfiye yeri, hf m c:M 
nnfuıu çok olan köylerden bfrlıl 
dlr. Gerek köy balkı, ıerek,. 
gezmeğe gelenler akıam üstleri 
bDyDk caddeden geçemez hal• 
geliyorlar. lstanbulun en ufak bit 
ıokafı bile ıııkSJz bırakılmadılı 
halde böyle ana bir eadde na9'1 
kapkaranlık kaLr?. 

Bu a-ece aöbetçl Hı•neler ıaa
lardır ı 

Jatanbul tar•fı: Şehaadebaııada 
(Hamdi), Cerrabpafada (Şeref Ce
lil), Fatihte (A. Kemal), Topkapıda 
( Nizam ), Samatyada l Erofiloa ), 
Cibalide ( Necati Ahmet ), Eylpte 
( Hikmet), Gedikpatada ( Aaador• 
yan), Defterdarda (Arif) Divanye
lunda ( E.at ), Yemitte ( Benaıon ), 
Bakırköyünde ( lıtefan Terziyan ). 
Beyoğlu tarafı: 1'akaim Boltaıı
batında ( itimat ), Tepebatında 
(Kenyoli), Tarlabnfında (Tarlabaıı), 
Gala tada ( Kapıiçi ), Şl91lde ( Şitll ), 
Kaaımpııfada (Merkez), Haak6yde 
(Halk). Kadıköy tarafı: Muvakkit· 

hane cadde1inde ( Leon Çubuldı

yan), Ku,dillnde ( HulQal Oaman ), 
Bnyakadada (Halk). ·-------""' 
Bir Doktorun 

Cumart&1i Günlük 
Notlarından (*) 
Verem [ince Hastalık] 
Bulaeık ve mikroplu bir haıtalık· 
hr. Verem baalllerl •llcııtta n 
her uzuv ra ya9ayabiUr. Cfğerlerdı 
yerleşen Verem en tehlikeli ola
•ıdır. Ciğerlerin · harab olmuıııa 
n buradaki iltihap Hbebile ~nbıı 
balgamla mikropların etrafa yayıl
maaıua meydan •erir. BuDun 
ioindlr ki oifer veremWeri kendi
lerinden bqkalannın da hastalı· 
ğına, ıuraya buraya ttk:Urmek 
ıuretlle, yardım ederler. Kapalı 
ıekllde denm eden oiter verem· 
lilerinde bu tehlike her saoıan 
olmaz. V eremlilerlo mtıhtelif J•· 
killerini: Kemik. dert, oiter, karın 
nremlerini ıııanıtoryumda iyi gıda 
tozsuz, temiz hava ve bol gUneı 
ışığı ile tedavi çareleri vard11. 
Vücudun lmvvetll olması bu gizli 
mikrobun canlanmasına mani olar 
ve hayatı uzatabilir. 

nsu notları keıılp aaklayınız, yahut 
b"r albUme yapı9lırıp lcollckaiyon yapı· 
ruz. Sıkıntı s:ıımanınır.da bu notlar bir 

J doktor ırlbl imdadınır.a yet"9cbllir. -

Ye otomobil firması namına H ıehir mlltebaaıısı, ne de bir ml-
otomobllle aeyahat etmektedir. marım. Bın gazeteciyim. Bina· 
Bakınız bize, bu mUnaaebetle aı• enaleyb, her aoyyah gibi benim 
ler ıölyediı de lstanbul hakkında birkaç fik-

,._ Amerika dan Belçlkaya Ye rlm vardır. Fakat bu fikrim ıah-

Yafmurluda ıöl haline gelen ıehrin maruf 1emtlerinden biri 

Sülegmanige 
Tamir Ediliyor 

Snleymanlye camilnin harici 
akıamından bazılarının harap bir 
halı ıcldii}nl yazmııbk. Bu yazı· 
mıı nazarı dikkati celbetmittir. 
Filvaki eamil11 aaçak akumı ha
raptır. Ancak E•kaf bfttçesi bl
tnn camilerin birden tamirine 
mllaalt olaıadıta için Slleymaal· 
ye11ln de tamirat gelecek yıl ya
pılacaktır. Camlln bUyUk direkleri 
Abdlllbamit deninde boyanmıthr. 
Bunlar raspa edilecektir. Sonra 
aaçaklar tamir olunacaktır. Kur
ıunlar yenilenecektir. Hnliaa ca· 
mlln bUttın ıUzelliaini mubaf Ha 
etmesine çalı11lacak ve avlusu da 
ınzel bir bahçe haline konula· 
caktır. Bu yd Sultanahmıt cami· 
h>ln avluıu bahçe halin• konul• 
mu.otur. 

Çifte Suç 
Suçlu Davanın Bittiğini 

Zannediyordu 
Ahmet ile Ali bir zarar ziyan 

davası ynznnden mahkemeye do,.. 
müılerdlr. Bun:ar YeniköyltıdUrler. 
Ahmet, Alinin kendi icarında 
bulunan tarlayı ıürerek ııpanak, 
salata aibl sebzelerini mahvetti
ğini, incir ağaçlarını da keadiğinl 
ve kend:ı:ni 80-100 lira kadar bir 
zarara ıoktuğunu ve ayrı bir ta• 
rihte de kendine alt ıu deposunu 
tahrip ettiğini ileri sQrmektedir. 
Ali ise bu Ud ıuçun ayrı tarihlere 
ait olmayıp bir dava olduğunu 

ve bu davadan da Yenfköy Sulh 
Cez mahkemesinde beraetle kur
tulduğunu ıöylemektedir. Mahke-
me her iki ıuçu ayrı ayrı telekki 
etmiı ve muhakemenin devamına 
karar vermiftir. 

Caddeler vı biJhasaa kaldırımJar 
vardır. Bunların mütemadi ıurotte 
tamir edilmeleri llzımılır. 

2 - Sahilde muntazam yollar 
yoktur. Halbuki bllttın ıahil bo
yunca bir aafalat fOH 0J1a idi, 
latanbulun cazibeal bir kat daha 
artardı. 

3 - Şehrin ıuyu azdır. içme 
suları teıiıab yoktur. 

4 - LAğım tesiaah zanneder
sem iyi değildir. Bir de tehrin te
mizliğine daha fa:ıla ehemmiyet 
vermek lazımdır. 

* SözllmUz sonuna geldiği %a• 
man Miıter Gardner tunları da 
kaydetmemi rica etti: 

- Ben pek az Fransııca bi
lirim. Benimle görüşen Türkçe ga
zetenin muharriri ilo aramda ter· 
cllmanlığı 13 yaşındaki kızım 
yapb.Binaenaleyh ıözlerlmin yan• 
lış anlaıılmıt olmaıı ihtimali 
vardır.-lf. 

Suç 
Üstüne Suç 

lıtanbul haplabaıaesinde earar 
kaçakçılıiından bir seneye mab-
küm Adapazarb 22 yaıında Halli 
oğlu Mehmet; Adapaıarmda fıle
diğl bir döğme ıuçundan birinci 
ıulh cezaya çağmlmııbr. Kendisini 
Adapazarı mabkemeai vaııtaıUe 
dava eden arkadaıı lbrahlm hak· 
kında reiain ıorğuıu illerine 
Mehmet: " Ben onu döğmedim 
alta lira alacağım vardı, onu 
lıtedim.» demi,,tir. 

Yine Beraat Etti 
RUıvet almak ve vazifeyi ihmal 

etmekten suçlu Cemil enelce Bi
rinci sulh cezada muhakeme edll
mit ve beraet kararı almıştı. Şimdi 
temyiz bu kararı bozmuşsa da 
mahkeme ıuçluaun beraet kara· 
rından dönmemiıUr. 

Depodan köy içine kadar an
cak 2 - 3 lAmba kafidir. lıtanbul 
belediyes:nin bu huıuıta naza• 
rıdikkatlnl celbederiı. 

Mecidiye köyO halkı Damına ... 

ll11ıtafa Kenan, Necati 

Uyutturucu Maddeler lnhlsa• 
rının Nazarıdlkkatlne 

lnhiaarlar idaresi · köylere dr 
Aıttıiı beyannamelerle, afyonlan• 
mızın 2 inci YO 3 tindi ellere ıa• 
blmıyarak doğrudan doğruya 
idareye ıablmak suretlle tefed
lerden kurtulmamızı taniye et
miıti. Ekdiğimiz mallan bu sen• 
almıya gelen komiıyonculara yU• 
vermiyerek afyonlarımızı lılanbU'" 

la ıetirdik. Mallarımızın konCÜ
mi%0 ait olduiuna dair muaaddak 
maıbatalarımız olduğu halde I~ 
gündenberi yaptığımı% bütnn ınU'"' 
racaatlar semere vermedi, malı"' 
mız ahnmadı. Bu ıuretle kazaD9 
için lıtanbula geldiğimb; bald•• 
uyan ediyoruz, elimizde avuc~ 
muzda bulunan paraları yem~k. 
otel parası olarak ıarfedlyoruı. 
Bundan dolayı iki Uç ay ıoDt• 
çıkacak yeni mahsul için amel•Y' 
lizımıelen parayı bulamıyacakt 
memlekete d6nUş paNmız bil• 
kalmıyacakbr. 

Uyuşturucu Maddeler in~ 
rının bu huıuıta nazarıdlkkado 
cılbederiı. 

Alqehlr Nadir klSt halls111 .... 
p1111• 

ıekl• Afyon eklclal na 

HUnyln oflu Muatafa 

Davadan Vazgeçtiler Amma .• 
Bir kavğa yüzünden dav~~· 

olarak mahkemeye dllıen fla ~ 
Ahmet, Emin, Y orgi, Mebnıette t 
davacı olan Yorgi ve Mehı11• 

. f k t on davadan vazgeçmışlcr, ıı a . • 
d·ı rıO lira mahkeme masrofi ken ı e . 

d d. klerın-dlltllnce bunu akıl e eme ı 

den şaımp kalmıtlardır. 
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Bulgar-Japon 
1'icareti 
Bü.uümek Yolunda 

Sofyadan yazılıy or: Japonya 
Ue Bulgar:stan arasında hu.; U .• 
ltrde çok yakın ticari temaslar 
tapılmaktadır. Euradaki j "'\pon 
bJUmessiıleri alikadar:ardan Bu:
Rar;standa bir satıı teşk litı 

\ıUcude getirmek için izin iıtemi~
l•rdir. Japonlar Bulgarlı~a~ın 
kendi mal 'anna iyi bir mahreç 
olacağı kanantindedirler. Fakat 
işin başarılmaaı için Bulgarlarda 
kenc.Ji mallarını Uzak Şark piya· 
•lllarında tanıtılmasını ıart kot· 
bıaktadırlar. Bu cümleden olarak 
Japonlar 180 milyon leva kıyme· 
tinde • (takriben iki buçuk milyon 
lira ) - Bulgar tUtUnU alacaklarına 
dair bir mukavele imıalamı1lar
dır. Bu arada Bulgarların Japon· 
Yaya ve Uzak Şarka bir ıeyyar 

•ergi gönderebilmeleri için de 
Japonya • Sofya Ticaret odası 
eınrine bir remi Yerecektir. 

.-r 
içinde bulunduğumuz 1935 

Sovget pet• yılının ilk ilç ayma 
ait istihsal istatis• 

rol l•rl tikleri anlaşılmıf· 
tır. Bu iıtatiıtiğ• göH S. S. C. 1. 
bu ydm ilk tlç ayında 5, 70(),000 
ton petrol çıkarm11br. Bir yıl 
6nceki iıtibaallt iae, ayni deYre 
İçin 6,200,000 tondur. Bu hesaba 
töre yarım milyon ton bir iatihaal 
lıokaanlıtı Yardır ve SovyetJerin 
lıtibsal pllnına ıöre elde ettikleri 
Petrol miktarı yüzde 12 azdır. 

"" Bazı maddelerin Çekoa1oTak· 

Cekosl ovale- yaya aUmrlkıftz 
le olarak girmeleri 

•aya ı,,. için hUkumet bir 
•erbed gl- kararname çıkar• 

,.ecele mııtır. Bu karara 
töre iatifade edecek mallar ara• 
tında Tlrldye ihracatını alaka· 
dar eden maddeler : ipek kozası, 
hanı ipek •• ipek dökUntuıUdtlr, 

Diğer taraftan Çakoılovakya 
hükumeti hububattan alınan ıUm· 
l'ük reılmlerlni de indirmiıtlr. .. 

Amerikada toplanmıt e>ldup· 

Dünya ha· 
lcu· kon/.-

nu haber Terdiğl
mlz bakır konfe
ransı Uç hafta 

r11n•ı il k 
1 

• ren onuıma• 

trdan sonra dağılmııtır. Elde 
~dilen neticeler ıunlardır : 

1 - Amerika, Japoa ve Rus 
"'•denlerindan maada diier düa• 
~~ bakır madenleri bnirandaa 
tlıbaren yıllık iıtibıallerini 240.000 
0n indireceklerdir. 

2 - Piyasanın kontrolu içJa 
\ıluslararası bir bakır ofiil teıkil 
()lunacaktır. 
l\ 3 - Anlaımadan uzak kalan 
~anada ve Amerika memlek.tleri 
•ndi aralarında anlaımıılardır. 

t 4 - MUıterek aabt ıeraiti 
'•bit olunmuştur. 

.._ Bu vaiyate göre küçUk bakır 
~ llstahıillerinin çalıımaları tahdit 
i e :una mukabil Hatların artması 
~ Anları elde edilmİJ bulun· 
, .. ktadır. .......... ··········-···-··--........... ·--·······-

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi ; Berluı 

tii.rkıgetleki şubeleri: 

<laıata • lstanbul • lzmlr 
l>l'Posu 1 • l' ' t" o- · · ·· : .s.. u un umnıgıı 

'- Her tıirlli banka işi \· 

s:' "" .• ,. ;,, i M!R" "> ;wı;g F 

ak Şeyler 

Rc•:mda gördUğüni.: z şey 
bile iğ n ı ji nnaatik aleti da
tild.r. Amcrikada bir tavu

ğun yumurtladığı bir 
yumurtadır. 

