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bocuı olan ..ı Bayu Perlhaa 
da kocaslle beraber •JBI ufta 
çabımqtır. Şefik ba çalıflla _. 
naıında kafuaaclaa aldıja 1ara• 
dan dolayı ılnlr lialtalaltna tu
tulmuftur. 

Eneli onu Aakarada bir ... 
murl1•te tayin etmifler. Fakat 
lmlrl...U. UYp •ttlll ıcaa uld
ı•bir teker fabrlbuaa aakleclll
mlf. Burada ela •lr balaraalan 
ıeçirdijl içia doktorlar ODA Ka
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Y 1rebataada uld zaptiye kar
••nda J•Di bir J•pı baflamak 
lıeredir. Bu JaplDID Jerİ hazw
laaırken meydana dlrt metre 
murabbaı bllyllldajilnde ıayet 
ma1anaa Wr mozaylk ... 1a çak· 
mlfbr. Hadiledea henh mheler 
idareli haberdar edilmemiftlr. Mo· 
ıaylk ıemln mabarririmlzln 16-
ıUntl pkmlf, aldip bluat tetld· 
kat J•PIDlf •• aemlaia ruminl 
alclarmqtar. Bu tetkibb •naııa· 
da da Topkapı mlileml m&dDrll 
Talaala'• raltlc•ıt n .,.. lew
barı kelldİliae 11et..... Tabiin 
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lngiliz - Alman Anlaş
masına Karşı ••• 

Fransa - ltalya Süel lttifakiyle 
Cevap Veriliyor 

BU iki Devletin MUtterek Avrupai Kara Hu· 
dudu, Kaleden B•tlayerak Brenner Geçi· 

dinde Nihayet Bul11a1ktlr 
Loaclra, 7 (Huull)-Habepıtın m..ı..ı kar 

11•nda lariltereain alclıja wazlyet, Fruu Ue ltal 
yayı, Iİ)aal ve aıkerl bir aalqmıya ıewketmlftlr. 

lariltere, ltalyuun Habeflataada laarbebaMiat 
mani olmak için Ulular Karumaauo harekete ıel
....mı ve Ulullar Kurama niumaamuine ıOn, 
ltaly,ya karwı ekonomik bir ahlaka tatbik eclilm..ı.t 
teklif etmektedir. Hatta IOB kabine toplubaanda 

ltu maksatla Fraaıa nezdinde lbuaıeleaa t•bba. 
utta bulunmıya Parlateld laıilil Hfirlaln mer 
ed1lmeıine karar •erilmiftir. 

Fakat lnglltere bu 111Dak•elerle ••t•ul 
iken P ... n .. ltal~• 11 .. ••k•rl we •lw••I lllr 
..... , .... ~•P••ftır. Parl.te AIAhl...._r 111 .. 
.. ıerın te111l-b11a 98re, bu ••laflll• aalr-1 
bir blrllll• baflan91cldır. 

Bu anlatmaya 16re Fran• U. ltalya arallllCla 
11mr birliji olacak •• iki deYletla man R• 
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Vll•t idare Heıeti 

K.,.,., .. Vereli 
Ziraat \baaka•ndald bufday 

•illtl•all tabldkatma alt vuı,.t 
ltlare H.,etı karan alllradarlara 
teblif edll•lftlr. Vilayet idare 
Heyeti baaka mDdllrl AhHn 'la 

baiclar ·-=rl tefi Suaclla, Nllf amiri A ft&ffelerlai ihmal 
•• ıaUıtbaaldea dolayı llıuma 
mulaak•••l•rlu karar Yermlftir. 
Banka umaml •ldGrl Kemal 
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slr•cek allkı11 .. r11 •• -., ı.ua
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Sokakta 
Başıboş Çocuk 

Bırakılmıyacak. 
Ahırkaptda 46 numarada 

&alAhattln Refika 
- Gueteaizde tahıll ça~ıncla olu 

9oculdamı bafıbot ltırakılmayaeafıaa 

dair haberi okudutum zamaD hem 
ınlndlm, hem de, dofr•JU eöylemek 
lbımgelirae, f8yle bl~ dOthceye 
Yardım. 

Sevladlm; Ç nld fakl' bir ada ım. 
Çocukbnm baadan ıonra ıokakta 
baııboı gezmlyecek, diye •• oa,cıncey• 
daldım neden diyecekıiniı ODU da 
ıöyleyim; Siıı yuıyouuıuz, böyle 
baııbot 40 bin çocak nrmıf.. Halbuki 
paralı olanlar bile çocuklarıaı okut• 
mak için ıorlukla mektep buluyorlar. 

lıte bu 40 bin çocuk nerelere 
yerleıtlrilecek diye dttıUndUm ... 

* 
Nuruo m nlyede Şeref ao· 

k ftmd 38 numar da lbrahlm: 
- Ben bir lfçiyim. Çalııanlann 

ne kadar gilçl kler lçeriılnde ekmek 
plll' aıoı nasıl kazandıklarını iyice bl• 
leıılerdenlm. Verdiğiniz b her içinde 
b al en çok HYindfren çahıan ka
dınlann çocuklan için ana n bakım 
eTleri çılmaaına dair olanıdır. Bu 
itin vabuk baıarılmaaını yGrektea 
dilerf 

Şaşılacak Bir Şey 
100 Fen Fakülteai Talebe
ıinin Muvaffakıyetsizliği 

Son giinlerde, ortam ktep mu
allim muavinliği için Üniversitede 
yapılan imtihanlara, fon fakUltesl 
talebesinden de 100 kişi kadar 
gir n olmuştu. Çok Ş&t&lacak bir 
netle• olarak öğrend"k Jd bunlar· 
dan hiçbiri imtihanlarda muvaf· 
lak olamamıtlardır. 

Esnaf Bankası Ve 
Kaçakçılık İddiası 

Eanaf bankasının eşyaları sah• 
lırken 14 deft rde kopye kağıdı 
satıldığını, bundan dolayı kaçak· 
çıhk ıuçile banka idare heyeti, 
dire}ltörlUğU ve ta1flye heyeti 
aleyhine takibata bııılnnıldığını 
yazmııtık. 

g numaralı lhtlsaa mUddelumu· 
misi alakadarları dinlemektedir. 
Banka tasfiye heyeti bu kağıt· 
lana kopye kigıdı olduğunu fark· 
etmedik ve bir ken ra yığılmıı 
olan hurda kiğıtlarla hurda kAA'ıt 
hesabına satıldığını bildirmfıtfr. 

Yapılan tetkiklerde kiA'ıtların 
beyaz renklı olduğu y ıigara 
kiğıdı olarak kullanılmaya elve• 
riıli bulunduğu anlaıılmı hr. Tah· 
kikat bir iki gUne kadar bitiri· 
Iecekllr. 

Asker TekaUtlerinin Rozetleri 
Umum aıkeri mfitekaitler ce· 

miyetinin, cemiyet üyeleri lçJn 
hazırladığı rozetler, Almanyadan 
gelmiştir. Bu rozetlerden fimdiye 
kadar 95 tane aatılmııtır. 

Ekmek arhı; Baki 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Çeıni Yumuşak uğdaydan Yapılıyor
muş Da Fiat Ondan Değişmiyormuş 

Ekmek narhını her vakit Be· 
ledlye ekonomi direkt~rUnlln 
baıkanlıtındaki narh komlıyonu 
tesbit ederdi. Yapılan itirazlar 
Ozerloe ekonomi direktörü Asım 
Süreyya borıadan aldığı un fiat• 
ları hakkındaki listeleri ve tat· 
Jdklerini d imi encümene bildir· 
miı ve Şarbay muavini Nurinin 
baıkanhğında toplanan daimi en• 
cUmen de bu llıtel r ü:ıer:nde dur-
muı ve Aıım Süreyyayı da din· 
!edikten ıonra ekmek ve fırancala 
fiatlarmı ipka etmiştir. Ekmek ve 
fırancala bir haf ta daha e11kiai 
aibl (11) ve (15) kuruıa ıab'. a· 
caktır. 

Belediyeden ilitikli bir zat bu 
husuata dun bir mubaririmiz 
ıunları söylemiştir: Un fiatlnnnda 
evYelki narhı bozacak ve indire· 
cek derecede bir dUşUklUk ıör
mediğimlz için ekmek ve fıranca-
la fiatlaranı ipka ettik. Fihakika 
Mersin Ye T rakyanın Tekirdağı 
havalisinden gelen aert buğday 
fiatlarında bir az lnit vardır. 
Fakat belediyenin kabul ettiği 
çaını orta Anadolu malı olan 
yumuşak buj'day unudur. 

Ziraat Bankaıının elinde bu
lunan bu mallar henilz ( 7,5) ku· 
ruştan aşağı inmemiıtlr. Bu vaziyet 
karşııında hatıra ıu ıekilde bir 
ıual gelebilir: 

O halde belediye kabul ettiği 
çe niyi değiştirsin. Daimi encllmen 
bunun üzerinde de durur. Hasat 
m vsiminln onu alınmadan taamUl 
haline gelea bu çeşniyi d ğiştir• 
m yl do timdllik muvafık bulmadı. 

* B lediye erkAnında• bir zat 
ıunları söylemlıtir. 

Bizim ekmek için lcoyuduğu· 
muz on bir kurut azami fiattır. 
Bundan daha aıağı ıatanlar da 
olabilir. Belki de çeıoiye uygun 
olmıyan unlardan da ekmek ya• 
panlar Yardır. Istabuldakl fırınların 
ıayısı 300 il aııkbr. Bunlar gtlnde 
tekiz on ağıı: ekmek ltlcrler 
yani günde 16yle b6yle (3) bin 
ağız ekmek yapılir. Memurlarımı· 
ıın adedi ve fırınların dağınık 
vaziyetleri nazarı ltibare alınırsa 
hor fırının her ağız ekmeainden 
numune almaya yetlıemlyeceklerl 
pekAIA anlaıılabilir. Bununla b ra• 
her vaki olan· ikAyetlore ve aldı· 
ğımız nlimunelere ıöre aykırı 
hareketleri görülenleri c:ıalandırı· 
yor uz. 

Zahire Borsasında 
Diln Bonaya 348 ton bağda)' 

ıelmişlir. 
21 O Ton yumutak buğday, 

186 ton ıert butday tah1mııbr. 

Bir, Sütten Zehir
lenme İddiası 

Yeni bir ıütten zehirlenme 
vak'aaı daha olmuştur; Bu adem, 
Taksimde Tarlabaşmda Keresteci 
sokağında oturan Şükrü isminde 
biridir. ŞükrllnUn polise yaptığı 

mUracaate nazaran kendi i, evvel· 
ki sabah tanımadığı bir sütçüden 
sUt almış içmiş, az sonra, sancı 
içinde kıvranmıya başlamıştır. 

ŞükrU, yalnız başına bu işin 
önfine geçemiyeceğini anlayınca 
polise mllracaale mecbur kalmı§ 
ve batına gel nl anlatmıştır. 
Poliı, Şllkrli'yU Beyoğlu hastanc
dne götürmüş ve filhakilCa zehir-
lcmdiii teshil edilerek hastanede 
yalırılmışbr. ŞUkıU, aütU almıf 
olduğu slltçünUn ancak eşkalini 
söyleyebilmektedir. Şimdi polis 
bu eşkal Uzerine. stitçUyU yaka· 
lamaya çalışmaktadır. 

Zorla GUzellik Olmaz, Derler 
Galatada Zurafa ıokağmda 

oturan Reçina iıminde bir kadını, 
doıt tutmak iiteyen Ihsan iımia
de biri kadının, bu teklifi kabul 
etmemesi üzerine dayak atmış 
Ye polisçe yakalanmıştır. 

Fırt na 

Çifte Defter 
Kullananlar 

Gnlatada Bahtiyar hanında 
Finans Bakanlığına bağlı bir 
kazanç beyannamelerini tatklk 
heyeti vardır. eu heyet kazanç 
beyannameleri ve bu beyannam& 
ler Uzerlne bazı müesses lerfn 
muameleleri üzerinde yapbğa inctr 
1 melerde çok 8nemli ıonuçlara 
varmı~tır. 

Elde edilen neticelerde bazı 
mUesse elerln çifte defter kullan
dıkları, bazılannın Terald n k • 
çınmak fçin Ubumıuz ve yer1Iz 
masraflar glSsterdikler teabit edil· 
miştJr. Bunlard n bir mUess seye 
(7) bin lira ceza kesllmlı ve t b
siline batlanmışbr. Cezalandınla· 
cak baıka mile•ı:ıeseler de vardır. 

Bir Hırsız Tntuldu 
Kadıköyd Acıbademde bazı 

evlere dadanan ıabıkalı hıriızlar• 
dan Bekir dOn de ynı cadde 
üzerinde kaymakam mütekaidi 
Mahmudun evine glrmiı çaldığı 
eşya ile kaçarken poliıler tara• 
fından tutulmuştur, 

azaları 
Muhte if Zar rlar Oldu, Bir Kişi De 

Boğuldu Yüzm Bilmediğinden 
--------- --

Evvelki sıünkU fırtın eanasın
d latanbul limanı sularında bir
kaç kaza oldu. Bunl rı kısaca 
kaydediyoruz: 

1 - Kadıköyllnde oturan Bay 
Necati ile hemşire11i ve erkek 
kardeoıi bir kotra ile Fener açık· 
larında dolaımakta iken birden
bire devrilmiş, batmıı, içindekiler, 
kendilerini bin mllıktllltla korta• 
rarak 1ahile ~kabilmitlerdlr. 

2 - Kınalıadada oturon Ka· 
linikoa ile miıaflrl Ahılya aan• 
d lla Ktnalıdan Burgaza geçer
lerken aandalları devrUmlf, gezi· 

......... ·-······-·--······················· .. ··········· 
Yumuşak buğdayların fiatı 5 ku· 
ruş 20 para ile 7 kuruf 20 para 
arasında değişmektedir. Sert 
buğdayların da 3 kuruş J2 buçuk 
para ile beş kuruş arasındadır. 

Yine dün Borsada 328 çuYal 
un 1atılmııtır. Un fiatları 450 
kuruıla 710 kuruı arasında ta· 
hu·vOl etmektedir. 

l lerl denize dökUlmllılor, boğul· 
mak Ozereler iken civardan ge• 

1 

çen Akay ldareılnin bir Yapuru 
tarafından kurtarılmıılardır. San-
dal açıklara doğru ıitmlıtlr. 

3 - 50 tonlu1t Ceylanıbabrt 
Yapuru Beşikta9tan kalkarak 
Katarlıya gitmek üzere yolda 
iken ıuların te1irlle Burıazadaaı 
ıahillerine dUımnı ve karaya otur· 
muıtur. 

4 - Hey bellada deniz mek• 
tehi muallimlerinden Gıyasettiu 
kUçU"- bir yelkenli •andal ile Çam 
Umanı civarında dolaşırken yel• 
ken parçalanmış, aandal devrflmlı, 
kendisi de otraften yetfıenler ta
rafından kurtarılmııtır. 

5 - Beyoğlunda Ağahama• 
mında oturan 13 yaılannda Yako, 
F enerbahçe açıklannda denize 
ıirmiı, bir aralık •uların cereya• 
mna kapılarak bojulnnıftur. 

P•zar Ol• Has•n B. Diyor Ki: 

Temfuuz 9 

Tarihi 

Bir iki 
Satırla 

Merinos Y etlştlrm k içi 
Merinos koyunu yeti tirm 

çlfllğf ne gönderilmek llzere K 
racabey baraaına alınan 25 k 
ıehrimize gelmiştir. 

ıt lf- • 
CelAI Bayar1n Ru&Jll 

Seyahati 
Ôkonoml Bakanı Celal Bay 

yanında sanayi erkAnmdan ba 
kimselerle beraber yarın Rusyay 
ıJdecektir. 

* .. .. 
Rusyaya Gidecek Uçak 

Tal ebesi 
Hava kurumu, Ankaradan son 

ra lzmir ve Istanbulda da açaca 
Tnrk kuşu kurumuna muallim ye 
tlftirmek Uzer• sekiz genci Kırı 
ma Hoktebeu yllksek Plan6 
mektebine gönderrueğe karat 
Yermiştir, 

* * * 1449 Yllhk Bir Lahet 
Amasra - Burnd y pılan bit 

araştırmada l 449 yıllık bir liihld 
bulunmuştur. Bu lahid Pontua 
kırahnın oğluna ve 15 yaşı . 
dakJ karısına aittir. 

... ıt * 
Muallimlere M sk n ed 

Dk okul baş mualllmleri JI 
mnfettlşlere v rilen m sken b 
deli ve makam tahsiaatı 935 şeb 
hlltçeılnln taıdlklnden sonra v , 
rllecektir. 

.. * .. 
l&tanbul Adlly MUf ttl il 

Açık bulunan lstanbul adlly 
baımllfettişliğlne birinci sımf 
adliye müfettlılerlnden Rab 
tayin edilmi§ ve vazife11lne ba 
lamııbr. 

Jf. * .. 
Kllyo Otob 

Taksimden Kllyosa otobUt 
eferleri yapmak için belediyey 

mOracaatlar yapılmııtır. B lediy• 
yolları tetkik ettirmiı bazı yerleri 
çok dar o!duğu için şimdiki otOf 
bll•ler karıılaşınca yolun kapana, 
cağuu anlamıştır. inleri daha del 
otobUsler yapılara Kilyoı ıefert 
lulııe mlliaade edilecektir. Filorya 
için belediyeye hiçbir mUrac at 
Taki olmamııhr. 

* * * 
Etıbba Od sı V Doktorl r 

Etlbba odaaı odaya yıllık ai. 
datlarinı vermlyen doktor, eczacı 
ye dişçiler hakkında takibat 
baılamıştır. Y ıdincl icra dairesin 
aldatlann tahslll için birçok do 
tor Ye •cıacı ismi verllmiştlil 
Maamaflh bu doktorlardan birçok 
ları doktorlukt n vaı:g çtlkleriııl 
blldlrmektedlrler. ......... -------·-··-.. 1 
Dahlll Haberlerimiz Bura1 
d• Bitmedi. 10 uncu eayta• 

mızda Devam Ediyor 

R m vata· d .· ş - Hasan B., ne der· ı 
F

0 n? Venlzelos }
0 

e bir: .f y:ler yumurt• 
lu ... Lr •.• 

... Y etmiı iki yaıına gelı:nif, bir ayaj-ı 
çukurda imiş ammR •.• 

1 

... Yine de ölOmdon korkmuyormuf··• 
Ne denin buna ten? 

Ha1an B. - blanmıpn yağmurdan perv ıı 

olmaı. Zaten mllle oaıarında ölmGştO, artık 

neden korkacak? 
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r 
1 Hergün l Resimli Maka:e r ~ 

Sözün Kısası 
a Aradaki Fark a 

Devlet Otoritesi 

• Yine Deniz Hamamları 

• 
Devlet Otorite•i 

lamet Lıönll bükômeünln mem
lekette kurmaja çabfbğı •• ftze· 
rinde titizlikle titrediği itlerde• 
biri de devlet otoritesidir. Hattı 
devlet otoritealni bozanlara karıı 
ceza kanununa maddeler kon
muıtur. 

Fakat de•letin otoriteılni, yi
ne en ziyade onu korumağa me
mur olanlarm bozmakta olduk
ları görüJUr. 

Meseli akşam llzeri Tahtaka
leye uğrayınız. Belediye memur· 
ları ile seyyar sahcdann saklam• 
baç oynadıklarını g5rUral\nllz. 
Memur görUnUr görünmez 'gezgin 
aatıcdar klife ve lıportalarıoı 
omuzhıyıp kaçıı yor, diğer bir kö· 
ıede konaklıyorlar. Oralarda ny· 
yar satıcılık ya yasaktır, ya de
~ildir. Yasaksa, neden bunun 
önüne gcçılemiyor Hı seyyar sa• 
bcıların devlet otorltealle Adeta 
alay etmelerin• müsaade olunu
yor. 

ikinci misa!: lstanbulda her 
sıUn beı on randevu evi kap.ılı• 
lır. Fakat lSte taraftan yenileri 
açılır. Randevu eYi açanlara ne
den devlet otorite1i tanıtılamıyor? 

Belediye muayyen bir ekmek 
çeınisi yapıyor ve buna bir narh 
koyuyor. Fırıncılar belediyenin bu 
emrini biçe sayarak hem çeınlyl 
boı.uyor, hem fiatı istedikleri gibi 
kırıyorlar. O halde belediyenin 
devlet otorltHinl tehlikeye kor 
muının sebebi nedir? 

Bunlara benzlyen daha ıoa11uz 
misaller sayabiliriz. 

Baıbakanın bu kadar kuvvetle 
kurmak istediği deYlet otorlteal
nlnin b~yle bir oyuncak haline 
getirilmesine neden mUaaade olu
aayor? 

~ 

Yin• Deniz Hamamları 
Pazar gUnll bir arkadaı deniz 

hamamlarından birine gidiyor. 
Orada bir çocuiun ölUmllnı şahit 
oluyor. 

Bu çocuk denize dalıyor, baıı 
tellere takılıyor, kan içinde da
f8rı çıkarılıyor, bir doktor aranı• 
yor, yok... Yaraları panııman 

için boz, iıpirto, oksijen aranı• 
yor, yok. 

Çocuk bajıra pj1ra, davDne 
çırpana caa veriyor. 

Bu çocuğun bayatından kim 
mesuldnr? 

Dllnyanın hiç bir yerinde plij
lar ve dıniı: hamamları bu kadar 
baııboı bırakılmıı değildir. 

Her deniz hamamında maaılı 

•• muvazzaf bir can kurtaran 
memuru ile ilk tedbirleri almıya 
memur bir doktor veya hasta 
bakıcı bulunur. Bizde bunların 
hiç bld yoktur. 

Açıklarda denize girip boğu· 
lanlar, sandal ve yelken kulJan• 
masını bilmedikleri halde tek 
başlarına denize açılıp bir daha 
dönmeyenler de baıka. 

Bir yerde yurttaıların hayat· 
ları bu kadar ihmal edilirse, ora· 
da hayatın ve yurttaıın kıymeti 
)'ok demektir. 

Baıbakan Vanda 
Van, 8 (A. A.) - Baıbakan 

ismet lnönft bugQn Vana gelmiştir. 

Mide, Barsak ve Karaciğer 
raha tsı:zhklarrna 

AFYONKARAHiSAR 
MADEN SUYU 

\ 
I ,,,, ' 
}{. ~ 

Kadınla erkek araıındaki farkı goıtermek için yapılan 
bu reıim, iki clnıin hayattaki rolünü de anlatmaktadır. 
lklıi de bqlanaa elektrik cıhaılan yerleıtirmlolerdir. Fakat 
biri, baokelarına daha güzel görünmek makaadile uçlarına 
ondülisyon yaptırmak için, öteki bütün ineanhğa faydası 
dokunncak bir keşif yapmak maksadile tecrübe için. Biri 

büUin cem yet, bıitıin insanlık lçın çalııı) or, . otekilı k ndl 
süıü ve zi ne ı için. Kadın ıüsune Ye uynetıne duşdukçe, 
belki guz lleş yor, ilahi o.ı~~ktan , tızak.la~ıyor. AD~lık 
vazife ını unutuyor vı kendı11nı aatı ık bır matah halıne 
getiriyor. Kadının ideali bu degildlr. Bizim istedi· 
ğimlz kadın, lc~oratunrda çalııan kadın, yuva ında yav-
ıueuııu bii~ uten ı na lır. 

'=-=-====-===---o-~-
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SON TELGRAF HABERLERi 

Yunan ·eclisinde Bir Hidise 

Sakallı 
Adamlara 
Dair 

._ _____ Server Bedi 

Yollarda, hep ayna tipte bir 
takım sakallı adamlar peyda 
olmıya baıladL lıtanbulun her 
köıcsinde bunlara teaadltf ediyo
ruz. Çoğu matruı halk aruanda 
okadar göze çarpıyor!ar ve gi,>i• 
nişlerlle, yUrüyUılerile, bakıılarile 
biribirlerlne okadar benziyorlar 
ki esrarengiz bir sakallı adamlar 
cemiyetinin mUıterek üniformalı 
adları zannedilebilirler: ince, sık 
ve uzun ıaçlar, ıolgun bir beniz, 
aöl suyu gibi durgun, çi:zgiaiz, 
kır ııksı:z yüz, koyu ıiyab, biraz 
dağmık, fakat temiz ve yumuıak 
sakal, ince bir boyun ve g••ıek 
bir yakalık, bol ceketJi siyah bir 
elbiıe ve hiç gUlmeyen yfizlerin
de, gl>rdükl~rl manzaralara bol 
miktarda hulya karııtıran, mah
zun, dalgın, rüyalı gözler ..• 

Her biri bir mualllm Naci'yl 
andıran bu şair edalı adamlar 
kimlerdır? birden bire nereden ve 
naul peyda oldular? acaba sinema 
urtistlerioden biri yeni bir ıakal 
modası çıkardı da onu taklit 
edt!n Kadıköy gençleri bu kılı· 
ga mı girdiler? 