. , •' 
~!::: 
:':~: 
~l:·: 
!~· ·~~ Mi .. ter Krubaach ia:nindekl 
\~bir Amu:kalı ağaç dalları ıı 

~~~L-----=-- 'of.yürken terbiye etm:ı ve 

Sems ı.
m:ndekl A· 
merikalı bok· 
ıör Akkor
deon çalma
k• baılayın
caya kadar 

hiçbir has· 

mını nakavt 
ıuretila yenememlftl. Akor
deo:ı çalmağa baıladıktaa 
ıoara tam 18 ba11111ını nak• 

avt ıureti!e yanmiıtir. 
(Ea. ıltarak) 

reı.mde gördüği' nl\z ıibl 
bir koltuk vacuda getirm · ıtir. 

Amerikada dünyaya gelen 
bu dana tam 13 santim 

yüksekliğindedir. 

S NEMA YILDIZI FRANK LA WTON NASIL ZlNDE 
OLABILECEGINIZI GÖSTERiYOR 

1 - Realmde ıördllillnUı gibl 
bacatınızı ve onun mukabili olan 
kolunuzu ayni zamaada kaldırınız. 
Bu hareketi diier bacağınız ve 
kolunuzla oa iki defa tekrar 
ediaiz. 

2 - Ellerinizi kalçan11a ko
yunuz ve bacağınızı, dizinizi bllk
medea yaaa doğru kaldırınız. 
Bu hareketi, ıırasile dlter bacak
la da yapmak üzere (12) defa 
tekrar ediniz. 

4 - Elleriniz kalçanııda ol· 

dutu halde bir ayağınızı Heri 

ıötUrerak blltlln ricudOntıın lleri 

dotru abnız. 

j - Elleriniz kalçanızda ve 
dacaklarınız açık olduj'u balda 

ya vaı yavaı aaj' Te ıonra da 

aol tarafmıı:a doğru eğitiniz. 

Kır ala Muhabbet Bu Kadar Olur 
lnaillz kıralı için yapılan ıen· 

Uldere fakir Ye zensıin her ln&lliz 

iıtirak etmit, oturduğu evi veya 

odanın penc~ealnl keıe1lnin bab· 

bulunmıyan bir itıiz amelenin yap

tıiJdır. Bu emele bir bayrak ala

cak kadar da para bulamadıiı için 

beyaz bir tahta tedarik etmiş, 

üzerine: 

- Fakirim, fakat kar ah mı 

1 Malıkemelt1r'de 
1 

Kumar 
Ognıyan Ve 
Oynatanlar 

Nuriosmanlyede Şakir ile NeT· 
zatın idaresindeki kahvede kumar 
oynarlarken poliı~er tarafından 
yaka:aoan Şakir, Nevzat, Salih, 
Ali, Mümin, limail Birinci Sulh 
cezada muhakeme edilmitler ve 
muhtelif para ceı.uına çarpılmır 
Jardır. 

HAdiaenin içyDzll ıu ıeklldedir: 
Şakir ile oğlu Nevzadın tut· 

tukları kahvenin üıt odasında 
kumar oynattıkları Nurioımaniye 

polis merkezine haber verilmiş ve 
bu haber üzerine kahve poliı ta· 
rafandao ıözet:ımeye baılanmıştır. 
V • bir glln baıta komiser Cemal 
olmak üzere, polia memuru Salih, 
Şerif kahveden içeri girmiıler, 
yukarı kata açılan kapıya doğru 

iler~emişlerdir . 
Ea1kına uiradıklannı anlayan 

ve o ıırada aıağıda bulunan 
Nevzat kapının öıılln• gerilerek 
mani olmak istemiı ve yukarıya: 

- " Alil Ali! .. " diye bağır• 
mııtır. Yukarıya çıkan polisler 
bir odada maaa baıına dizilmit 
kumarcıları zarlar, kağıtlar, fişler 
ve paralarla cUrmümeıhut haUnde 
yakalamışlardır. Bu odanın pen• 
cereleri aiyah perdelerle örtlllll 
Ye maaa, zarların iyi yuvarlan ma11 
için çuha ye selen bt:zlerle kap• 
lıdır. 

Dinlenen tahltlerln bu yoldaki 
Jf adelerJnden bqka •uçlular da 
orada kumar oynadıklannı itiraf 
etmiılerdir. 

Mahkeme Şakir, Nevzat ve 
Saimi birinci derecede ıuçlu 
i'Örerak birer gün ağır hapiı Ue 
ellfıer Ura para cezaama; ikinci 
derecede •uçlu 16rOlen Alinin bat, 
Mümin ve lımailin de albfar lira 
para cezaama çarpılmalanoa 
karar vermit~ir. 

Bir dalgınlık davaSI 
Birinci Ceza mabkemeainden 

24 • 4 .. 934 tarihli müzekkere ile 
aerbest buakılmaaı bildirilen 
Muıtaf a oilu IamaU hakkındaki 
tahliye kararım ayni gl\n aldığı 
halde o ıün infaz etmiyerek lsmill 
bir aUn sonra yani 25 • 4· 934 
günll aaldıiı ve bu ıuretle f ımai· 
11 ı baksu yere bir gün hapsine 
sebep olduğu ıuçile tevkifhane 
katiplerinden Bay Kamilin muha
kemesi yapılmııtır. 

Suçlu ya zılı olarak verd: ğt 
müdafaanamesinde ortada b.r 
kast mevcut olmad ğı va ınahke· 
me mUbaıiri lhllBn tarafıı c!an 
lmzalablan rr.ü'leltkere defterinin 
o ayın yirmi beıinci günU tahli} • 
kararl'.e birlikte getirildiği fak at 
dalgınlığından istifade edilerek 
bir gUn evvelki tarihte alınmıı 
gibi imıa atbrıldığını söylemiş 
ve beraetlni istemiştir. 

Muhakeme hadisede kast mev· 
zuubahı olmadığından bu iddiadan 
beraetine fakat müdafaasında 
kendiılnin da ikrar ettiği gibi 
vazifede dalgınlık bir auç teıkil 
edeceğinden eaaaen bu dalgınlık 
neticesi olarak vazifede ihmal 
göıtererek Iımallin bir ıün fazla 
hapiı yatmasına sebep olmaaın· 
dan 30 lira atır para cezaaına 

fakat ıimdiye kadar hiçbir suçu 
bulunmama11 dolayıaile bu ceza· 
mn da teciline karar vermiıtir. 

Sinir ve akıl haitıAlıkhm mut. 

Or. ETEM VASSAF 
3 - Ellerinizi kalçanıza ko

yunuz ve vUcudnnnzD dik tutarak 
dizlerinizi bftkerek çömelip tek• 
rar kalkınız. Bu hareketi altı defa 
tekrar eci'niz. 

ıettitl imkin nlıbetinde donat• 

mııtır. Gazetelerin yazdıklarına 

ı5re bunların arasında en mfteasirl 

yiyecek bir lokma ekmeii bile 

aeverlm, cUmleslnl yaz~rak pen• Catalo}hı Orhan B. aputımanı Teı.2.ıon 
1 

Ev. !{a :Juö1 8;ıh . r yi) • r i ıı. o " ık Tel.6J79J 

cereainden dışarıya çık~rmıştır. nw ro c= ~ 3':' 
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Dünkü Maçta Galatasa-
ray Çok Aksaktı 
~~~----------.. ----------~~~ 

Dlln 1935 ıeneıi ıllt maçları· 
nm UçUncU mll1abakaamı Galata• 
ıarayla Fener bahçe yaptılar. 

Galatuaray orta muavin meY• 
kiine ikinci takım oyuncuıu Hay
rallahı almak ıuretile takımını 

değiftirmiıti. Oyuna baılamadan 
birkaç dakika evYel ıollç Fazıl, 

bacağına arız alan bir sakatlık· 
tan ıahayı terkettiil için bu 
mevkie Suavi ırefüıceye kadar 
Galataaaray oyunun yedi dakika
sını oa kiti ile oyaamıya mecbur 
kaldı. 

Oyun baıladıjı 11man iki ta· 
rafın cidden h11aph bir ıekildı 
hareket etmeli oyunun bllyllk bir 
mükemmeliyet içinde cereyan 
edeceğini aöstermlıti. 

Karııhklı yapılan bUcumlar, 
Galataaaray ıol muavlnile, 1ai 
mlldaflinin lüzumundan fazla ak· 
aadığını da hemen meydana koy· 
du. Yerini miltemadiyen boı bı
rakan lbrahim ıoldan ıelen bir 
hücumda topu ceza çizılıi içinde 
elile durdurdu. 

Bu faraatlan lıtlf .. le eden 
Fener bahçe 22 lncl dakikada 
penaltıdan bir aayı kaaandı. 

Bu 1ayıdan ıoara Galataıara• 
ya can gelmiı, oyunda b&kim bir 
vaziyet almıştı. 

Sat müdafi Oıma11ın mftt .. 
madiyen ak11ma11, hemen hır 
fener hUcumuada G1Jata1aray 
için tehlikeye Hbep oluyordu. 

Fenerbabçenin ıoldan aelen 
bir hücumunu lbrabim hafif bir 
kafa vuruıil• ve ıtıçltlkle kur
tardı. Akabinde hücuma ıeçen 
Galataaaraylılar ıoldan yaptıkları 
bir hücumda 44 nncft dakikada 
Necdetin aUzel bir vuruıile ilk 
1ayılarını yaptılar. 

ilk dene bittiği zaman iki 
takım 1 - 1 berabere idiler. 

ikinci devre baıladıaı zaman 
Fener düzgün bir tekilde derli 
top!u hücumlara baıladı. Buna 
mukabil Galataaaray daha ziyade 
dağınık bir ıekllde hücumlar ya· 
pıyordu. Merkez muhacim Gün· 
düzlin hep bir taraflı ve o niabet· 
te de yavaş çalııması Galataaa· 

ra) muhacim ~eri arasında ahen· 
ım temi ıine kAfi ııelmiyordu. 
Ve nitekım ıağdan Necdetin, 
ıolda .ı Dan ya 'm yaptığı bütün 

akınlar hep ortada kayboluyordu. 
Solaçık Daoyalın bUyUk bir 

gayretle yaptaiı hticum Feııer 

müdafii Yaıar tarafından ceza 

çiçgial içinde hatalı bir hareketle 

durduruldu. Hakemin Yerdiil bu 

ceza ıllt maçının rengini de, ıek
linl de değiıtirebilecek bllyllk bir 

fıraattı. 

Otuz birinci dakikada Mtlnev· 

verin çektiil tlt direğe çarpmak 
•uretlle talila buaGa Galata .. raya 
yar olmadığını 18ıterdl. 

Bu kurtuluı Fenerbahçeye 

can verdi. Galataaaray kaleainden 

ayrıJmıyan Fener muhacimlerl 

ikinci devrenin ıon dakikaıında 

bir aayı yaptılar, oyun da bu 

ıuretle lkl bir fenerin ıaferlle 

bitti. 

Dilnkll maçta takımlar ı&yle 

idi : 
Galatasaray: Anıl, Lütfi, Ya· 

tar, lbrahim, Hayrullah, Kadri, 

Necdet, Milne•ver, GtındUz, Su
avi, Danyal. 

Fener bahçe ı Bedii, Leblp, 
Y &far, Reıat, All Rıza, Eıat, 
Naci, Şaban, Namık, Niyazi, Fik
ret idi. 

Oyunu lngillz hakem Alem 

idare etti. 

lıtanbulspor Bey
Koza Yenildi 

-
Şilt tampiyonluiu için çarpı• 

ıan latan bulıporla Beykoz takım• 
ları araamdakl maçın ilk deneai 

ııfır ııfıra bitti. ikinci devrede 

Beykoz hakim oynaıaıya başladı. 

on birinci dakikada Beykoz ilk 
aayıyı kazandı. Iıtanbulspor buna 
bir firikikten kazandıiı sayı ile 
mukabele etti. Beykoz penaltadan 
bir sayı daha kazandı. Beykoz 
ağır basan bir oyunla lstanbul
ıporu 2· 1 mağlup ederek ıilt ma
çı fin nle kaldı. 

SUleyrnanlye MaölOp 
f lstanbul tilt maçları için kar• 
I tılaşan Vefa, Süleymaniye takım

ları maçı dün Kadıköyde yapıldı. 
Vefanın kikimiyetile geçen maçta 
Süleymaniye beı ııfır mailüp 
oldu. 

Kazandı 

Maçtan bir heyecan dakikHı 

Meşhur Boksör 
Maks Baer 
Yaralandı 

Aıtburl, ( Amerikada ) l O -
Radyo neıriyatı proğramımo tec· 
rilbelerinde bulunan ajır ııklet 

boks ıamplyonu Maksbaer, bir 

lnfilAk kazasına uğramıı Ye hH· 

taneye gönderilmiıtir. Haıtan• 

doktoru, ıampJyonun kalbine ya· 

km bir yanıktan muzhrlp oldu· 

tunu ıöylemlttlr. Bu yanık kuru 
ııkı bir barut infilAkından milte

vellittir. Şimdi ameliyRt od&11nda 

bulunan Makıbaer'ln vaziyetinin 
•ahim olmadığı 1anılmaktadır. 

Astburi, 10 ( A. A.) - Makı 

Baer. haatanedon çıkmıt Y• d .. 

miıtlr ki: 
.._ Tehlikeli bir şekilde ya-

ralanmıt değilim. Dikkatsizlik 
yüzünden barutun döküldilğft bazı 
e11alarla oynarken yaralandım.,. 

İngiltere Fut bol 
Şampiyonluğu 
On buçuk ay devam eden in· 

giltere lik maçları meşhur Ane• 
nalın ıampiyonluğile nihayetlendi. 
1935 aeı:esi Jik maçları zarfında 
tam 42 maç yapan Arıenal 23 
defa ialip, 12 defa berabere ve 
7 defa da mağlüp olarak bu sene 
yine lngiltere ıampiyonu oldu. 

Arsenal takımı ilk şampiyona· 
ıında 115 gol atmıf,, 46 aol ye• 
mit ve 58 puvan almıştır. 

ikincilik 54 puvanla Sander· 
land takımında, tiçUncUlük te 
49 puvanla lngiltere kupası· şam• 
pİ} onu Şe!ild takımındadır. 

Balkan Oyunlarından Evvel ... 

Ulusal Atletlerimiz Neler 
Düşünüyorlar? 

Kotu Pisti Yoktur. idman Sahası 
Yoktur .. Nasıl Hazırlanalım ? 

YUkHk atlayıcı Cihat Ömer 
dtıı&ncelerinl ıöyle ııralıyor: 

" - Balkan 
oyunlanoda iyi 
derece almak 
için beratın 
çalıııyorum. Bu ~ 

ıuretle Ame- ~~ 
rlkab antrenö- . ~ 
rDn projramı· e 
aı tatbik et· · 
mfı oluyorum. \ , 

Teknik ko-

, 

Cihat Ömer 

dan biri de maaıör olmamaııdır. 
Balkan oyunlarından evYel 

lkl Uç defa ecnebi tem~ıı 11-
zımdır. 

9iill! ii± Q& 

Atletlerin kampa alrmeleri 

hakkındaki fikre tamamile ittlrak 

ederim. 
Milli takıma 1eçilecek yeni 

atlet &örmDyorum. Eıki atletlerin 
Balkan oyunlarında memleketimiıi 

temalı edecekleri kanaatindeyim. 

Balkan mUsabakalarmda bir, 

nihayet iki birincilik ümit edlyo· 

rum, bunlar da ancak atma vı 

atlamalarda mUmklln oJabiJir. 

Takım halinde lçUncU olmak

btımız çok kuvvetlidir. 
Bizzat atletizm yapmıt olan 

yeni antrenörümüz itin ruhunu 
blldlii için muvaffak olacatıaı 

Umlt ederim J •• 

Gülle Kaldırma Rekoru 
Klyefte yapılan gülle kaldır 

ma mllıabakaıında ır•nç bir Sov

yet atleti koparmada yeni bir 

dilnya rekoru tolla etmlttlr. 
Şata• lamindeld atlet bendi 

27 yaşındadır. 
On bir tene aju gülle idman· 

larlle uğraıan bu ıporcu tek kol 
ile 76.8 kiloluk bir gUIJeyi kal

dırmııtır. Eıki dtınya rekoru 76.6 
kilo idi. 

Memlekette Spor 
Adapazarı (Husuıi) Yeni 

Hilalle Sakarya kulüpleri araaın
dakl maçta Y enihilAI ilk devrede 
iki ıayı yaptı. 

ikinci devrede buna Sakarya 
bir 1ayı ile mukabele etti. Çok 
1&miml oynanan bu maçı HilAI 
bire karıı iki ıayı ile kaıandL 

-tt 
idman Yurdu ile lımlt Akyeıil 

arasında ) aplan maçın birinci 
devresini bir sıfır idman Yurdu 
aalip bitirdi. 

ikinci devrenin baılangıcında 
Akyeıil oyunda bir hakimiyet 
almaya başlamııtı. Oyunun en 
hararetli bir zamanında çarpıtan 
iki oyuncudan Akyetll sağ mua· 
vlni Ahmedln ayağı kınlarak 
oyun yarım kalmııtır. 

Uşakta 

Uşak (Hususi) - Uıak Futbol 
ı • eti hazır1adığı faaliyet progra· 

mmı yakında tatblka ba9laya" 
caktır. 

935 lik birinciliklerinden ıonr• 
Ankara, lzmir, İstanbul, ve Denli" 
ilde karıılaımalar yapılacaktır. 

Uşak Gençler Birliji Maya• 
ıonlannda Fenerbahçe ile yap•'" 
cajı maç lçhı hazırlanmaktadır· 

Tenisçilerimiz 
Dlln Kadıköy tenlı maçlafl 

yapdmııbr. Dk oyun Sedat Q• 
Lambura•r arasında oldu. Laor' 
burger ( 6-2, 6-1, 6-1) kazandı. 

ikinci oyun ; Suat ile Bote• 
araıında oynandı Ye Suat 6 • 1, 
6-0, 6-2 mağlup oldu. . 

Romınyalı oyuncular Akdeni' 
ırıliıabakaları dolayıılle o1dukç' 
idmanlı idiler. Bizimkiler bun• 
mukabil hemen biç hazır bU' 
değildiler. 

Pazar gUntl bu maçların revaır' 
şı yapılacaktır. 

lımitin Akyeşil takımile İdman Yurdu 
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Hafta içinde 
Neler Oldu? 

Ha,lıca ihraç maddelerimizin lı• 
tanbul piyaeaeının geçen bir 
haf ta içindeki alıınriş ve aatıo 
vaziyetlerini ıu aatırlarda takip 
ed~bilecekıiniz. 

Afyon - Geçen hafta için .. 
de uyuşturucu maddeler lnhlıar 
JdırHİ tarafından plyaıadaa alaş 

talebi olmadığı ıibi ıerbeat plya .. 
1ada da ltl•r çok durıun ıitmittir. 

Tiftik - Bq!ıca tiftik mer· 
kezlerloden gelen haberlere ıöre 
bugftnlerde flatlar oralarda pa• 
halıcadır. Bu aebeple Hhcılar 

nazh davranıyorlar. Bunun neti· 
ceıl olarak geçen hafta latanbul 
pi yasasında tiftik llıerlne pek aı 
muamele yapılmııtır. 

Birinci nevi Kaatamonu •alı 

iki yllz elli balyalık bir parti ki· 
losu elli 11kiz buçuk • kuruıtan 
lıpanyaya ihraç edilmiıtlr. Ayrıca 
Ankara deri malı elll beı balya• 
lak bir parti de kırk Uç kuruıtan 
ıatılmıştır. 

Yapa§ - SoYyetler tarafın· 
dan Anadolu kaba 'Ye incelerin· 
den mürekkep Uç yUz elli balya• 
lık bir parti otuz beı ili otuz 
Hkiz kuroı araaı aatın aluamııtır. 

Bundan maada yine So•yet· 
ferin yeni bir parti için mutabık 
kalmak Uzere olduklara duyul· 
muştur. Yerli fabrikalar piyasada 
görülme mittir. 

BuAday - Plyaaa eıki gev· 
ıekllfioi muhafaza etmektedir. 
Samıun limanı •aaıtaslle gelmekte 
olan orta Anadolu malları ekıtra 
beyazlar, değirmen ~eallml dlSrt 
kurut 25 paradan, Haydarpaıa 
teılimi yftzde 25 çavdarlılar dlSrt 
kurut 1 O paradan ve yüzde 40 
çavdarlılar da 4 kuruştan aatıl
mışhr. 

Arpa - Hariçten talep ~J .. 
mamıştır. Satılanlar da ancak 
yerli ihtiyaç içindir. Ekıtra dök· 
meler Uç kuruş 30 para, ıamsun 
çuvallı fıkele teslimi 3 kuruı 38 
paradır. 

Fındık - Harice aatıı olma· 
mışhr. Elde mevcut ıtok f ki Uç 
bin çuval arası olduğuna göre 
yeni mahıul zamanına kadar bun· 
lar da satılarak gelecek HDoye 
mUhim bir miktar devredilmiye• 
ceği muhakkaktır. Hatlar 56 
buçuk kuruftur. 

Ecnebi Tayyarelerl Ve Al· 
manyanın Bir Karer1 
Berlin, 10 (A.A.) - Alminya 

ile Özel hava anlaımaaı yapma· 
mıı memleketlere ait uçaklar izin 
almadıkça, Alman toprağı üzerin· 
de uçamıyacaklardır. 

• 

--. ·-- .. . --·.......-......----_ ......... , ............ ~ 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONIM ŞIRKEll 

TFSlS TARlHl: 1863 

Snmaycsi: 10.000,000 tugiliz liraeı 

'l'ürkiyenin başlıca şehirlerile 

Pnris, Mıı reilya, Nis,Loııdra ve 

Mançe tcr'de. Mı ır, Kıbrıs, Irak, 

lrnn, Fılistin V<> Yunnnistan'da 

Şubı:lni, Yugoslavya, Hoınanya, 

Suriye ve Yunnnistan'da Fılyalleri 

vardır. 

Her tu~ ıu banka muameleleri 
yapar .. _ 

SON POSTA Sayfa 9 

1 Dlnrada 0!!1P Bitenler 
1 Cörüıler 

Bahar Geldi. Sey abat Et·mek Mi istiyor· ;.:ito 
sunuz? Tayyareye Bininiz! 

lıtanbuldan Sabahleyin 
Akıam 

Kalkarsanız Öğleden Az Sonra ltalyaya, 
Üzeri Parise Varırsınız 1 

Avrupa Kıtasında 12 Saatte Gidilemigecek Yer Yoktur 

Sabahle7in buayı ıörüraüntizl 

Tayyare poatalan ıon yıllar 
içinde o kadar ııklaştı, o kadar 
milkemmelleıtl ki, meaele tlzerin· 
de uzun bir tetkik yapan bir 
arkad11tımızr 

- Tayyare ile Avrupa kıt'a· 
ıında (12) ıaat içinde aldilemlye• 
cek yer yoktur, demektedir. 

lıtanbulda mı bulunuyoraunuı, 
bize nazaran Avrupanın 
en uzak noldaaı Londra 
mı? Ne çıkar, ıabab 
kahvaltııını evinizde ye
dikten ıonra akıam ye• 
meği için Londrada fıte· 
diğinlı bir doatunuıa 

randevu verebilirsiniz. 
Tayyare 1abahleyin Ye· 
tilköyden saat(4) te kal· 
kadar, (7,30) BUkreıe, 
(9) da Belgrada, (10,50) 
de Budapeıteye, ( 12,30 ) da 

Viyanaya varar. Ötle yemeğini 
orada yer, ıonra yolunuza de
vam edersiniz. ( 14,M) de Pragda, 

(15,30) da (Nlirenberg) de, (17) 
de (Strazburg) da, (19,15)te Pari!
te, (21) de (Londra) daaınıL Sa .. 

bahtanberi katettiğiniz meaafe 
(3000) kilometreyi bulmuıtur. 

Artık temiz örlillll bir maaanın 

önünde kendi kendinize mllkellef 
bir ziyafet çekmek hakkınızdır, 

meğer ki, başınız dönmUt ola da, 
ziyafete ııcak bir banyoyu mtıte 
akıp yumutak bir yatajı tercih 
edesiniz! 

Fakat ben size biraz uzun 
ıeyahatlerden bahsettim. Bunun 
daha kısası da var: Sabahleyin 
yatağınızdan kalktınız, kahvaltıyı 

biraz tehir ederek ıadece bir 
fincan kahve içtikten ıonra BU· 

.............................................................. 
Hava Anlaşması 

1 tngiliıler B~şka Şeyler De 
Düşünüyorlarmıı 

Londra, 10 (A.A.) - lngiliz 
diplomasi servislerinden batı ha
va yardım anlaımaaı yaparken 

yUkderedeo deniz tayyaresine 
bindiniz, kahvaltıyı Atlnade, öğle 
yemeğini Italyada yiyebilirafniz. 
Akıam yine lıtsnbula dönmek 
elinizdedir. Tabii Atinada ıöyJe 
bir dolaıarak varH doatlarınııı 
aörUp konuıtuktan ıonra t 

~ 
I.tanbulda bizim bu kadar 

, 
' 

kolaylıkla yaptığımız fey, Avru· 
pada iae meıafenin yakınlığı Vt\ 

poıtaların çokluğu dolayııile oto-
bilse binip ıehir içinde dolaımak 

kadar baalt bir it haline 1ıirmit· 
tir. Pariateıfniz, aaat {14) de tay .. 

yareye bindiniz, Hat {15,20) de 

(Brükael) • inebllirainiz. Parlste
ıiniz. Saat (13,30) da kalktınıL 
(15) te Londrada1mız. Bu Oç 

tehir araaında bir değil, aUnde 

2, 3 seyahat yapmak bile müm· 
kUndUr. 

• 
Şf mdi farıedelfm, Awupa kıt· 

a11nı aımak anusundaaınız, bunu 
latanbul ile Ankara araaıoda kU
çllk lblr aeyabat yaparak (2) 
saatte temin etmeniz milmkUndUr. 
Fakat daha uzaklara gitmek ister· 

Hnlı: kalkan muntazam poatalar 
olmadıjı için arzunuzu yerine 
ıetlremezainlz. Fakat ıayet Pariıte 
veya Londrada bulunuyoraanız, 

ayni ,Un içinde Afrika toprağına 

ayak baamanız aayet kolaydır. 

Tayyare Parlıten ıaat ( 7, 15 ) de 
ha Yalanır, ( 1 S,50)de (Cezair)dedlr. 

Şayet Tunuaa gitmek niyetinde 
laeniz Paristen yine ayni tayyare 
ile kalkar, Marailyada inerek bir 

baıkaaına biner, yolda Korıikaya 
da uğradıktan ıonra akşam 11at 
(18) de Tunusa Tarıraınız. 

* Şimdi itin pratik kıımına ıele-
llm: Ylo maarafı ıannedileblleceğl 

kadar fazla değildir. 
Alfabe ııraaile birkaı rakam 

ıayahm: 
Parlsten ı Konlka 1575, Afri-

ka, 2300, Anverı 360, Amıter• 
dam 494, Berlln 1188, BrukHl 

297, Budapeıte 1990, 
Bukret 4032, Kaa 1440, 
Kazablanka 3033, Ko· 

· penhaı 17 49, Cenevre 
720, lıtanbul 4500, Lond· 
ra 650, Liyon 630, Moı· 
kova 2916 franktır. .. 

Farzedelim, seyahat 
edecekıiniz, aervetçe va· 

ziyetiniz bu aaydığımız 

Hatları vermeye mUaalt. 
Rahataız olmaktan korkmayınız. 

Bazıları tayyarede lnıanıe deniz 
tutmasına uğradıjını söylerler, 
hakikatta bu gayet nadirdir. Baş
dönmeıi Jıe hiç yoktur. Zira bat• 
dör r.~eaiol yukarıdan aıajıya inen, 
veya aıağıdan yukarıya çıkan 
amudi bir hat üzerinde kalkıp 
inme yapar. Halbuki tayyare ıe
mine muYul bir bat tlzeriade 
uçar, böyle hatlarda da batd6n
mHI yoktur. 

hava tesllhatının daraltılmau ve 
sUel uçakçılığ:nın kontrolu itini de 
gözönUnde bulundurduju bildiri!• 
mektedir. Akşam üzeri de Par!ııin aafer abidesi ka~ıeında gece manıarall Hyrederieniz .• 

Musolini 
Belgıratta çıkan Prnvda gaze· 

teal, ltalyanın diktatörü ve fa· 
ılzm lideri Bay Musollni hakkında 
bir yazı neıretmittir. Yoguılav 
ıazeteıi diyorkl : 

Muıolininin harici sıyasası 
dost nedir bilmez ve dahili ııyaaa 
harici ııyaaa aahasındaki meyli 
ve nefretlere teılrde bulunamaz • 

Muıolinl sıyauda ek1teriya 
" bir devlet aynı zamanda hem 
doıt, hem de dUfman olabilir. 11 

Prenıibini tatbik etmektedir. Bir 
devlete bir yandan yardım eder• 
ken diğer taraftan o devletin 
faaliyetini tahdit etmek, Muıoli· 

ninln harici ıiyasa1ının başlıca 
ıeyelerinden birini teşkil etmek
tedir. Bunun en iyi mlsalini 
ltalyanın Ahnanyaya kartı takip 
ettiği sıyasada gördftk. Italya bir 
taraftan Almanyanın, Avusturyayı 
ilhak huıusundakl emellerini kır• 
mağa çalı91rken diğer taraftan 
Almanyanın silahlanmakta mUsavi 
haklar hu11u5uodaki davasını Pa• 
rise kartı korumaktadır. 

Musolini bu ııyaaanın netice• 
lerine bir hususi şekli vermemek· 
tedir. Bunun lsebebi tenkitleri ve 
memnuniyetsizlikleri mucip olmak 
korkusudur. Bu ııyasa usulünü 
anlamak llıımdır. Ancak bu an· 
!atıldıktan sonra ltalyanın Avus
turya ve Macarlıtan ile ittifakının, 
ltalyanın beynelmilel sıyasaıı ve 
yaziyetl mevzuu bahs olduğu 

anlarda, bir devletler bloku teıkil 
etmeditl görUIOr. 

Harice karıı mtınaıebatında 

Muıolinl resmt ılyaaaamı kendi 
ıahsile bir göıtermemeğe gayret 
etmektedir. Bunun ıon ml1&linl 
Muıollninln sarı tehlike hakkın• 
daki ıon ihtarı teıkll eder. Bu 
beyanat Tokyoda proteatoları 
mucip oldu ve Muıolinl ilk nutku 
ile yaptığı tesirleri uzun beyanat .. 
larla iıaleye çalqb. Maamaf!h l 
ilk beyanatının dünya efklrı umu .. 
miyeıinde yaptığı tHirler olduk• 
ları gibi kaldı. 

ltalyanın Akdeniz havzaaındaki 
Taziyeti iyi değildir. Japon dam• 
ploai baılayalıdan beri bu vaziyet 
paha ziyade kötllleşmiıtir. Muso-
llni ökonominin bir 11yaaa vası• 

taaı olduğu kanaatinde bulundu• 
tundan ltalya dahllt pi yaaalarını 
Akdeniz devletlerine açmış bu• 
lunmaktadır. Tabii ltalya bu yUz• 
den milli 6konoml 'Ye ıanaylden 
fedaklrhklara katlanmaktadır. 
ltaly anın Macariatan ve Avushı r
yaya kartı takip ettiği sıyaaada 
da ayni lmillerln tesiri görül· 
mektedir. Ancak Italyanın böyle 
ııyaaal ökonomi fedakirl:klarmda 
bulunmak bünyesinde yapılmamış 
olduğu görülüyor. Çünkü ltalyr • 
nıo kendine bağlamak lstedii) 
bu devletler ihtiyaçlarını Japon· 
yadan teıdarik etmektedirler. f u 
hidiselerden ıonra ltalya ııya• 
aaıı cenubi Avrupa iıtikametine 
dönmUıtUr. 

Daha bir sö:ı söyliyelim : 
Streza konf eranıı bliyUk hf~

dlaelerln mahıulU olarak orta) ı 
çıkmıştır; konferans ciddi b:r 
surette tertip edilmiştir. v~rdiğ i 
hakiki ve mühim neticeler ise 
Musolini için bir muvaff akiyet 
teıkil etmektedir. .............................................................. 

Dr. BAFIZ CE IAL J 
Dahiliye Mütehassısı 

Tdefon 118, Divanyol J 
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Almanların gizlf haya filosu
nun ne kadar olduğu kat'iyetle 
melüm değildi. Herkeıio bildiği 
adetten maada belki de binlerce 
a-fzli tayyaresi vardı. Zaten malum 
olan hava kuvvetleri bile Avru
padaki devletlerin hiç birinin• 
kinden aıaA'ı degildi ki... Bundan 
maada iÖrlinUıe göre bu gizli 
tayyarelerin hepsi de Zeuı tipin· 
de bomba tayyareleriydi. 

Zeus tayyareleri diğer Avrupa 
devletlerinin bomba tayyareleri 
kadar aj'ırlık taııyamıyorlardı. 
Bunların en btıynk meziyetleri 
anr'atlerl ve müdafaaya son d .. 
rece elverifli olmaları idi. Her 
tarafları madenden yapılmıı ol
duğu gibi rOz:gir mukavemetini 
azaltmak için de en ıon fenni 
uıuller tatbik edilmifti. SOr'atlerl 
saatte 330 mil olup hiç durma• 
dan 1200 mil yolu katedebillr
lerdi. Hele makineleri Ye onların 
cinsi, gayet sıkı saklanan bir 
aırdı. 

BUtUn bu meziyetlere mukabil, 
lng:llz veya Fran .. z tayyarele
rinden daha az hamule taııya• 
bilmesi hiç te bir kuıur ıayıla
mazdı. 

Gizli Hav• Flloau 
Ayni tipten mllrekkep gizli 

bir hava flloau yaparken Alman 
Hava Nezareti, aleni filoaunu 
yaptığı zaman takip ettiji presipl 
aynen takip etmekte fdJ. 

Ayni kuYYette ve ayol ıDr'atte 
bulunan cllıütamlardan mUrek• 
kep bir filo muhtelif kunetlerde 
bulunan cllzlltamlardan mGrekk-.p 
bir filodan daha kolay Ye daha 
mDeHir bir aurette idare edilebi· 
lirdi. Iıte Alman hava nezareti 
de bahriyelilere• çoktanberi tak· 
dlr edilen ve fakat hava kovvet
lerince henllı bilinmlyeu bu usulll 
kabul etmekte aecikmemi9ti. 

Sahte Gumpert dinliyor Ye 
bilmediği birçok feylerl öğreni
yordu. Tayyareci Hanover Witı 

benzin depolarına dair bazı şey• 
ler anlabyordu. Anlattığı bazı 

noktalar hakkında bazı ıualler 
•ordu. Sormaaa iyi olacakta amma 
ne çare ld merak nı Ye tece11D· 
s linfi yenemedi. Suallerini a-ayet 
tabii bir surette sormuıtu. Her 
ıey yolunda gidiyordu. Fakat her 
nasılsa bu urada Witz ona 
Gumper iımile hitap etti. Bu ismi 
ikinci defa söylediği zaman ma• 
ıanm öbür tarafından blrlıi ıöze 
karıştı. 

- «Gumper mi?» Dedi. Bu 
adam Gumper değil. A~kadaıı• 
mıza yanlıt iıim veriyonunuz.>> 

Steele hafifçe gUldll. Böyle bir 
ihtimali dUtUnmUı ve eYvelden 
hazırlanmıştı. Yabancıya döndll 
ve: 

- «Gumper değilim de ki
mim ya 7,. Dedi. 

- «Kim olduğunuzu bilmiyo
rum. Fakat her halde Eugene 
Gumrer değilsiniz. » 

ŞUphe 

- " Yanılıyorsunuz azizim. 
Sizin t a nıdığrnız benim yeğenim· 
dir. ismimiz birdir, o kadar. ,, 

Söze karışan adam, bu söz 
Uzerıne kanaat getirmiş ve yan• 
daki ar. adaşına dönerek başka 

ıeylerden babıetmiye ba9lamışh. 
Fakat Witz derin bir ınkuna 

daJmıfh. Zihninde garip garip 
şüpheler uyanmıya baılamıştı. Bir 
az evnl kendiıinl tevkif eden 
adama ıUphell nazarlarla bakı· 

yordu. Dışarıda cuıualar dolafl• 
yor demiılerdl. Bunlar kim bilir 
ne kıyafetlerle dolaııyorlardı 1 
Birdenbire Zeua tayyaresini gör
düğü zaman Gumperin göı· 
terdiği hayret aklına ıeldf ve 
fUpheal arttı. 

Şüphe ile beraber korkusu da 
arttı. ÇUnkll tUphelendiklerini 
ıöylesede s&y?emese de bu ite bir 
dereceye kadar kendiıl de karıı
mıştı. Ağzını açsa kendi kabaha
tini gizlemiyecek, kendi kendini 
ele v.rmiş olacaktı. Sussa ve 
caauı ta • eier hakikaten caıuı 
ise • baıka bir auretle meydana 
çıkarılsa, bu adamın karargaha 
nasıl girdiği tahkik edilecek ve 
o zaman, meseleye kendi iıml de 
belki daha feci bir ıurette, karıı· 
hrılacakta. Bu, muhakkaktı. 

Binaenaleyh, yapılacak yegAne 
t•y, Gumper denilen bu adam 
hakikaten bir casus lıe onu der
hal ihbar etmek lhımdı. Hem 
Yazifeai, hem de ıahai aellmeti 
banu Amirdi. 

Baaları dtltlnl\rken ev.elce 
a&:ıe karıpn adam yine Gumpere 
dlSndO: 

- " Geçen yaz Retzbach 'da 
idim. Y eğeninizl orada tanıdım. 
Y amnda da değirmencinin oğlu 

Wilbem GUnther vardı. Tanıyor
muıunuz? " dedi. 