Hayır! bir az dikkat edince 
anlıyoruz: Bunlar, kılıklarını de
ğittiren rahipleridir. Eskiden dini 
elbiselerile beraber 1akallarana 

Müfrit Kralcılar Şı·mdi Cümhuriyetçi ::0::%:~:::=:.;!:fı.: ::: 
ran kıllar, umumi koıtUmlerile 

Olduklarını IlaAn Ediyorlar !::!yo~~ıkll ettiği için ıöze 
V • bugtın sakal, yasak edilen 

Atlna, 9 (Özel) - Mecliıin rahip kıyafeti yerine dini bir 
dlln geceki toplantııanda müfrit Dart. .l .k ııtalganlar Boguna allmeti farika oldu. Sakal demek 
kıralcılardan ıaylav Stratoı 11ki r~ lCl l adeta ya papaz, ya boca de-
Kıral Jorj'un aleyhinde şiddetli Uabeşİsf ana mektir. Ahret adamlarlle dUnya 
bllcumlarda bulunarak tabtıaın '7 k fl ı adamlan arasanda bu kadarcık 
mubafazua lçla yaJdDe aJta DA• J asa "#' Q 'ar bir fark da çok detlldfr. 
:ana karta•• didim ...... kabul ~ aıınıg rı4 Ketkl berkH yapna, mHle-
etmit taht dUıkllaQ bir ac:lam ol- B ) • t d y • Napoli 9 (A.A.) - Pre..... tine, kanaatine pre :rfta:OnGn 
dutunu ıGylemif, aonra ken- u garıı an a enı Marla •• Merano npurlan siyah kıllarına bir tekil Yene de pnç 
diılnln Cumhuriyet taraftan K Ç k gömlekliler mlifreHlerinl •• harp ~melt için bıyıklaram kazıtan 
bulunduğunu Ye hllkiimetin ya· anun 1 tı levazımını taiıyarak doğu Afrika- ihtiyarlarla yqlı •• kimli s6rla-
pılacak ;enel oy için tut• ·· mek için sakal ko7Yeren gençler 
tuğu yola protesto makamında Sofya, 9 ( Ozel ) - Bulgariı· ıına hareket etmittlr. bu huylarandan vaza•çseler •. 
saylaYlıktan istifa ettiğini ıöyl•· tanda siyasal parti ve teıekklil· Cumartesi G •• d - -
yerek meclisten çekilmqHr. lerln kaldırılmasına dair kanun un e- iki Devlet Başka-

Bundan sonra söz alan Ora· gazetelerle ilin edilmlıtir. Bu t• kJ • T 
gum•• " cımburiyetçi olduğunu kanunla siyasal guruplar, teıek- ı er.ı am nı Görücecekler 
tekrar Uln ederek kabineye kUller ve toplantılar tamamUe v ) k r 
ayn11k (muhalif)lerin de glrm•· yasak edilmektedir.Ağızla, yazıyla erı ece Bu Görüımelere Çok 
ılnl Ye ıenel oy'uo böyle bir yeaair suretle siyasal propaganda Ankara, 8 - Vekiller heyeti Önem Veriliyor 
kabln1t tarafından yapılm&1ın1 yapanlar 3 Mn• bapiı •• 100,000 cumartesi gtınlerl iıçiye tam ye.- B k 8 ( A A) K ı K 
lstemlıtlr. leYa para cezasına çarptırılacak· miye 'terilmesl için bir kararname 6 reı, • - ra a· 

CUmhuriyetrl aazeteler bu lardır. Ordu araaına da llyaset b B k rolun, yakında Sinaya'da Yuaoe-
T • k 1 d azırlamqtır. u ararnameye b p p 1 hldiHlerf bOyOk ıe_.n,.le karıı· arııtıran ar a •:>n• cezayı h f d 3 dl"' 1 lavya ıaltanat nal i reu aa 

.,., T '-l dl göre a ta a saat ger gftn ere 1 kt d. lamıılardır. görece• er r. k k ile görllfeceif aöy enm• • ır. 
Siyasal maksatla kurulan bl· ta &im edilece ve cumartesi gll- Romanya Dıt bakanı B. tltl-

Yenikapıda iki 
Vagon Devrildi 

Dnn ıece saat onda Y enlka· 
pıda bir trea kaz&11 olmuı ve 
bu yOzden gece trenleri itl•1 .. 
memiştir. 

ÇerkeaköyOoden gelmekte olan 
marıandiı treni Yenikapıda dur· 
muf, arkaıındaki iki vagonu ma• 
ka1a bırakmlf, tekrar yoluna de-
vam etmiıtlr. 

Tekerlekleri sıkılmamış olan bu 
iki bırakılmıı 1· oon harekete gel· 
mit biri aağ,diğ i desol tarafa dev· 
!'ilmiştir. İnsanca zayiat olmamıı· 
tır. fakat yol kapanmış, rece 
aabaha kadar çalııılmak suretile 
ancak açılabilmiştir. 

tftn kUltllr, ekonomi YE:salr ku- nl saat ı 3te tatil yapan lıcfye leakonun bu gGrUtmede hazır bu· 
ramlar, teııkkUller, kooperatif ve tam ye•miye verilecektir. lunmak üzere memleket• dlSnece-
ıirketler kapatılmaktadır. Dağıl· Kondilis Musolini ile al bildiriliyor. 
mıyaa bu aibl tetekküllerden 5 Konufuyor Siyaıal mabaffl, bu g&rUıme 
binden 300 bin levaya kadar ile A•uaturyanm Hababurglar 
para ceza11 abnacaktır. Roma, 9 (Husuai) - Musollol baklanda alm11 'Oldup tedbirler 

bualln Yunan As Bqbakan ve d b. il · 2 - kt dl Reiim aleyhinde neırlyat ya• • K d k araaın a ır aı a..,..me e r · 
~ SU Bakam Jeneral on illsl •· 1 f • S ' ) 

paa gazete •e mecmualar da ka- bul edecektir. sparta rtıca uçıu aranın 
pablacaktır. Bu gibi gazete ve Zelzele Beraati 
mecmuaların sahipleri hapis •• Isparta, (Huıuıi) _ irtica töh· 
para cezalanna çarptarılacaklardır. Don saat 19,25 de ıehrlmlzde metile iki ay kadar enel tevkif 

Jandarma Programı 19 uniy• kadar dnam edea Ye edilen ve mahkemeleri esklıehirde 
Ankara, 8 - iç işler Bakan· biraz korku Yeren oldukça fiddetJi yapılan 25 kifl meni muhakeme 

ı d ı bir zelzele olmuıtur. Bu zelzele karan alarak buraya d6nmDtlerdir. ığı jan arma çin bir program Yunaniıtanda Kefalonyada olmuı, • 
hazırlamııtır. Bu programa g6re burada da hlasedilmiıtlr. Kefa· - - - ~-' ... · '"···-· -···-·-
1941de jandarma ıayısı 37 bini lonyadakl zelzelenin çok şiddetli Acı Bir Ölüm 
bulacaktır. Jandarma} a koYala- Ye oldukça zararlı olduğu tahmin Şehrimizin muteber tüccarla· 
ma ve yakalama iılerinde gerekli edilmektedir. Henüz tahillt rından Ali zade AbdUlkerjm uzun 
Yasıtalar verile~ektir. yoktur. zamandanberi düçar o duğu baa· 

talıktan kurtulamıyarak dlln ak· 
r-:::.....,.----------------~-----~-----------~---------------------------------------·~ ıamrahmeti rahmana kavuşmu~ 

Is T, r:' R /NA N / S T E R J NA N M A / tur. Cenazesi bugün ögleden 
L sonra saat 3 de Kadıköy Fener• 

Dün, yine bu sütunda bir srkadavın başka baıka 
ecıı:anelerdt aynı ilôç için başka baıka fiatlar istendiğini 
anlatan hikayesini yazınııtık. 

A)nı vak'a dün bizim baoımıza geldi: 
Birkaç ıun evvel Beyoğlunda blyttk ıcıanelırden 

birinden bir kutu talk pudruı almııtık, biıden 80 kurut 

almışlıırdı. 
Dun aynı pudrayı Sirkeci eczanctleıfoden birinden 

aldırdık: 20 kuruı iltedıler. 

Aradaki (ark biç bir ıekildı izah olunamaz. Aynı 
'ehir içinde aynı mal için birl 80, diğeri 20 kurut 
iıtiyor. 

JSTER iNAN iSTER iNANMA/ 

1-.-------------------------------------------------------------------------------· 

yolunda ağdat caddesindeki 171 
numaralı haneden ka dmlat k 
K racaabmetteki aile makbereı·· 
ne cıefnedilecektir. 

Vea-,ızelo• Ve Ke11 .. ı ... 
On11u bu buıusta lngıl:z gazt:tecİ• 
lere yaptığı müteeHırane baıılı hal 

~5 ınct a&yııun zdadır --
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Marmara 
Kıyılarında 
Son Posla 
Çok Bakımsız Kaza Mer

kezi ; Şarköy 
Şarköy, (Huıusi) - Marmara 

kiyılarında sessiz ve ruhsuz gö-
rUnen bir kasaba vardır. Şarköy 
Mürefte nahiye<ıine oldukça düz· 
bir şoae ile bağlı olan bu kaza 
merkezinde kahvelerde isan ka• 
labahklığı göze batacak derecede 
çoktur. Şimdi ise mevsimi olması 
dolayısiltt bu hal ln1ana hayret 
veriyor. Kasabanın belediyesi 
iratsızhktanmı, nedendir, bilin
mez belediye vazife!eri ögüne
cek kadar iyi görmemektedir. 
Sokaklarda pisliklere ve çirkin 
manzaralara dalma tesadüf edi
liyor. Hele be!ediye daireıi ya· 
omdaki tahammU edilir pislikler
den değildir. Yere .bir çukur 
kazılarak bunun Uzerine derme 
çatma tahtalardan yapılmıı olan 
halloın ağzına kadar pislikle 
dolarak taıtığı ve civarı kokuya 
boğduğunu, fakat bir tiirlU ça• 

Malatya Yeni Yapılarla En 
Modern 

Malatya (Huıusi) - Malatya· 
nın çok eaki devirlerde kurulduğu• 
nu bize; bu glinku Malatyamızıo 
yanıbaşında tarihi izerlerle dolu 
bir harabe • ki ona eski şehir Ye 
aşağı tehir adanı veriyorlar • iı· 
bat ediyor. Bu bir yığın harabe· 
de geçmişin muhtelif deYirlerlne 
ait fzerler var. Bunlar eıki Malat• 
yanın bir çok istihaleler sıeçlrdi· 
ğinf bize öğretiyor. Bu gUnktl 
Malatya eski Malatyanın sekiz 
kilometre cenubuna yapılmıttır. 

Gcçmitte uzun } ıllar yaşamıı 
tehirle bugünkü tehirler arasrnda· 
ki ıonıuz farkları isbata biricik 
delil varsa oda Malatyadır. Aşağı 
tehir kuru bir ovaya yapılmıi dar 
sulu bir yer iken bugünkü Ma· 
latya yem yeıil bağ ve bol mey
Ya ağaçlarının çerçevelediği düz 
bir alama ortasına kurulmuş ve 
her çetlt yenilikleri sinesinde top· 

1 

Şehrimiz Oldu 

Malatya lııtaıyonu 

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

Kızılv· randa Çekirge 
Af eti Başgösterdi 

-- .. ---.... -. .......... -·---··. 
resine bakılmadığı lnamlacak ' 

lamıı olan bir ilimizdir. 
Buraya yenilik yurdumuzun her 

Bu Çekirge Şimdiye Kadar Görülüp 
T anınmamıf Bir Cinse Mensuptur t•Y midir? 

Kasabanın birçok evleri harap 
Ya tamire muhtaç olduğu halde 
imar edilmemelerı ha. kın pek 
parala oJmadığın göıteriyor. Bu· 
raya iki saat m11afede olan 
MUrefte nahiyeılndeki Jnıaat 
faaliyetini gördUkten sonra kaza 
merkezinde bu faaliyetin daha 
fazla olm&11 beklenirdi, halbuki 
İf akıinedir. 

Kaaabada yatılacak temiz bir 
otel olmadığı için gelen mf11flrltr 
a•ceyl kahve k<Sıelerinde peyke 
Uıerlnde geçiriyorlar. 

Şarköyde temiz bir lokantada 
yoktur. Y alnıı buraya gelen ya• 
hancılara oldukça temiz Ye iyi 
yemek veren Alman Hasan iımin· 
dı çalşkao bir yatandaı olmasa 
herhangi bir mi&afir Peynir ek· 
mekten baıka bir ıey bulamıya• 
cak.. Şarköy balkı umumiy•tle 
çlftçldirler, Fakat çiftçilik de 
çok ıeridir. VAsl arazi içinde 
ekiU arazi biç denecek dereceae 
azdır, halk kendi ihtiyaçları nlı· 
betinde zer'iyatta bulundukları için 
ihracat pek azdır. Bujdaydan 
batka bir mllctar tUtön ve koza 
Jellıtirllmektedir. ·-----

lneboluda 
Şehrin Her Tarafı 

Elektriklendi 
lnebolu, ( Husuıi) - mevcut 

elektrik makinesi ı•hrin ihtiyacı
na klff gılmeyor, bir kısım yer· 
ler itıiz kalıyordu. Belediye l 20 
begyir kuvvetinde yeni bir maki· 
ne getirmiş Ye eaki makine ile 
beraber çalııtırmaya başlamııtır. 
Bu fiUretle ıebrin her tarafı ışık· 
lanmııtır. Şimdi halk elektrik fi· 
yatlarının ucuzlamasını beklen· 
mektıdir. 

--....--. .... ...._ ................. _. ....... .---. ...... 
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, yönünde olduğu gibi cümhuriyetin 
doğumundan sonra gelebilmittir. 
Demir ağın üzerinde her Malatya• 
Jmın ve her yurddaşın kulaklarını 
aevioçle çmlatarak gelip geçen 
tirende bu yeniliklerin başında 

bulunanlardan biridir. 
Modern yapılar, sıhhi mUe&Se· 

ıeler, ıarımızın geceainl gUndUz 
kadar aydınlatan elektrik ı,ığı, 
bilgi v• ilim tohumları eken ge· 
niı kUltUr alam, bol ve tırıl ıml 
akan ıular esasen tabii ve gUzel 
bir görilnUmU,I aağlam ve yabis 
bir ha•aaı olan Malatyayı ıüsleyen 
cumhuriyet eserlerinin en önemli
leridir. 

KUltllrUn parlak ııığı Malat· 
yayı lıtenildlğl kadar aydınlata-

bllmiıtir. BugUn yorulmadan ller• 
leyen Malatya tam teşkilatlı okul-

ları ve llae gibi bir irfan ocağını 

bağrında taııyor. 

Yakın geçmişin cennet kadar 

Konya ( Özel ) - Kızılvlran 
nahiyesinde çekirge Uremiıtir. , 
çekirgeler Kızılvirandan baıka 
lnlüce, Haeanşıh, Bülünya, Ça
murlu, lret köylerinide lıtili et• 
miştir. Bu çekirgelerin cinsi henllz 
tayin edilmemiştir. Şimdiye kadar 
tanınmamıt b:r cins olan bu çe• 
klrgeler uçmamakta, sirayet 18· 

balarını da buna rağmen çok 
çabuk aeniıletmıktedirler. Müca· 
dele başlamıştır. Cinsinin tayini 
için de Tarım Bakanlığına bu 
çekirgelerden nümuneler gönd .. 
rilmittir. Çekirgeler Beytehire 
doğru ilerlemektedirler. ilbay 
Cemal Bardakçı, Tarım bölge 
direktörü Tevf ık, Ereğli tarım 
işyarı Mustafa bizzat ıavaşma 
alanında çalışmaktadırlar. 

······························································ güzelleştirdiği Malatya geleceğin 
parlak nurile daha nasıl ışıldaya· 
cak kim bilir? 

Vamık Fa1k Gezer 

Yozgat Halkevinin Önem
li Bir Kararı 

Dilenciliğe Son Vermek İçin Ne Kadar 
Y okıul Varsa Himaye Edilecek 

Yozgat, ( Huıuıt ) - Halkevi 
ıenlş bir çalışma programı yap· 
mııtır. KöylU yurtdaılara kolay· 
lık olmak Uzere Türkçe Soyadları 
hazırlamıf, bunu bir kitap ıeklin· 
de bastırarak köylUler• bedava 
dağıtmıya karar vermiıtlr. Ev ban· 
doıu her gUn Alay parkında çal· 
makta ve halkın muıikl ihtiyacı• 
m karıılamaktadır. içtimai Mua· 
venet ıubesl liH ve ortamaktep· 
lerde okuyan 10 talebeyi himaye• 
sine almıı, bunların yiyeceğini, 

giyeceğini Ye okumaları lçla IAzım 
olan malzemeyi temin etmiıtlr. 

Komıu kasabalardan liaey• gelen 
talebe için de on yataklı bir yurt 
açmııhr. Ayrıca Uç ay içinde 
375 ha&ta köylU tedavi edilmiı, 
180 k~ylUnUn UAçJarı bedava yap· 
tırılmııtır. Şimdi de fakirler hlma· 
ye edilmek ıuretile dilenciliğin 
önUne geçilecektir. Spor iti Uze· 
rinde de çok çalışılmaktadır. Spor 
alanında yeni bir bina kurulacak, 
cirit oyunlarının kökleımesi için 
yanımalar tertip edilecektir. 

................ _ ........................................... .. 
Kuyruklu Arif 

Bir Y aıında Bir Çocuğun 
20 Santim Kuyruğu Var 

Giresun (Hususi) - Buradaki 
hastahaneye Arif adında bir ço
cuk getirilmiıtir. Bu çocuğun 4 
&antim kalınlığında Ye 20 santim 
uzunluğunda bir kuyruğu vardır. 
Kuyruk siyah ve tUylUdUr. Anne· 
ıl amellyat yapılarak bu kyru· 
ğun keailmeaini istemltlir. Y akm· 
da ameliyat yapılacak, Arif kuy• 
ruğundan kurtulacaktır. 

Emette Sugdiç 
Emet (Husuıl) - Gençler 

Birliği yıllık toplantısını yapmış, 
yeni üyeler kaydedilmiş ve 23 
Tem muzda halka Genel Sugdiç 
verllmHİ kararlaıtırılmıwtır. Sug
diçta zafer piyeai oynanacak, 
muılkl kolu tarafından bir kon· 
Hr nriltcektir. 

........................................................ '\ .. :-... 

Yarım adam Kenan ip thtündı 

Bir Garibe 
Yarım Adam Bitli&te Cam

bazlık Yapıyor 
Bıtlis, ( Huıuat) - Burada ip 

canbazlığı yapan Emin Kenan 
adh bir adam vardır. Emin Ke
namn yarı belinden aıafııı yok• 
tur. 15 sene evvel ipten dUımUf, 
yarı belinden aşağını kaybetmit· 
tir. Fakat yine &an'atına devam 
etmekte, bu iti• geçinmektedir. 
Emin Kenan KadtköylUdUr Ye iki 
&enedir Anadoluda dolaııp can· 
bazlık yaparak para kazanmak· 
tadır. 

Taşköprüde 
iki Spor Kulübü Birden 

Kuruluyor 
TatköprU (Husuıi) - Kayma• 

kamlı ktan kurum iınl istenilen 
Göklrmak ve Genç spor kulüp• 
!erinin kurulması için izin veril· 
miştir. Böyle iki kulUbün birden 
teşki l kasabamızda heyecanlı bir 
spor yarıtı başlıyacağma alamet 
gibi görillmektedir. 

Hem Parasını, Hem 
Canını Almışlar 
Bayburt (Öze') - Sürmeneye 

26 hayvan yükü buğday satarak 
dönmekte olan Hartlı Zar:f dö
nüşte kemer mevkiir de öniine 
çıkan iki kişi tarafından ö'di.lrül· 
mUş, Uzerindeki paralar al.nmış· 
tır. Yapılan araştırmalnr sonunda 
katlller yakolanmııtır. 

Temmuz 9 

1 
DIJnga llcti•al Habe,.leri 

1 
Normandi Vapu-
runun Rekabeti 
Karşısında 

Hambura (Özel) - Normancll 

Alman /ıü- vapurunun kazan• 
k 4m•tl lca· dığı töhret Ye 

bundan Franıız 
ırarlar alacak deniz ticareti lçia 

çıkan propaganda Almanlan 
dOfUndUrmektedir. Bu auretle 
yukarı AtlAntlk denizinde Franaız• 
farın yanında çalııabUmek için 
birtakım tedbirlere baş vurmak 
lıtetindedlrler. 

Alman bOtçeslnin Normandl 
gibi bUyllk bir vapuru bugünlerde 
lnıa ederek denize indiremiyeceği 
maltım oldutundan fimdilik daha 
mütevazi bir rekabet yolu aran
maktadır. Kuvvetle ıöylend:ğine 
ıöre Almanyanın yukarı atlintikte 
çalııan Alman traneatlantik kum• 
panyalarma para Ue yardım 

etmesi vo bu yardım &ayeaindo 
konfor ve diğer noktaların ııliba 
ve bUAkfı ücretlerin indlrilmeal 
yolu ile ecnebi kumpanyalafln 
UstUne çıkmaktır. Bu yılın ilk 
dört ayanda Almanlar yukan 
atlintik denizinde 13800 yo!cu 
taııdıkları halde logilizler yalnız 
13000 kiti taıımışlardır. Bu iki 
kııım da Almanları biraz teaeUi 
etmektedir. 

* Sofya, (Huıuıt) - Yunanı .. 

Yana1tlıların tandan gelen bir 
Bal aarbtnn- h •Ye t' buradan 

• ı ık a r clnalnden 
dan alıı 880 inek Ye da• 
v•rlıl mııhk f çln de 20 

erkek manda matın almııtır. Bun
ların bir tekine 5000 leva Yeril• 
mittir. 

Bura gazetelerine Burıazdan 
blldlrfldlğfne ıöre, Yunanlılu don 
akıam Pireye harelc•t eden bir 
Yunan vapuruna 7,000 baı kuıu 
ye koyun yllkletmlılercHr. Bundan 
enel Yunanlıtana eatılan kuzu 
ve koyunların ıayııı 14,500 ti 
bulmuıtu. 

Gazeteler, kııa kadar tekrar 
gelecek olan Yunan heyetinin 
alacağı hayvanlarla ılmdikilerl 
50,000 1 bulacağını kaydetmekt .. 
dlrler. 

* Tokyo' dan yazıyorlar: Mançur-

Sovget/er ya ılmendlferl .. 

J 
rlnin ıatın alını

aponga•a ıında y a p ı I a o 
34 gemi ıs- kon tor at oya bu 

marl adı paranın bir kı .. 
mının Japon malile ödeneceil 
yolunda gizli bir madde konul
duğu anlaıılmııtır. Bu maddeye 
uygun olarak ta Sovyetler Japon 
destgihlarma 24 vapur ısmarla• 

mışlardır. Bu vapurların ekserisi 
tllep ve petrol nakline mahıuı 
gemi) erdir. 

•ııc 
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9 Temmuz 

Arsıulu al 
landa Ölçü 

Ayarsızlığı 
Bir saman olduı Japonya Çin:in 

Gaerfn• uldırdı. Koca Mançurl kıt•· 
aını aldı H&ll dn biçarenin ııırtlaA"ına 

• H lbukl Çln'do yapıımıı bırakmıyor. • ' 
japonya'da Ufualar Kurumunun Oy•· 
lerl idiler. Japonyııaın .bu bereket 
tanı Cenevre'de clbettekı tanlp edl· 
lcmczdl. Bu h klkat ortaya yurulunca 

J 'nın canı ııııkıl<h. Ulualar aponya ı 
Kurumundan çekildi. O saman, h ~ 
kimse Japonyc )aakkıada araıuluul 
zecri t dblr almaktan bahHtmedl. 
Bllhnsıuı bir klllm Franaıı ııaaetolerl, 
b~ nevi lhtlmcıllerln ale7hlnde bile 
bulundular. logilb:ler İlt, b67le bir 
tedbiri akla getlrmedil r. 

* ltalya Haboıistanı ele geçirmek 
istiyor. Onun bu isteğin\ her ne kadar 
Frıınea dest kllyorsa da lnglltere buan 
kar ı gelmek istiyor. Dah ılmdldea, 
lealya'ya karıı lktiudi bir boyk,ot 
mevzuubahı olduju takdirde B rlln Je 
Amerikn'nın dUıOncelerlnl 8ğrcnmek 
için Alman ve Amerik~ hGkAmetl rine 
mUracaat etmlıtir. lngilterenfn bu 
muhalefeti karıııında ltalya'da tıpkı 
Japonya gibi Çennredea ayrılrnıı71 
dUtDn mektedlr. 

Fakat jeponyn hakkında tatbiki 
akla gelmeyen blr tedbir onun hak· 
k1nda caiz görOUlyor. Fr ıa iH, bu 
ahtlmnli iddetle reddediyor. Niçin? 

* Yeni ıllilhlar ve hele tayyare 
tehl!k sl karıııında lngUlı. lmpımı· 
torluğunun alyasası yeni ycaı veçheler 
de almaktadır. Şap denizinin tlmol ve 
ark noktuında bir toprak parçası 

ve bir körf z vardır ı Akabe. 
Buraııı, Şerla Arkay hükümetlnla 

m lıdır. Fakat lnıılltereıaln elinden 
kurtaramıyor. Bunun içia UlU1lar 
Kurumuna bile bnfYUrulmuıtu. fay• 
dıı.aı:ı. İngilizler, burasını dOnyanın en 
baycık bir deniz n hava GuQ hallae 
getirmektedir. Nitekim Ba1ra körfe· 
&indeki Bahreyn adaları da yine ayaı 
mııkeatla muazzam bir hna a .. a 
haline konulmaktadır. 

Halbuki lran hilkQıaetl d• bu 
adanın hAklmlyetl lı:endlsJnt alt oldutu 
lddlaeındadır [1] 

Buna rıığmen ve fran ltijkemetlaln 
bu ndalar hakkında Uluılar Kuru• 
muna bir mOrneaatl ol.Juğu halde 
fnglliıler, buralarda harıl harıl lıtih• 
klmlar yapmaktndır. 

Demek oluyor kl auıuluaal alanda 
alyaııal ölçO herkeı için bir tutulmuyor. 
Bunu öğrenelim n duydum duymadım 
demeyelim ha 1 - Süreyya 

[1] Bnhroyn ndnlannın vaziyetinden, 
diğer oııyfnlarımızda bir kaç gUn evvel 
de umumt olarak bahaohmmuştu. 

No: 21 

O gün Yakacıkta, Ayaz~ada 
ben kendi ht1abıma çok eglen· 
dim. Soğanlıkta harmanlar vardı. 
DUvene binmesine bayılırdım. Gll· 
n ate kızan ekinlerin blr kokuıu 
vardır ki çok hoşuma gider. Bey• 
gir kotulu düveni bir çok hayd~· 
dım. Köy çocukları kenara dlzıl· 
mişler b nl alkışlıyorlardı. Toıun 
bey. Daha bazı erkekler oturmak 
istediler. Duorn1er. Ekin demetleri 
üzerinde yuvarlanmak da fena ol· 
ıııuyor. 

Feyzi beyin ibikli yumuk ha· 

nımı gllneıte yanmamak için ya• 
nımıza bile gelmedi. 
~önüş daha eğlencelJ oldu. 
GUn batmadıın Suadlye önle· 

tinden Knlamııa dotru geldin. 
Çocukluğumu, genç kııhğı?1ı 

8' çirdiğlm bu yeşil kıyılar eskııl 
gibi kalnbahk. 

Scndallar birbirini kovalıyor. 

Fenerbahçcmin Uç çifte futası pek 
Yakından geçti. Tanıdığım tpor
culnr.. içimdeki o sönmeyen spor 
ıevgisl yine knbardı. Motör ağır• 
lnşt. 

Emin Tc.iun bey elindo blr 

SON POSTA 
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58 Gemi Deniz Bakanının Önünden 
Geçerek Tören Yaptı 

Y.Cumur 1 

Başkanlığı 
A\iaa, 8 ( Husuıi ) - Beıbakan 

Çaldıırl• rejim 
lçla yapılacalr 
genoyo (reyilm) 
fe1at &arııhrıl· 
mıya ağını cu· 
mur baokanı 

Zaimlso kealm 
olarak blldlrmit· 
tir. Geao7ua 
dotru yapılmıı11 
için, nyrıııklıır· 

la ( muhıılifler ) 
hQkümet arasın· 
da yapılacak 

konuımalardn cu 
mur relıl de bulu
nacaktır. 

• Atine, 8 (Hu-
susi) - Anek
aartitoı glzeteal 
Cumur relıl Zal
mlıio iıtlfa ede-
cetine dair 'f'· 

Zaimia vole• Yerdiği ha· 
berlerl tekrarlamaktadır. .. 

Atina, 8 (HU1uıi) - Atiaa ıarbayı 
Koçyoıun gelecek hafta Londra7a 
gideceği, e1kl Yunan kırallle g8rDte• 
c ğl ıöylen ektedir. 

Bir Çin Gazetesi 
Japon Hükümdarına Ha-

karet Etti 
Şnnghay, 8 (A.A) - Çla gazetele· 

rinde n6fr dilip Japoa imparatoruna 
kartı hakaret aayılan · bir betkeden 
dolayı Japon hlkümeti Çin hOkOmetl 
oeıı:dinde tcıebbO.le buluamuıtıır. 

Japon bOyUk elçisi bu teıebbllı 
Oaerln• Çin hClkt1metl tarafından alı
naoaQı blldlrllon tedbirlerden memnun 
olduğunu rıöylemittir. 

bard k bira 11e yanıma g idi. 
Kulniıma eğildi. Y u·aı sealeı 
- Uğurlu kazanın birinden 

geçiyoruz, dedi. Şerefine. 
Kocamla bir çok noktalarda 

bfrJııemlyoruz. Fakat onun blltlln 
kuıurlarını unutturan böyle bulut· 
)arı yar ki en ııkıldığım zaman• 
)ar imdadıma yetişiyor. Geriyi, 
dllnli hatırlamaktan daima kaçbm. 
HattA bu bıraı da bana bir ıeref 
meseleıl geldi. insan zayıf nokta
larını bilirse çok harap olmuyor. 

Kuydan çıkıyoruz. 
GUn batıyor. 
Adaya dönmek için motör 

yolu verdi. 
GUneı karşımızda bOyUk H 

göz kamaştıran bir altın tünel albl. 
yanımdakiler gUIUıtUler. 
_ O .•• Ynr:ş var. 
Başımı çevirdim. Sağ g rlmlz· 

de bir motör, köpUkler içinde 
UstUmlize doğru geliyor. 

Bizim makin:st farkında değlJ. 
Tam yolla gitmiyoruz. 

Ve arkl\dnn fayrap edip gelen 
motör bir nnde hiıamıu buldu. 

Kıbar aleminin girdi çıktısını 

FrAnıız Gediklisi top ba§indn 
Akdinls Y Atlantik denizlerinde muhribi, 16 torplto, bir d•nizaltı er-

maneYralar yapan Franstının birinci zıık gemlıl, 16 denizaltı geml11I olmak 
vo Jl:lnel ıınıf filoları d nb bakanı Oz:ere SS harp gemisi mau vralara 
Pletrl tarafındıın Şerburg'da teftio edil lttlrak etmittlr. Vaziyetin yüz nlıoh 

mlıtır.2 Zırhlı, S birinci ıınıf krunzlSr, zamanında bu deniz alSıterlıl Gncımll 
2 ikinci ıınıf krunz8r, 16 torplto tellkkl edillyor. 

a eş-1 
f ngilizler Zeyla 

Vermekte 
Londra, 8 (A. A.) - Avam Kcma

ruındn Slr Samuel Hoer demiıtir ldı 
- Habeglstana Z lla limanı ile 

lnglliz Somalf ılnden bir geçit • ril· 
mui hakkında 711pılan teklifler, dalma 
bu lopraklitrdakl ehaliye ait menfaat• 
lerlo korunınaaı ııırtına tlbl tutul· 
muıtur. 

lngllbler tarafındna bırakılacak 
topraldarda, hiç bir suretin esir teclml 
ynpılamıyııcağı Hnbeı hOkOmetlne bil-

bilen komisyoncu Akif Bey: 
·- He.. dedi. Muırh Maşuka· 

nan motörU. Yeni getirtti. 
Biri llAve etti: 

- Hani şu bir ıporcu i nçle 
yaııyor. 

- Evet, v t. 
Kafamın içinde hatıralar, fikir· 

ler kaynaşıyor. Mısırlı k dm, 
ıporcu genç •. Evot .• Bizi geçmek 
Uzere olan motöre baktam. Evet, 
Mısırlı kadın ve &porcu a•nç.. o! 

içimden kopan bir hırıle hay• 
kırdım: 

- Geçirmeyin onları. Geçir· 
meyin onları. 

Emin Tosun Beyin fırladığını 
gördüm. Yanımızdan geçen motö
rUn k6püklll dalğal rı kUp şto
mizl yaladı. Sallandık. Ve aynı• 
saniyede mUthit bir uA-ultu ile 
ileriye atıldık. 

Makinist tam yolu vermlıtl. 
içim içime sağmıyor. onlar biz· 

den on beı yirmi metre llerd ler. 
Ve köpükler içinde gidiyorlar. 
MotörUn kuvvetine emniyetim var. 
Fakat okndor kalabahkız ki .. Bu 
ağırlığın yol ke1meslnden korku· 
yorum. Dayanamadım. Makiniotin 
yanına koştum. O önUndo bir 
düğmeleri, bir pedalları karıştmp 
iUr'ati arttmyor. 

- Nnsd geçecekmlylz. 
Önllmllıdekl motörUa gldltine 

baktı. Sonra gUIUmıedl: 
Geçeceğiz! 

Lim nını Habeşe 
Musirdirler 
dlrllmlı ve bugOn lngilis hlmayulnd• 
bulunun lc:abtlelerln, tlmdlJ• kadar 
olduğu gibi, bundno b6yle de otlak· 
lordan istifade edebilmelerl için ge• 
reken tedbirler nlınmııtar. 

H k m Komlayonund 
Bir Hfidlae 

Şvenlngen, 8 (A.A.) - halya-Habeı 
hakem komitealnin toplantılarl ••ra· 
ıında çıkan gOçlGklerln atır oldutu 
haber alınmıştır. Gelecek toplnotılar· 
dtın vıızgeçilmeal milmkllndtır. Ko· 

Onun emniy tle söylemesloo 
rağmen içim içim sığmiyor. 

Haykırarnk soruyorumı 
- Ya nğırlıkl 
- Ehemmiyeti yokl 
Uğultu kulakları sağır ed c k 

bir hale çıktı. Aramızdaki meıa· 
f nfn daralmlya başladığını ben 
d gördüm. 

O bizi gördü. Tanıdı Ye ken· 
dl ne güvener k peşimize takıldı. 
Bu bir çocukluk.. F nkat ne olursa 
olsun yo!um UatUnde ondan geri 
kalmıyacağım. 

Mekinlst Eıref alııkın emici 
göılorlle ileriye bakıyordu. 

Geçiyoruz! 
Şimdi bizim motörlln baıı 

onun dUmen hizatında. 
Eşref kaptan ıola dOmen kı· 

rfyor, açılıyor. 

- Yapma, dedim. Yanından 
ııyırtarak geçelim. 

Denizciliğin ve yarı,ç~lığın bU· 
tUn sırlnrmı bllon Eşref kulağıma 
e~lldl: 

Geçeceğimizi anladılar. 
Belki 6n0mUıe kırarlar, tehllkoll 
olur. 

Ve biraz daha sola aldıktan 
oora doğruldu. Şimdi biraz açık· 
ten bir hizadnyız. Motörler çat
layacak gibi çahıyor. 

Aynı hizada olunca Adeta ye· 
rlmlzde oturmıyoruz gibi g8rUnU· 
yor. Öteki motöre bakıyorum, 
köpükler içinde. Adeta uçuyor 

I 

Uv yAnanın 
Istırabı 

"Biri 12, diğeri 14 ya ınds biri kız 
diğeri erke!( iki evladı olan bir adam· 
la evlendim. Çocukları bağrıma bas• 
tım. Onlara analık etmeye ç lıetım. 
Fakat çocuklara üveyannnın zalim 
olduğu kanaatini vermfıler. Çocuklar 
bir türlü bana ısınamadılar. Onların 
gönüllerini kazanmak için ne yapsam 
dalma akis netice veriyor. Bana dai• 
ma ıUpheli gözlerle bah:ıyorlnr, bu 
yüzden rahatım bozuldu. Evimin saa· 
detl kalmadı ne yapByım ? 

Firdev 
SJz ıefkat ve muhabbetiniz) 

cılrg mem kto devam din. NI• 
heyet bir gün çocuk! r hakikati 
anlamakta geclkmey coklerdir. 
Siz de aksi haraket etnı A'e bo • 
larsnnız o vakit hnyabnızın bUU!n 
bUtUn tadı knlmaz. Sizin an:ıe gl· 
bl hareketiniz çocukların değllso 
bile, kocanızın muhabb t minno• 
tini kazandırır kJ, sizin için bu e~ 
bOyUk kazanç Ba)ılır. .. 

''Gözüm önünde okadar evler yı
kıldı ki, evlenmekten adeta yıldım. 
Yaşım otuza gelpi, vakit ve hnlim do 
evlenmtyo mUıe.\t. Golgelelim korku 
yorum. Haklı değlJ miyim f,, A.., ni 

Dcğllsinlz. Eğer b rkes sbln 
gibi düşünseydi, klmae evlcınmczc:H. 
Halbuki sizin yıkıldığını g8rdü· 
ğUnUz evler yanında, m a'ut yu· 
valar o kadar çoktur kil bir az da 
onları görmeje çahpnız, kanaa• 
tinizi deA'ittirlnlnlz. 

TEYZE _..... .................... __ ,,,__ __ _ 
mlıyon buna dair busrUn 
alacaktır. 

Taymlsln Bir Y zısı 
Londra 8 (A. A.) - H bıt duru .. 

munu tıfllr edio Ta1mll gaz teıl, 
uluılnr soıyetesinln bu itte etkia 
(mlleesir) olup olmıyacıaAı e elealola. 
ortaya çıktığını tavzih ederek diyor klı 

Parla, 8 (A. A.) - Amerikanın, 
Habeşlltanın mOraeaatına verdiQ'l 
cevabı ç6zeley6a Tempı gaıetul 
diyor ki; 

''Amerikanın cevabı, Vaılnııtorıun, 
çok bOyDk bir 1aknı ile hareket 
ederek, bazı lngllls çn nl rioin, 
sonuçlarını dilıOnm yor gibi g8rGn
dUkleri blr maceraya atılmak l•tcmo• 
dlQfot 1r8ıtermektedlr. 

letenllen soauca varmak, oncıılc:, 
line g çebllecek yenl bir l blrllğile 
yapılacak bir hareketi mOmkQn 
ola bilir.,, 

ve onlar.. O direkılyonda, vola• 
nan UstUne kapan mı • Yanında 
Mısırlı kadın gözUnde gün ş göz• 
IUklerl. 

Eıref haykırdu 
- Geçtik artak. 
Baktım timdi onlar bizim dU· 

men hlzamızn düştUler. 
Bnıımı arkaya çevirdim. Bizim 

tayfa rUzgArdnn h p yerlere otur
muıler. Beş dakika ıonra Mısırlı 
zengin kadının sporcu v yarııçı 
Aşıkına g tlrttlğt moUSr bir kirli 
mendil gibi gerllerde çalkanıyordu. 

Ömrllmde bir kaç h yecanlı 
an geçirdim. Bu onlardan n lez· 
zetlisl oldu • 

O akıam gezmekten, yorgun• 
luktan değil. H yecan taşkını.ğın· 
d n çUrUmUş, ezilmiı gibiydim. 
Gurur olmnsa insanlar muhakkak 
ki heyecanlarından çok kaybeder• 
ler. Adada geçirdiğim Uç aylık ilk 
evlilik mevılmlnln de en lezzetli 
gUnU bu gUadU. 

Bu yapmacıklı, lireti, özenğeç 
insanlar arasında kendime dos
doğru bf r yaıayıı yolu bulmağll 
çalışıyorum. 

Annem eraaıra soruyorı 
- GUlseven, mes'utmuıun? 
Bilmem kll Eker bayat yem k, 

içmek, arzularına kolayca erişmek· 
se evet. 

Emin Tosun Bey bed hepı 
- KDçUğUm, gUIUm! diye 

lilevlyordu. Bu sevğlnlo de iğreti 
olmadığına inanıyorum. ÇUnt,Q 
beni her ıeyln üıtUnde tutuyor. 

( Arkaaı var ] 
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Danonçigonun 
Kibrin• 
Dokunmuı 

Son zamanda meıhur ltalyan 
Blr 6.,... tayyareclıl Ye ıalrl 

Danouçlyo'aun .. 
fHlrdlll ee- aerlerlnl temıll et-

'Oap mık moda oldu. 
Daha doar111u bu eıkl moda 
aYdet etti. Şairin timdi temıll 

edllen eı;erl u Ôlmtıı ıehlr ,, dir. 

Eıuln temılli ıırasında Danonçlyo 

da bizzat bulunmuıtur. Bu ıırada 

Danonçlyonun yanına blrlıl yak· 

laımıı Ye ellerini oğuıturarak 
demlı ki: 

- Bftyl\k tbtadl tlmdlye kadar 

alzdeo binlerce defa bahHdildlğlal 

ltltmiıbm. · Fakat hiç bir defa 

ıılzl g5rmek nasip olmnmıfb. 

Şimdi bu ıerefe nail oldum. 
DanonçJyo lıUfJnJ bozmadan 

ceTa p Termit : 
- Ben de ılzl fimdl gardım 

amma bu ine kadar bahainlzl 

ııltemcmlıtlm f 

* 
Meıhur Fran111 artiıtl Mlı· 

tinget ge~en akıam Pa· 
__ P_a_r_b_t-~n--• riıten bir konser 

YermlJ ve kendi· 
Tokgoga tini Tokyo dan 

__ ı_o_n_ae_r__ dinlemlilerdir. Bu 

konser, umumi bir ıey deiildi. 
Bazı Japonyalı z:eYatm ricası 
U:ıerlne tertip edllmlı huıus'i bir 
radyo konaerl idi. Bu konaer 
ıöyle tertip edllmlıtirı 

Japouya, Parlıle Tokyo ara• 

İstanbul da Verem ••• 
Bu Afetin Kurbanları, En Çok Memur, 

Talebe V c Ameledendir 
l\f ev~ut Müoııeıe
ler V • Mücadele 
V aııtaları Devede 

Kulak 
lıtanbulda, en bUyOk Ye en 

iç ııılabcı dertlerden biri olaa 
Yeremln 6ntıae geçmek fçla talıt
malar iyi aetlceler yermektecllr. 
htanbuldakl Yeromlilerio miktarı 
hakkında aJAkadarlu daha ziya• 
de ıuımayı tercih etmektedirler. 
Bu ıuıuı, bu huıuıta yereceklerl 
miktardan daha korkut•cu bir 
ceYaptır. 

lıtaabahıa yedi ylz blae •a· 
ran ahallal, bu laaıtaJılda mUca· 
dele için aplan bir kuruma gc
çea aene 2264 lira gibi, gayet 
az bir yardımda bulunmuıtur. 
Bu da, alAkanın azlığına 
delalet od r. 

Buna mukabil ııhrlmlzdekl 
Vorem Mücadele Kurumu geçen 
ıene, EyUp diıpanaerlnde 2997 
ha1taya bakmışbr. Sultanahmet· 
teki YllAyet Terem mtlcadele 
dlıpanaerinde de 19772 ha1taya 
bakılmııhr. 

Verem Mtıeadele Kurumunun 
ErenldSyOnde buluaan ıanatoryo
munda 47 yatak bulunmaktadır. 
Halbuki orta halli halk için ya• 
pılan bu arUesseseye gittikçe 
artan mftracaatlar olmaktadır. 

Yeniden 40 yataklık bir paYyoa 
lllYeal ile genlfleti1meılne çahıı· 
lan bu aanatoryomua ylee ihtl· 
yacı karııtamıyacatı g6z 6ntınde 

ıetanbul dlıpanıerlndı bekliyen h11tal11 
tutulur •• ıehrlınlzdekl weaaltln aene ıanatoryomda 153 haıta 
bu haatalıfın 8n0ne geçilmeal yatabflmlıtir. Ve en çok haata 

fçln çok aı olması da dUtUnll· memurlar, talebe ve bir de ame-
IUrae, Yeremle mtkadeleoin, tode.• leden çakmaktadır. 

Tiden ziyade, haatalata · tululma· Btıtlln allkadarlar, bu haıta• 
manın yolunu aramak ıuretile lıkla mUcadeleaia daha •lyade 

yapalmaaının daha çok doğru klltftr bakımında• yapılmaaım T• 
olduju meydana çıkar. Bunun da belediyenin de çok uyanık olma• 
bir maddi lmkin meaeleai olduğu ıını~ icap ettiğini ıöylemekt .. 
unutulmamak liıım gelir. Geçen dhler. 

( ıında bir tef Ilı hattı tealıial dü
ıUnmtlt. hat teaiı edllmlf. Buaua 
kDıat resmine ııra aelmiı, Tokyo
nun Spikeri Parlaten, bu ktışat 
resmini ıece yaphrabllecej'inl 
dD11UaOrken akluaa Mlıtinaet ael• 
mit. ona telefon etmlı, artfıt 
uyuyormuı. Telefoaua kendlılnl 
Tokyodan lıtedllfnl ı5yledlklerl 
ıaman hayret etmlı. Fakat bu 
hoyretlnlo yerinde olmadıj'ıaı u 
ıaman ıonra 1Slrenmtı. O da, 
bu nezaketo bir mukabele olmak 
Oı:ere Tokyolu radyo dinleyicile
rine mükemmel bir konıer Termlı. 

Boğazda Dilenci istilisı 
işsizim Diyen Adama Yol Parası Veril

re-ır_o_ok-to-run--1 dig" İ Halde Herif Aldırmadan Kaçıyor 
GUnlUk Salı 

otlarından (*) 

Sıcakların Dimağ Ve 
Bünye Üzerine Tesiri 
Sıcaklımıı faılalaımaıı güncıln 
beyin ve bftnye tııtrlne teııirJnl 
artırdıtı için umumt biinytde 
( fayolojik ) karıgıklıklar oluyor. 
1 - Kalpteki faı)a 9arJıınu 
i - Bat dönmeııi. 
8 - J'azla IU i9me aPIUIU 
4 - Fazla ter n idrar 
5 - Baygınlık. 

BütUn bu inzalarda mideyi f11la 
doldurmanın ve ,Unııte batı 
açık gumenln ııoak bir o•a ivin· 
de uıun saman beyin Jorgunlu-

.iu getirecek kadu gahımını.o 
teairlıri vardır. 
Bunları dtiıünerık: 
Oile yemeklerinde faı)ı yağlı •e 
yıfda lı:nrulmuı yemekler 1• 
memeye dikkat etmt.lr, eabah 
n ikindi kahnltdannı kaneMI 
7apmık, ıkıam yemeklerini mtl.m
kiiue ıoğuk ıöt n taze me7n 
ile idare etmek ... 

r) Bu aotları kHlp eaklayınııı1 7ahut 
bir albllıuo J•P•ttmp kellekıl10• 1ıpı• 
aaa. Sıkıntı ıaıııanıaııı:da lau aotlar •ır 

doktor allaı imdadınıza J•tltebll:r. 

EvYelal gtln boğaza geımiye 

gidenler gazinolarda, plAjlarda, 
bahçelerde T• çayırlarda mDthit 

b!r dilenci akını gördller. Denile<> 
bilir ki Pazar ıHnll boğaı dilenci 
lıtillaına uğramııtı, Öyle ya 
ıUnde sekis, on Ura lcıran botaz 

aefasından ıerl katarlar mı hiç!.. 
Evvelki gln Sarıyı;, BlyOkdere, 
Çırçır, Beykoz. Çubuklu aazlno· 
lannda •e Albnkum plljlanna 

ıtdenler ıılalrde uaandıkluı bu 
mllz'iç lnaanların tırtıklamalırın· 

daa kurtulamadılar.. BuıaJar etuz 
beı kuruıluk bilet ahrlu. Hem 
Yapurda clileaerek bu pua· 

aıa bir kaç mlılial çıkarıyorlar, 
hem de kalabalık lıkeleler• 11j
rayorlar •e ıaa'atlanaı yırfne 
getiriyorlardı. EYYelld akıam 
Baykoı; fıkele gazinoıuada otu· 

raalar da dilencilerin bir baakı· 
nıaa utradılar. Çeyrek Hat faaıla 
ile bu kalabalık ıazlnoya tamum 
(15) dllıncl uğradı. Bunlar mun· 

tazam bir programla çahııyorlar 
hl11inl vermlyorluda. ÇOnkll hep
ıi birden bir ıazlnoya alrmlyor-

Merhametimlıl lltiımar ederek ıeçi· 
nıolerden biri daha 

ludı. Bir kısmı parkı ve çayırı 
dolavıyor ve çizdikleri programa 
göre ve kendilerine tayin ediholı 
olan ıazinolara uirayorlardr. Bir 
maaada oturan mUıtorilerden biri 
mfttemadiyen uıaoao bu ellerden 
usanmııtr. 

Sırlanda kollannı birer torba 
gibi bailadığı cUbbeıl oldutu 
halde parlak 1ı8z)U ve ihtiyar bir 
dilenci yamna ıellnce onu dur
durdu: 

- Baba, dedi. Doğru ıöyle 1 
Sen buraya nereden ıeldin ? Sa
na para Yereeej'im. Fak at söyle ı 
Sen Beykozlu değilsin 1 

ikinci foyaaıaın meydana çıka• 
cağını anlamııh. Manala bir ıU· 
lütl• ı 

- lstanbuldan ıeldim, Kaata· 
monuluyum, dedi. Buraya it bul· 
m ya geldim, bulamadım. 312 
kurut bilet parasını çıkarınca 
döneceğim. Buınn Sarıyero, BU· 
yUkdeaeye u§'radım ; dedi. 