" Hayar. Çokdanberi Retz-

11. 5- 1935 

bach·e gitmedim. Memleketim 
amma, Ut\Jn ıeoelerdenberi Ber
liode yaııyorum. ,, 

ŞUpheler Artıyor 

Witz bu ceYabı srayet kaça
maklı buldu ve fllpheleri arttı. 
Şayet Gumper Eerllni de Retz
bach kadar bilmiyorsa hiç vakit 
kaybetmeden kendisi ihbar etmeal 
IAzımd . Wltz zaten Berlinde, Ber
Unin fakir ve ıefil bir mahalle· 
sinde doğmuş, büyUmllştn. Hiç bir 
mukaddemeye lüzum görmeden: 

- " Bamin sokağını bilir mi· 
ıioi? ,, diye sordu. 

Gumper derhal cevap verdi: 
-" Eilir misin·z ne demek? Şu 

Neue Könisı sokağından sapıp ta 
dosdoğru t imaJe doğru g:den 
sokak değil m? Zaten ben de 
askere çağırı lıncaya kadar oraya 
yakan bir yerde duruyordum. 

Oturduğu evi tarif etti, so
kağın ve o ciYardaki bazı esna
fın ve ileri gelen adamların isim
lerini söyledi ve uzun uzun t afai· 
lit verdi. Söylediği bu adamların 
bazılarını Witz'de tanıyordu. 

lkiii de bulunduklara yeri bir 
an için unutarak bu eski tamdık· 
!arından, onlara ait dedikodular
dan uzun uzadıya bahsettiler. 
Witz karıısındakinin Berlini ken· 
diıl kadar, belki de daha iyi 
bildiilni anlamı9h. Ştipheleri azal· 
mış, fakat tamamile zaU olma• 
mııtı. 

Bu ıırada söz ıon zamanlarda 
yer altıncaki haya kararı.ihların
dakl ani ve ıfıli faaliyetlerin 
neden llerl ıeldiğloe intikal 
etmiıtl. 

(Arkaıı yıann) 

Kadın Birliğinin Son Günü 

Dünkü Toplantıda F esh 
Kararı Verdi 

Din yapılan ıon konıreye lıtlrak edenler 
Epeyce 6ace kurulan Tlrk Ve bu teklif lttlfala kabul 

Kadın Birlilf dtln ıon toplanb• edlldL 
ımı yapb •e kendi kendini f ... 
hetmlftir.Dilnkll aon konpede l&ı 

alan Birlik Baıkanı Bayan LAtffe 

Bekir dedi ki: 

" - Kadın Birliği bftttın Olktı

lerioe kaYUfmuştor. Tt1rk kadın
lığının bntnn haklan tanınmııtır. 

Bundan ıonra Kadın Birliğine 

ihtlyac yoktur. Birlitin f11binl 

teklif ediyouım. ,. 

Dağılan Birliğin 184 lira kadar 

para11 Çocuk Ealraome Kurumuna 

verildi. 

Dr. Nlliat Tözge 
1. IDoi ıınıf Deri • Frengi •• 

diğer ZUhrevt has. müt. 

Babıali TaYJıre Cemiyeti karııai 
No. 11 Tel. 21942 

Sah 11Unlerl pera•ız 

Mayıa 11 

''-"""i Anketimiz 

Bitıl ıtikatlara 
inanır Mısınız? 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

oynamak ta, bir şanı, baht tesadlif, 

yahut tali iıi değ:I, haletiruhiye, 
zeka, iıtidat, ve ainir işidir. Ni
tekim, itte de böyledir: lnıanların 
latidatları; itidallerinin derecesine 
göre, ya aza!ır, ya çoğalır. Ve 
muvaffakiyete ya mani olur, ya· 
but ta rehper f.. 

- Köpek uluma11nı meı'um 
bulmazmııın ? 

- Meı'um bulmam, aadece 
ıinirlerlme dokunur 1 

- Ayna kırılmasını da uğur• 
aua bulmaz mııın 1 

- Neden uğurıuz bulayım ? 
ayna bu ..• 

Elbet te kınlırda, dağılır da. Eo 
vurdum duymaz geçinen insanla· 
rıo kalpleri bile kırılmıyor mu ? 
hem aynalar kmlmıyacak ta, ayna 
alam satımile geçinenler ağızları· 
nı poyraza mı açacaklar ? 

- Ya kııra kedilere ne 
denin? 

- Bıtyılırım... Kedilerin için· 
de en çok onlan ıeverim. 

- Kahve, iskambil, el falları· 
na filin da inanmaz m111n ? 

- Ne diye inanayım ca-
nım? Eğer bu fallar doğruyu ha
ber verebilselerdi, falcılar bir 
lokma ekmek peı:nde kapı kapı 

dolaprJar mıydı? Otururlar, istik· 
ballerlni okuyup, kestirirler, ona 
göre davranıp refahın yolunu 
bulurlardıf. 

- Memeli, iki bayram arasın• 
da evlenmeyi, eY yaptırmayı uğur
ıuz aayanlara ne derain?. 

- Vallahi, artak bu incelik· 
Jeri dilıllnenler kalmamıştır aanı· 
rım? 

- Nereden htıkmediyoraun 1 
Ercüment Ekrem güldil: 
- Nereden hükmedeceğim, 

bayramların çoğahıından... Zira 
a6ylediğin bltıl itikadı bealeyen• 
ler, bu bayram bolluğunda evlen· 
meye, ev kurmaya imkin bula· 
mazlardıl 

Ben, ıoracak bir baıka bAtıl 
itikat arıyordum ki o, vakit bırak· 
madan ıon sözünU ıöyledi: 

- Ben sana birıey diyeyim mi 
aı.i~im; ben, bu kabil bitıl ilikat 

, lardan hiç, amma hiç biıisine .•. 
Hattı, meaela, belediyeıılo an

nün birinde meselA ıu ıUt işini 
halledebileceiine dahi inanmam. 

Ve, ıu veya bu ıeyden uğur, 
hayır umanlara, uğur bekliyen· 
lere ıaıarım. Bunlara inanan:ar, 
irade kuvvetleri cılız kimselerdir. 
Ve bltal itikatları, ancak, kendi 
kuvvetlerinden, kendi kabiliyet· 
lerinden ılipho eden kimseler 
beslerler. Boyle, kendi kendilerine 
gllvenemiyenler de, bu asrın, yani 
bu ilerlemiş camianın insanları 
değildirler! 

Ondan ayrılırken gllldüm: 
- Senin bu sözlerine bakı· 

lıraa bu camia pek tenha azizim! 
Selim Tevfık 

ispanyada 
Hükumetin iç Ve Dış Sı· 

yasası Tetkik Edildi 
M•drid, 10 ( A, A.) - Nazır

lar meclisi, dıı ve iç sıyaaayı 
tetkik etmiıtir. 

Mecliı, lplzlik meaeleaini de 
tetkik etmlt ve adliye, meaal ve 
nafıa nazırlarından mürekkep 
bir komisyon teıkil etmiıtir. Bu 
komisyon. önümüzdeki hafta zar
fında bir kanun liylhaıı tevdi 
edecektir. 

---- ................ ... ...... .. . ·---:ıu .... __ 
500 Lira 

Veriyoruz 
30 gOn d evam etmek Oz.ere Ninmn 
22 •İnde baflıyaa müaabakamız de
nm etmektedir. Tı.fallltını timdiye 
kadar c efaatla n•trettik. MOubaka
nın hltamile ben:ber neticelerin t a· 
ayyQn edebilmesi için lu tııf•ilat 

tekrar edilecektir, Şimdilik fU ka· 
dar alSyl'yelim ki atat-ki kuponu 
keainiz ve şu yukardaki resmin al
tındaki <.'ört . y z dan hangiıini bu 
resme uygun buluyorsanız onu ku
pona iıaret ediniz. İsted itimia zamaa 
bize, Lu (30) kuponu gönderiuinix. 

1 - Ne tık genç 1 
t - Bugtln •okaldar neden bu kadar ka· 

labahk? 

• - Yu r•lhlce herlııH kırlara çakı7or. 

t - K•rtıdakl adamı ta1117or mueua da aa• 

- dik dik bakıyor. 

Müıabaka Kuponu 

Reılm Numaruı: 20 

Yazı Numarası 

laim ------

Ad~• ---------

==ooo==ıı-=-ıac:::1=------=-=----- ----
~ukandakl kupona re••la albadaW 

4 cenptan Hçtilinlz'a No. •ıaı l•I• 
ve adı Hlniıl doldurup ukla71aııı. 30 , .. 
.ım çıkbktaıa moara bıa lo.11poalsn Soa 
l-oala bı.mece mem~rluğ .. aa ıöaderiab. _________ , __ .._.,.., ___ _ 
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Bir' On Sene Sonraki Konser 

G b 
•• Alman neferi, yaralanan Dau· yafıyordu .•.• 

iş O 
•• re ·ı v. u •t Ed·ı . d non'u olduğu yerde bırakarak Bir gUn eakl menacerl gelip 

ı ecegı mı . 1 mıyor u.. ıiperln diğer tarafına doğru onu buldu: 
koıtu. Daunou, bu fıraattan isti· - Albert, mlljde ... dedi, bak 

V •·· ıimdlye kadar gaflet bO· 
rllmüı olan nazarlarını aaray mu· 
bitine uzatır uzatmaz, birkaç aUn· 
denberl orada dönen hraldaklarıa 

manaamı anlayarak acı bir neda· 
metle karııla§mışh. Bu müddet 
Earfında 11aray, yeni bir takım 
un11urlar kazanmııtı. Bu unıurJar 
araııııda, akla ve hayale gcl-

miyen ıimalarJa beraber (mu
harrir Ali Kemal ) , (feyleaof 
doktor Rııa Tevfik ) Bey albl 
tanınmıı ıahslyet!er de vardı. 

Daha yirmi beş gün ovYel, okadar 

çalıımasina rağmen kabine teı· 
kiline muvaffak olamıyan Tevfik 
Paıa, ıimdi kolayca kabfneıinl 
teıkll edivermlftl. Çnnkn bu defa 
bu zatm teklif:al hiç kimse red· 
detmemif, kabineye dahil ola· 
cakların ek1eriıi de sarayın yeni 
aözdelerinden ibaretti. 

Kabine ıu şıekilde teıekkOI 
etmiıtl: 

Sadrazam • T eyfik Paıa 

Şeyhiılam • Hayderl sade lb· 
rahim Efendi 

Şurayı DeTlet Relıl • Damat 
Şerif Paşa 

Hariciye Nazırı • ( eski 1efir
Jerden) Reıit Paıa 

Nafıa Nazırı • ( eabak Maliye 
Nazırı ) Ziya Paıa 

Adliye Nazırı • Haydar Molla 
Bey 

Harbiye Nazırı • Birinci Ferik 
AbduJJab Paıa 

Bahriye nazırı • ( Ayaadan ) 
birinci ferik Ali Rıza pafa. 

Maliye nazm • ( Eıbak maliye 
nazırı ) Abdurrahman bey. 

Dahiliye nasırı • SelAnikil Mu .. 
tafa Arif bey. 

Ticaret ye Ziraat • Kostakl 
efendi. 

Maarif nazırı· F eyleıof, doktor 
Rıza T evflk bey. 

ETkaf naıın • ( kanbur llka· 
bile meıhur ) izzet boy. 

laıe naıırı • Raşit bey. 

[Posta• Telgraf nezareti, izzet 
paıa zamaemda ( müdüriyeti umu· 
mlyeye ) tahvil edlldiil lçia ka· 
blneye dahil değildi J. 

Kabinenin bu ıuretle teıekkll· 
lü UAn edilir edilmez, bUtllnJ 
efklrıumumiyede ıu ıual yOksel· 
miıtl: 

- Acaba.. bu kabine ldarei 

umura muvaffak olabilecek mi ? .• 
Ve .• derhal ıu cevap verllmlıti: 

- Hayır! .• 
Ve bunun eıbabı da ıu ıu• 

ıuretle izah edilınJıtf: ' 
- T evflk Paıa, en kDçllk bir 

ılSz bile götllremiyecek derecede 
afif, namuılu, mllıtaklm, vatan· 
perver bir zattır.. lntJhap ettiği 
HYat arasında da, muktedir Ye 
halkın hürmetine mazhar olmut 
temiz ıahslyetler Yardır. Amma 
ve lakin.. Bq zHat arasına 6yle 
unsurlarda karışmıştır ki; zayalh 
Te~fik Paıanın bunlarla çalqmaaı .• 
•e memleketi bugünkü feliketten 
kurtarmatı bir emrlmuhaldır. 

'f. 

Bu hUkmtl •erenlerin ea ba· 
ıında, ( Muıtafa Kemal P aıa ) 
Tarda. Netekim, Türk milletini 

uçuruma doğru ıOrUkleyea felA
ketln lSnUne geçmek için ıOr'atle 

Adanadan gelmit •• ayatım• 
toılle izzet Paıanın konağına 
gitmlı, derhal mllzakerata baıla· 
mııtı. • 

(Arkan nr) 

29 isimli Bir Dolandırıcı l Yağmura Hasret 
1 \ Ve Yağmurdan 
stanbulda Da Bulunan Bu Dolandıncı Ş«k... 1 
Nihayet Atinada Yakayı Ele Verdi 

1 
M.:!: (Hu .... ı) _ Burada 

-..,._-~-~...--:-:--~---.,,..,.-.,~""'"""' 1 &1• kaybolmuı, dolandırdıtı adam• haYalar çok ııcak gidiyor, yal· 

1
1~~ kendi hakkında latanbul po- mur yağmıyor, bu vaziyet ekin 

Atina, 7 (Huıuıt) - Bir müd
det evvel fıtanbulda da bir çok 
kimseleri dolandınp buraya gelen 
•e bir çok maceralar yapyan 29 
lıimll bir adım nihayet iki gün 
evYel yakalandı. Yuvanniı, Teofi· 
los, Zervaı, Zenakoı, Haralam· 
boı, Statatoı ve daha bir çok 
lıimlerle kendiıinl tanıtmıı olan 
bu adam, bu ıtıne kadar 1ayıılZ 
dolandırıcılıklar, ıahteklrlıklar 
•e hırıızlıklar yapmıf, on binler· 
ee lira dolaadırmıı Ye blltUn bu 
itleri papH kıyafetine bllrUnırek 
)'apmııtır. 

Bu 29 iıimll adam, ilk mari
fetlerini Yunanlıtanda yapmıı Y• 
bir mllddet evvel maruf bir do
landırıcı lle ortak olarak lıtanbula 
altmiıtir. 

Yunan ıabltaaının tahklkatıaa 
16re, bu adan Iıtanbulda kendl
•hıl Aynaroı manaatırlarının umu• 
lllJ •ekili olarak tanıtmıı •• 
lbanaıtırlann mah1Ullerinl aatmak 
için oradaki tacirlerin bir çokların• 
dan kaparo aJmıı, bu paralar bir 
haylı yekQn tutmuıtur. Fakat bu 
esrarengiz adam T• sahte papH, 
IUnOn birinde lstanbuldan anıı• 

lı11ne fiklyet etmiılerdir. Bu ftlerl ile utraıanları endiıeye 
uydurma lılmll adam, o zaman• dDıtlrmtııtOr. Halk sabınııhlda 
danberl TOrkiye pollıl tarafından yağmur beklemektedir. 
da aranıyordu. Kı ki p ( H 1 ) s 

Herif lıtanbuldan kaçınca bu· h ft r •fre d.., ğuıuı ğ- 1°n 
1 

• a a zar m a ya an ya mur ar 
raya ge mfı Ye Korıntoı metropo- · . 
lidl li t d k f ki b 

çapa ıılerıni aerl bırakmııtır. Bu 
De m racaa • ere a r lr 

papaı olduğunu, itıis kaldığını yağmurlar ekinlere faydab olmak· 
ıöylemfı vı metropolit te kendi• la beraber devamı takdirinde 
sini bir köye baıpap81 yapmııtır. sarar vereceiinden korkulmakta· 
Dalavereci adam köylOnUn bUtlln dır. 
aonetini toplıyarak kaçmış, papaa ----==--------
kıyafetinden ayrılmıı Ye 1akalını, ıonra Pire lisesine mualllm olarak 
biyığını , keaerek Pireye golmlftir. tayin edllmif, fakat bu ıon ma· 
it henOz bltmlı olmuyor. Çtınkll rlfelln ilıtllnden birkaç ann geç• 
buna rağmen herif birkaç ınn tikten ıonra yakayı ele vermiftir. 

fa de ederek derhal dtışman ıi· yalnız sağ elle çalınmak Uzer• ' 
perinden çıktı ve kendi aiperle- bestelenmiı bir parça buldum. 

1 

rine doğru koımıya ba,iadı. Her halde ıen bunu gayet iyi 
Yaraları okadar ıstırap vermiyor- çalabi,irıin. Bir defa tecrübe et 
du. Fakat çok kan kaybediyordu. bakalım. 