Gümrük memuru cebinden 
dört Ura çıkardı : 

- Iıte baba sana dört lira 1 
yarın vapura bin, memleketine 

Kari il alet ablan 

... 
Şehirde 
inşaat 
Gürültüleri 

Benim evlmla ıatında ıoa 
umanlarda bir aparbmaa yapılı• 
7or. Bu apartıman herhalde pek 
blytıcek olacak ki, tamam si 
amele çalıııyor. Sabaltları karan• 
lak açılmadan bir takım klirell. 
kazma, tahta sealerl, amele bağıP 
tılan araıında uyanıyorum. Sonra 
u7kum kaçıyor., ainlrlenlyor, uyu~ 
Jamıyorum. 

Bu, yalnız benim için oln lyl 
lld ta•• de çocotum var. Çocu~ 
IJnm ktıçtık.. Uykuya lhtlyaçlarl 
ıbuhakkaktır. Fakat gelgelellm kİ 
oalar da bu mUthq ve rahatııı 
edici turlllUllerden uyanıyorlar.· 
hayıuzlukları baıhyor, ağlıyorlar. 
Saatlerce ıuıturamıyorum. Annesi 
bir taraftan, ben bir tara~ ın bit 
tirin bu baiırbların önftn• geçe• 
mlyoruı. 

Böyle aabah haranlığındı 
amumun lıtfrahatlnl Hibeden 
lnpa\, Belediye tarahndan mlH 
ayyen bir vakitte baılatılamıız mı? 
Der bu ameleler Hbab aııat 
O ta deill de 8,5 ta baflaı:aJat 
blılm için de, baıkıları için dt 
bir 11kıntı, rahatıızlık vermemtı 
olurlar. Belediyenin nazarıdlkka .. 
tini celbederlm. 

Fatihı Faik 

( Ceveplar1mız _) 

Bv doktorumun ıorgu soran: ( 10 
M. ~. Guoli ) a: 

YtlzUnftıdekl ılvllceler faıla 
aabun kullanmaktan çoğalır. 

l - Kabız olmamaya dikkat 
edlalL 

2 - Sabahlan kalkbğınız za• 
man binde bir Salisilat d5 Sut 
mahllllO auyu yGzOnftı:e allrllnUz, 

bir çeyrek sonra da sabunsuı 
oalarak yUzUnUzO yıkarsınız. 

3 - Gliaerlnll aabualarla an• 
cak gUnde _ lkl defa yUıtınUztl 
rıkayabillrelnlz 

4 - Sivilceleri katlyen kaşıyıp 
tahrif etmeylnlı. 

S - Bol meyYa yeylnlz (yar 
Yltamln alınız) 

* Konya Aaıkeri hutaneal dit hekia 
blııbaşı Tevfik Y egeae: 

Biz eaaaen her iki yaııyı da 
okuyucularımııın kesip saklaya• 
bilecekleri bir şeklide tertip ettik. 
ılz de keımelerlnlıe devam ediniz. 

r----------------, 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler 
ıanlardm 

İstanbul tarafı: Şehzadebnşın-
4& ( Üniveraite ), Akıarayda ( Ziya 
Nuri ), Edirnekapıda ( Arif ), Şeh• 
remininde ( A. Hamdi), Samatya· 
da ( Hıdnn ), Ze7rekt• ( Hasan 
Huluıl ), Eyüpte ( Hikmet ~. Lile· 
lide ( Sıtkı ), Fenerde ( Emilyadl ), 
Sirkeoldı ( Eıref Neıet ), Bahçe• 
kapıda ( Beıir Kım&l ), Balı:ırkö· 
ytlnde ( Merkez ), Beyoğlu taraflı 
Beyoğlonda ( Kanıuk )1 Pangıltı· 
da ( Ollnıı ), Tıtılmde ( Karakin 
Ktlrkoiyan ), Gıla*8da ( Wdayıt ), 
Kurtuhııta ( Neodet Ekr&Ul ), ~a-
11mpa9ada ( Merkez ), HaakoyJle 
( Hılk ), Kadıköy tarafı: Modada 
( Falk lıbnder ), Pazaryolunda 
( Namık lımıt t, Btıyilkadada 
( Hılk ). 

---····················· .. ···· .. ··········· .. ···--·--
ıit, dedi. Fakat •apura binerken 
ben de seni gôrecetım. 

Dilenci paraları ortada gGrUnc• 
beti benzi attı. Vo hiçbir ıeJ 
ı~ylemeden uzaklaştı. Paraları 
vermek iıtiyen mUştul de arka
ıından bağrıyordu : 

- Seni gidi soyguncu aeni ... 
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Limon 
Fiatları 
Neden Çıktı? 

1 

1 

Son zamanda, blltUn Avrupada 
limon fiatları dehşetli ıurett• yük· 
selmiıtir. Bunun Hbebl ıudur: 
ltalya hükumeti, limon yetlıtlreo 
bütün memleketlerin mahaullerloe 
elve-rifll fiatlarla talip çıkmııtır. 
Çliokn Afrikaya gönderdiil asker 
ler için pek çok limona ihtiyaç 
vardır. Bu limonlarla gazoz ya· 
pılmakta ve Habeılilere kar!1 
aevkedllen eakerlerin harareti gı· 
derilmiye çahıılmaktadır. ltelyaoın 
limon alıfı, bilhHsa Kaliforniya 
Jimoo mahıullerlnin tükenmesine 
aebep olmuştur. 

Avrupad• kaç Dil v•rdar? 
Eger radyo merakhaı iaenlz, 

her akpm bir çok yabancı dil 
dlnledlA'inb: olur. Fakat ve meıelA 
münhasıran Avrupa kıtaıında kaç 
yabancı dil kulağımza çarpar bilir 
misiniz? 

Tamam 120 yabancı dil, bu 
cUllcrden bazılarının hitap ettiği 
insan kOtleslnin 1&yısı, çok çok 
00 bet bini geçmez. En fazla 
hitap edilen kOlleler iıe, Avrupa· 
da, 70 milyonla Ruslar, 80 mil· 
yonla Almanlar, 47 milyonla 
fngillzler gelmektedir. 

Barideki ltalyan Iıtal}'onunun 

Arnavutlara hitaben yaptığı net
rlyat ı... en klç~k kntley• bitap 
etmektedir. 

* Cemiyete Kızan Bir Adam 
SosUkne iımindı, bir adam 

cemiyetin haksızlığı diye tanıdığı 
ban ananelerine karıı kendince 
ferdi bir protesto ıekU bulmuf. 
60 yaıını buluncıya kadar mah· 
kemelere kendiainl •evkettirlp 
tamam 20 defa mahkôm ettirecek 
mlı. Şimdi, bu adam elli bir 
yaşmdadır. 

Bu adamı, böyle bir prot11to 
hareketi yapmaya HYkıden imli 
ıudur: 

SoıUkne 1898 HnHinde kUçUk 
bir suç lılemiı. iki sen• hapse 
mahkum olmuı. Cezasını bltirmiı, 
namuskAr bir bayat yaıamaya 
karar vermiı. Eıkl bir m~hkiim 
olduğu için hlç bir yerde ış ~u
lamamıf. Binaenaleyh namuılu ıo• 
aanlann ara&ında yaıamaya mu· 
Yaffak olamamıı • bu aebeple, 
kındialnl en kötU itlere vermiş. 
Yapmadığı fenalık ve ıuç .kalma· 
mıf. Şimdiye kadar topladıgı mah• 
ldimiyetlırln ıayııı on ikiyi bul
muıtur. 

Tallk Rekoru 
Yugoılavyanın Noviaad hukuk 

mahkemesi, talik kararı veren ve 
bu yllzden rekor kıran Avrupa 
mahkemeıldir. Zira, bu mahke· 
me, geçen glln, bir gllnde 24 ay· 
rılma hllkmn nrmiıtir. Bunların 
on biri kat'ldfr. Hattı Amerih.· 
daki mahkemeler blle böyle bir 
rekor teds edememlılerdir. 

. - loD Potta -ıLAN FtATLAAI 

l - Guelenln ••a• guıılls 
61r ıütunan liri ıatuı 6lr 
( ıoretlm) Mgılır. 

2- Sog/a111ce ffJre 6/r ,..ti• 
mln llôre //atı ıunlardır: 

i~·fa sayfa •ayla ı ••yla Viğer Sou 

" ' 2 
3 .ı-. 5 ~·erler sayla 

ı--

30 ~ 250 200 100 60 
Krş. l{rş . Rrş. Krş. x .... 

3-'Blr 6antfmde wısall 

'rsJ lc~lim• JHUdır. 
4 _ ince "~ kolın gGzılar 

tutacakları '"'" •ör• 
NAtimle ölçii/ÜJ' • ..._ 

SON POSTA .Sayfa 7 

TarUd Mlsaballe 
Tllf1ıılcçıılıılc 

1 Namus Kemeri Kuvvelli Horoz 

1 

B K Ehi• J• ş·· J J • K ) Tavuğu Çok ir ısım ısa ıp ova ye erı, arı a- Yumurllatır ı. 
N 1 t 8 M d A K Bir tavuk ailrüsUne Jialettayln rının amusunu ş e u a enı e- bir horoz yerine aynı ırkta~ ve 

aynı yaşta, fakat kuvvetlı ve 1 1 M h f Ed rlerdı• daha canla ıecereJI diğer bir m er er e u a. a Z (\ e horoz konulacak olursa allrilnUn 

Bunun Anahtarını 
Şövalye Beraberin

de Götür~rdü 

Maamafih Bu Kilit Pek 
Aıa Açılabilirdi 

Orta çağ Avrupaaında savaı· 
lar en çok atlı askerlerle yapılardı. 
Bu askerlere Fransızlar chevalier, 
g8ney [cenup) bölgelerde kaver, 
lıpanyada kaballero, Almanyada 
Rltter derlerdi. ŞöYalyelerin 1&· 

vaşa çıkııları görUlmeye değer 
bir ıeydi. Onlar kolluklu, baılıkh 
ıömleğimıl bir ztrb giyerlerdi. 
ilkin ayaklara kadar inen ve Han· 
bert adı yer;len bu zırhlı ıonra 

dizlere varacak kertede kısaaıldı, 
bacaklara chausae dedikleri bir 
çeılt dizlik geyilmeye başlanc!ı. 

Onlartn baımda tarkın Mıgfc~ine 
beazeyen bir hum, ellerind~ Ecu 
adlı bir kalkan bulunurdu. Eculer 
ya tahtadan: ya köıeleden yapı· 
lırdı. Bir takımı atlı bir adamı 
ayaklerına dek koruyacak kertede 
uıun olurdu. Şövalyeler geniş ve 
kııa ktlıç ile incı saplı, ucu de· 
mirli uz.un mızrak kullanırlardı. 

O zırh, o kalkan, o mızrak 
bir ıövalyeyi snçlükle kımaldatır 
bir biçime ıokardı. Onun için her 
ıövalye iki atla savaıa çıkardı. 
Bunlardnn birinı "pa'efroi· binek., 
öbDrUne de 0 dekıtrlyı • yedek ,, 
derlerdi. Ş&valye, ıaYaıa girerken 
yorgun olmayan yedek ata binerdi. 
Onun yanında bir atlı daha bulu• 
nurdu. " V alet ,. , yahut Ecuyer 
adıoı taııyan bu atlılar ıövalyc· 
lerlıı aavaı beyrini yedeklemelr, 
kalkan taıımak, ıavaş gUnD fÖ· 
valyeyl ıfydirJp kuıatmak giU 
Gdevler glSrllrlerdl. Bunlar eaçla· 
rını dipten keserlerdi, kaba ekmek 
yerlerdi, ıavalyelere röre uıak 
sayılırlardı. Sonraları değerleri 
artmlf, fÖYalyılerle aralarındaki 
aynlık kalkmıı Ye bunlar da birer 
fÖYalye •ayılarak kendilerine 
Gentilhomme denilmeye batlıın• 
mııtar. 

Şevalyelik bir rlltbe değll bir 

11fattı. Kırallar, dükler, markller, 
kontlar, baronlar da birt r tövalye 
olup aanıa çakarken yanlannda 
yanlarında yalnız ıövalye adını 
taııyan bukaç bin atla bulundu· 
rurlardı. Bu bakıma g6re fÖYalye 
tanılmış bir ıoydan ıelen savaı 
eri demekti ve ıövalyelik çentil
menliil göaterirdi. Soyu •opu 
belli olmıyan bir adam, zenifİD 
de olsa fÖvalye olamazdı. 

Bununla beraber soyu ıopu 
belli olan • zengin veya yokaul • 

b!r gencin fÖYalye olabllmeıd de 
bir ıürU tören geçirmeye baf Jı 
idi. O adı taııyabllmek için kral 
oğulları bile, ııkı bir ıınaç geçi· 
rirlerdi. Bu smaç ata binmek, 
ailab kullanmak, merdinne tır• 

anmak gibi şeylerle yapıludı. 

=UtUn asılz:adeler ço~uklarını bir 
senyörün evine gönderirler, orada 
tövalyel"ie çalıı: ırırlardı. Çocuk 

.. .. , 

Ortıı cağda şövtııyuhırio oturdukl•rı tatolurdan birı 

. sunlar " doğru ,, kalmaya and 

Oa iıçGııcU uırJ11 bır tOV41.lye 

ilkin Ecuyer olur, sonra oda İ§lerl 
a-örUrdll. Bu sırada ıenyörU ıo~ up 

giydirir, atfruım kurup yemeğini 
getirir, yataiını YRpardı. Beı 

ya11ndan on beı Y•fına dek bu 
yolda çalııan çocuk, ancak on 
Hklı: yatında aUel tÖl'enle ıöval· 
yeliğe girerdi. Bu tören, tövalye 
olacak ırencia banyo almaıı ile, 
arkaaına banbertle bumu geçlrmel 
ile baılardı. Takacağı kılıcı ya 
DalD bir ıövalyeden, ya babaaıo
dan, ya kendiıioi besleyen Hn· 
yörden alırdı. 

Kılıcı, kuıatan fÖ•&lyenln çö
mez gence ku\•vetH bir yumruk 
fndlrm11l adetti. Bu yumruğu 
yedikten aonra yeni flSvalye ata 
biner, mızrağını omUElar, Mr 
mankea llzerinde ıilih denemul 
yapardı. Şöyalyeler, nerede ••· 
kimin yanında bulunurlaraa bulun· 

içerlerdi. Bu doğruluk .. ıözde 
durmak,. anlamına ahnmışb. Yine 
bir şövalye, } lireği ve bileği pek 
adam demekti. Onların bir kılıçta 
zırhJa adamı atından dü1Drme1f, 
ailiihh bir tövalyeyi yakalayıp tek 
kolile baıına kadar kaldırabilmeal, 
bir oturuıta yarım kuzu, yahut 
iki tavuk veya iki kaz ylyebil· 
melcri gerekti. Bir ıtivalye korku 
nedir bilmiyecektl. Böyle tanalmak 
ve görünmek için her feye aöğUı 

. ' d' ver,rıer ı. 

Şövalyelerin buraya kadar 
yazılan tarafları az çok bidm eakl 
ıipahilere benzer. Bu iki takımın 
birbirinden ayrılıkları ŞÖYalyelerin 
sayaş yerlerinden daha çok 1&· 

tonlarda kılıç {akırdatmıı, alpahi· 
ler ise gerçekten savaılarda hüner 
göstermiı olmalarındandır. Şöval

yeler, bele on dördUncll asardan 
ıonra. u;kcler almaaı deği), kadm 
yürekleri yakalamayı Ulkn edin
miılerdl, onlar, sevgilileri için can 
vermekten çekinmezlerdi, ıık sık 
dlieHo yaparlardı. Önceleri bir 
ıövalye Kndüı yollarında Meryem 
anayı ana ana ölmeyi erJik üde\i 
sayıyordu. Sonraları o yollar unu• 
ıu:du, her güzel kız veya kadm 
bir Meryem yerine konularak 
onların uğrunda yaşamak Ye 

ölmek iıtenirmiı gibi görDnmık 
moda oldu. 

Kırallara boyun eğm~yen, kı· 
bcmdan başka hiçbir ıeye değer 
vermeyen bir tövalye, güzel bul· 
duiu kadınların önünde kDçilr, 
küçülür, uıak biçimine girerdi. 
Eger o tırıl bir aaılzade IH ve 
HYdiğl kadın onun kuru sıkına 
kanmayıp da parada istese fÖ· 
valye uzun bir geziye çıkar, gc· 
reldi bulursa karvanlar aoyar ve 
angillıine liunulacak parayı bul
maya ıavaıırdı. 

Bununla beraber birtakım 

tövalyeler, centilmenliğe pek ay· 
kırı dOıen iılerde yaparlardı, sev· 
lilerinl incltirlerdi. Bu itlerin en 
aülllnç veya iğrenç olanları 

yumurta haaalAtmda mühim bir 
artma görlllllr. Bu mesele bll
hasaa Amerika taYukçuluk ens· 
titUled taraf andan tetkik ve tec
rübe edllmlı, mDbim v• mUabet 
neticeler elde edilmittlr. T ecrU· 
beler neticesinde yumurta Yeri· 
minin fazlahğanda horozun çok 
büyük bir dahli olduğu bulunmuş 
ve horozlar arasanda da bir 
ıstıfa yapılmaaı zarureti haaıl 
olmuıtur. Bilinen bir ıey varsa, 
o da en iyi tavuğun kıtın yumur
ta Yeren tavuk olduğudur. Böyle 
bir tavuğu alellde bir horozla 
çiftleıtirecek olursanız, elde edl· 
lecek yavruların analara kadar 
yumurtlama kabiliyetinde olma• 
dıkları gtirUlUr. Dereceleri yüksek 
değildir. Bu verimli tavuk, bu 
kabiUyetini yavrulanna vermez. 
Diğer taraftan çok iyi şecereli ve 
kuYvetll bir horozla bu cioı çok 
yumurta veren tavuk blrleıtirllecek 
olursa, çıkan yavruların yumurta 
verme kabiliyeti anaları kadar, 
hatta ondan fazla bir dereceyi 
bular. 

Ve nihayet ıstıfaya tabi tu· 
tulmuı feykaIAde iyi yumurtlayan 
bir tavuktan abnan .. cerell bo-
rozlarda ııtıfa • Herek iyi yu· 
murtlayıcı olmayan alelade tawk· 
larla çifleıirlerae fazla yumurt• 
lama kabiliyet ve eYSafını haiz 
yavrular verirler. Bu tecrllbeler 
bazı clnı tavuklar berinde ya
pılmıısa da hiç şüphe yok ki, han· 
gi 1rk olursa olsun bUtnn tavuklar 
için netice aynıdır. Senevi yu• 
murta hasılatı çok yUk1ek olan 
bir tavuktan ahnan aenelik yu
murta, hasılatı pek azolan (ıc• 
nede ancak 76 yumurta ve •y• 
lOlden ıubata kadar hiç yumurta 
yok) bir ta•uğun iyi bir horozla 
çlftleım• neticuinden 56 sı kııın 
alınmak nıer• 11 ayda aıgart 
J 65 ve 105 taneal kıım alınmak 
Uı:.ere yine 11 ayda azami 225 
yumurta veren yavrular elde 
edilmiıtir. - lf. ,____ . _____ , ___ ---
"namuı kemeri • ceinture de 
chastete" ku:Jaomalıdır. Okuma 
yazma bilmeyen, blltUn varlıkları 

ıoı sop belliligile zırh giyip kılıç 
kuıanmaktan ibaret olan bu 
adamlar, kadın yOreğini kelebe
ğe benzediğine vo gDnlllden gö
nUle dolaıtığına inandıkları için 
ıevğılerini o kemere bağlayarak 
gliya temiz tutmaya aavaıırlardL 
Fakat o inan gibi bu gllven de 
çürüktü ÇUukll kemere bağlanan 
kadınların hemen hepsi, sevgi 
adı altında gururlarına Turulan 
bu köıteğin hıncı çıkarmaktan 
geri kalmamıılardı, kemerin kili· 
dini açacak anahtarı bulmakta 
,Uçlnk çememiılerdi. 

Bunun böyle olması tabii idi. 
Her yanda ve her yönde dizi 
dizi 96valyeler geıip dolaıırken 
ve hemen hepsnin konunda bir 
namus kemeri bulunurken ha :lgi 
kadın kendine takı;an kemeri 
açtırmakta gUçlUk çekerdi?. işte 
aipahilerle şöval} eleri birbirinden 
ayırt etlireo benzememezliklerden 
biri de budur!.. 

M. T. Tan 



8 Sayfa 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? 

Askeri Orta 
Mektep VeSan'at 
Gediklisi Mektebi 

Bu ıene konya ve Erılncanda 
bulun aakert orta mekteplerle 
Kırıkkalede bulunan askeri aan'at 
Jiseaine ve Kırıkkale aan 'at ge • 
dikli erbaş mektebine talebe ka• 
yıt olunacaktır. 

Askeri mekteplerin 6, 7 sınıf
larına, ıan'at lisenin 9 ve aan'at 
gediklisinin de birinci ıınıfına 
talebe alınır. Her dört mektebin 
talimatnamesi de aakerlik ıube
ler ;nde bulunur. 

Hiltün mekteplerde kayıt ve 
kabul 1 temmuzda baılar ve 15 
ağuıtoıta bitirilir. Müsabaka im
t. hanı lazım golirae 15 ağustoı 
ile 1 eylül araaıoda yapılır. Ta
liplerden Almanca okuyanlar 
tercih edilir. Kadroda yer kaldığı 
takdirde sivil liae ortamektepler• 
den de talebe naklledillr. 

Mekteplerin bulundukları yer• 
ler haricinde olanlar 1 temmuz
dan 31 temmuza kadar bulunduk· 
ları yerlerin aıkerlik ıubelerloe 
mUracaat edebilirler. Lazım olan 
evrak doğrudan doğruya mektep· 
lere de gönderilebilir. Mektepten 
davet Yaki olmadıkça hiç bir fi• 
tekil mektebe giremiyecektlr. 

Müsabaka imtihanı y11pıldığı 
takdirde yol masrafa ve muvaffak 
olamadığı takdirde dönUı ma,. 
rafı iıtekliye aittir. 

San'at mekteplerini muvaffak!· 
yet!e bitirenler yapılacak imtihanları 
kazandıkları takdirde aıkerI mil• 
hendiı ve fon memuru yetitliril
mek Uzere ~vrupaya tahıllı ıön· 
rUlrler. 

Akeri Lise Orta 
Mektepler 

Bir müddet evvel kaııt Ye 
kabul şeraitini neşrettiğimiz Aıkerl 
Ortametep ve Lisılerin kayıt ve 
kabullerine 1 Temmuzda baılana· 
cak 31 Temmuzda bitirilecektir. 

Lüzum sıörülUuo müsabaka 
lmtihan'arı 1 Temmuzdan 15 
Ağuetoaa kadar yapılmıı ola· 
caktır. 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 

Bak işehird• Hüseyin oğlu Ilaean 
Gül ere: 

Size Izmlr Sao'at Mektebini 
tavaiyo ederiz. Bu mektep leyli ve 
meccanidir. Hkmektep mezunlarını 
alırlar. Maamnfih tasdiloıamenizin 
buradaki Ortamektep tasdikname· 
)erine muadil olduğunu tasdik 
ettiriraeniı Eskitehir Hava mek· 
teblne, Nafıa Fen YO Orman Fen 
mektıplerine de girebilirainiz. 

* 
EyUp Ortamekteblnde Sabit .. : 
MuallJm Mektepleri hakkında 

(25) Haziran [tarihli gazetemizde 
malumat vardır. Kırıkkale San'at 
mekteplerinin kaydı kabullerini 
de yukar1ya yazıyoruz: .. 

Konya Askeri merkez haıtaneei 
ayniyat muhaeibi YUzbaş ı R. Erdoğaua: 

Askeri Diıçi mektebinin kayıt 
\'e kabul 9artlarını AıkerJik Şube· 
ler:nde bulabilirıinlz. 

Mektepçl 

,.- -Sinir ve akal ha talıkları müt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Cafa!oj lu Orh ıı n 8. apartınıaoı Tet.2'l033 
Ev. ı<adı 67 Bah :ı r ye ileri ıokak Tal.60791 

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

SON _PQSTA 

1:4 8*MiQH ş , % "? 

lnanılmıyacak Şeyler 

Hindiıtaoda bu:unan SmJauo ile kar.~ı 
Fatma dllnyanm ıo kıaa boylu çiftidir. 
Kocanın boyu 28 ye karısının boyu dı 

29 aantimdir. ' 

Eski Sırp krallarından 

Milan Sırbiıtanı 400000 
Dolara ve senede de 
20000 dolar mukabilin· 

de Avuıturyaya aatmak 

istemişti. Bu teklifi ka· 

bul edilmlt olaaydı bel

ki de bUyUk karbln 

Amerikada Jeni Mekılka ayaletinde mUthlı bir 
fırtına osna&1nda iki katla olan bu evin damı 
haYaya uçmuı, llıt katı tamamen yikıldıktan 
sonra dam tekrar binanın Uıorine dllt~liı Ye 

Amerikanın cenu• 
bt ayalıtlerlnde 

11nci kavnn satı• 
cıları, at Uzerinde do-

yerllyerlne oturmuıtur. 

laıır Ye kavunları bat· 
larında taıırlar. 

BUNLARI sız DE BİLiYOR MU SUNU~ 
Mürekkep Lekeleri 

y avmurlu havalarda pencere• 
nln önüne oturup da 
açık bir çehre ile 
sokaklardan akan 
bulanık selleri aey• 
redeceğinize hokka· 
nızı kaleminizi alıp 
mürekkep lekele• 
rindeo resimler ya
parak kendinizi ei· 

lendiı menin yolunu bulunuz. Bir 
kAtıt parçaaına bir kaç damla 
mürekkep damlatup kAğıdı bUkn
ntiz, açtığınız zaman ıizi pekilA 
eğlendirebilecek tuhaf tuhaf ı•· 
killer bulacakııoıı. Iıte size bu 
suretle elde edllmit bir asker 
reaml. 

Zeki Tecrübesi 
Üç adamın bir binanın 48 

penceresini temizlemesi lizımdı. 

Bu pecerelerlo her birinde dörder 
tane cam vardı. 

Bunlardan bfrlnciıl bir camı 
5 dakıkada, lklociıl 7 buçuk 
dakikada, UçllncüıU de 15 dakl· 
kada ıilebillyordu. 48 pencereyi 
kaç aaatte temiılıyebillrler? 

Bir Hesap Meselesi 
YUz metrelik bir koıuya A, B, C 

isimlerinde tiç kiti iıtlrak ediyor. 
Nihayette A, B yi on metre ge· 
ride ve B de C mi on metre ıe· 
ride bırakıyor, her UçU de munta• 
zam, yani değiımiyen bir ıür'atle 
koıtukları takdirde A yarııı bitir• 
diği zaman, C ile araaındakl mo
aafe ne kadardır 1 

Bir Polis Davası 
Zenıln bir adam paraıına ta• 

maan öldUrUlmUt ve aabah saat 
10,30 da ceaedi bulunmuıtu. 
Doktor ~eaedl muayene ederek 
adamın iki saat ene) katledilmiı 
olduğunu söyledi. 

Polla Ali, Mehmet, HUıeyin 

lımlndc Uç kişiden tUpbeleniyordu. 
Ali o ıabah ıekizi bıı geç .. 

denberi yazıhanede çahımakta 
olduiunu isbat etti. 

Mehmet, aabah s•kizl on yedl 
geçe hareket edın trene binip 
bütün gllnUnO poıtacı ile beraber 
geçlrdiği söyledi. Hüseyin de 
o ıabah fabrikada zımbalathğı 
mevcut kartını gösterdi. Bu kart· 
ta onun o ıabah aaat yedi elll 
geç• fabrikada bu:unduğu kay· 
dedilmekte idi. · 

Bunların her UçU de kaaaba· 
hadan hariçte çalııtıklarını ye 
ancak ceset bulunduktan sonra 
avdet ettiklerini iıbat ettiler. 

Bunların iddiaları tetkik edildi 
Ye söylediklerinin doğru olduğu 
anlatıldı. Fakat katil bunlardan 
biri idi Y• polis nihayet onu 
yakaladı . 

Acaba bangi,!IJ idi? 

112 Yalda Odenebile
cek? 

Son günlerde Londra sulh 
mahkemelerinden biri hükumete 
2800 Ura borcu olan bir adamı 
bu parayı ödemeğe mahkum et• 
miştir. Mahkum bu parayı ancak 
ayda yirmi beı kuruş vermek su• 
retile ödemeği teklif etmlı ve 
hakim do bu teklifi kabul etmiş· 
tir. Bu tart altında bu borç ancak 
112 aenede ödenebile~oktlr, 

Garip Bir Bina 

Resimde gördUğünUı bina gayet 
garip bir ıurette inşa edilmittir. 
Bu binada aalon veya koridor 
yoktur. Her odaya blrlbirlnden 
geçildiği gibi her odanın tava
nında da yukarıya doğru açılan 
kapaklı bir delik vardır. Odalar• 
dan ikisinin pencıreai yok yalnız 
kapısı vardır. 

Bir gUn her naaılaa bu binada 
bir yangın çıkıyor ve yetiıen it
faiye kumandanı binada kim11nln 
kalıp kalmadığını anlamak için 
kapılardan birinden giriyor ve 
her odadan bir defa geçmek 
ıartile bütün odaları dolaşıyor ve 
,ıkıyor. Bittabi bu esnada bir 
odanın tavanındaki deliklerden 
tırmanıyor ve takip edeceği yolu 
ıayet meharetle intihap ediyor 
resimde ıördUğUntiz aibl hu oda• 

Tf'Dllı;UJ; 9 
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Bir Ayakkabı 
Hırsızı 

lalim, Beyazıt camllne gitmfff 
namaza durmuı, ayakkabısı il• 
ıapkaaını yanına koymuı, bll 
ıırada herifin biri gelmif, ayak• 
kaplarıoı ve ıapkayı kapmc• 
kaçmıya baılamıı. Etraftan bll 
adamın ardıoa dUşmtiı ve yaka• 
Jamıılar. Muammer adında olall 
bu adam pollı elile mahkomıy• 
veriJmlı Ye dUn duruımaıı yapıl
mıottr. Muammer iki ay yirmi gllll 
hapia yatacak, ve bir o kadaf 
mUddet zabıta nezareti albnd• 
bulunacaktır. 

Bir Karyole Hlklyesl 

Bayan Fatma, Beşiktaıt" 
Tuzbabada oturmaktadır. Ayal 
eYde hemıeriıl Mehmedin yerd• 
yathğıoı görmUf, acımıı, giderkell 
karyolasını emanet bırakmıı, dör 
muı gclmiı. Bu ıefer Mehmet 
karyolayı vermemiı, Fatma da. 
hımıehriıi Mehmet aleyhine davı 
açmıt dUn, itte bu davaya ba• 
kaldı. Kadın, ıahidJ olmadığı içld 
bir klmaeyl ileri ıUremlyeceğinl. 
bu davada tahldin yalnız Allah 
oldutunu ılSylUyordu. Suçlu Meh• 
met iıe karyolayı para ile ıatıd 
aldığını, bu paranın ( 150) kuru• 
ıuou peılo verdiğini, 300 kurul 
için de borçlandığını 118yledL 
Ortada cezal bir mahiyet yoktll• 
Sadece hukuki bir mesele vardı. 
Hakyeri Mehmedi beraet ettırdL 
Bayan Fatma için hukuk mahk,. 
m11ine mUracaıt etmek yln• 
mUmkUndUr. 

Bir l9kence Davaaı 

Behzat, Sait Ye Sadık ismi~ 
de Uç kiti bir meaele için kara' 
kola çağrılmıılar ve orada, bedi 
kanunsuz olarak hUriyıtlerindeO 
edilmitler, hem de i9kence gö~ 
mitler. Ağır Ceza mahkemesin• 
müracaatla itte bu iddiada bulU" 
nuyorlardı. Aleyhler:ne dava aV 
takları adamlar iıe komıer ibra• 
him, Şerif ve Aum'dı. DUn iddi
alar yapıldı. Gelecek ce!ıede d• 
müdafaa şahitleri dinlenecektir. 

..... 
Oaıetemlzde çıkan Y. 
~ reafml~rto bUtUn haJillfl 
aıahl.uz ve caıetembe ait• 

FIATLAAI 

Abooo bedeli peşiadir. Adret 
deftloUrmek 2& kurfaııur. 

_. ...... 
Gelen nr•lı ••rl oerllm•~ 

lllnlard• mea'ullreı ell1111M11111rı11 
1'Cevap içio melluplı~ 10 k•rutl-' 

pul Ubesı IAiımdıt. 

Posta kutuauı 141 btanbul 
1'elgraf ı Sooposta 
TeJelon : 20203 

Yab.r uumura konıtrnf t... I \ • b• 
ltfaıye kumandam her o d <'~ı' 
yalnız bir defa geçmek ş3rl1 

• 

nasıl bir yolu takip etmişHr'l 
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~YARENLIK5itf 
Ucuzluğa, Pahahhğa 

Dair 
- Çıktı mı, inmez.. Derdi 

tükenmez; nedir o bil 1 
- Bilemedim Haaan Beyciilml 
- Hele bir düfün. 
- Bizim valdonln tekir kedlsL 

Baıan, bizim bahçedeki çitlembik 
ağacına tırmanır da, indirinceye 
kadar dünyanın zahmetini çekeriz. 

- Olmadıl Senin tekir kediden 
Aleme ne? 

- Ôyle '1e, bilemiyorum. 
- Bana ne bağ14lanıu, ıöy· 

lerHm? 
- llibi Hasan Bey 1 Çocuk 

oldun da, bilmece 
düıtün, ıimdi 1 

merakına mı 

- Keyfimin kAhyaıı mııın ? 
Canım ne tUrJU istene, öyle 1ıönUI 
eğlendiririm. 

- Peki. O halde bağıılıdım: 
Habeılstan senin olıunl 

[ ] 

- P zaro a t'rojecı başı !.. 

Hasan B. in Korkusu 
Pazar ola Haano Bey geçen 

akşam, bayanı ile sinemaya git• 
mişti. Saat on bir buçuğa doğru 
eve döndüğll zaman, kapmm 
önUne gelince, evin içinde seıler 
duydu. 

Kalın bir erkek seai biri&hıe 
bir ıeyler anlatıyordu. 

Korkudan zangır zangır titr .. 
yen zavallı Hasan Bey, usulcacık 
kapı) ı açtı, avludaki elektrik 
dUğı:ıes"ni çevirdi ve birdenbire: 

- Davranma! Yakarım!. diyo 
odadan içeriye daldı. Bir de ne 
görsfin?. Giderken, radyosunu 
açık bırakmıı, unutmuş, değil mi 
imiı ? 1 

- istemem. Orada baıkala· 
rmm gözü var. 

- Yenir mi, yenmez mi? r~--------------------------·-------~-------------------------
Ö Z LE R İ "" 

Hasan B. ince 
Düşünüyor 

Hasan Beyin ahbaplarından 
bay ..• ın UçUncU karası c.n sizlere 
ömllr ölmnıtn. Haaan Beyin ba· 
yanı ıordu: 

Ucuzken daha çok yenirdi. 
Havyar! 

ATA 
Hay aça-özltı hay! Aklın, 

fikrin, amma da yilkHklerdef. 
- Canh mı, canıız mı? 
- Bugün1erde bahaı çok can• 

Jantlı. 

- Ay, patlıyacajıml 
- Patlama! Söyleyeyim : Ek· 

mek .. Nanıaziz •• Hubuz f. 
- Peki. Ne olmuı ekmeğe? 
- Ne olacak? Fırladı, gitti •• 

DUımUyor hilaf. 

- Elbette bir aebebl Yar, 
Haaao Beyciğim. 

- Aklı bu ite erenler, 1ebep 
ıörmUyorlar. Bir yandan, Allah 
razı olsun, hükumetimiz tuzu, 
ıekerl ucuılabr, gazı, kömürü 
ucuzlatmayı da dUtünUrken, öbUr 
yanda, birtakım muhtekirler, 
ortada fol yok, yumurta yob.ken, 
kuraklığı bahane ederek, elalemin 
rukile oynuyorlar. 

- Belki de doğrudur, Haaan 

Beyciiim? 
- Asla r Bir iki g'llD buğday 

azlığı olmadı değil. Ve lakin aon• 
radan buğday ucuzladı. Ekmek 
iae hala koyduğum yerde otluyor. 

- Peki amma, ekmeği daha 
da paha'ı yediğimiz oldu. 

- Eyvallah! Eğer bu pahalılık 
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0turduğun yerde azma, 
Gidiıini sakın bozma, 
Kendin dUttrsin içine, 
Baıkaama kuyu kazma! 

Bay evde yok mu? .. 
lngilterede kılıbıklar bir 

cemiyet lrnruyorlarmıı; oraya gitti! 

zaruri ıebeplerden ileri gc1ae, 
diyeceğim yok. Başa gelen çekilir. 
Ben ihtlkAra içerliyorum. 

- Çaresi? · 
- Onu elbette Şnrbayımız 

Üstündağ meram edene bulur. 
Üç muhtekiri enseleyip do Hak· 
yerine dayadın mıydı, )İne ekm~ği 
on hıruıa yeriz. Hem görUraUn 
ki olacağı da odur. 

- Amin 1 

(-----------------------------~ 
NE OLDUK? 

' 

Deniz andlaşmaaı, hava diyemi.. 
Başka lif itilmez, okumu: o~duk. . 
Devlet:er yapmada hcrgUn b.r gemı •• 
Korkulu rüyndan uyumaz olduk. 

• 
Batladı her yerde ıilAb yarışı, 
Uymayor klmıenio içine dııı, 
Tanrıya emanet ettik barııı, 
Mösyö Hendenon'a inanmaz olduk. .. 
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Çıkıp inıaf dışına, 
Sevinmeyin boıuna; 
Komşuıuna gülenin, 
Sonra gelir başma. 

Talihsizlik 
Pazarola Hasan Bey, doıtlarma 

dert yanıyordu: 
- Ben kE rıdan yana çok 

talihsiz bir ndamıml 
- Nede. ? 

ilk karım oturmadı, kaçtı .• 
Ya iklnc·ai? 

O da kaçmadı. oturuvor! 

Yalancı 

Hasan Bey, havamna, evlen· 
diklerinin ~ ı '.dönlimünde, bir yUzUk 
hediye etmişti. iki glin sonra 
bayan hiddetle yUzUğti kocasanı~ 
önüne atıverdi. 

- Bana bunu vermekten 
utanmndm n:ı? diye aorJu: 

- Neden 7 

- Ayol. bu yalancı imiıl 
Haaan Bey: 

- Allah Allah! d~df. yalan· 
cıdan hoılanmıyan bir kadını ilk 
defa görUyoruml 

Tekrar kızarıyor, hafif tnn yeri, 
Özleyen adam var ıslak siperi, 
Uslanmıı gibiydik son hnrptanberl, 

Yirmi yıl g"eçmed n, duramnz olduk. Hasan bey memnun oldum, 

lf ondüliayon makineleri yasak edi· 
Italya Habeıe .aldırır bugün, 1 k · ece mıf ... 
Kübalılar kazan kaldırır bugUn . 
Japon, Çine hançer daldınr buiUn.. - iyi amma berberler artık 
Nedir bu hal? Kana doyamaz olduk!. tamamen ıinek . &\!ayacaklar L ____________________ .J demıkl.. 
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Her bilgine kar.ı'ır, 
Aldatılmaz ıanılır, 

Lakin meşhur kelamdır; 
Çok bilen, çok yanılır l 

- Şu yağcı ihtikar yapmış, 
dükkanı Uç gUn kapatılacakmış! 

Hasan Bey - Vay siltü bo
zuk vay! .• 

Akllh Kadın 
Pazaro]a Hasan Bey kadmlar1 

çekiştiriyordu: 

- Hepsi budaladır! dedi. Ben 
yalnız bir tek akıl) smı gördlim. 

- Neye onunla evlenrn.,din ya? 
- Teklif ettim, ben, amma ... 

Varmadı 1 

- Ayol, cenaıeye a-itmiyor 
musun? 

- Hayır. 
- Neden? Adamcağaz)a oka• 

dar sıkı fıkı dostıunuz. 
Hasan Bey: 
- Olmaz, karı! dedi. Herifin 

ilk iki karııının da cenazelerine 
gittim. Şimdi buna da gideraom 
yakışık almaz. Bakalım, bir defa 
da o bize aelsin .• Nezaket göıttr· 
mek ııra11 ıimdi onda! 

Hasan B. in Saatı 
Pazarola Haaan Bey saatini 

methediyordu. 

- Bir santim vardı.. Öyle 
mükemmel bir şeydi ki tasavvur 
edemı;zıiniz. Geçen sene bir köyı 
gitmiıtim, orada bir un değirme• 
nini gezerken, saat değirmenin 

içine düf üverdi .• Ne deniniz, hilA 
lfliyor. 

- Saat mi? 
- Hayır: Değirmen. 

---------------------------·~-------------" 
DEGİLDİR GÖZÜM 

Kim der ki düuyada, aaygı, itibar, 
banla, irfanla değild:r gözüm? 
Cihan ıofraamda, tutmak bir kenar, 
Kavukla, kaftanla değildir göz.Um . 

• Her işinde olsun doğruluk yasa, 
Doğrular alemde çekmezler tan, 
Ş;mdiki zamanda makbul siyaın, 
Yalanla, dolanla değildir gözilm . 

* Yoktur bir faydası taş öğütmenin,, 
B:rden ateş, ahp, pili piı tUtmenin, 
En gerekli yolu adam gütmenin, 
Yularla, kolanla değildir gözUm. 

>f. 
(Pazarola) der ki, sözUm cevherdir, 
Her yerde makbuldür ve muteberdir 
Ozanlık dünyada başka hünerdir ; 
Menile, deıtanla değildir gözUm. 



fefrib No: 79 

Lavrence, Kare~se'e baktı ve 
onu haldı buldu. Genç kadıa 
•lelide umanl•rda bile b6yle 
yollardan gidemezdi. Halbuki 
timdi. karaa!ıkta, arkaaındaki 
ağır kürkln manto ile ve yaralı 
ayatile onun b6yle manialan 
qabilmeaine lmkAn yoktu. 

" Dur 6yle ise una yardım 
edeyim., dedi. Eğildi ve CareaH'i 
yerden kaldırarak kucağına aldı ...• 
Fakat beı on adım gittikten son· 
ra daha yOk&ek bir maniaya, bir 
&v enkazına teaadOf ettiler. Bunu 
aımalc imkanı yoktu. 

Lavrence, genç kadını kucağın· 
dan indirdi ve bir mnddet d01iln· 
meğe baıladı, nihayet: 

11Burad!ln geçemiyeceğiz .•. Öte
ki yoldan gidelim.... Daha uzun 
ıürecek amma, ne yapalım; hiç 
olmazsa enkazla tıkanmamııtır.,, 

dedi. ... 
Perdlta ile ytlzbaıı Dnrer, ar• 

kadan gelmekte idiler. Genç kız, 
yllkD fazla gelen hizmetçi Paul'un 
elinden kendi çanta1ıoı almağa 

mecbur kalmıfb. Fakat Alman 
zabiti kızın çantayı tapmuına 
Yakıt bırakmamıf derhal elinden 
almııtı. 

Birbirlerine hiç bir şey aöyle· 
meden yOrUyorlardı. Lanence'ln 
eğilip CareıH'i kucağına aldığını 

görünce yllzbaıı Dürer, Perdf• 
ta'ya döndll ve: 

usızin de böyle 1arcbma Jhtl· 
yaanız war mı?., cllye aordu. 

Perdita, kıaaca: 
"Hayır,, dedi. 
O Caruae' den deha atletik, 

daha çe•ikti. Uf ak tefek gllçlllk· 
ler karııaında hemen yanındaki 
erkeklerin yardımını isteyen in· 
dınlardan değildi. Bundan maada 
ayakları da ağrımı1ordu ••.• Fakat 
Alman zabitinin bu nazik tekli· 
fine verdiif bu kua red c••abı· 
aın da biraz kabaca olduğunu 
lllınttl. Dindi ye güllmnyerek 
ll&ve etti: 

" Hem bakın elinizde çanta 
da Yar... Beni naııl tqayabilirm
aiz?., 

Genç Alman zabitinin oau 
kucağına almaıı fikri genç kızı 
hiç de Drklltmemlıti. Blllkiı Per· 
dlta bu yabancı zabite karıı ıa· 
rip bir yakınlık biısed iyordu. ••• 

Bu ıarada Lanence'io i9aretl 
Uzerbe geri d6ndtUer. Yer yer 
alevler içinde yanan ıebre bak· 
tılar. Gerçi ıu aırada evlerin yllz· 
de doksanı benl\z yıkılmamıı, 
yllzde aekseni de tatuımamıftı. 
Fakat bu gidişle çok pçmeden 
koca Prai ıehrinin tamamile ha
rap olacağı besbelli idi. 

Ateş:n henilz gelemeyip a:rayet 
etmediği yerler aiyab birer yama 
gibi duruyurdu. Bazı sokakalar 
hqtan başa aleYler içinde kal· 
mıftı. BütDn şehirden siyah bir 
duman tabakaıı hayaya yükse· 
liyoı du. Uğımın patladığı yerde 
büyük bir ıaha k ıpkızıl kor 
keıilmişt i. 

Per ita b"r müddet bu tüyler 
lrpertici manzara} ı seyrettikten 
ıonra Alman zabitine döndU ve 
ıa} r .ibtiyari: 

" Bu faciada ıizio de hiııea:z 
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var değil mi?,, dedi. 
YOzbatı Dürer döndO, 

kızın yUzüoe baktı: 

J yordu. 
genç Adımlui'm •ldqtırdılar. Bir 

- " Bea ba İfl kendi arzumla 
yapmadım. Bfürainiz kt aldığımız 

emir mucibince hareket etmeye 
mecburuz... Her harpte bu b6y· 
ledir. hem dze kartı harp etmi
yoruz ki ... Mtııaade edeneniz ben 
sizinle hakiki bir doıt olmak 
isterim ,, dedL 

Yangman S1Caklığından eriyen 
'·3r)ar ortahğı bir çamur derya• 
ı 1a ~eYirmiıti. Sulara bata, çıka 
orJa Uerleyebiliyorlardı. Cera•&• 

.ıcı acı alay ediyordu: 
11 lakarpiolerim mahvolacak 

vallahi .•. ,, diyordu. 
Etrafta patlayan bombaların 

şehir bataryalannın ve yıkı !ao 

binaların gGrUltllıll ıittikçe t iddet· 
leni yor. 

lnıanın kulaklannı 1ağır edi· 

Hava 

yllbeğe çaktaldan zaman ilerde, 
bazı eesler. Korku ve hidd.tle 
brııık bir erkek aesi idi bu .•• 
Fakat herif Çek lisanı ile konuı· 
tuğu için, dediklerini yalnız Lav· 
rence anlayabiliyordu. 

Anlaşılan kmku, bu adamm 
karıaına kartı olan a9kıoı Ye aev• 
gisiai öldftrmemişti. Çtınldi sen· 
deleye se de:eye ylirümekte olan 
karuım bırakıp kaçmıyor. bilakis 
onu, teş;. lk ediyor, kadınm kuca· 
tında tqıdığı çocuğu atap bir az 
daha acele etmesi için yalvara• 
yor onu kandırmaya çalıııyordu. 

" Garmiyormuıun karıcığım. 
Çocuğumuz öldü.. Art.ık cnu 
tqımaya lüzum yok.. Niçin ken· 
dini boıu boşuna yoruyor111n?Onu 
bir kenara bırak de bari kendi· 
mizi ölümden kurtaralım., diyordu. 

( Arkası nr) 

Mitingi 
Bu Güzel Gösterişin Programı 

Da Hazırlandı · 
13 Temmuzda Takılmde yapı• 

lacak uçak mitinıPnin programı 
hazırlanmıthr. Bu programa göre 
mitingden yarım aaat ~nce blltlin 
l.tanbul Uzeri~de tayyareler uça• 
cak Ye şehre kağıtlar atacaklar
lardır. Mitins iatiklll mal'fl U. 
bqlıyacak, tam aaat 17 de Tak· 
alm abideılae çelenk konulacakhr. 

Hava Kurumu Direktörll tara
fından bir açıf söyleYi söy1enecek, 
bunu M.tiha Aminl:ı söylevi 
takip edecektir. Söyle.terden 
Onuncu yıl martı ~alınacak, bura· 
dan bir heyet fatihteki tayyare 
ibideaine gidecek orada da 
Abideye bir çelenk konulacaktır. 

[Bu mitingten kısaca bahaet· 
mtttik.I 

Tramvay Şirketinden A_lı
nan Para Ne Olacak? 
Bayındırhk bakanhğının Tram

•ay tirketlnden aidatı bir milyon 
700 bin liranın •arfedlleceğl yer 
henOz tayin edilmemiftir. Şehre· 
mlolller bu paradan 300 bin lira· 
ılle Aksaray, Topkapı yolunun 
yapılmaaaaı letemiıler " Baym
dırlak bakaalıfı nezdinde teıeb-

büate bulunulmaaı için belediyeye 
baı wurmuılardar. Huaust surette 
6ğrenildiğioe göt'e bu dilek ye
rinde ve iaabetli g~rUlmDş, 300 
bin liramn Topkapı • Akaaray 
yolundaki latimliklere ve lnıaata 
earfedilmeslne muwafakat edile
ceği haber alınllllfttr. 