B"r müddet sonra sendelemeye Daunou notalara baktı: 

batladı ve nihayet bitkin bir - Evet. . • . Sol el kısmı yek. 
balde bir mermi çukuruna yu· Bir az ak1ayacak lflbl iÖrUnDyor 
varlaodı. b ama, ele bir tecrübe •deyim, 

* Bir iDD ve bir gece bu çu· 
kurda yalnıı baıına kaldı. Yara• 
Jarı ıon derece ııtırap veriyor, 
bütlln Y0cudn ateıler içinde ya• 
nıyordu. Sol eli mfithJı surette 
oiımlf, moımor olmuıtu. Düşman 
neferi ıerçl onu 6ldllrmemlıll. 
Fakat onun ruhunu, iıtikballni 
mahvetmiı, dllnyada en ıeTdltl 

ıeydeo, piyanoıundan ayırmııh .• 
Ölmek, hayatının ıonuna kadar 
ıUrecek olan bu iıkenceden bin 
kat bayırlı idi. Derin bir nmltıiz· 
ilk içinde kıvranıyor, bağırıyor, 

çatınyor, Alman neferine, afzına 
gelea knfnrlerl ana çıkbtı 
kadar haykırıyordu. 

iki gUn ıonra Framıı 11hbiye 
neferleri Daunou'yı buldular ve 
haıtan•ye kaldırdılar.! Haatanede 
okadar çok yarala Yardı ki dok
torlar bunların hepaloe 1etişmet• 
vakit bulamıyorlardı. Daunou'yı 
muayene eden doktor da uıun 
boylu teda•iye lllıum görmedi. 
Omuzunu tardı •• ıol elini bile
ğinden kesip atb. 

Sargıları çlSzdllkten ıonra Dau· 
nou elalı ka!an ıol koluna sık ıık 
bakıyor ve her def uında Alman 
neferinin fltman ıuratı, aarı 
bıyıklan ve yanağındaki Uç kılıç 
yaraaı sröz.lerinin 6nllnde belirle 
yordu. 

T erhls edildikten ıonra onu 
Pariıteld yeralh ılmendifer idas· 
yonlanndan blrino blletçl yap
mııtardı. Vazifesi ağır dejildl. 
Yolcuların biletlerini zım\f alamak· 
tan ibaretti. Şöyle böyle geçini· 
yordu. 

Vakit buldukca arasıra ya bir 
meyhanede, ya tanıdıklarından 
birinin evinde lflzli gizli piyano 
çalmıya he•eı ediyor fakat her 
defaaında da gözU kaba bir ço
mak gibi duran sol koluna illti· 
yor. Boj-a11 tıkanıyor. Gözleri do
luyor •• olduğu yerde bir aan
dalyaya çökllp kalıyordu. Onu 
bilıbütUn ye'ıo dütmekteo bir 
tek ıey alıkoydu. Ümit. 

Belki birıtın yolu dilter de 
kendisini bu hale koyan Alman 
neferi yeraltı iataa~onuna iell• 
verirdi!.. 

Daumou bu lht:mala dllflln· 
dükçe diılerini gıcırdatı) or, bilet 

dedL 
Kira ile bir piyano tuttu ve 

derhal çalıımıya baılacb. Konıer• 
de, ona yardım edecek bir de 
orke1tra oluna, hiç te fena bir 
parça değildi. 

Bu parçayı çala çala iki av 
zarfında parmaklanda tamamllc 
açılmış, eaki oynaklıAmı bulmuıtu. 

Nihayet konaer glinll geldi. 
Menaceri zaten daha evvelden 
bUtnn gazetelere bqYurmuı ve 
Daunou'nun eski ıöhretinl blltlin 
Parlı halkına habrlatmış olduğun, 

dan aalon hıncahınç dolmuıtu. 
Daunou'nun içi içine •ğmıyor, on 
aenedenberl Uk defa olarak bir 
aaadet duyar tibl oluyordu. 

Muaikinin orke11tra kıamı taıp 
piyanonun nokıanını telifi edecek 
bir ıurette ve gayet aUzel tertip 
edilmiıti. Daunou da parçayı, 
blltlln varltğile, yeni doğmaya 
bqlayan buton ruhi ile çalmıf 
ve ıon derece muyaff ak olmuıtu. 

Konserin nihayetinde dinleyi· 
ellerin gökgUrlilt011D gibi ıalonu 
titreten alkııları ona yeni bir ba
yat müjdecisi ~bl geliyordu. 

Sahnenin arkaaındakl kabul 
aalonuna döndn. T ebrike gele ı 
kalabalık dağıldıktan sonra Men• • 
cerl aarı 11&çh bir adamın koluna 
airerek kendiıine dotru getirdi: 

- Möıyö Daunou, ıize, ça~ -
dıjınız parçanın beıtekinnı, 
Herr Obermack'ı takdim etm e';: 
lıterim, dedi. 

Daunou yabancının ylizU ,. 
baktı. Yuvarlak yUzlU, &arı bıyıl ı 
bir adamdı. Yanağmda eski bu 
düellodan kalma Uç kılıç yarnsı 
vardı. On senedenberl gece gUn· 
düz gözUnUn önllnden gitmiyeıı , 
onu kinle, hırsla kıvrandıran liç 
kılıç yaraıı .. 

Fakat çaldığı parçanın nağ· 
melerl bili yUrejfode ihtizaz 
ediyor, halkıo alkııları kulakların• 
da çmlayordu. içinden yeni bir 
ruhun, yeni bir hayatın f,şkırdı· 

iını, taıtığına hiHediyordu. V • 
bu yeni ruh on senedenberi kal· 
binde büyUyon ve ıertleıen kini 
bir an içinde boğuvermiıti. Klinl 
uzattı: 

- Tanııtığımııa çok memnuu 
oldum. Zannederaem evvelce ı~ 
rtıımüştUk... Dedi. 

zımbalıya ıımbalıya çelik sribl Yalanmıt 
kuvvetlenen sağ elinin parmakla· Lizbon, l O (A.A.) - Hökü-
rına bakıyordu ... Ah onları, o he- met rejim aleyhinde bir ıulkast 
rain ııırtlağma bir ıaplıyabilaeJ.. hazırlandığı hakkında ecnebi kQ111 

ZaYallı Daunou, böylece naklardan gelen haberi re1men 
klniqi körükli>·e körUkliye tekzip etmektedir. 

> iMTiHANLARA HAZIRLIK 
ÇABlJK iYi ve EHVEN • ASRI LiSANLARI 

B E R L İ T Z 'de öğreniniL 
Yeni kur.;lar açılıyor • KAYIT BAŞLAMIŞTIR. 

BiR MECCANi TECRÜBE DERSi ALiNiZ. J 
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:~~, Deli Aslan ~~~~~ Sağır oıabilen 
serti 18 ... Bir /şçi 
Düşmanda Yaman Kumandanlar Vardı ! 
Fakat Nem senin devleti kalın· 
dır [1 ]. Macarın devleti, Sultan 
Sii leyman zamanmdanberi, yani 
( Budln) ve ( Iıtergon ) kalelerile 
dtıha llçyU:r: pare kaleleri ellerin• 
den gideli, zayıftır. 

Bundan ıonradır ki NemHli 
(Almanya ve Avuıturya) Macar 
listüne ınu11llat oldu ; onlan ria· 
ya etti. 

" Fakat Macar kavmı yanında 
Almanlar Adeta Y ahudl a'bl kor
I;aktır ; aıla yürekleri yoktur ye 

bir aıker cevı:p verdi: 
- Şahin Bey! Çok iyi dtışll

nlıyorsun; fakat bugün karıımız· 
dakl düıman arHında çok te~ 
rllbell •• saçlarını ~ Türk cenkle
rinde atartmıı Macar kumandan· 
ları ve beyleri var, acaba bunlar 
Macar athıını 6yle kolay kolay 
Almıa tUfekfiıinln kanadı alhn· 
claa ayırıp Ttırk ıabrıaa tHIJm 
ederler mi? •• 

Şahla Bey elini kaldırarak 

ihtiyar sabltln ı6ztbıD. keıtl: 

Viyanaum Oımaolı ordıliafı 
k ıç vurup ata blnemezler ; amma 

tarafındın mubııa.r11ı 
- Yahya Bey, HD oraımı 

merak etme; (RHin oğlu) au da, 
inatçı (Nadajdi) yl de ııtındıldarı 
lıtfhkimJardan ovaya çıkarmanın 
tılııımı benim elimdedir. Saati 
sı•lince doğru ılSyledljfml anhya· 
cakıın; &aten yarım it yapmak 

~ r rr: s !Din yaya tUfekliıi, dotruıuı 
ı : e .şf •tandır. Amma bellerinde 
11 c.ık bir fit (Meç) vardır. Bu 

Aiman yaya ttıfekllıi tüfek atacak 
oisa btr çatal aaaç '1zerine koyup 
atar, Tl\rk ılhl koldan tnfek 
atamaı. GözJerinl yumup fftflli 
tüfeklerini öyle atarlar... Macar-
1.ıra gelince bunların devl•tl 
zayıftır, amma &ofra sahibidirler. 
(2) ve misafire katlamrlar ; ye 
' ·ilayetleri 0 eken Ye biçen,, vlll· 
: etltri olduğundan ekincldirler ve 
l ıakka ki babadır kavımdar. 
T atar ·ve Türk gibi her vlliyete 
Clçatal,, (3) atlar ile çapul 
Qderler. Beıer onar tilfekleri ve 
bellerinde Tllrk gibi kılıçları 
vardır. Bunlar bizim ıerhadlı 

uskerlml:r:den fark olunmazlar; 
'deta 6yle enap giyerler, kUhey· 
lan atlara binerler; plk, temiz 

; gezer ve temiz yer içerler; misa· 
:'afire riayet ederler; ve bel~ 

' l sirlerlne Nemselller gibi iıkence 
• etmezler ve TUrk gibi kılıç çalar· 
: lar ... ,, 

Iıte bu 1atırların ifade ettiği 
fikirler hikiyemldn kahramanla· 

, rında vardı. Şahin Beyin " ne 
. denlnlz, yoldaılar?,, ıuallne yaı?ı 

i
l [ t) Kalın tabiri "kuvHtli,, yerine
lflr. 

(2] Miaaflrperver n zongia mana
j ••n ı. 
t (I] Çatal atlu tabiri biraz milb· 

hem gfirüailyor; fakat fikrimize ka. 
l raa Ttrk va Tatar usulü uıl atın 
pefinde yedek aç dört at daha olarak 

l ç 'lpu)a ve akına gitmek uıulO uaHn 
Tür~ olan Macarlarda da vudı. 

MOND-· 

&detim olmadıfıım da blll11lnlz. 
Macar ıOvarfıini ovada karıımıza 
çıkarmak benim boynumun borcu 
olıun. Onlara öyle bir lı yapaca• 
ğım ldz Y ann Macar beyleri kar· 
ıımıza çıkmazlaraa, bundan ıonra 
ne Macarlstanda, ne Almanyada 
bir daha ömürlerinde ata binip 
kılıç kuıanacak yDzlHi kalma· 
yacakbrl .. 

11Şimdl beyler, ağalar; zaten 
akıamdanberi tertibat ile uğraı• 
tım; böJükbaıılara, bayraktar· 
lara lizım gelen emirler verildi. 
Yarın gtln doğarken benim 
•• deli bölükbaıııı ,, Aılan Bey 
birkaç bayrak DeH yoldaılarUe 
kaleden çıkacak; düıman orduıra
bına kadar girerek kurbanları 
peıine takıp bizim önUmilze ge· 
tlrecektir. Bi:r: de asıl kuvvetimiz· 
le şimdi size söyliyecek olduğum 
gibi yapacağız. Beş dakika daha 
beni din:eyinl. 

Şahin Bey ayağa kalktı, bil· 
tün mec!is gözlerini ona dikmiş
lerdi. Kumandanın ağır, pürüzıüz 
sesi yarım saat içinde yarınki 
savaftD planını; etrafındaki par~ak 
gözlü uvaşçılara anlattı. Bir aaat 
ıonra da mecl s dağllmışh. 

Şahin Beyle Deli Aslan mec• 
listen beraber çıktılar ve iki Uç 
saatlerini dana ateşli ! bir mUba· 
haae ve hummaJı bir hazırlık ile 
geçirdiJer. 

EXTRA 
tekmil dünyada tanınmıi 
bir markadır. Gördüğü· 
nüz zin~e ve güzel tıraı 
olmut erkekler MOND
EXTRA tıraş bıçağile 
tıraş oluyorlar. 

10 adedi 50 kuruştur. Her yerde satllı r. 

1 

- Pardon Bayan, iyi foltmedim .• 
"Giriniz !,, mi dediniz, yokıa : 
"Girmeyiniz !,, mi ? .. 

··--···········-·······-· .... ········ .. ···········--·········· 
Nasıl 

Öldürdü? 
( Baıtar&fı 1 inoi ytides ) 

Atiye bu cinayeU neden iıledl ? 
Önce bir fıtJfham olmaktan kur· 
tulamıyan bu ıorgunun bağları 
tamamen çöı:lUmUı, hAdiıe aydın• 
lanmııtır. 

Bayan Aılye, ltdell lc6yUnde 
Kapaklı otullarmdan Mehmedln 
kızıdır. Kendisi güzel denecek 
kadar cinai cazibeye maliktir. 
Bazan tarlada çalışarak babasına 
yardım eder ve babaaının verdiji 
ekmeğe hak kazanır. 

Köy dellkanhlarından l 9 yaş· 
larmda Kadirle 15 yaıında Meh
met, yine 15 yaıında HUıeylnin 
gözleri Asiyenlo üzerine ıaplan· 
mııtır. Üç köy delikanlııı A.iyeyl 
kaçırmak için anlatırlar Ye ortak· 
laıa kaçırmayı kestirirler. Nihayet 
vak'a gUnli Aılyeyi köyden kaçı .. 
rarak yakındaki bir maj'araya 
getirirler. 

Üç delikanlın;n maksatları 
kötUdUr. GUzclllkle kendilerine 
yUz vermeyen bayanı kirletecek· 
ler ve bırakıp kaçacaklardı. Aıi· 
ye vaziyetin fecaah karşıımda 

Uç delikanlı ile bir müddet mil· 
cadele etmiş, eonra deltkanlı!ar· 
dan ikisi Asiyeyi bırakarak 

Hüıeyinin kötü maksadım tatbi· 
kine fırıat vermiılerdir. 

Güçlü kuvvetli bir kız olan 
köylO bayan, ısaız mağarada tam 
mağlup olacağı ıırada son kozu
nu oynamağa karar verdi. Vücu· 

dunun gizli bir yerinde ıakladığı 
bıçağını çıkararak üzerine çulJa· 
nan Hüseyine sapladı. Hüseyin 

aldığı bıçak yarasından yılmıt 
değildi. Bu defa Aılye daha 
bilylik bir kuvvetle Hüseyf ni daha 
birkaç yerinden yaralıyarak 
ö!dürdU, 

Diğer mütecavizler bu durum 
karşııında tabana kuvvet vererek 
kaçmışlarsa da jandarmalar tara
fın~an yakalanmışlardır. iki suçlu 

cürUD:ılerini itiraf etmişler, kaba
hatin ölen HUseyinde olduğunu 
söylemişlerdir. Adliye hadiseye 
el atmıttır. Sorgu hakimliğinin 
Asiye hakkında vereceği karar 
merakla beklenmektedir. 

Mayıı il 

•• 
Oz Dil Kılavuzu 

----- ----
Tamamını 
Katmalar 

Neşrettiğimiz Kılavuza 
Yapıldı, Bazı Kelimeler 

De Düzeltildi 
DUzeltmeler 

Adli - Tüzel .. Fr. Judclaire 

Alika - ligi (bak: münasebet) 

Alelacayip - (Bak: Garip) 

AHm - llimmen 

Asli - Özgün 

Asliyet - ÔzgUnlllk 

Aza (uıuv anlamına) - Örgen .. 
Fr. Organe 

Bina - Kurag (Yapı anlamına), 

kuram (inşa anJamına) 

Cuzn - CüzU (T. Kö) (Tike kar· 

şıhğı çıkarılacaktır.) 

CUz't - Cüziğ (Tikel karşalığı çı~ 

karı1acaktır.) 

Dilruba - GönUl kapan 

Eser - Eıer (T. Kö.) ( Izer ılSzO 

iılr karşılığıdır.) - (Fr.) Oeuvre 

Facia - Acık 

Gayri mUnblt - Çorak 

Gu11a - Tasa 

Hasblhal - ıöylenl ( Monolog 
anlamina) 

Ha1Sa, ha•iyet, busuıiyet - Ôı· 
gülük 

Huaual, ıahal, zati- Öz.el, ıahslA 
lflaı - Batka 

iflas etmek - Batkamak 
fktııad - Ekonomi 

lktısadl - Ekonomik 
iltisak noktaaı - KaYııt 

lnad - lnad (T. Kö) 
inadına ( Bu 161 kaldırılacaktır. ) 

fndbat - Y &1aY 

fpoJojl - iblpoJojf, lıpolojl 

Kurban - 1 • Sunam • Fr. Off• 
rande, 2 • Kurban (T. Kö.) • 
Fr. Vlctime 

Mahrek - YnrUoge, yUrUnge 
Muharrik - Elebaşı, ltaln, ltglı 

Manzara - 1 - Görtl - Fr. 
Vue, 2 • Görey • Fr. payaaae, 3 • 
GörDnUm. 

GörUn - Fr. Aspect 

Mekteb - okul (okula'dan) 

Meaahal sathiye - Yüzölçe 

Mizan - Tartaç, terazi 

Muhatara (Aııt) karıılığı kal• 

kacak (Bak: tehlike) yazılacak 
Murahhas (Saliıt) kar11lığı kal· 

kacaktır. Bu kelime Heyetin 

(Misyon) karşılığıdır. 