Polise Bıçakla Saldıran 
Şüpheli Bir Adam 

1188 numarala polis memuru 
Mehmet aabah aaat d~rde doğru 
Piyere tarafından Baruthaneye 
doğru devriye giderken ıDphell 
bir adam ılrm&ştftr. Ba adam 
poliai g6rllr görmeı hemen o civar• 
da bulunan bir gübre yığınının 
arka11na aaklanmıt ve ~uıtalı 
çakıaına çekerek polisin üzerine 
hlicum et111işlir. Poliı Mehmet 
ba11na ıdeceiini kestirdiği için 
hemen tabancaaına davranmıı ve 
herifi tehdit ederek bıçağını elin· 
den attırm1tbr. Maamafih polia 
Mebmedlıı bir an gafletinden 
iatif ade ederek cebinden bir 
tabanca çıkarmıı ve üzerine ateı 
etmek istemiıtir. Bereket versin 
tabancanın namlusu yanılmıştır. 

Bun un llzerine poliı Mehmet de 
bir köıeyi siper alarak havaya 
dört el •IAb atmıştır. Barutha· 
neye doğru koıao herif kartıdan 
gelen bekçi ile diğer bir polis 

taraf.dan 1akalaamıtbr. Sl4ey· 
man cğlu lbrahim olduğunu aöy· 
lemişse de ası l hüviyetini ve 
oralarda dolaşmasının sebebini 
sizi emektedir. ----
Çiçekçi Ve Sebze-

cilere Mükafat 
Şimdilik iş Suya Düştü 

1.iraat odaaı ••ıf 7apmak
tanaa bahçeleri dolafıp biıtnd, 
ikinci ve lç&acllleri t•yİll ebniye, 
mllkifatlannı bu a..U. wwmlye 
karar Yermifti. Ba karara •JUla
rak bfttla bahçeler gu.ilmlt, fakat 
neticede let..Uea ıeldlde derece 
tesbit edilmemlfth'. Baaun sebebi 
tarlanda Ye matını meniminin 
geçmiı olmaııdar. Bu dolaıma aon 
baharda tekrBI' yapılacak, aon 
bahar lurf andalarına rön dere
celer tesbit ecllerek mükifatlar 
verilecektir. 

lngiliz -Alman Anlaş
masına 

f Battaraf ı 1 inci yllzde ) 
havalialnden Brenner geçidine ka· 
dar uzanacaktır. Bu ıuret: e ltalya 
Fransa hududunda aaker bulun· 
durmaktan kurtulacak ve Afrika· 
ya latediti kadar asker g5nder
mekte Hrbeat olacaktır. 

Bu anlatma, geçen hafta Ro 
mad• Fra11sız erklnıharp reisi 
General Gllmella ile ltalr•• 
erkAnıherblr• reisi Mere ... 
BadoglaJ~o •ra•nd• cer..•d- •lzll 111Uzakerab• •.Uce
eldlr. 

F ra11eaz mahafUiade bu aala .. 
ma logillz·Alman anlaf1Da11Ba bir 
karıılık oJuak kabul edilmektedir. 

Hakikatte ba müzakere, iklnd 
kAnunda Lavalfn Roma zl1aretile 
bqU.mıfbr. O vakit F ranıa, Ital· 
yaom doatluğuna kazanmak içla 
Afrlkada arazi mOaaaclekhhğına 
kadar gitmifti. Aynı zamanda 
Babulmenchp boiazının ortaaında 
bulunan Dumetrah adındaki ki· 
çUk kayalık ada üzerinde de 
ltalyanın hlkimiyetlnl kabul etmft

ti. Bu kDçük ada Fran.Warda 
iken mtlıtahkem de~lldi. ltalyanlu 
orasını derhal tahkim etmiflerdir. 

itte o vaklt batbran doatluk 
hareketi, lnglllz· Alman anıa.
maS1nda11 sonra askeri bir 
birili• varacak bir anla,111ır• 
mUncer olm11ştur. 

.... 

Aptesanede 
Öldürülen 
Adam 

Kayaerili ŞükrG atlı bir adam 
da Pazar gUntı saat onda G ala· 
tada Yaaak zade luuuoın ~llılcll 

katındaki abdesanede bemşeri-
lerlnden terlikçi Mustafayı öldiir· 
dü. Tahkikata müddeiumuml mu· 
&Yinlerindea Bay Kimil el koy· 
muş ve auÇluyu da tevkif eltin• 
rek dün birlnd mtistantikliğe 
nmıittir. Suçlu hadis eden iki 
ıaat aonra yakalanmlfbr. Ve fU 
itirafı yapmışlar. 

"- Ben üç 19ne enel Mua· 
tafama teyze :zadealle evlenmittim. 
Soara onu bendeu •yardılar. Bu 
kaympederimi we yahut blJ Mus• 
tafayı 6ldlrmiye and içmiflim. 
Ona takip edi> ord11m. Nihayet 
Pazar gDnl f ınat buldum. Hanı• 
yukarı katına çıkmıştım, taYan 
ara1ına saklandım. Mustafa yı· 
kanmak içln abduaneye girdi. 
Çömelmiş vaziyette batını 1abun• 
ladı. Btın elime geçirdiğim bir 
ı~a ile aşağıya indim. Benim 
kanımı emdio, cezanı bul ded.m. 
Üç defa kafaaına vurdum. O, 
derhal yıkıldı. Y alaız aupayı Ya

rurken bana yalnız : 
- 86yle yapaceğ nı bilirdik 

Karşı .•• 

Bu Yılın 
Güzellik 
Kraliçesi 

1935 Hnesf gllzellfk kr~ul 
mUaabakaıına, geçen tin de JU• 
dığımız ıfbl on bet uJuaa mv..ttilp 
gtizel ittlrak ettL 

Bu defa, bu mllaabakanın ... 
çimi lngilterenlo Toguay llmanmcla 
yap ı,dı ve Lırlnclllği Mla lıpanya 
kazandı, adı Miı Alida Novarrodur. 

Kıgmetli 
Bir Mozagik 
Bulundu 

l Baıt•afı 1 inci ,tlsde ) 
nu, aynen müzeye kaldmlma11 
icap ettiğini bildirmiıtir. 

Bu mozayik ıemin, renklerinl 
ve gllzelliğini tamamen muhafua 
etmif, iki kız reami ile ortaal ıa• 
yet san'atkirane ve reakli it· 
lenmiş bir saip vudır. Salip eti 
bulunmıyacak kadar gllzel lflen
miştir. San, kırmızı, yetil ~• mavi 
renkler bUtUn tazellklerlle dur· 
maktadır. 

Eıki eaer haber •erenlen 
•erilen bir ikramiye vardır. Son 
Posta bu ikramiyeyi Tnrk ffaya 
Kurumuna bırakmaktadır. .. 

Arasta mahallesinde yapılan 

ye Bizana aarayının temellerini 
bulmayı ialibdaf eden arqbrma· 
lann neticeainde de mozaylk bir 
zemin bn!unmuı, fakat mltabu• 
eaa bu zeminin re:ıminin almma• 
muım temin için üzerini d...t.al 
ktmliftlir. 

diyebildi. Sonra oda11na ıittim. 

Cebindea 780 kanq aldua.. Su
nanla elbiae ve elll kunqluk da 
Hrar aldım, içt · & 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
EYvelce ilin edildiği •eçhile L•T&Zlm Ye Mlbayaat Şubemiz 

1217 /935 tarihine rastlayan Cuma gftnft Kabata,taki yeni binaaına 
nakledilecektir. Yeni bhıadaki telefon numaralan apğıda göıterll· 
miıtir. Cuma ınnn zararl olarak maamellt tatil edileceiinden it 
ıahiplerinin 13171935 Cumarteıi günllnden it ibaren yeni binada 
itlerini takip edebl '.ecelderi illa oluoUI'. "3857,, 
Levazım ve Mllbayaat Şubeai MildDrlDğll T. 49367 

,, ,, ,. ,, Müdür Muavinliği ,, 49357 

" " .. Dahili ve buict ,, 49358 
mllbayaat ıefllklerl 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~--:-:-~-:-~-:-~~-

Beroaıu dördUncu ••lh hu- Yeni Neşriyat: 
kuk mahkemesinden: Terekesine 
mahkem•c• el konulaa aıa Fatmanın 

mutasarrıf lulundutu Ferik8y0nde 
Okmeydanı caddHind• (6:3) (67) No.h 
evin ankazı açık arttırma sureti ıle 
23·7-935 H1ı aaat 15 de Fablacaktır. 
iatekli olanların göaterilen gln ve 
H atte mahall:nde 1aaa.. btllaamabn 
IG&umu ilin olunur. (11934) 

Hafta - Bu haftalık mecmuanın 
yeni 98JIS1Dda P ey&mi Safa'nın ma
nak~plı bır yazıaı, Ahmet Refik'io 
hezar pare Ahmet Paıaya clair znkli 
bir m•aahabea, daha bir çok a lAk. lı 
1aııı., rni•la. hikayeler, roman ve 
urp lefr!kalu.. fototr ... f müsabaka• 
lan ~•<!ar. 



9 Temmuz SON POSTA 

OSMANLI SAlTANATIGÖÇERKEN 
(Mit ar eke dewrlnla tarlbl ) No. 1a 

~ Her hakkı mahfuz.dar. .,. • Yazan: Zlv• Ş•lcir 917186 

Türk Tarihine Şerefli Bir Sayfa llive 
Ediliyor Yeni Bir Devir Açılıyordu 
(Amal Galtrop) un bu tehdit• 

kArane notaıın1, ( lnglllz kıtaatı 
baıkumandanı, ( Ceneral Mllen ) 
tarafından Harbiye Nezaretine 

"'gönderilen diğer acı bir nota 
takip etmlttL Bu Ceneral -cena~ 
ları da, ( Anadoluda perakeadı 
bulunan ıilibların bir araya top• 
}anmadığından •• muayyen olan 
depolara sevkolunmadıiından ) 
ıikAyet eylcmiıU. Her lkl nota 
•ilkeli mocliıinde müzakere edil· 
dikten ıonra, bu gibi tiklyetlerin 
önüne goçllmek için Anadoluııun 
Uç aıkerl mıntakaya takılm olun· 
m&1ıno ve bu mıntakalara da birer 
( müfcttiı ) yollanılmaaına karar 
Yerilmiıti. 

Fakat bu karar Yerilirken; 
gerek damat Ferit Paıa ve gerek 
padiıah Vahdeddin pek fazla bir 
memnuniyet hlasetmiılerdi. ÇOnkU 
Anadoluya gitmek için ( bir ma• 
kam yo salAhiyet ıahlbl ) olmak 
isteyen (Mustafa Kemal Pqa) ya, 
anuıuna muyafık bir yazlfe icat 
eylemftlerdi. 

Birind •• ikinci ordu mUf et
tlf!ilderfne tlmdlllk ehemmiyet 
~•rllmemlı; Erkinıharblyel Umu• 
mty• vaotasila ( Mustafa Ke
mnl Paıa ) ya derhal ( UçllncU 
ordu mUfcttlılill ) teklif edil· 
miıtl. Bu teklifi, •atanan ha· 
IAıı 'Ye ıelAmotl asmana tasarla• 
d•ğı programa .UJF• bulan Mu .. 
tafa K•mal Pa .. , bllltereddlt 
kabul etmlıtt. Fakat yezffeslain 
hudutlanm biraz daha genlılet• 
mek için, ayrıca bir aalAhlyet 
almak llzımdı. Mustafa Kemal 
Paıa, Erkim Harblyel Umumi• 
yede bulunan ye onun •ataai ga· 
yednl bir deneeye kadar lıtlt• 
mam etmft olan se•at il• g6rUr 
tilkten ıonrra, ( Oçnncn Ordu 
Mllfettt9liğlnln •alAblyetln• alt) 
btr (talimatllam•) yaıdırmıfU. 

Bu talimatnameyi okuyan Har
biye Nann Şakir Paıa, • .,.,.1• 
tereddl\t içinde lralmifh. Ve ıon
ra, Maıtaf-a Kemal Papnın bu 
yazifeyi kabulden iıtlnklf edece
jini dtıılinerek tallmatnemanln 
altına, belli beliralz bir surette 
mUhrUnll basmııtı. 

işte o andan itibarendir ki 
Tt\rk tnrlhinde yeni bir devre 
açılmıı; cihan tarihine yeni 'fe 
pek ıerefli bir sayfa iliv• etmeye 
hazırlanan Mustafa Kemal Paıa; 
eline geçirdiji ku••et .,, aalihl· 
yetle, yfiksek dimağında tasarla
dığı b!ytlk protnmı tatbika 

baı1amıfh. 

• Bu 11rada lıtanbulda •atanper-
••rler araıında, ilmi eaaslara lıti· 
Dat eden bazı nıfthim hareketler de 
canlanmıfh. Umumi harp Hnele
rlnde ( Milli Talim •• Terbiye 
cemiyeti ) namı altında, ıöz hı· 
klmt Miralay doktor Eaat Bey[1], 
terbiyeci llmall Hakkı Bey, Stıley· 
man paıa zade Sami Bey gibi 
zatlardan t•ıekkOI etmlt olan bir 
cemlvet "ardı. Harp Hilelerinde 
nılllt han 1berinde çatı,an bu 
zevat, mütarekenin i1Anı ftıerine 

dağılmışlardı. 
Fak at, mlitareke fftrtnamcslnin 

dUımanlar tarafından acı acı tat· 

[l] Doktoı Esat Pıııa 

lzmirde mUdafaıl hukuk cemiyetinin kongr11f 
1 'lklnc baılanı da Tnrkler aley• Ttırkler aleyhinde yazılan ve yaı· 
nfnde birçok propagandalar 7apıl· dırılan kltoplara 'fi 1alr propagan• 
mlya, kltaplnr, risaleler, gazeteler da Yasıtalnrına mukabele etmek. 
çıkarılmlya; her taraf ( lnglllz 2 - Anadolunun ıark •iliyet• 
himayeai ). ( Amerika m1 anda1ı ) lerlnde bir ( Ermenlstan ) ılmal 
gibi korkunç şayıalar a sar- . . ' 
aıılmaya beşlar baılamaz ( Milli • 1!A} etle~ınde bir ( Po~tos ) 
talim Ye terbiye cemfyeti)ne hUkfımetı vUcude getırmek, 
mensup bazı zevat, yeni bir vazife aarbt Anadoluyu da Yunanlstana 
kartısmda k8Jdıldarın1 anlamıf• ilhak etmek lıteyenlerin, bu 
lardı. mıntaknlarda TUrklerln akalli· 

Bunlar, Blnbirdirekte, eYvelce Jette bulunduklarına dair vuku-
merkez ittihaı. ettikleri evdo bulan neırlyatlarını birçok Yeaaika 
blrleımlşler; memleketi ihata lıtloaden reddeylemek. 
eden felAketlo, llmt bir ıurette 3 - TUrlderin ezeli Ti ebedi 
mücadeleye karar Yermiılerdi. hakkı olan istiklAll kaybetmemek 
bu karana derhal tatbildae fflrl· lpn hl, bir •uretle maada •e 

himaye kabul eylememek. 
ıllmlt; memleketin Ulm adamlara, 4 _ Türkiyeyi •e Türk mil· 
bDyllk tDccarlan da•et edilmlı; letJnl tehdit eden feJAketlerln 
( Milli kongre ) namı alt.oda bir annne, • aiyasetten tamamen uzak 
içtima \•Ocude getirilmiıtl. içtima, kalmak ıartile • ilmi kunetlorden 
her tUr:u slyaei cereyanlardan mtırekkep bir 1ed çekmek. 
uzak nutuklarla ıeçmiıtl. Bu DU· Bu hllisane makaatlar, derhal 
tu.klann Hası, ıunlardan ibaretti: kabul edilmiı; •e Yerilen karar-

ı - Parlıteki aulh konferan• ların tatbiki için de hemen orada 
aını aldatmak için Rum •• Ermeni bir hnyb para toplanıYermlfU. 
ıiyaaetçllerl tarafındaa tamamen ( Arkası va r) 

Kınalıada Cinayeti 
( Baıtarafı 1 inci 7ih:de ) çıkbkları } erleri paramparça et• 

evlerine misafJr a-elmlf, yemiıler, mlı ve u•allı kadının batı11ak· 
:lçmlıler, eğlenmlıler. Miaaflrler larıaı yerler• aerpmittir. Kadın 
döndükten ıonra da qi çarııya biraz yaıadıktan ıonra ölınUıtUr. 
çıkmıı. 520 kuruı aarfedorek Hb· Perlhanın iki kUçllk çocuğu Yar-
ze ve 1alre almış. Üzerinde beı dır. Şefik derhal ıor2uya çekilmfı 
lira varmış. 20 Kuruı çıkııma· •• yavrularını 8perek ıun)arı 
mıı. Eve para almaya aelmiı. aöylemiıtlr: 
Saat da on sularında imft. Şefik - Ben ondan tllphelenlyor• 
birdenbire kükremiş: ç k b 

- Benim iznim olmadan ao• dum. Un U 0
• ana, krııdaki 

kağa çıktın? V c maneri çekerek komıuouo kondiıine baktıjnu 
Perlhanın tam göbeğine ateı et· ı6ylUyordu. Bunun fçla lSldürdOm. 
miı. Perihan can korkuıiie arka· Müddeiumumilik Şeflkia rapol"" 
ıını dönmllf. Bu defa da ıırhn· larını tetkik ettirmektedil".. Kendiil 
dan bir kurıun 11lmılf. Ye raporlar bir defa da Tıbbıadli 

Kurıunlar dum, dum oldutu Jçln mllesteıesinde tetkik edilecektir. 

BUUclstan dep,.emln-:d:-e--:z=a-.-:-:E:-:a-:-k-:-l "'ili:'a-:p-:a-n"""'y"".'.'a-.:::K~r-a":"h-P~· -.-r-la_t_e 

rar Görenlere Musollnlnln Pariı 8 ( A.A. > - E.1d lıpanya 
Yardımı lırab Alfoa1 yaaında yaveri oldutu 

laalde lıu 1abah Parlıe gelmiıtır. 

Roma 8 (A.A.) - Ar11uluıal yar
dı• blrlltlain tGrll blkümetlre bat 

yurauı lserl•e, MuıolJnl, BllGoidaa 
depre•laden zarar aarenlerin 1ardım 
uadıtına 1000 Sterlin lirası ı5nder· 

mittir. 

Polonyada 81yaaaı Boykot 
Polonya, 8 (A.A) - Y eal Hçim 

yua1ıuın oaa7lanmuı Uaerlne, ıiJa· 
.al partllerdea lklıl, ı•lıcek HJlay 
Hçlm!nl boykot etmıte karar • .,. 
mitlerdir. 

___ _... AiLELERE •e TALEBELERE iLAN .... __ ..., 
TatU zamanları denmınca 20 Eylllle kadar 

8 Tlrll llraslle 8 

8 l R L i T Z' te ı!erk~~:ı:r 
açılmııbr. Huıuıt derılere bu mllddet için mDhim tenzilAt 

KAYDA B tLANILMIŞTIR 
lSTANBUL ANKARA 

3731 l•tlklll cadd .. ı Konya cadde•I 

Sayfa 11 

Abdülbamidin Milyonları 
' Sahnede 

( Baıtarafı 1 lnel Jlıde ) 
kasabaıındald e'llne gelen bir 
mektup bu mlraı meselesinin yeni 
Ye mftblm bir aafhaya ılrdiğint 
ıöıtcrmektedir. 

Şöyle ki: 
Sayısı kadın erkek yirmi bir

dir Eıld hanedan TOrkiyeden 
dışan çıkarıldığı zaman bunların 
da her biri bir tarafa daiıtaldı. 

Yalnız son halife zamanında 
bu itlere burnunu ıokan bir Con 
Kayı veya John de Kay isminde 
bir adam vardı. Bu adam bun· 
ların elinden· bir takım Yoılkalar 
almııtı. 

Bu Yealkaları da mühim para· 
ya tahvil ettiği söyleniyordu. Bu 
Coo, bu paralarla Amerikanın 
Viylaya eyaletinde ~lr banka kur• 
muı, adına da Oemanlı impara· 
torluğu emlAk ıirketl adını ver· 
mlıtJ. 

Bu adam aleyhine Abdülhamit 
yereaeıl kendilerini dolandırdığı 
Ye bu bankayı bu paralarla kur· 
duiu lddlasila bu adamın aley· 
hino bir çok davalar açmıı, fokat 
biç birini kazanamamışlardır. 

Şimdi, Fransada bulunan Ah· 
dülkadire gelen mektupta, Ame· 
rikadaki bu bankanın birdenbire 
lfUisım ilan edip kapılarını kapa· 
dığı ve bonkanın ıahibi Con Kays 
ın ortadan yok olduğu blldirll· 
mektedlr. Uzun ı.aman Amerika 
bUkOmeti bu adam hakkındaki 
lttihamları naıarıdikkate almamıı 

•e hakkında takibat yapmnmıştı. 
Onun bu iflası, eski ılkAyetlerin 

haklı olduğunu gföıterdiği için 
Abdülhamit veresesine yeni Umit· 
ler gelmittir. Abdnlkadire ıönde· 
rllen mektupda bu tımttlerJn y•· 
rinde olacağını müjdelenmektedir. 
Abdülhamit verese1inin awlcat• 
larından biri de eıkl Fransız 

Cilmhur reiıi Millerand'dır 

Cohn de Kay, Sultan Reıat 
zamanında husua1 bir yatla bura· 
dan ayrılmıı ve evveli Yunanis· 
tana, ıonra Mısıra uğramış ve 
AbdUlhamidin oğul, kız ve torun• 
larından ftldığı mUcevherleri ora• 
)arda satmııtı. 

( De Telegraph • Amıterdam ) 

• • • SEI<SULIN 

Bu kelimeyi iyi belleyiniz! 

Bu gün sızde bulunmayan ner şeyi ..... 

SEKSÜLİN de bulacaksımzl 
KUTUSU 200 Krt. 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

latanbul lklncı mı. memur
ıuıundan; Müf.lı 11rail ÇiçyaıiYlll 
lflb maM11nn relen Refail Eluııvili· 
nln lltediti 3301 lira 90 kurutun 
altıacı 11raya kayıt •• kabulaae ve 
bu ıuretle ııra defterjnfn dlaeltllme· 
alnı lfliı ldarealnee karar nrlJmiı 
n ııra def teri düaeltiJmiı ol dutu 
diter alacaklılarca blllnmek Uz.ere 
illa olunur. (12948) 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topg\llaı oaddııf No. 33 

Rokfeller 
Öldü 

Sakevod, b (A.A.) - Dünya• 
nın en zengin adamı olan D. 
Rokfeller bugUn 90 yaiında 
ölmüştür. 

Hin istanda Sel 
Bombay Çarşısı Sular 

Alhnda 
Bombııy, 8 ( A.A ) - Fena hava· 

lar bütün Hlndiıtan'daki ekinlere 
zarar vormittir. Baıı binalar hnsara 
uğramıı, bir tren yoldan çı lcmıştır~ 

Çok tiddetll yağmurlardan dol 11 yı 
Bomhay çarıııı· aular altında kaf· 
mıetı. 

Seller Çlnl'de Tehdit Edlror 
Hankov, 8 ( AA ) - Yangt11 

nehrloi• ıuları korkunç bir yükHk• 
llğe çıkdıtındau, orta Çln, ıular 
alında kalmak tehlikui içindedir. 

Goçenhırde ~O bin lıçl Wunci'de 
yeni bir bent yapmıılardı. Bu bendi• 
yıkılmuı, Vuıang ve Hanko• için bir 
fıllket olacaktır. Nehrin kaynat••• 
dotru olan arazi timdid.o sular 
altında kalmıı, ekinler mahvolmuı ve 
ahali acıklı bir durumda kalmııtır. 

Açlıktan korkan merkez. illeri 
Nnnkln'den yard ım lıtomlılerdlr. 

Almanyada Denlzcllarln 
Gösterltl 

Ka .. eJ, 8 (AA) - Hücum kıtaları 
ve ''harp doniuilitl ile han ıporları,, 
birlij'i mOfreı.elerl haz.ır oldu~u baldo, 
klffo11r birlij'ine menıup 250000 uld 
harpçı, donatılmıı aokaklarda bir go• 
çit alayı yapmıılardır. 

( Toplantılar, Davetler ) 

Herp MalOllerl Ve Şehit Ye· 
tlmlerlnln lkremlyelerl 
1 - Beşiktaş Aakorllk Şu· 

besindtsn: Beşiktaş askerlik şubesin· 
de mukayyet bulunan harp mılüllerile 
ıehlt ailelerine 935 Hneel tnttın ikra· 
miveleri qağıdaki tarzda dağıtıl• 
oaktır . 

A - Ev•eli aıkerlik ıubesiae 
müracaat edılerek numara alınacak ve 
bu numara Ilı Dcıiktaı kaza kayma· 
kaınlığıudı& dağılma komi•yonuna 
mllrncaat edilecektir. 

B - Mürıuıaat aamanları 5 tem
muz ~ıSr> ten itibaren haftanın cuma 
Yt pazar\eıi ve perıembe günleri saat 
9 dau 12 ye kadardır. 

Y - ·ı:evıiat [) Temmuz 935 den 
5/1 ci teiriu {)35 tarihine kadar dört 
ay de vnın edectıktir. Bu zamandan 
ıonra vukubulncak m6raaaatlar kabul 
edilmeyecek vo e1habı iıtihlı:akın ik· 
ramiyesi kanun mucibince iade edile· • 
cekfü. 

2 - Alecakl lnrın 2 fotoğraf, ecııedl 
resmi maaş ciızdauı ulifus kôğıdı lıuo· 
lar yol..'11a ayrıca ne gibi vealka ursa 
bu veıııka Ue ruiıracaat etmeleri şıutlır. 



12 Sa.,fa 

de 
Yazan: 

M. Turhan 

Pir1 Reis - Morat Reis - Hadım Süleyman 

Safer Reis, Portekizli Kızın Davetini 
Hiç Düşünmeden Kabul Etmişti 

-9-
lşte Safer reisin de Diu ada• 

ıına gelişi bu ytızdondl ve timdi 
umulmaz bir kadın kaprfzine çar· 
pılıp sonu blllnmez bir maceraya 
girmek üzere bulunıyordu. 

Sefer, onaltıncı a11ın tipik 
Türklerinden bir yoğlt kişi idi. 
Onlar bir teyin )1 apılma11nı gerekli 
bulduktan sonra yüreklerinde kor
kuya yer vermezlerdl. Daha doğ• 
rusu Sefer Reis gibi adamlar kor• 
ku nedir bilmezlerdi. Tepe, uçu• 
rum, ıu, zelzele, ateş ve ölllm 
onlar için tabii şeylerdi ve bunlan 
• ece!lerl 1ıelmemişse • yenebil~ 
ceklerlne ıarsılmaz bir iman ta• 
fırlardı. 

Bundan ötilrU Safer, Portekizli 
kızın damdan dUşer gibi yapbğl 
daveti uzun boylu dü9Unmlye lU· 
zum görmeden kabul etmfıtl. 
Gösterllen yerde, pusu kurulabl· 
leceğlnf, kendine kıyılmak istene· 
ceğini hatırına getirmiyordu. Onun 
Jcafesında tek bir fikir vardu 
latanbula kendini göstermek ve 
beyendlrmekl.. Bunun için şu Por
tekizli kızdan iıtff ado etmek lıtl• 
yordu. Bu amaca doğru yUrUrken 
6nUne ne çıkacağını dUşUnmek 
onun yaraddııına aykırı aeleo bir 
ııydl. 

Yiğit adam, ada ile kara ara· 
ıındpkl dar berıehın tam ortaıın· 
da kümelenen kayabfa gldeceil 
il•ce Babidir Şaha hayli şeker• 
leme yutturdu. Portakal çiçeğini 
ona bağlamak için bir yol bulma· 
)'• çalıştığını söyledi. Hükümdar 
keskin zekllsından Ye çelik yUre· 
ğlnden çok bUyUk hizmetler bek• 
lediğl bu yaman Ttırkiln ıu kır: 
lıin de göstere geldiği densizliği 
birden bırakıp kendi kuruntula• 
rına uygun bir kurum aldığını g3-
rUnce sevindi, bol bol teşekkür

ler etti ve yaptığı lıl de hemen 
haber verdi: 

Rumi, dedi, yine canın sıkı· 
hr diye sana aöylemedim, Porta• 
kal çiçeğine bir altın kutu doluıu 
gUzel taı yolladım. Kutunun da, 
f çine koyduğum elmasların r.Um· 
rlltlerin, incilerin de değeri yok. 
Asıl değer bu taıların arasına 
aakladığım puaulada, kız o mini 
mini pusulayı alınca yUreğlml 

okumuı olacak. 
Ve llAve etti: 
- Portakal çlçeii beni kar-

1ılak11z btrakmaz değil mi? .• 
Safer reis, kendi koynunda 

duran mektabu dUıUnerek glllllm-
1edl. 

- Elbet bırakmaz. Bir padlıah 
y ,,reğiol çiğneyecek kadın yeryl• 
r.dnde benUı görlllmedi. 

- Demek ki i7l bir cevap 
alacağım. 

- Hlt ıUpbe etmeyin 1 
- Acaba kız, beni Uzmek 

i 1n Iıl uı:adar mı, kendini naza 
ç" ker mi? 

- Bu da mUmkilıı amma ılz 
biraz ıert davranınız. (Çok naıı: 
itık usandırır) deyiverirsiniz. O da 
} e:kenlerl suya indirir. 

Babadir şah içini çoktl. 
- Yapamad.m, dedi, itte bu· 

nu yapamadım. O derimi ylizse 
eli etime değiyor diye, ses çıka· 
ramnm ıevine sevine deria'.z ka
Jmm. 

kullanarak bUkUmdara tımlt verdi, 
ır geç merak edecıA'inl söyledi 
ve onu kanıık kuruntular içinde 
bırakarak kendi odasına çekildi, 
bir 1aat kadar bekledikten ıonra 
beline bir pala takb, saraydan 
cıktı, kıyıya doğru yUrlldU. 

Nöbetçilere : "Ben ıöyle bir 
dolaşacağım, haya alacağım demlı· 
ti. Yanana bir adam almaya lüzum 
görmediği gibi paladan baıka bir 
ıillh takmayı da boı b~lmuı pala 
o devrin tUrkleri Jçio bugllnkU 
paraıutlar gibi bir ıeydir. Gökten 
yero atılan uçmanları tek bir pa· 
rsşut nasıl korursa o devir tUrk· 
lerini de tek bir pala her tehli· 
keden uzak tutabHlrdi. Batmıt bir 
gemiden denize atılan, ab vurulup 
yaya kalan, çölde yolunu ıaşırarak 
serablaran aldatıcı kalavuzluğile 
amacmı bulamıyao bir TUrk be· 
linde palası varsa dalgaları yen• 
miı, meaafaleri atlamıı, çölü bir 
çul gibi yırtmıı demektir. 

Safer de belki bir pusu, belki 
bir öIUm tuzağı olan kayalığa 
palasından aldığı güvenle gidi· 
yordu. Hiç bir tehlike sezmlyerek 
ve böyle bir sezlntiyı yüreğinde 
yer Yermeyerek kendi plAnını 

lıleye ltleye karanlığa çtğniyor, 
mektup getiren neferin bekleye• 
cetl yere doğru ilerliyordu. 

Zlffrl siyah gecelerde glindUz 
gibi ıören gözlerini kayalığın 
bulunduğu lstlkamf!lte çevfrdf ğl 
vakit bir kayığın burnunu kıyıya 
dayayıp durduğunu gördü ve ıeo 
ıen mırıldandı ı 

- Sözlerinde durmuılar. De• 
mek ki it yolunda gidecek. 

Ve adımlarını hızlandırarak 
kıymıo o Doktasına erişti, kendini 
karıılayaa Pgrteklzli denizcinin 
omuzana bir yumruk lndirdfı 

- Blribirlmlzl, dedi, beklet· 
medik. Ben beklemeden ho~lan• 
mam, baıkalarnıı da öyle sanmm. 
Vaktinde geldiğin için dolgun bir 
bahıiti hak ettin. 

Herifin omuzu acımııtı, göılerf 
1 

nemlenivermlotl. Fakat bahııı söztl 
1 o acıya merhem oldu ve adam• 
1 cağızm yUzll biraz aUIUmsedl, 
dudakları da konuıtu: 

- Ben çok beklemedim amma 
Donna Juana bekliyor. Çabuk 
gidelim. 

Pek az aonra kayahfın dibinde 
bulunuyorlardı ve Madmazel Janın 
HJI billfir bir rUzgAr gibi kayığa 
dökUIOyordu ı 

- Aman dikkat edin ıövalye. 
Ayağınız kaymasın. Ben yukar· 
dayım, ılzi bekliyorum. 

Safer reis atladı ve basamak· 
ları zikzaklı konulmuı biçimıiz 
bir merdivene benzeyen kayalığı 
tırmanmıya baıladı. Birinden 
birine atlanacak taılar arasında 
karmakarıoık bir aykırılık Yardı. 
Bir taıtan öbUrUne kııa bir 
adımla geçiliyorsa ikincisine iki 
metrelik bir açığı atlayarak do· 
laımak IAzım geliyordu. Karan· 
lıkta böyle bir yUrUyUş yapıp 
o kayayı tırmanmak her babayi· 
ğitin elinden gelecek itlerden 
değildi. Matmazel Jan aşk kam· 
çısı altında hız alarak gllr bir 
cesaretle işte bu gUç f şi başar· 

mışlı. Kayahğın tepesine yakın 
bir yere yi:kselmiıtl. Safer de 
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o, 
Ondan Kurııazl 

- Haydi bakalım, çikolataları 
aldın artık .• Şimdi git de ablana, 
burada kendlıini beklediğimi söy• 
ı. r. 

Çocuk - Peki, fakat bokıör 
olan ağabeyime ıöylememek için 
bana daha na verininiı ?. 

............................................................... 
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ıeyl yapıyordu, neıeli bir tırma· 
mşla kızın yanına yiikseliyordu. 
Kayıkta kalan nefer ıfmsiyah bir 
yükseklikte açılan beyaz kucakla 
ona varmak için korkunç bir yürü· 
yUı yapan heybetli erkeği başı 
döne döne seyrediyordu ve "Ahk· 
lar!,, Diyip duruyordu. Onun 
dU9UnUşüoe göre aşkın bu çeşidi 
düpedüz de:lliktl, fU erkekle 
kadmm gözleri kararmış birer 
deliden ayırt edilir yerler! yoktu. 

Safer relı on metre kadar 
yUkıeldikten ıonra Portakal 
çlçeğlle karşılaştı ve fen bir 
kahkaha atarak sordu : 

- Ad~da yer mi yok ki bura• 
lara tırmandın çocuk? 

Kız yiğit adamın iki eline 
yapışta ve cevabını onun ta 
ağzına verdi: 

- Kartalı kendine yaklıan 
bir yuvada görmek istedim, 

Safor relı, işin şiir tarafına 
biç kulak vermedi. Bulundukları 
yeri töyle bir gözden geçirdi: 

- Çıkıt kötll amma buraaı 
iyi. Sanki Tanrı, bir gün şurada 
bavbaıa kalacakları dUşUnmUş de 
bu mermer yatağı yaratmıf. Bin 
usta bir yere gelse bu taıı ıu 
biçimde iileyemez, hiç bir zevk 
ehil do bu i4lenmiş taşı kayalığm 
göbeğine oturtamaz. 

;...._ ___ ......,""'-"' _ _..,.....__.......,..........ı._AJii.l~bUll......ı....-IAöu..aWllll&liUMl~-KliiıA.ı.l-.llılllı.&a._..JU11ı.-ı _______ ~{Arkaaı Yat) 
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Öz Türk menalublnden J 

SAVAŞA 
MilAdın alb yllzUncU yıla.. Çin 

kapılarmda alık bir bahar sabahı •• 
Pu • Kiya Han çadırmdan 

çıkarak llboyl Guzuri'ye seslendi. 
Guzurl, bir kaç glln aonra Tllrk 
hAkam Tou • lon hlmn yerine 
geçecek olan Pu • Kiya Haoa 
1aygı ile aelamladı ve otagın 

kapısından buyruğu dinledi: 
- llbeyi, bir gUı:a benim ça· 

dmmda bir Çinli prenıes görürsen, 
batı TUrk HAkanlığının sağllğı 
namına içeriye girecek ve beni 
hançerleyıcekıln r. 

llbeyl bundan bir fey anla· 
mamııtı. Pu • Kiya Han blldlk· 
lerlnf daha açık bir anlatışla 
ıöyledl: 

- Şöylece, bir geri günleri 
gözetliyorum da, Tilrk illerini kan 
denizine çeviren kahpe inanışların 
ıonuna bntUn çıp!akJığile eriyorum. 
HAkan Tu • lan neden aldanmıı, 
Tu·lf bUyUğllne neden kımakla· 
mış.. ( hucum etmiı ) ... 

- Bunu öğrenmiyen kalmadı. 
Sllbaıı dün gece otağiara ( çadır· 
ları ) gezerek askere bütlin du• 
yumlarmı llotmit··· 

- Bu çok kötll oldu. 
- Kötll değil, hanım •.• Subaşı 

çok aerekli bir it yaptı. Şimdi 
asker içinden kaynıyor ve savaşa 
hazırlak yapıyor. 

- Slibaıma duyu·m sal .•• Ota· 
ğıma buyur et! 

- Buyrultu ulu hakan Pu• Ki ya 
hAnındır. SUbeıma haber aala• 
cağım. Hlmn otağana buyurması 
Dl ileteceğim ..• 

Sübaşı, yakındtt aru beyi (iaı• 
nazıra ) olduğu halde bakan çadı· 
rma girerken, alçak gönUllU Türk 
hikanı, ltkllr (harp) meydanının bu 
yeğlt generalına yanı baıında yer 
gösterdi. Kazanlar kaynadı. Hin· 
cuklar (bir nevi kahve) bucurdadı. 
Bir kadın kişi Türk generallarına 
ııcak Hıncuk buyurladı. Sllbaşı, 
hanın buyuruğuna uyarak duyum· 
larmı anlattı : 

- Tu • lon Han Hakan olduk· 
tan ıonra Y ong· Khin adında bir 
Çin ispiyonu, (Sui) nln toprak
larını bıraktı ve TUrk iline geçti. 

Bu serseri ekmek dUımanını 
Tou·lan Hanın çadırında görmllt· 
tüm. Türkün açlara gösterdiği 
konuk 1everliklen istifade yolunu 
buldu. il büyüklerinin göı:lerlne 
girdi. Nihayet Tou·lan Hanla da 
görüşebildi. 

Bu konuk dütkUnU kiti, ufak 
bir dolanla kandırdı. Çinin ileri 
gelen bir prensi olduğunu söyledi. 
Ve Tlirk hakanının Çine gönder· 
dlğl verginin kesilmesine yol 
açtı. 

Bu hareket, Çin imparatorunu 
savaşa çağırmak demekti. Çinli 
imparator kuşkulandı. Çan Sun 
Çing admda Türk düşmanlı bir 
Çinli kahini TUrk eline elçi 
yolladı. 

DUşman kAhin gerçekleten 
inanışların öıllne parmak basll 
ve dolancı prensin Tou·lan Hana 
ılSzlerile kandırdığıoı anladı. Çan 
Sun Çing bu sırada tek durma· 
yordu. Onun en bUyUk Kozu 
Prenses Toyl idJ. Prensesi Hanla 
tanıştırdı ve ona yatalak yaptı. 

Çin saraymın bu zeki prensesi 
Tu-lan Hanı kandırmak için ev• 
vela zekisını, sonra da güzelliğini 
kullandı, ve Tu·lanı Çinin üzerine 
akınlar yapmaya teıvlk etti. 

Tehlike bllyümüştD. Çin lp
paratoru telaı içinde bocahyordu. 

ÇAGIRIŞ 
Prenseıin öldürülmesi veya tH· 
liml için Tula Hanı aıkı9tırmaya 
batladı. Çin imparatorunun kor
kusu, Tulan Hanın, prenseıl se· 
verek ve onun bir Çin gecHI 
kadar siyah gözlerine inanarak 
kötll bir maceraya atılma11 lhti• 
mali Jdi. 

Tu-lan Hanı bu ıırada im• 
paralora bir elçi aaldı: 

- Türk Hanı kendisinden yar· 
dım iıhtyen bir karıncayı bile 
dUşmanma teılim etmez .•• 

Bu müthiı cevap açıkça lllna 
harp demekti. imparator artık 
dolanla ve kahbece itler gör• 
mekten başka çare göremi· 
yordu. Prenaes Ta·ylyl gözden 
düşUrmek için Çin dört taraftan 
seçtiği en güzel Çinli kızlardan 
dHrdUnU Tou - lan Hana yatak 
hediyesi olarak gönderdi. 

Bu hediyeler T ou • lan Hana 
memnun etmiıti. Ancak Tou • lan 
bunları kafl görmüyordu. Eski 
Türk hakam Şapolyo Hanın oğlu 
Tu • il ile görUşen Tulan Çin 
sarayından lkl plrens11 gönderli• 
mesini istedi. Maksadı bunlardan 
birini kendisine, diğerini Tu • il 
Hana vermekti. 

Bu, bUyUk bir fırsattı. Çin 
ispiyonu Çang Sun Çing lmpara• 
tora bir rapor g&ndererek bir 
prenıeain Tu • li Hana hediye 
edilmesini, bu ıuretle Tu • il 
Hanla Toulan arasına nifak gire• 
ceğinl bildirdi. 

imparator bu fikri benimseye• 
rek derhal Tu·ll hana izdivaç 
etmek üzere bir prenaeı gönderdi. 
Filvaki bu hidi11 Tu·li Tou•lan 
bAkanın arasını açmı9b. 

O zaman iti kanıyan Tou•lan 
hakan, kendi Generalı Tu·U bana 
gönderdiği bir mektuptaı 

" - Tnrk satılmıt doğildlr. 
imparator Tllrk kanını Türk 
silahile dökmek için tuzak kur• 
muştur. Senin çadırına gönder• 
diğl prenses bunu tamamen anla• 
tayor. Ben sana silAh kullanmıya• 
cağım, sen bu dakikada bir Çin 
prensesinin gUzel gözlerine ken • 
dini ıatmıı bulunuyorsun, değil 

bir Çin kızı, Çin ülkesinin btıtUn 
kızları bana yatalak olsalar yine 
bawımı çevirmlyeceğim, Buna 
mukabll yarından tezi yok Çin 
soyuna hücum edeceğim. Yolum 
Uzerine çıkarsan seni de yok 
ederim. 

* Gece olmuıtu. Tou • lan Han 
ilbeylerinl huzura çağLrdı ve sa• 
balı vakti, tan yeri ağarırken hU· 
cuma geçileceğini buyurdu. 

Sabahla b.irlikte savaı baıladı. 
Ne kadar acı ki T ou • lan Han 
karıısmda korkak Çin ceneralle
rlnden birini ararken Tou·li Hanı 
buldu. Artık İfişton geçmiıtl. 
Tou•lan Han 1200 Türk akçıımı 
arkasına alarak 100,000 Çinli 
askerin araıına atıldı. On bin· 
!erce Çinliyi ·kılıçtan geçirdikten 
sonra T ou· li Hanın kalbine uzat
tığı hançere, yine bir Türk silA· 
hına boyun eğdi ve t•hit dUıtU. 

............................................................. 
OOYÇE ORIENT BANK 
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'YALNIZ llNÇ· 
BIZLAB iÇiN 1 

- Efendim, IÇerde misafirler 
Yar. Galiba pek mühim bir ı•y 
için ılıl acele görmek htlyorlar. 

lılttiğim o kaba H aUrDltUlO 
aesl, dnhal tanımııtım. Fakat 
camlı kapı açılıp da onun yusyu• 
Yarlak vDcudUnU, vOcudüeOn 
önünde bir 1&man çuvalı gibi 
duran karnını görür görmez: 

- A, bizim Ömer Bey 1. 
Diye bağırdım. 
Gözlerinin içinde, zeki Ye 

cevval iki göz parladı. Kırpık 
koyu kumral bıyıklı dudaklara 
yavaı yavsı açıldı. 

- Vay Hanım hemıire 1 •• Hot 
ıeldinlz, aaf a geldiniz. Vay Ha• 
nımefendi 1 •• Sizleri buralara hangi 
yeller attı. Hoıgelmiısin Ferit 
Bog. 

Ömer Beyin, bir ande Uçll· 
müze btzlettiğl bu iltifat, bir 
yatmur ıainağını andırıyordu. 

Hayretim, gittikçe artıyordu. 
Avrupanın en mUhim merkezle• 
rinde bUyllk itler peılnde koıan ; 
Lolt Trlyestlno vapurlarının ha· 

mfıle defterlerini, ıevk ve naklet· 
tlği eıyaların llıtelerile dolduran 
bu adamın, Adi bir faizci olduğu· 
nu görmek, bana lnaomıyacak 
bir ıey aibl aeliyordu. 

0, baetığı yerlere hlkim olan· 
lara mahıua bir pervasızlıkla 
ma18&ının baıına geçmlı otur-
muıtu. 

Kusura bakmayın. Bualın 
biraz it Yar da, bulunamadım. 
Ne buyurdun bakalım? Kayfe mi, 

çay mı, yoksa ıouk birer ayran 
mı ?.. Ne buyurulur ? ..• 

Diye ıöylenlyordu. 

Buradan, buranın bu insanı 
aeraemleten kokusundan bir an 
a•vel kurtulmak için UçDmUz 
birden bu ikramları teıekkllrle 

reddettik. Derhal ftimiıl görmek 
iıtedik. Hakikaten bir it adamı 
olan Ömer Bey, meaeleyl kısaca 
halletti. Falı parasını biç bir mil· 
nakaıaya lDzum aörmeden aldık· 
tan sonra: 

- Var, kötkUnde Afiyetle 
otur Hanımefendi. lnıallah, faizini 
ödcdiiln gibi anasını vermek de 
gıimet olur. • 

Dedi.. Tam kalkacağımız ıa· 

man da beni balama bir haylı 
medhetti ı 

- Dağ daj-a kavufmlZ amma, 
insan insana kavuıur derler. 
Meier doğru imif, hanım hem• 

tire ile iyi bir yolculuk yaptık. 
Allah için, yeğeniniz sapına kadar 
hanımmıı, Goca vapurda, herkeain 
mavallahmı kazandı. Eğer ben 
•izin yeğeniniz. olduğunu bileydim .• 

Diye, cemlleklrane bir çok 
•8ıler söyledf. 

"" 
Şu aatırları yazarken, daha 

hAlA ilk histettiğlm hayretin tesiri 
altındayım. 

2 Ağuıtoı 

GUnlerdenberi elime almadı .. 
ğım ıu defteri, ancak bugUn 
açıyorum ve şu aatırları yazıyorum 

Bu müddet zarfında neler ve 
ne hadiseler geçti. 

Ömer Beyin yazıhanesinden 
geldiğimiz akşamdı. Pervin, hala
mın eline bir zarf verdi. Açık 
tirşe ve ark. sı yaldızlı bir tacı 
havi olan bu ıarftan ŞÖ) le bir 

J mektup zuhur etmiıtl: 

l 
N eolp Paıa kerimeai Zehra 

Hnımefendiye 

lımetlü hanımefendi hazretleri· ' 
Gerek zatı aliyelerl ve gerek 

muhterem yeğeniniz banımfendl 
ile bazı akrabamız tamımak arıuıu 
izhar ettlklerlndcm bu veaiJeoin 
ıereflne olmak tlzere yarın 1aat 
altıda bendehanenizde muhtasar 
bir çay ziyafeti tertip edilmiştir. 
teıriflerlnizle bizleri müşerref 
etmenizi hAllslne rica eder ve 
hürmetlerimi teyid eylerim efendim. 

Merhum Prens Sait Bey reflkaıı 

Cenan 

Halam bu mektuptan dolayı 
bUyDI< bir sevinç hisaetti: 

- ElhamdUlillAh.. Artık f ıler 
yoluna giriyor. Çok 9llkDr ıu 

kötk mea'eleai ıimdilik halledildl. 
Prens ile evlenmen mes' eleai de 
bir adım daha Jlerledi. Hadi ba· 
kalım, artık prenseılij'e merdiven 
dayadın, lEmell Fakat prenses 
unvanını aldıktan ıonra sakın biz• 
lere yUksekten bakma ha! •• 

Dedi. 

Pervin, GUlter, Hacı kadın•• 
hatta bahçıvan idris ata bile , .. 
vinç içindelerdi. içi 1Ulmlyen ve 
aeYinmiyen biri varaa, o da ben• 
dim. 

Ne iae; ve ertesi gllnU halam• 
la dikkatJice aiyindlk. Bir otomo· 
bile binerek pronaeıin klStkllne 
aittik. Köık, epeyce kalabalakb. 
Genç ihtiyar, bir hayh hanım Yar· 
dı. Salona mükellef bir çay ma• 
aaıı haurlamıılardı. Uıun uzun 
bir takım teırlfatlarla, takdimler 
ba§ladı. Şunu itiraf edeyim ki ba• 
na karıı oradakilerde btıyUk bir 
alika ve takdir uyandı. Gençler 
f11ıldaııyorlardı. Yaılılardan ba· 
ııları da bana dikkatli dikkatli 
bakarak Arapça bir ıoyler konu· 
ıuyorlardı. 

Bu halleri gören halama Adeta 
bir gurur gelmlıtf. Vakit vakit 
bana bakarak manalı manalı gU .. 
lUmaemekte idi. 

Tam çay ma1aıına oturacajı· 
mız zaman, kapıdan içeri prens 
Ali girdi. Serbeat bir tavırla bi· 
se dotru ilerlledi. Halam, aablt 
bir nazarla yUz.Ume baktı. Bu ba· 
kııta; kUçUk bir hoınutauzluk var• 
dı. Daha bili eski uıul ve ananeye 
taraftar olan halam, anladım ki· 

' 
Prenıln böyle her ttirlU teklif ve 
tekellüften aıade bir halde gell· 
yermHindın pek o kadar hor 
lanmamıfh. 

Aıağı ıukara, ben de aynı 
ıeyl blasıtmiı, daha ciddi bir 
tavur ahvermiıtlm. 