Mutavaısıt - Aracı 

Muztarib olmak - Göyünmek 

Mlibahi - Övünür 
Müdafaa - Savga 
Müntehir - Ôlnülc 
Mürekkep - Katın 
Müstesna - Ayral 
Müteezzl - Ezgin 
Müttehit ( Birleıit karııhğı kalka· 

caktır. Bu söz cemiyet anla· 
mma geçmiştir. ) 

Müttehiden - Birlikle, birlik 
olarak 

RehgUzar - Uğrak 
Sehv - Sürç 
Seyyale - Akız 
Şahsiyet - Şahaiyet ( T. Kö. ) 

(Özlük ıözU kalkacak ) 
ŞumuJ - Kapsam 

Taazzi - Örgüt 
Taazzi ettirmek ~ Ôrgemek 
Tacir - Tecimer 
Tahakkuk ettirmek-Keslnletmek 
Telin etmek - ilenmek 
Terkib - Katınç 
Tevkif - Tutsama 
Tezahur - Gösteri 
Umman - Dalay 

Katmalar 
A 

Acele - Acele (T.Kö.) 
Aciz - Beceriksiz, yetslz 
Aferin - Yaşa, varol, bura, allat 
Afiyet - Sağlık 
Ahiren - Sonradan 
Ai e - Aile (T.Kö.) 
Ailevi - Aylesel 
Ai t - Ilişik, ilitikli 
Aka b - Sonra, ökçe, ard 
Akıl - Us 
Akli - Akllğ 

Akim kalmak - Suya dOımek, 
yUzüstU kalmak, yarım kalmak 

A lelamya - Körlemeden 
A lem - Bayrak 
Alenen - Açıkça 

A le11eviy• - Bir boyda 
Alet - Aygıt 
Alcit ve edevat - Iı takımı 
Alil - ltdlr 
Aminen - Eaenllkle 
Araz - Düıke (Bak: Kaza)• Pr.. 

Accident 
Arızi - DUıkel • Fr. Accldenlel 
Arızalı - Engebeli 
Arızaya uğramak - Akıamak 
Aşık - lmre 
Azap - Azap (T. Ka.) 

B 
Baha - Flat 
Baba ( tutuıulan bahfı ) - Bahlı 

(T.K&.) 
Baha tututmak - Bahiı tututmak 
Baha - Babı (T. Kö.) 
Bahsetmek - Bahsetmek, ı6s 

açmak 

Bakiye - Artım, kahm 
Baki kalmak - Arda kalmak 
Basit - 1 • Baait (T. Ka.), 2 • Ya• 

lan (Terim) • Fr. Simple 
Bazen - Aradablr 
Bazı - Bazı (T. Kö.) 
Bedbaht - BahtıkötCl 
Beden - Gövde 
Beis - Beis ( T. Kö.) 
Benim - IAngan 
Bergüzar - Anmaç 
Beıte - Beate ( T. Ka. ) 
Bestekar - Besteliyen 
Blgine - Kayıtsız 
Bihakkm - Yerinde 
Bihude - Boıyere, yokyere, 
boşuna 

Bihuıur - Dlrlikıiz, yadırgan 
Blnnetice - Sonunda, ıonucun, 

Sonucunda 

Bünye - Yapılıf, kuruJuı, kuram 
Örnek: lkbıadi bUoye - Eko
nomik kuram. 

c 
Cazibe kuvveti - Çekerg• 
Cehd - Çaba 
Cemiyet - Cemiyet • Fr. Aaso

ciation 
Örnek: Hlliliabı;ner cemiye-

ti • Kızılay cemiyeti • Hlma" 
yeietf al cemiyeti • Çocuk esi,. 
geme comlyetl 

Cev - Cev (T. Kö.) 
Cihaz - Cihaz (T.Kö.) 
CUz'i - CUzlğ 

ç 
Çareihal - Kotarma yolu 

D 
Dalr - İlişik, illtikU 
Dava - Dava (T. Kö) 
Dimağ - Dimağ (T. Kö) 
Divanı muhasebat - Sağışkur 
Divanı temyizi askeri - SU • 

yargutay 

(Kılavuza yeniden katılan keliınele
rin diğer kııımlanw da yarın taı:naDl811 

neşredeceğiz.) 



Bl•BB llrL 
Kuurirh A. R. Tefrika No.ı •• 

Gizli Fikirler •• 
/ 

Sonbahar Mehtabı latanbulun Üzerine Donuk Bir Nur 
Y ajdınrken, Padiphın Tebdil Kayılı Dolaımakta idi 

Pakat fbadl cle, baeb ltir rek Alileri tedJp edebilecekti. 
tehlike bat ıa.termlttL A.uerba lbralaim pap•m bu •Tinci, ea 
b111dara blaerek laılml..ı açık- karanlık ve en fırbaah bir recede 
lanada beklemeleri, •• pce ka- 1olunu kaybeden bir ıemiclnln, 
rulıtuada padlplua •• bacllal- birdenbire ı&zane çarpan cılız 
IÜD biadlil ka11i• hlcu• eclerek bir ıplr ıarmeıine benzemekte 
battba bu nefret ettikleri adam- ldJ. 
lan, bir Anda MarmaramD ... 
ıhae pmtlvermeleri pek muh
temeldi. 

Bana biaaen lbrahlm paf& 
ortahk karanncaya kadar ha ffk· 
rlni ılzlecli. Ve aonra, en itimat 
•ttiii adamlarmdaa birkaçuu 
kayıklara bindiurek denizi tara .. 
aut ettirdL Ve ancak emia olduk
tan aonra, tebdil kayıtıma huar
laama8Ula emir vereli. .. 

Sonbahar •ehtalN, lataabalua 
laeriae cloauk bir au 1aidan-
1orda. 

Oçlacl Almedia blaclill teb
dil ka11ja. her tirli ••ruim " 
t'epifattaa •abrum bir halde, d .. 
lllzia ko1u çelik nnkll UtlYalan 
......._ H11izce ka111orclu 'iaaa
lacıiana aert ldlnk p~· ,_. .ileri 
... aııd:1Hk lçlacle mklara ka
.... alr_.,_., lw'lerlade aur 
laabbecilderi parıldqan klplkll 
............ ptiriyord& Dlderlae 
kaba bir p1 ırt1nm1t olan Oç1n
e11 Almet, klrldtnla ,.. ..... 1r 
tllJlerlae blrlam... 11-.-dald 
1etı• damada " laymetll ••iri ........ r.... ellerlai ,.n1.r1a1a 
isine aokarall alçak Rclirlll bir 
....... bldlmlftl. Her lldai ele, 
...... lyorlar, Taklt vakit t61ie
~. lataabDI tarafma pvirirorlar, 
....,.. bir • albacla erlmit ıibl 
.. ,.. .. ba koca beldeala ay61tm 
....... et. ,..c11r1,.r1ar. s.ıtaaala
-- M•i•la "Üi'tn'ırllle abe
~ imal aleTleıl pdlkçe tltri
hrlarm. o,.., .1r ............... .... 
~ kolu Saltll•ıhmet cami.W. 
~deki (Atmerclua) u ......., 

•ela kararılla teala eclerelr 
~,... batla yollaruu ..... ittL 
~daada lbell lhek at .. rala

' clawllar çalchrarü halla 
t-:.._._ ..... topluyorlardı. Ba ater 

,abelen ale'fler, cami 
~..,..,erine çarplJor, • ....,.... 
;!~letlılll arbnJonlu. 

Art.lr, .... .,. yakl ... y•ı.& 
,_,. ..... ,.... lltllte ,. .... 

f;F."lllalı..t llm bacabm, mn •• 
llnllerl; kalplere lrperm• 
Wr heybet içiacle ılrlal
Gec..ın IMa derla dlrl-

lciade, aahllde albet belrleya 
1 bo.taacalU'llllll slr ...ıert 

Jor: 
~ He,.. ICimdir, o ?.. Açd 1 •• 
~alan, korkunç aklalerle 

,~ .... -. kaclar allrlkleniyorda. 
~ah k&fklnDn inine ıelclik
aa.ın lbrabim pap lbti1atla 
~ t •balt. tebclil kayıjuu 

....._--_.._ •d., kayıklardaki udak 
~~ ileri ıeçlrmittl. Ka· 

-•ize• Yala kötktlala 
JaD8fllllflar.. Saraydaki 

·~,eti ........ 1arc1a. 
S..a7cla korkulacak hiçbir bal 

dejilcli. Hatta lailer, he
claha aaray kapılanna bile 

etmemİflerdi. Bu hab•ri 
.::him paıa; k•lben blyllk 

au iyet hi11etmltti. BeI• 
1arua aabab lauekete ıes .. 

• 
Karaya ayak ballhr ba•lma:1 

lbahlm p.... padltalam ayaklan
•• kapanda: 

- Şevketlim.. Varın.. ua
detle haremi hOmayunu tepif bu
yurup ıailıkla iıllrahat edia. Ku
lunu:1 belki aabahadek, Taziyeti 
bir hal ederim. 

Diye yalYarcla. Oçlncl Ah•et 
tereddat etti. Adeta, lbahlm pa· 
.. ,a brp itimadmla~ tllterdL 

- J.di, la.ıe bir .... tat.
kik edelim. Badeh.. latiralld 4a
ld oJaa ..... 

C.Yab• nrdL Yalı k&fktlntla 
la&aden ıeçerelr Ule bahçuiae 
dofru UerleclL lbr.W. pqa ile • 
tebdil kayıtım takip eden kayalr· 
lardaa karaya çakan· Kaymak 
Muatafa pap, rela ef•dl Ye mai
yet erklnı da, padiplua arkaa• 
dan Hlllzce y&rtlmektelerdl. LA
ie bahçelİDdea ıeçiı pek laazia 
ldL Bu aonbalıar aehtabıma do
auk n11rlan babçe1e kanetll bir 
perde iadJrmiftl. Kuramut yap
nldar yen Hrpllmif, ,Ualerden
beri dprllmemiıtL bkbahar ve 
yaı meHimlerlnde Darlara ıark 
olan, her ka,..lndeu lropu cdıaa 
Ye aılfte kadm kahkahalan, au 
ıealerine kanpa bu hu bahçe, 
timdi latlmenp bir tekke bahç .. 
line beanmifti. Her biri blylk 
birer un'at uerl olan tarhlar; 
fimlll, heal:I lrtllmlf ••arlara 
baziyordu. Ajır ap ablaa 
adımlarla ılrlldeaea ayaldarm 
albacla kuru yapraklar Clbr çatar 
eziliyw, uaa bir .. plbclaa batka 
blqey lfitilml1ordu. Otas, kark 
ldfld• ibaret oJu .. klçlk 
lralabalak, uDld bir cQueJI 
eYinclm çakarmara ıi4ea aatemll 
bir kafileyi aa4an1•cla. 

Oç1ac1 Alamet, ltircleabire 
kalblacle acı bir ısbrap hiuettL 
GISzlerinl korkak korkak etrafa 
ıeıclirdl: 

- Hey ılcll, llllme bahar •• 
Daha dla ... olu .. MhçeJi, 
bup ae rltbei harabl1• ı•tinDif. 

DedL lbralalm pap, tlç ifiti
lebilen bir ...ıe: 

- Bu flnl cibaada plyidar 
olaa •• vardar? Şevketlim! •• Her 
f91 zevale meyyaldir. Hemen 
baki kal•cak, bir iyi aamdar. 

Cevabma TerclL 
Hu babçe1l de pçmlfler, 

Harkaiaaadet clairuinia 7anmclalll 
odaya airmtı:erdi. 

* Pad...... derhal devlet wkl-
nıaı toplayap bir divan akd.tmek 
fikrinde idi. Fakat lbrabim Pqa, 
buna lt:raz etti : 

- Evvela, tehria ve lailerln 
ahTali tahkik edi 'aia, Badehu 6-
vaa akdi ve aö7lqilecek humAt, 
aehU olur. 

Dedi. Bu fikriDI padipha ka· 
bal ettirdikten ıoara derhal da
madı ve •adaret kethlldua Meh
met pap1a aclam ılnderdL 

( Arkua • ., ) 

ION POSTA 

"Beıeriyet Sıkılmıya Başladı. Kendı
Eğ lendirmek Borcumuzdur" • • 

sını 

"Yer Yüzünde Yapılacak Yenilijin Kal•aclıfını Sananlu Aldanırlar,, 

işte Hiç Kimsenin Hatırına Gelmi
yen Bir Sürü Yeni Eğlenceyi Bir 

Liste Halinde Sayıyoruz l 
- Y eaillkl Ye

nWkl 
Halk politika• 

da, ıazetecllik
te, tiyatroda, laeı 
yerde ve laer 
,.yde laep yml
llk fatemektedlr. 
Fakat bu aaha
da tlBtlbaW• .. 
•İft yapılmamıt. 
yazalmam11 ne 
kalcL? Heplİnl 
tllketmif detll 
miyiz? Bu nale 
ce._p Yermekte 
en fula aalahl· 
1•t aahibi tllpbe 
10• ld Sln70I' 
Marinetti' clir. 

Keadlalai ta n1r1111.11, bir Od 
,.ı •nel blaim •emleketlmi-
1• de ı•lmittt, bir iki konfer
termitti, latikbalin aaa 'atuaı J•P
mak claiyeaiacle olu bir ltalyaa 
piridir. Ba ıat dtbae kadar biru 
renbiz, bira kaçak taauurch, fa· 
Irat flmdJ lta)Jaa Kral Alrade
miaiala buandandar. Bir mulelt
cla11ma bu zab ,anne,, yukarı
da rudajıam aaall keadlaiae 
aormupur. Aldaja cMalN apjıclia 
okuyacakıımz: 

• 
• - lnaaniyetln lzerlıte ça-

kea abib dalı .. bize yeni er 
laceler aramak wullulai ftP 

••ktedlr. Bu ejleacelere mutı.
ka ihtiyaç Yardar. Çabulr bulu .. 
malan llzamdar • 

- Hayatta icat eclilebllecek 
ldçblr ıeyimlz kalm••ttar, et .... 
Jhıiz, akılai ilpat ederim. Birkaç 
..... AJayua: 

Fikir için Eflenceler 
1 - Hldiıeleri Ye allfbjanıı 

manzaralan bir ıiftem dahilinde 
mra De uata•u:1. Mltemadt alrp
rlzler lral'flllllcla kahr11n1:1, rubu
auza yeni bir kunet ıellr. Hıyab 
Jepyeni 11Srlralnllzl 

2 - Salmcalda bir tiyatro ya
pmıs, lyle bir tiyatro ki, batan 
koltuklan betik fibi olaao, içine 
•1Sm811nllz, oyuau •allanarak ıeJir 
ediniz, ayle bir tiretro ld, içinde 
Iİllema paterillyona ekranı ta• 
vaada o aun, bir bamaka mt .. 
ti yatarak filimi tavanda Hylr 
ediniz. 

3 - Kamçılayıcı bir •dit• 
ayandannaz. Fert veya cemiyet 
kua bir mliddet için kendiaini 
mlmk&a bir fellketia tehtldi al-
bncla aanua J aoara bu 
sehabı hemen taalüb ediniz. Fertte 
veya cemiyette ıonıuz bir aevinç 
dalga11D1D da· ıaıandaiam ı&rllr
alnllz. 

4 - EYinlıde ıeyahat edlalz. 
AparbmanaDlllD bltlia -.clalarnu 
bir iklime 11Sre cllteJlalz Ye bu 
odalara da iklimill .. nar......, 
hararetini yeriab, bir llade k• 
tupta yaıayamz, ISblrglnl Bitti•• 
hattında reçirlotz. 

5 - Stlrprilll oteller dcude 
ptirlnli, ISyle oteller ki, mlfted 
t;lr oda•• plp yatacak, fakat 
ertal ,.. .,..... .. .... bit-

Sinyor llariM&tl ~..UUS ... IDOllbaü... 
dlabal tam..... Wr ..-. J jllll .......... •aazarayı rlzl-tam••.,. Wr otella .U•ada alda lalae ...... enial 
Wacaktar. Çlakl pa .. ._. 11 - HakBlıttea ha1al• p-
olaaadaa, uykuda ika tanare 
U. aalrledilmlftir. çlnll J Gramofon tabled ıfbl 

6 - Seneri bir hayat 1...- mltemaclir• dine:. bir d.inoiD 
JIBIZ. l:leriae otaraeabıaıL Buluadup 

7 - Kaclaaa zewlr Tera .... m yeria etrafa, ltaldlratl perea 
nnıialilla• iade için pplıkblcbla •1• talarlf ..._ •J8alarla kapla· 
lmrtaraaız 1 dar. Gldalz bir ara doğruya 
Vücut için Eflenceler.. flreceldlr, arad .. Yakıt ıeçm .. 

Şimdi U1 fikir llı• .. de. de. hayale aapacalrtar. 
pkatarak Ylcat ~ •aı..aba.. 12 - Yemeld•de de tezattan c•' renilllderla içine atacajl& 
Bakana aayıyorum ; latifade edialz, &abtlze balık 

ı•lince, ı&zleriaizin önllnde dip-
1 .- Her kanıhpacla, her * bir ova ........ .., buraunuz

barut...-da Hl pbru Metapho- ela tarla~ 111111--. .._. 
rique bir elbı.. icat eclbaiz. ÔJI• mm P 
bir elblH ki ,ane, menime, laa- yerk• ele cleaiZI ılrlatlz, dalga•nıa 
raret dereceaiae ık• arar edil- •lhd lfidinlz. Baraanma JOAD 

9in, aize plak, ille, akta-. kokum ıelaln 1 

ıece, bahar, yaz, kıt. ıonbabar, Biraz Da Spora Gelelim 1 
ana Ye qk hlaleri 'tenini 

• Spw .ı. ... c1a ela yapalacak 
2 - Saa'I kapama icat ... 

Diz, 67le hJr kquama ki, cleftml 
....... da " blttijl .... ... 
111yedici bir un Yerecektir. 

3 - Abank tevlit ecllıılL 
4 - Kartondan -dal1.ı. 

1apıms, 61le -dalyeler ki oturan 
kenclllini rerde bal.un, ılllla Ye 
ılldlnlnl 

5 - Baaye oda11nda, perde 
perde akarak aeı çakaraa aut.,. 
tibab yapına. 

6 .-.. Maalldll cetm• icat 
ediniz. Ôyltr bir Ç91me ki •• YeJa 
çok ap daiiaa ık• Çatla1aa, 
den. nehir ve7a deals ...ı 
çakaraınl 

7 - "Rllyet tezat,, lanndıa 
latif ade ediniz. Muell bir odama 
lçiade aiyab, mal, yetil, karmm 

k&ı'1er yapıma, odaJI •almet 
için ele barakmıs, ıonra birdenbire 
ziyayı botarak 11Sdalb8 alda~ 
aııl 

8 - Stlr'at ~a ıllr'at yapa
mz, meaell camıız pencereıiz bir 
otomobile bininiz ve ıoförilail 

aak aık ıllr' at deiiıtirmekte 
aerbelt baralmuz, aoara 1az1 .. 
riaizi kapa1arak aaatte kaç kilo
metre ile fitiljialzi doıannaoz. 

9 - EYİllizde ••Serap., muci
auiaden iltlfade ediniz. Meaell 
,ol renıinde ,W kokulu bir 
odadan .. bboy kokulu, teb ren
Jiacla bir odaya çabucak geçinisl 

18 - (Uzak-yalaa) llialntlen 
iatifade eclllliL O,ı. bir cl•bla 

---~w. ... ı·-· fPN" 

,.n11wer •arc:lar, aa11yorum: 
1 - Futbolda Jant yapamz. 

Saha mahdut olmaaa, kale yer 

cleiiftinin. 
2 - Bolaı u. ,...... kanttan

.... ,...,.kta 1..U-. tabana 
bnet kaçaa, ko'falaa11nl 

3 - Yaya, blaildetll, otom~ 
blW, nifu mllabakalan icat 

ediniz 1 
4 - Tabla. tanklar ıibi, or• 

man .. de,yoı.u ......... otOJDo
MI ,-.,ran t;a1"p ~t 

5 - siz kamafbnmz, .mır
leadirlci bir projektlSr ziy .. 
altmda biıikletler için .. yavqlık 
mllaabaka11,, yapuuz. · 

itte alze bir ılirtı yeni •ilen
ce ! 

BANKA KOIERÇiYALE 
ITALYANA 

Sermayeai Liret 700,0IO,• 
ihtiyat akoeai ,, 580,•,• 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca tehirlerınde 

fUBELER 
İngiltere, İıviçre, Avu'aturya, .Maca· 
riıtan, Çekoslovakya, Yugoslavya, 
LPhiıtaa, Romanya, Bulgaristan, 
Muıır, Amerika Cemahiri Müttehideıi, 
Brnl.lya, Şili, Unıguaf, Arjantin, 

Peru, Ekntör •• Kolumbıyada 
Afilyaayonlar 

ISTANBUL fU• MERKEZi 
Gı&lata Voyvodı& caddeai KaıMi,. 

Palas ( T lef. 2641 /t/J/415) 
...... ...... .... 111 •ceatea.ı 

.lttaubuldaı Alalemciyan hanında 
Telet 8U1. Beyoğ!u,nda: İetiklil 
oaddefl Telef. to48.Kampi10 .... 
Boraada Telef. 171& 

lz~IRDE 
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12 Mayıs Pazar l 
lstanbul - 18 danı muıikisi, 

plak, IS.30 jimnastik (Baya• 
Azade Tercan), 18.50 muhtelif 
pliklar, 19.30 haberler, 19.40 
Mayıstro Goldenberg idaresinde 
koro heyeti, 20 Ziraat Bakanhiı 
aamıoa konferan., 20.30 piyaao 
aolo (Ferdi Ştataer) 21 Viyolonsel 
aolo ( pllk ), 21.LO aoa haberler, 
borsalar, ıt.30 radyo orkestra, 
22 radyo caz ve tango orkeıtra11 
Ye Çadırcı ( ıan ) 

Mt.akova 1724 m. - 11.15 
aabah konseri, 15 uYeç dili ile 

·Jayam, 17.30 f&rkı'ı konMr, 18.30 
Popliler prkılar, 19:30 Kolkhoz
lara daaa •• haf~f muaikl, 22 
Almanca 1ayım, 20,05 laıilizc., 
24,05 Almanca. 

Bükret 364 m. - Koro konıul 
12.30 radyo orkeatraaı, duyumlar, 
14 plik. 17 köyln yayımı. 18 o... 
keıtra, 19 duyumlar, hafif mutik:l, 
20 konferam, 20.20 Rom .. mu.ıld 
pllldan 21 plyu, 22 mpor, 22. ıs 
ıarkı, 22.35 radyo orkutraaı, 23 
duyu:n!ar, 23,25 operet ve -.alslar. 

BudaPefte 550 m. - 18,45 
Avusturya • Macar futbol maçı 
reportajı, 19.ıb Macar ıark11an, 
20.45 sözler, 21.15 orkutra, 22.45 
duyumlar, 23.15 piyano konseri, 
24 çingene muıikisl. 

Prag 470 m. - 18.45 Almıaca 
musikili yayım, sözler, 19,45 plik, 
20 Prag operaımdan aakil, 22 

. duyumları nakle devam, 24 plik. 
24,05 Almanca duyumlar, 24.10 
pllk. 

Hamburg 332 m. - 20.20 spor, 
( Mutterlegende) adlı skeç. 21. 50 
radyo orkntrası, 23 du1umlar, 
23. 20 da- aulldel. 

V 8ffOY8 1339 1D. - 19 ıoJUt 
kenıerf, duyumlar, plik, 2 J sen
fonik konser, 21,30 plik, duyum
lar, 22 ıen yayım, 23 rek:imlar, 
23, 15 senfonik konıer, ıözler, 

24.05 danL 
Paris 1648 m. - 21 yeni ve 

eıki tarkılar, 21.30 duyum ar, 
22.15 spor, 22.45 Franaız. ıarkıları, 
23,30 hava sporu, 23.35 haf.f 
muıikl. 

13 Mayıs Pazartesi 

l stanbul - ıs Fransız.ca dera, 
18.30 ookuzuncu senfonı ( Betho· 
•en), 19.30 haberler, 19.40 Bayan 
Jale şan piyano ile birlikte, 20 
Gad ı kardqler ve mandolinata 
ork<>slrası, 20.30 keman \ıe viyola 
kon:ser i duet ( Laşinski ve izzet 
Nezih ), 21 kilar solo ( Mar} o ), 
21.20 Son haberler, boraa!ı\ r, 21.30 
ra dJ o caz ve t ango crkestrası ve 
Bayan Bedriye Tüzlin ( ıan) 

Moskova 1724 m. - 18.30 
Kızık rdu için konser, 19.30 koyk· 
hozl r için sözler ve konier, 22 
Almanca yayım, 23.05 lngilizce, 
24.05 Macarca. 

1:. ükret 364 m. - 13-15 gtın
düz plak yayımı, 19 radyo orke .. 
tras, 19 duyumlar, 19.15 radyo 
orkestraaa, 20 konferans, 20.20 
plak (operalar) 21.05 piyano kon• 
seri, 21.35 lapan\ oi ,arkıları, 22.15 
koro ve orkestra. 

Budapeşte 550 m. - 19.40 
Atujanca ders, 20.20 plik, 20.40 
orkestra mızıkaa , 23 duyumlar, 
23.20 Ç :ngene mu lkiai, 24.15 caz. 

Praı 470 m. - 18.25 keman 
konseri, 18.50 plik, 19 ziraat, 
19. ' '' Almanca yayım, 19.45 
amel programı, ıo.05 Almanca 
du} umJar, 20. 15 p ik, 20.20 söz• 
ler, 20.30 Koro heyeti, 21,30 
aözle , 21,45 senfonik konser, 22 
du, umlar, konier:n devamı, 23 
du. ı..n.lar, 23,IS operet muıikjai, 

R A D 
23.40 Almanca duyumlar. 

Hamburg 332 m. - 20 Halk 
muıik. ıi, 20.25 radto temsili, 21 
duyumlar, 21.10 Schubert \e 
Brahms konseri, 22 •tk llkbaharl 
adlı ıkeç. 23 duytımlar, 23.25 
musikili yayım, 24 sıece konseri 

Varşo•a 1339 m. - 19.45 
pllk, sözler, 21 ıarkılar, duyum· 
lar, 22 ıenfonik konıer, duJ umlar 
23 re1'Jim1ar, l3. J 5 hafif musiki 
24 sözler, 24.05 hafif mu lkL 

Parla 1648 m. - 21 opera 
parçalan, 21.30 duyumlar, konMr 
22.14 duyumlar, 23.30 hava ra• 
poru 23.35 Atlôıa caz orkutruı. 

Viyana 007 m. - 20 du:yum
lar, 20.20 reportaj, 21 halk tar
lalan, 21. IS radyo orkutraaa 
•ilenceli musiki 22 pn söz er, 
22. 1 O konıerin ıtıriimll, 23 duyum
lar, 23.10 org muaikw, 23.50 
konferau Macarca, 24.45 Cbarly 
Gaudrio cazı (nakil). 

t4 ....... .. 
latanbul - 18 dana muıiklai, 

pllk, 18.30 jimnastik Bay• n 
Azade Tarcan, 18.50 mubtel~f 
pllklar, 111.30 baber:er. t9.40 
Cemal Reşit piyano sclo, 20 Ma· 
liye Bakanlığı namına konferans, 
20.30 demir caz, 21.15 son ha· 
herler, borsalar, 21.30 radyo or• 
kestraaı ile Münir Nurettin Şan. 

Moakova 1724 m. - 18.30 
Kızılordu için askeri konser ve 
operet parçalan, 19.30 kolkbozlar 
için radyo piyesi, 2 ı oda musiki 
22 Almar. ca yay:ım 23.05 Fransızca 
24.05 Felemenkçe. 

Bökreş 364 m. - 13-15 gün• 
dlh plak yayımı, 18 hafıf musiki 
19 duyumlar, 19.15 konserin de
Tam•, ~ konferans, 20.20 plik 
piyano, 20.45 konferanı, 21.05 
aenfonik kon.er, 2ı konferilns, 
konser:n devamı, 23 duyumlar, 
23,25 konser nakli. 

Budapeıh• 550 - m. 18,35 
orkestra konıeri, 18.55 derı, 

19,45 radyo piyesi, 20.45 Çingene 
muıikiıi, 21,50 duyum:ar, 22. IO 
piyano konseri, 22.50 plak, 23.35 
den, 23,50 orkeatra konseri. 

Prag 470 m. - 19.55 p:ik, 
20.05 duyumla"., 20. 1 O Marş mu· 
ıikiai, 20.40 duyumlar, 21.30 söz• 
ler, 22.05 aerfonik konser: 23,30 
duyumlar, 23.45 lngllizça duyum• 
lar. 

Hamburg 332 m. - 20 El fel, 
20.45 köy:n yayımı. 21 duyumlar 
21 ,15 ulusal yayım. 22 şarkılı 
konser, 23 duyumlar, 23.25 mu• 
ıiki parçaları, 24 gece musikisi. 

Varıova 1339 m. - org mu· 
dkisi, 20.50 aözler, 21 konser, 
duyumlar, karııık yayım. 23,45 
danı pllkları. 24: Sözler. 24.05, 
Dana plakları. 

Pariı 1648 m. - 20.30 org 
musikisi, 21.10 aiirer, 21.30 gazete 
makale!eri özleri, 22.1 S duyumlar. 
23.30 bua raporu, 23.35 Andcfll 
cazbandı. 

V~yana 507 m. - 19.55 Mo· 
sart'ı l "D:e hochzeit dea Figaro., 
opera sı, 2.3 du}umlar, 2.3. IO ıöz· 
ler, 23.20 haf,f muıiki. 24.50 eski 
Avuılurya danaları. 

15 Mayıs Çar .. mba 
Moakova 1724 M. - 17,30 

Parti yayımı, ı8.30 askeri proı
ram, 19.30 kolkhozlar için ıilr ve 
mıııiki, 22 Çekçe yaymı, 23.05, 
iugiliıc• )'ayım, 24.0S almanca. 

Blikret 364 m. - 13.15 plik 
~• duyumlar, 18 hafif musiki, 19 
duyumlar, 19.15 radyo orkeıtrau. 
20 konferanı, 20.20 Pllk, 20.45 
konferans, 21.05 oda musikisi, 
2J,35 Romen prkılan, 22 konf .. 
rans, 22.15 hafif maaild. 

Budap91te 550 m. -20 Macar 

y o 
muıikhf, 21. 15 radyo plyeıi, 23 
duyumlar, 23.20 Çingene muıi· 

kil, 24.20 Heinemann cazı. 
Prag 470 m.- 19,10 Almanca 

yayım, 19.45 duyumlar, 19.55 plik 
20 duyumlar, 20. lO plak. 20, ıs 
aktualite, 20.25 orkestra, 20.50 
Londradan bi?dirilecek, 21.10 
popü!er şarkılar, 21.30 ıözler, 22 
duyumlar, 23.15 p!ik, 23.30 fran• 
aJzca derı. 

Hamburg 332 m. - 20 Moıar· 
bn eaerlerinden konser, 20.35 
akeç, 21 du)umlar, 21.15 Ulusal 
yayım, 21.45 ziraat, 22.05 " Die 
elfte Teufel., adla ıkeç, 23.15 
duyumlar, ~ece konseri. 

VartoYa 1339 m. - 20.35 
pllk, aözler, 21 opera parçaları, 
21.15 edebiyat, duyumlar, 22 
Chopin konserleri, 22,30 s6zler, 
2:l:40 keman konaeri, rekllmlar, 
23. 15 prkılar, 23,35 salon muıikisi. 

Paria 1648 m. - 21 piyano, 
21.30 gazete makaleleri, 22, 15 
ıon du}umlar, 23,30 bava raporu, 
23,35 Robert caz. 

Viyana 507 m.- 20 duyumlar, 
20.20 aktüal te, 21 or· aıker mu· 
z.ika11, 22.15 ıen, kantık ya) ım, 
23 duyumlar, 23. 10 Brukner'in 
eaerlerlnden konser, 24 kitap 
babı~ 24.15 esker•ntoca mizah, 
24.10 danı pliklarJ, ı. ıo ıfüving 
kuarteti. 

16 Mayıs Per,emb• 

Moako-.a 1724 m. - ı7.30 
parti yayımı, 18,30 kııılordu için 
aDzel ıan'atlar, 19.30 kolkhoılara 
edebiyat, 21 konser, 22 Almanca 
yayım, 23.05 franuzca, 24.05 
lpanyolca. 

Bükreı 364 m. - 13-15 plak 
Ye duyumlar. 18 radyo orkutraıı, 
19 duyumlar, 19, 15 konserin de
Yamı, 19,50 konferans, 20.50 kon
feranı, 20.10 konferans, 20.35 
Bllkreı operasınca ıl nakil. 

Budapeşte 550 m. - 20 plak, 
20.30 Peşte operaaından nakil, 
Ponchie.ll'nin ° Gloconda ,, ope· 
rası, 22.20 duyumla, 23,30 duyum
lar, 24·10 Çingene mu~ikis i. 

Prag 470 m, - JS.15 LitYanya 
halk ı~rkıları, 18.45 almanca ya• 
yım, 19.45 ame:e yayımı, duyum
lar, 20.15 plak, sözler, 20.30 as• 
ker muzikası, 21. ı5 koro konaeri, 
21.30 ıözler, 22 radyo orkestraaı, 
sözler, 23. IS Schirammel muıiki&L 

Hamburg 332 m. - 20"halka,. 
adlı temsil, 21 duyumlar, 21. IO 
danı, 23 duyumlar, 23.20 Vaşing• 
tondan: Almanca duyumlar, 23.30 
Danaın devamı, 24 klAsik konıer. 

VartoYa 1339 m. - 21 Or
kestra, ıözler, 22.30 ldlsik 
konser, 23 Rekllmlar, plik, 23, 
40 danı muıikisi (Berlinden) 24.S 
konferana. 

Pariı 1648 m. - 21.45 ıen• 
fonlk konHr, 22.15 d11yumlar, 
23.30 hava raporu 23.35 Atkins 
cazı. 

Viyana 507 m - 20 duyum• 
lar, aktOallte, 20.20 el armoniği 
mııı:kiıi, 21 Holzer idareılnde 
radyo orkeıtrası, 23 duyumlar, 
23, 10 Marbea'iA ldareıinde ıar
kıb konaer, 24.10 Avuıturya • 
lnıiltere futbol maçı neticeıl, 24, 
IS konferam, ( Çekçe ), 24.40 
Çhary Gaudrio cazı. 

17 Mayıs Cuma 
Moıko-.a 1724 m. - 18,30 

operasından •akil, 23.05 lngilizce 
yayım, 24.0S Almanca ya11m. 

B6kret 364 m. - 13 • 15 aln
dtız pllk yayımı, 18 radyo ork ... 
traaı, 19 duyumlar, 19.15 konse
rin de•aau, 20 konferana, 20.20 
balet mualkl.al. 20.45 konferana, 
21.15 aufonik konaer, MSzler, 

o 1 
konHrin devamı. 

Budapeşte MO m. - 19.45 
Kitar konıeri, 20.20 ıözler, 20.50 
Bert ha aaf on orkestrası, 22 du
yumlar ve konferanı, 22.55 piya• 
no konseri, 2 3.35 opera orkea· 
traaı. 

Prag - 470 m. - 19.10 Al· 
manca yayım. 20.15 plak, sözler, 
20.30 opera musikisi, 22,30 ke
man konıeri, 23 duyumlar, 23.15 
plik, 23.30 Rusça duyum. 

Hamburg 332 m. - 20 hafif 
musiki, 21 duyumlar, 21. 15 ulusal 
muaikiJJ yayım, 22.05 ıen yayım 
23 duyumlar, 23.25 muıikiU pro
rram, 24 hafif muıiki 

Varıova 1339 m. - 20.3S 
Mandolin orkeatraaı, sözler, 21,15 
aenfonik konser, 23.30 ıiirler, 23, 
45 konferaaa, 24.05 dana pllk· 
lan. 

Pariı 1648 m. - 21.45 ıonat· 
lor, 22, 15 duyumlar, 22,30 1ere
nadlar, 23.30 hava raporu, 23,35 
Andolfl caz orkestrası. 
. Viyana. 507 m. - 20 duyum

lar, aklUalite, 21, 10 radyo akeçl, 
22.35 Londra t•nliklerl, 23 du
yumlar, 23.10 piyano konıeri, 23, 
50 konferanı, 24.05 sokak haber
leri, 24.20 ıece konseri. 

18 Ma~• Cumartesi 

Moıkova 1724 m. - 17.30: 
Ulusal muıiki. {Volga ıarkılan) 
1~30 opera musikisi. 20.30 Ede
biyat. 22 Almanca yayım 23.0S 
Franıızca 24.05 lsveçe yayım. 

Blikreı 364 m. - 13-15 plak 
ve duyumlar 18 aıker mızıkc:u 
Duyumlar. 19.15 kcnaerln deYa• 
mı 20 konf er anı 20. 20 plik. 20.45 
konferans 21 koro ve orkestra. 
22 sözler. 22.20 aenfonik konser 
23 duyumlar. 23.45 konaer nakli 

Budapeıt• 550 m. - 19.25. 
Çin2ene musikisi 20.15 ıen ya• 
yım 22 10 duyumlar 22.35 Viya
nadan nakil 23.45 çiıııeoe orke .. 
trısı 24.20 Caıhand. 

Prag 470 m. - 18.55 Alman
ca musikili yayım. ı 9.45 Almu
ca duyumlar. 19.M plik 20.45 
hafif muıiki. aözler 21 opera ve 
prkı 21.30 ıözler 21.45 popOler 
orkestra konıerl 22 duyumlar 
konserin devamı 23. 15 pllk 23.30 
radyo orkeatraaı. 

Hamburg 332 m. - 20 ıen 
musiki 21 duyumlar. 21.10 senfo
nik konaer ve koro 23 duyumlar. 

Varto•a 1339 m. - 20.30 pi
yano konseri 20.50 duyumlar 21 
şarkılı konıer. sözler 22.30 1en

fonik konıer 23 reklAmlar 23. 1 S 
edebiyat 23.30 ıen yayım. 

Paris 1648 m.-21 Varyete, ıt· 
irler 21.30 gazete makaleleri, Var
yeteye devam 23.30 haYa raporu. 
23.35 Adiaon cazbandı. 

Viyana 507 m. - 20.55 Vir
ttloz flnt mızıkası 22.20 duyum
lar 22.30 Viyana şarkı ve muıi
kısı 23.35 cazband 2.J.45 Tamlnl
ler. 1. Senfonik plAk konseri. 

__....... ... .ıı; ... -• __ ..... ......._ · · · -----....... ....._ 

SELANIK BANKASI 
Tesia tarihi 1888 

• İdare merkezi 
lstanbul ( Galata ) 

Tlirkiged•ki ııı6elerl: 

lıtanbu~ ( Galata, Y enioatlli ); 
lzmir, Mersin. 
Yunani.tandald ı•b•l•rl ı 
Selinik, Atioa, Pire. 

• Her aevl banka 111uamellb 
--- --- - --

- ---- --

~---------------· VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT AUlil 
Umu Hu, T elefoDI 0988 

BARTIN YOLU 
KEMAL wapuru 11 Mayıa 

CUMARTESi rUnU aaat 20 de 
Ciddeye kadar. 

AYVALIK YOLU 
BARTIN vapuru 11 Mayıı 

Cumartesi gtlnll saat 17 de 
Ayva lava kadar. 

TRABZON YOLU 
GÜNEYSU Vapuru 12 Mw 

yıa PAZAR ınnn nat 20 d• 
Rizeye kadar. 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR Vapuru 11 

Mayg PAZAR glnl-t 10da 
MERSiNE kadar 

KRem 

PE~TE.V 

MtlteHılr 
olmayıms 1 .... .... 
Sida de 
plp obD~ 
lzere baltl' 
nan g1selll' 
tlnW lh1' 
edecektir. 

Krem Pel' 
tev'in dOI' 
yayı aaı-' 
f6hreti-' 
sız detil* 

Ea eakl nasırlan bile pek k •• bit~ 
maada tamamen •e kBkGnden çı1'.;.-e 

Umumi depo11U: lagillz ICa~ 
eeıı:anHi, her eezanede bulunur. 
Y• mlum bir na .. r lllcıdır. ___,/ 

Dr. lbrahim zati ,,ı 
~alofu: Mahmudiyı c•/j 

Çatalçeım• •o1utı No ,. 
erpa 6i edea ıonra bd .a.afl 

'kabul eder. ~ --- . ~ ............... 
•o• Poata Metb••.!' 

Sahibi ı R. Kökçl 
H..,. Midlrll: Tahir 

• 
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Hem kendisi ıstırap çekiyor, 

hem de başkalarını 

Devasız bir dert mi ? 
HA YIR, BiRKAÇ KAŞE 

GRiPiN 
ile geçecek ıiddetli 

bir baş ağrısı 

GRiPiN 
bütün ıstırapları Dindirir. Bütün •cz•11•l•rtl• 

hulııreur. 

Flatl 7,5 
Dit, sinir, adele, bel •Arıl8rını, UşUtmek· 
ten mUtevelllt snncı ve sızıları keser, 
Grlpe, nezleye kar,ı çok mUesslrdlr. Kuruştur. 

GRİ p İN • Radyolin Dit macunu fabrika1ının mUtehasııs 
• kimyagerlırl tarafından imal ıdilmıktedir. - .. - - .. -

lst•nbul Evkaf mUdüriyetl lllnları 

Değeri 
Lira K. 
65 7 

Pey Parası 
Lira Kuruı 
875 00 Anadoluhiaannda eıkt yanıın yeri yeni setUıtu 

ıokağında eıkl 17, 19 ıayılı boıtan ile evin 
yarı payı. "5,, 

18 75 250 00 Çarııyıkebirde Haffaflarda eski Ye yeni 40 
sayılı dUkkAmn 5/8 payı. ''2064,, 

12 60 168 00 Kaaımpaıada Camiikebir mah•lleıinde Debag· 
hane caddeaiode eski 24/26 aayıla Uıtunde bekir 
odaları olan dOkkamn 5124 payı. "4826,, 

8 32 1 1 1 15 Saraçhanede Dlllierzade mahallesinde Karaman 
kapıaı liokağında 29 sayılı ·n bUtünU 37 metre 
murabba111daki d&kkin araasmın 3/4 payı. ''1968, 

6 8 90 00 KUçftkpazar Hoca Hayreddin mahalleainde ka-
zancılar ıokağında 36 aayılı abpp dükklnan 
3/15 payı. "4838,, 

4 10 56 25 Beyoilu Hüaeyln ağa mahalleıinde Sultançeı· 
mPıi ıokaj'ında 7 ıayılı ve blltuan 128 metre 
murabbaındakl ananın 114 payı. "630,, 

a 68 49 00 Büyllkçarııda y orıancılarda 5, 6 aayılı tllttıncll 
gediği ile bir odanın 4/24 payı. "3277,, 

a 15 42 00 Beyotlu Hüseyin ağa mahalleıinde Yeaişehir 
caddesinde eski 74 yeni 60 Hyıh fırının 8/96 
payı. "2941,, 

00 90 11 68 Çenberlita§ta Mollafınari mahallesinde Çilingir· 
lcr aokağmda 41/45 sayılı ve bUtünU 14 metre 
murabbaındald ar1anm 1/3 payı. "5049,, 

8 40 125 00 Mahmutpaıada Dayahatun 111ahall11inde Koçuk 
yeni handa 10 1ayılı odanın 1/4 payı. "5561,, 

Yukarıdaki pa)lı mallar dört hafta ara He arthrmaya çıkarıl
laııbr. Üılcrmesl 12/6/935 Çarşamba günU saat 15 de Komiıyonda 
~•palacaktır. lateklilerla yüzde yecll..lluçuk pey paralariyle mahlfılit 
kalemine ırelmeleri. "2506,, 

RADYOLiN 
En bllyük sergilerde 18 

diploma 48 madalya 
l<azanmışllr. 

BfJylı guzel dişler yalnız 

RADYOLiN 
kuJlananlarm 

dişleri dir. 
Diş tabipleri diyor ki: 
.. Diı!erln ve atzın ııhhatl sabah 

•• •kıam ıonde 2 cefa dlıleri temizlemekle kabildir. " 
Radyelln, bllklmya •af kalayh tUblerdedlr. 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
Şimdiye i adar binlerce kişiyi zengi ı etmişt:r. 

Yeni Tertip pllnını g&rUnUz. 

1. ci keşideai Bugün çekiliyor. 

C Uyuk ikramiyesi: 25 • O O O Liradır. 

Zabıta memurlarına 

mabauı 2 O O M. 
mesafeyi göıterir. 

DAiMON 
Ct1b fenerleri gel· 
miştir. Her yerde 
1526 No. tahtmdc 
arayınız. 

Satış g•rf ,,rl : 

Ankara • Sofu Zade Mehmet Emia 
lzmlr • Hüıeyio Hillntı 
Mersin • Hakkak oğlu SJlifktli Rahmi 

Samsun· Turııun Eırtf 

Türkiye Cumhuriyet Bankasından : 

HiSSEDARLARINA: 
1933 ve 1934 yı:ları kazanç paylara ancak Bankamızın Aali hisse Hnetlerl Uzerindekl kuponları 
karşılığında öde::mekte olduğundan muvakkat hiıae makbuzlarını henllz deiiıtirmeyealer veya 
teahhiit~erinl tamamlamayanlar biran eHel muvakkat makbuzlarını Banka Genel MQdlrlllğiine 
gönd.ır;nek veya teahhlitlerini tamamlamak ıuretile aali Eenetlerini ve kazanç paylarını almalan 
menfaatları icabı olduğunu nyın hissedarlarJmıza bildiririz. ('.!488) 

-
Otomobilcilere Müjde 
l adet 28 111odel teneulh açık 

Şevrele ile 1 adet '4 model Forll 
kaptıkaçtı 9aaeai aee!e ntılacakbr. 
Görmek İ•tiyenlu Galata YGkHk 
Kaldırım dibi, Hama• Hkak No. 8 
n 12 de ŞoHSrler PaJan aahlbi Gelt
sell Bay Ali Rııaya mlracaat. Te
ltf•: 49194 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
Ne~ıl Kadıköy lıkclcıi içindeki büfe, 1 Haziran 19M den 31 

Klaunuevvel 1936 tarihine kadar 19 ay müddetle ve açık arttırma 
ile kiraya verilecektir. Arttırma 15 Mayıı 1935 tar.hinde saat on 
altıda yapılacağından iateklilerin ıart:ıameyl görmek llzere hcrgün 
ondan en ik:ye kadar Levazım tefliğ~oe ve arttırmağa iftirak için 
yazah al1n ve aaatte Encümene ielmeleri. ''..!-61,. 
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TIR 
1 • 2 - 3 - 4 numaralı gayet ke~k · n va 
hassas tarafları vardtr ki her bir tnnıfıle 
laakal on defa. tıraş olmak ktlbildir. lJu 
hesapla 5 kuruşluk bir adet HHun tırıış 

bıçağile 40 def& ve ıelak barJıık ile 
bilendilcte yüz defa tıraş yapılmak müm
kündür ki dünyanın hlçbir bıçağında bu 
meıiy.et yoktur. 

ll.11~110 bıçağt istediğiniz halde başka. maı ka 
vcrirlerııe alda.nmayın:z. Taklitlerindm 
sakınınız. Fiııtı 1 adedi 5 kuruştur. 10 
adedi 45 kuruş~ur. 

• HASAN depoıu: Ankara, İıtanbul, 
Beyoğlu. 

i \ 
1 

j Li: · t 

TIRAŞ 
ve 

KREMİ 
çok köpürür ve köpüğü devam eder. Cildi 
yumuşatır ve tıraşı sühuletle yaptırır. Adedi 

25, kutusuz 20 kuruştur. Tıraı Krem Sabu
nunun adedi 30, kı~tusuz 25 kuruştur. 

N 
TIRAŞ PUDRASI 

nefis kokuludur. Kutusu 15, orta 25, 
büyük 40 kuruştur. 

HASAN deposu: Ankara, Istanbul, Beyoğlu 

••••••••••••••••••••••••••••••eo•5e••ec•~eL"-~•~N::,..~~~~~ ·~·~.zy-~~~~o~&~~~·;~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~er 
kadının 
ha~ali .. ." 

Nihayet evinizde bir 

bulundutmak hayalini hakikate çeviı·mek elinizdedir. 

FiAT 
TEDiYAT -

180 
18 

Liradan itibaren 

Ay vade 

Size uygun gelecek şe
kilde teGiyatta kolaylık. 

·s1·FA. DEN·z- En iyi markaya ıaldb olmakla 
1 1 1 - beraber fazla para vermemek. 

Nureddin ve Şeriki, Ankara 

Satış yerleri: A. Vetter, lzmir ~ 
Sahibinin Sesi Merkezi, Beyoğlu - Galatasaray 

1111 

Zafiyeti umumiye, iıtahsızhk ve kuvvetsizlik halitmda büyük fatde ve tesiri görülen 

FOSFATLI ŞARK MALT .J;l·ÜLASASI 
kullanınız. Her eczanede eatll•r. 

'~--------------------------------------------' 

YENiliK, NEŞE, HiSSiYAT ... 

Sahibinin Sesi yeni imli ettiği 
plakları satışa çıkarmıştır. 

1 FE 82-Münir Nureddin : AX 1836 • Urfalı Mehmed Kalfa -

1 

ÇIKAR YÜCE~ERDEN Urfa Türlcüıü: Nail oldum o gelinin beHne 
LEYLA Urfa Mayeai ; Gllle kon dikene konma 

AX 1827 - Mi\zeyyeo Fazilet, küçlik Melahat Y• Beılktath Kemal 
ÇIKAR YÜCELERDEN AX 

1835 
lÇKl MECLiSi 

LEYLA ' BiRER TEK A TALiM 

AX ı 828 • Udi Hrant 
HÜZZAM TAKSIM 
HiCAZ TAKSIM 

AX 1831 • Safiye 
Develer Katar Katar 
Kır oğlanın Dn varı 

AX t 834 ·· Müıerref 
HAYDI GÜLLÜ 

Segah Gazel 
HASTA BiR KUŞ GIBI 

MabmureŞenses veA. Ünal! 

AX 1832ZÜGÜRT AŞIKI 
BANA YAN 
GÖZLE BAKTI 

AX 1833 • Mahmud CılAleddln 
' Gonce Gttller Glblıla 

Saba gaıel: Saçları Sarı Gözl•ri MaYI 

Rumca \'e Alafra'lga plAklar, Telıiz C.ı 
CONNİ, Tango 

AX 1829 NINA, Slow Foka 

Mandolinata ve Havayyan 
MESA NIHTA, Tango 

AX 1830 AYNE SERENAD, Tınıo 

Avyeri 

AX 1837 
DIO SEVDADES 
Yasona Ah Y asena Vah _J .......... ::................ ................... ~ 

Türkiye Turing ve otomobU kulübü himayesinde 

25 Mayıs 1935 de 

Hususi trenle yapılacak olan 
ve 1 ~ 

Seyahatine derhal kaydolunuz 

Otel, Yemek, Seyahat 
2 nci T. L. 95 - 3 Üne~ T. 75 

Yerlerüıizin numaralan ve paaaport mua.me!esi için 

NA T TA 
Acenta!arina müracaat. Tel. Beyoğlu: 44914 - Galata 44514 

,ı ........ -a.+memec!1214 .. &Bilmm!lll .... lml!mDEJE• .. 1:mmE ..... ,/..,. 

İnhisarlar Istanbul Baş 
~ Müdürlüğünden : 

içki satıcthğı tezkerelerinin hükmü bu Mayıs nihayetinde biti" 
yor. Yenilemek gerektir. Haziranın birine kadar tezkeresini yeni" 
lemiyerek içki satanlar kanunen ceıa görürler. 

Kolayhk olmak için Beyoğlu satıctlarma Mayısın onundan Yirın1. 
ikisine ve lstanbul ve diğer mahaller satıcılarına da Mayısın Yirın• 
lkiıinden sonuna kadar gün tayin edilmiştir. Son günlere bırakıl"' 
mıyarak vaktinde müracaat etmelerini rica ederiz. 

Gelecek bayiler nüfus tezkerelerile eski tezkerelerini ve lkiıer 
adet fotografıoı beraber getirmelidir. ••2228,, 