Prenıeı; evveli halamla beni 
oğluna takdim etti. Sonra da onu 
bize göıterırek : 

- Oğlum, Prenı Ali Bey. 

Dedi. 
Prensesin bu tarzda takdimi 

ıanki başımdan •iaA'ı bir bardak 
ıoiuk ıu dökUvermiıtl. Acaba, 
oğlunu bize takdim etmek IAzım· 
ıeldiğini bilmeyecek kadar cahil 
bir kadın mı idi ?.. Sonra.. Oi· 
tunun hem (Prens) llğlni ve hem 
de (Bey) liğini söylerken öyle 
garip bir tavur almıştı ki buna 
doğrudan doğruya (gurur) deni· 

lebllirdi. 
(Arkaıı var) 
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Istanbul - Atina 
İkinci 

Spor • 
' 

Bu Defaki 
iyi 

Muhtelitimizin 
Bir Netice 

Karşılaşması 

Gayretini Gösterip 
Bekliyoruz 

Azami 
Almasını 

BugUn Takıim stadyomunda 
latanbul • Atina muhtelltleri ikin
ci mUaabakalarım yapacaklardır. 

Pazar gUnn yapılan müaaba· l 
kada Yunan takımının kunetli 
bir hllcum hattiJe o niıbettı de 
hafif bir mUdafa~ya iıtlnat eden 
aerl ve atak · bir oyun tarzları 
olduğunu gördük. Atlna muhtellti 
de bütün Yunan takımlarının blıe 
ıösterdij-1 seri oyunu baıtan ni· 
bayete kadar devam ettirerek 
nefes kabiliyetlerinin çokluğunu 
bir dt>fa daha lıbat etmif oldu 
içlerindeki kıymetli oyuncular; 
iki kltiyi geçmemekle beraber 
toplu bir oyun tarzları olmaaı 
Yunan takımının Pazar gilnkU 
muyaf~aklyetine amil olmuıtur. 

Atına muhtellti mutlak kazan· 
mak azmile elinden geldiği kadar 
çırpınan bir çalışma ile dldlıtl 
durdu. Zaman zaman oyou ıek· 
teye uğratan ycygaraları, oyun· 
euları olduğu kadar hakemi de 
ıaıırttı ..• Lüzumu kadar idmanlı 
Ye hele gayretli oldukları takdirde 
en kuyvetli bir teıekkUl olan Pa· 
zar gUnkU lıtanbui muhtelltl her 
halde ldmanıızlıktan olacak kim• 
ıeyi tatmin eden bir oyun çıkar· 
madı. 

Güzel 
Enstantanelerden 

Ata ıeker yedirirken ... [Taıköprü N. Ahfnj 

Hava Kurumu 
BugUnkU maçta baıtan niha· 

yete kadar deiittirilmeıl icap 
edem lstanbul muhtelltl geri 
kılan oyuncularla yapıldığı tak· 
dirde bize ne dereceye kadar 
muvaffakıyet temiQ edecektir; 
bllmeyoruz. 

Berberler De Yardıma Hazırlanıyorlar 

Yaptıkları seyahat dolayııiJe 
mUtemadlyen dolavmak suretile 
on günden faıla ldmanıız duran 
Fener, GUneı oyuncularının ya• 
pacakları oyun da zuhurata tibi 
olacaktır. 

Kıymetleri teker teker yUkaek 
oJan futbolcularımızın biraz da 
menim lca bı idmanları hafiflet· 
mit olmaları Pazar a-UnU bize 
aı daha pahalıya malolacaktı. iki 
hafta evYel Fenerbahçe karşııın· 
da yükıck bir oyun çıkaran 
Beıiktaıhları kııa bir müddet 
içinde bu kadar durgunlaımıı 
görmek klmaenin aklından bile 
aeçmezdi. Hor halde bugünkü 
müsabaka için seyyahattan dönen 
oyunculara da tamamile bel bal
lamak dotru değildir. 

latanbul Muhtelitl bugün 
yapacağı ikinci mU1abakada 
azamı neticeyi almalıdır. 

Takım nı ıekllde teablt edl· 
llrae edilıln lıtanbulun renklerini 
taııyacak olan oyuncular yUklen• 
dikleri itin bUyUk ehemmiyetini 
takdir etmeleri IAzımdır. 

ikinci GUre' MUsabakası 
Seıetl toldi Macar güreı ta· 

kımı bu akşam ikinci musaba· 
ka1ını Beıiktaıta Şeref ıtadyo· 
munda yapacaldır. 

ilk mUaabakada en hafifte 
kazanıp diA'erlerinl kaybeden 
Macarların içinde ıırh )'ere gel· 
miyenler ve o nisbette kuYvetli 
gUreı tutanlar vardır. Bu akıam 
değitlk bir kadro ile çarpııacak 
olan Macarların alacakları netice· 
lerden bazıları değivebilir. Macar 
takımının en zayıf tarafı vaaat 
ve aj'ır ııklettir. 

Bu akıamld mOıabakaların da 
heyecauh olacaA"ına tllphe yoktur. 

~ 
İstanbul mıntakaıı baıkanb· 

tından: 
1 - Atine muhtelltl ile lstan

bul muhtelitl arasındaki ikinci 
temıili maç buıUn 9 Tem muz 935 
Salı ıaat 18 de Takılm stadında 
yapılacaktır. 

2 - Halkımızın bu temıill 
maçı ıeyretmesl imklnlerım arttır
mayı naıarı dikkata alan mmta• 
kamız bu maçta balkon için 100, 
tribün için 50 ve duhuliyeyi 25 
kurut olarak tesbit etmiıtlr. 

3 - Maç hakemi Salt Sali· 
haddin, yan hakemleri Samim, 

Don Berberler Cemiyeti 28 
murahhaaın J9tJrakile Ticaret 
Oda1ında bir toplantı yapmıı, bu 
toplantıda Tayyare Kurumuna 
üye kaydı iti konulmuıtur. ToP"' 
lantıda muhtelif kollardan çalıııl· 
ma kararı verilmtı ve kalfalarla 
çırakların, ustaların taahhtıt mlk· 
tarian teıbit edilmiıtir. 

Karara glSre blriqcl ııoıf ua
talar ayda 100, lldncl sınıf uıta
lar 50, UçUncU ıınıf uıtalar 2~, 

birinci ıınıf kalfalar ayda 25, 
ikinci 11nıf kalfalar 20, U~Uncn 

sınıf kalfalaı· 15, raraklar da se• 
nede 60 kurut verer•k Hava 
Kurumuna llye olacaklardır. 

HaYa Kurumuna yardımlar 

devam etmektedir. Petrol Limtld 
Şirketi Kuruma 400, Kolman 
Çivit fabrlk&1ı 100 lira teberru 
etmtılerdlr. Dimitri FlllkUnupolo, 

Talu, Tallt öı 9 şik, alan gözcUıU 
bay Hikmettir. 

4 - Aıağıda lıf mlerl yazılı 
mıntakamııa menıup futbolcula
rın aaat 16da futbol levazımlarile 
Taksim ıtadyumuna g~lmeri il· 
ıımdır. 

Bedii, Mehmet AH, Yaşar, 
Nuri, LUtfU, (G.S.) Raaih. Faruk, 
Mehmet, Reıat, Esat, Ali Riza, 
Kadri, Fikret, Niyazi, Hakkı, Şa· 
ban, Şeref, Sallhaddln, Eıref. 

MUklfat Ve Madalyalar 
T. I. C. 1. Iıtanbul Bölgesi 

Bavkanhğmdan: 
1933-1934 ve 1934-1935 tene· 

leri mıntaka futbol birincilikleri 
mllkafat YO şildleri ile mezkür 
aenelere ait yUzUcUlük, kürekçilik, 
yeJkencillk, atletizm, aUreş, vo
leybol, bisiklet. kupa ve madal· 
yaları 13/Temmuı/1935 Cumarte· 
ıl gUnü 1aat 17 de C. H. P. lı· 
tanbul VilAyet idare Merkezinde 
dağıtılacaktır. 

Bu mükafat ve madalyalara 
hak kazaomıf idmancılar ile 
mensup bulundukları kulUp mu· 
rahhaslarınm belli edilen glln ve 
aaatte Cağaloğlundaki merkez 
binasında mutlak surette hazır 
bulunmaları tebliğ olunur. 
Maks Şemelllng Rakibini Yendi 

Berlio, 8 ( A. A. ) - Alman 
Şmelling lıpanyol Peolino ile 

S. Amar Ye ortağı elliıer lira, 
Çimento Şirketinden Fuat Vadi 
Ye G. Mongeri elliıer lira, Ziya 
Kayaalp, Nuri Behiç yirmlttr 
lira F. Moroı. M. Muhtar, OJga, 
Leon, Sıdıka, Mamu da maaıla• 
rmın yüzde ikisini vermeyi taah· 
hUt ederek üye olmuilardır. 

Sovyetlerin Yeni 
Temel Yasası 

Hazırlık lıleri 12 Koldan 
Görülecektir 

Moıkova, 8 (A.A.) Temel yasasın• 
da değltikllkler yapacak olan komlı• 
JOD Stallnin baıkanhA'ı altında ilk 
toplantısını yapmıtbr. 

Komiıyon, Stalin, Molotof, Voro .. 
ıilof, Kaganoviç, Litvinof n daha 
da haıka komİHrlerin baıkao'ıklara 

altında, hazırlık itlerini aörmek Uıere 
ou iki kola ayrılmıştır. 

yaptığı 12 rauntluk boks maçında 
humını &ayı heaabile yenmiştir. 

Edlrnede Bisiklet Yarı'' 

Edirne, 8 ( A. A. ) - Dün 
Edirne • Hasköy arasında 7 4 kilo• 
metrelik biılklet yarııı yapıldı. 
Yarışa 14 bisikletçi girmişti. 

Birinciliği Ankaradan Niyazi, 
ikinciliği Orhon, ÜçUncUIUiU 
Tallt almıılardır. Bu yarııta Edir
ne bisikletçileri arasındaki derece 
ıu ıckildedir : Birinctliğl Cahit, 
ikinciliği Hüsameltin, UçOncUIUğll 
de Sadi kazanmıftır. 

Yarış heyecanlı olmuı, ilbay 
yarııları otomobille takip etmiştir. 

7 4 kilometrelik bu yol iki 1&at 
31 dakikRda almmı9tır. Yolun iyi 
Ye Edirneli biıikletçllerln yarıı 
bisikleti olmamasına rağmen ya· 
rıf iyi bir surette sonuçlanmıştır. 

Ubay ıporculara bir çay ver
mlf, bir söylevle madalya dağıt• 
mııtır. 

Ankara bisikletçileri bugUo 
Keşan yolu ile Çanakkaleye git• 
mektedirler. Çarşamba gUnU Ça· 
nakkale bisikletçileri ile bir yarıı 
yapılacaktır. 
lzmtrde Hava Kupası Maçları 

lzmir, 8 (A.A.) - Birkaç haf· 
tadanberi yapılmakta olan hava 
kupası oyunlan buglin sona ermit 
Ye Altmordu ikiye karşı dört •nyı 
ile Göztepeyl yenerek hava kupa• 
sını kazanmıştır. 
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l\ıaruf Kızıl Tayyareci 
Nazarol lstanbulda Yetişmiştir 
Anası Ve Kardeşi Buradadır. O, 

Ordusuna Da Dahil Olmak 
Evvelce Türk 
İstemişti 

Yüzllnden damla .lawla t. 
d6külen, aan benlzli, kaim katla 
bir adam matbaaya pi.. ...... 
ma yanaıb n kelimeleri alp 
çipeyerek bir 80lalda mnldaacln 

- Ben, Sovyet Ruıyada kızıl 
ordular Baıkumandaııı Vorotl• 
lof'un yetiıtlrdiğl tayyare mil• 
heodisi Nazarof'un kardeıiylm, 
dedi. 

ilk anda bJr ıey anlayamadı-. 
Son a aklıma i•ç•n niaanda 
gazetede çıkaa bir JUi l'eldl. 
Dünyayı idare eden bllyllk adamlar 
serisi araımda VorOf)lof'un da 
bayatanı ulabrkea o yazıda böyle 
bir Naıarof iami aeçlyordu va 
şu cümleler varch ı 

" Rua ordu• bqla 1928 
senesine kadar R• fabrikalaruwa 
bilmediil tayyare mltralıozlan, 
makineler, ağu toplar •• tanklar 
imal etmektedir. Bu•daa baıka 
TapiloY ve Nazarof tllti birlllcl 
ıın f tayyare haYa mOhendillerl 
yetiştirmiftir." 

Terli, ıarı yDzlO, kaha kqla 
zat karıımdald ıandalyeye oturdu. 

- Kardefimin R1111ada oldu· 
ğunu biliyoruz. Fakat ltlr tlrlll 
mektuplaıamıyoruz. Gazetqfzd .. 
ki yazıda ODUD İnnfaJ ıartır &lr• 
mcz buraya ıeldim. 

İç cebindea bir °' lrtğıtla, 
Ermenice bir gazete ~arda Y9 

masanın oatn .. koyda: 
- Maksadım yalnız i•llp, N .. 

zarorun kardetfm olduğunu ıöy· 
Jemek değildir. Hayar, bir de 
onun TDrkiyeden yedftitinl, bir 
Türk Yatandap aHeal mldı ol
duğrınu anlatmaktır. 

Nazarorun kard .. I BarteY N .. 
iaryan klğıtları araıından biw 
resim çıkarda •e 3nlme koydu. 
Parmağlle rumln latUnde yazıh 
ya21y1 161terdi: 

- itte, kardeıim, bu u ya· 
ZllL •• 1912 d• Pariate ik•a çek
tlrmlf. Oıtundekl yau unuine. •• 
Diyor ki •.• 

.. Şa re81Dl uÇuttan enel çek
tirdim. Henlb yerde iken ıana 
bakıyorum sevılll anneclifm. ,, 

Bugiln Sovyet Ru11ada birinci 
kuvvet o!an kızıl orduaun eo 
kıymetli elemanı uçakçılığın baı
lar ndan tayyareci Nazarofwa kar· 
deş· , dirıek~erini masaya dayadı 
ve anlattı: 

- Kardeflm daha çocuklu· 
ğundanberi makineler ile uğrar 
maya ıeverdL Biz o zamanlar Be
yoğ unda otaıurdak. Kard.,U. 
Naz. ry n ''Götürengal ,, lise.inde 
okuycrdu. Boı zamanlarında evde 
hep dem rler, mak:nelerle uğra• 
förd . 1905 de llseyi b'.tird~ği za• 
aıan yeni bir bidiae ile karıılqtı. 
Cunt bmincle Avaaturya tel>aa
sınd n bir Ermeai 6ldL EIWla 
ter\retl.ıi Ermeni cemaatine bıraktı. 

Nmaryaıı Pariıte 

Wı•ilde iken.. 

F ablı .. arada ltir kaç senem 
tawı. 11.11.u.w•eeaim tart 
ka ... llfla. O :ıe•a•lar Patrik <Jr.. 
maa1• Wi. Bir .... ıbaka i•ti
luma a(llda n Wrçok paçler arUUt
da kardeıim Nazaryan da bu mliıa• 
bakaya girdi •e ka:aandı. Kendiaioi 
Naıul elektrik 11niversitesine ıön
derdller. fakat aradan iki aene 
geçince. haradaki dnımanları ve 
çekemiyenleri teıir yaptılar, tah· 
ıiıabm kestiler. okuması yarıda 

kaWa, •da Rul)'aya arifti. OrlMla 
zenaln bir akrabaıı yardı. Fakat 

ct.Ji idi. Nazary• R.,ada f&JYa• 

ncilii• ait bir çek klllliferanelar 

••dl, .... çarptı. ŞHn• J...W 
habhJa•ı10rum, uatfn Rnlana• 

biri, •taberfmin açıkr«Js Ye fltl
datll oldujınnı nlayı11ca, ken._ 

l 
1 

mi. batan ma•raflarım plrerek 
Priate Bleryo tan are mektebine 
iGadercll .• 

Bartey Nazar7an hirdeabire 
laabrl&IDlf ılbi aözla8 kuü: 

- Ha. balaa uaatuyordu ... 
Kar detim. Niıte llıen taı.· s t. 
lreıiliace o zaman Tnrki; eo ı 
Paria sefiri olan Salih Münir 
Paşal a müracaat etmit. fakat 
nedense, bu iıteii aazuıdlkkate 
almmamıt. laatU, itte, o zaman• 
Jamaaak ıazete1I bile bu hldi
seyi yazmııtı. 

Bana eakimiı, aararmıt bir sıazete 
ıoıterdi, içinden bu kaç cUml• 
okudu. Sonra tekrar yoldaı Naza· 
rofu• hayatını anlatb: 

- Kardeı·m 1912 de IUuyo 
pilot mektebinden çıktı. KHdtsiat 
okatan Ru Qç ay IOllra Blmftftlt. 
Nnaryan Ret mellte&iodeld mn
ıabakalara j'İrdf ve diploma a!dL 
O ııralarda Fran1ada aıker1 ma
nevralar vardı. Gaou dik Nikola 
da bu .. •eYralartla ltamr halu
mayerd-. Karcleşlml oratfa glre
nlr bey .. •lt Ye Rnyada açılacak 
tayyare mektebi için Naurofa 
birinci dlrektörJDk yazi'-ial ,_. 
mitli. oun, aoankl -.. iıal llıtl
IM umamaclald hayab &&fm 
meçlıallmlzdlr. - Jf. 

Nuaryamn kardeıl muharririmizle konuıuyor 

Nafıa Bakanlığından: 
Mabammen hffell 100.000 lira olan 2000 toa Kreozot kapab 

zarf uınlile eksilt••Je konulmaftur .. 
Ekıiltm• 1 Si Aiuıtoı/935 tarihi.. ratlayan Per ... be ıüıa8 

aaat 15 de Ankara' da Bakanlık Mal.... MUdarl9jtndeı yapı• 
lacaktır. Taliplerin tekGflerial Ticaret Od .. Vesikam n 6250 
liralık muYakkat teminatlan ile blrlikd• 15/ A:ğustos/ 935 Per
ıembe 18nD saat 14 • kadar Malzeme MlldDrlDitıade teydf 
et•eleri lizımdar. l.teklilu l>u b11auatada prtaam.Ieri 5 lira ....,. 
kabilinde Ankara'da Bakanlık Malıe.. Mlldürlülüaden 
alabilil'ler. ..3660,, 

==========:=:=====--==============-========-== ~~ 
Teşviki Sanayi kanunundan istifada 

eden müessese Svhiblerine ~ 

iktısat Vekiletinden: 
Sanayi müesae1elerine 11öndwllmif alan ...ı Yarakalan. muci· 

blnce tertip edilecek l 934 t:cad senHİ lı cetvellerinin bet na.ha. 
elarak tauz;m edilmesi ve bir nliabasuun veldletimize ıioderilmek 
llzere en geç 3In /935 tasihiu .. kadar peıt&Ja vw.ilaaeai. Diju dört 
nlMhamn ise yine ayaı tarihe kadu ıaaLaiHa eıa bllytlk mülkiye 
memuruna verl:mHİ Inzurnu ilin elUDllJ'. 0 3762,, 

' 

Beşiktaş Orman Memurluğundan: 
Musa dereli emvalden Ke ..... hur.- n.W,.elİluie "9108,. kile 

odun ve .. 2165,, kllo ldtm• n fı...nlilı ialwt11lall• "llSOlt, ki. 
odun ile "120,, ıayı im:cık çuhufuı arttam le a~t& ı.
Iru B .. iktq Onıan lclaraim n .... ... 17 T-•• 
935 Çar .. mba ptl uat. 14 er. •ı• L; ·ı ljulda 
mllte .. ,kiJ Oimaa arbnu •• ...., a..r.,-- ........ , ... 

Tı mıa 9 

C Bir Çöp Çatma Hikô.9esi 

Derbentli Hasana 
Külah Giydirmeyi 

Anlabnm Ben Sana 

Eh, dedi, ıözin aydın. Kıı.ı sarsor yoluna ı•tirebildim. Fakat nil:ih hazırlığı 
lçİll 200 lira istiyor 

Dl&, atili7• lr_.....rmda 
dıol .... bm arkadap m, e1-.11p 
Pl'ı. ltk clava,a ı.wt el•Ufbu'· 
Bu daYanın hlklyeıine 11Sz gea
dirmek alzl epey ıtldOrecektlr. 

Jf. 
Devacı, 28 yaparmda, uma 

beylaı. dol~ lllr, .ı,.a liıly.ı.ıır. 
.-r. Jdatılrh- Wr .. lr .... ; 
aclı HaıaDl 

Haliç F ••erde, Ahenk ıoka· 
tında S 9 No. Iu kahveyf ftletf-
7ormuf. Da•• edil•• 5S 7aflarıuda, 
paç 1t.. tawıWi Japmaf İitiJW 
bir ... .., OllllD ada da Zarif& 

Hallı Fenerde, Şehit Murat 
bey sokaiında, 33 No. evde 
oturuyormllfo 

Davanın mevzuu dolandmcıhk. 
Reiıln ıorK'19u &berine daYftl 

anlatıyon 
- Efeacilm. ben bekiı bir 

adamam. KimHm de olmadıp 
için, bu kadının etiad• bir oda 
tutuyordum. 

Bir akşam orada pnç bir 
lraclmla tanıttım. Kad... ıinDI 
wrdim. 

Ertaal aaltahı 
- Zarif .. kıza dedim, Allahın 

emrile gece ge!en kızı iateıem 
vermezl•" mi ki derıia? 

8u kadı• bana lmlt wdd 
llffar ettL 

- o- ıhMl d• .... b1· 
.... dedi. 

Bizi bağdaıbımayı adadı Hattı 
ondan sonra bir kaç kere eq 
ieririp konuıtmdb lla. Fakat hana 
kızın mahcupluaundao t»ah.-.ttt. 

··= - Su ona açılma. Ben bu· 
lurum aranı7.I dedi. 

Ben de buaa kanchm. Ağzımı 
açıp ta kıza teli kelim etmedim. 

Gel •aman fit zaman tünlbt 
birinde: 

- E~ dedi, gözün aydın. 
itin oldu. Kızı zar zor yola ge• 
tirebildim. Fakat nlkih haz111lığı 
l;in {200) lira .. u,... 

Bea buna ela inandım, ve iki 
ylb llnyı bkır bkar saydım. Fa• 
iat onun parayı ahımdan •onra, 
kızın yllzilnlt bir daha ıöreme
dlm. ICırı ıMdum. E•vell l»ir 
mlddet: 

- liellim ela ,e.ına ilrd&
ll- yek. Y erlal yurdanu. bilme
tliiia lem. lleldemektea bqka 
pre1!1 •e rold ICabUiaden IAfl.,.. 
la adatt. Nliar•t: 

- Slcll bemlD bM • 
cak. pa 1 t a ı I Cll •ftfllP sittL 

• tlaM .. leap d• lteazem~ 
yorl Dedi. 

Şimdi ae paralan Yeriyor, ne 
de nereden arayacağımı ı6yl0yor. 
OıteHk de, e11alar1mı kapı 6ntl
ne JJtcb, hal içeri •lmach bir 
gece •• Bana: 

- bteyee.k 7uıedba ya bu 
haltı. diyor. loıaa deditln ıey 
kavun deiil kl koklayaaın. Şimcll 
bir hayır iılımlye kalkıftım diye, 
htwlik d. cereme mi Ç9k.,-im? 

Reisin aorgURH marn kaıa. 
Zarife kendlMi, bu IOll cümleleri 
tekrarhyarak korudu. Reiı sordu: 

- Sen nerede, naııl tammıı· 
tm o kızı? 

- Hamamda tanıdım. lçytlz&
.. clejil, yeriai JUrduna bile öt' 
r•mly• waklt kalmadan bu if 
geleli baııma l 

Onun bu cevabı Ozerine da• 
YaCI a&ze kanfh: 

- Bu1111t1 o kızla ltede.l»eri 
dl;lp kalbtt• F-.ı. bilmiJ• 
yoktur. Bu kadın beni ilk ta..mjt 
alhl. yedi Mıl&lemi ıorup ıorur 
turdu. Daha selAm vemeden llclllnl 
ıormıya ba;lar adamna bu. Hattl 
bu Jlzde• •callli •"- l1t9i1,, 
derler ona. B&yle blır ...., 
aylarca dltlp kalkhil blw kwa 
yuini yurdunu. adıaı ıamaa aor 
maz, btfmez olur mu Tnr 

Zarife, bu ıözlerla iftira olchr 
paa. fdAt etti. Çiled9n pkaD 
cbtYaa: 

- Kim demif? 0.411, klal 
d•miı yalaa d(ye... Y anm ıaal 
liin verfa, iki kamyon cfolu11' 
phif ıetfreyi• lize I 

Bil Y.m,.t k....-wia ~ 
lmme adlar y.m.n p)Uu..ila 
celbi ~ batk& N ıüae b.rr 
kaldı. 

Mal'lkemecfen çıkan dafthlar, 
koridorda biribirlerine girmiıfer .. 

Haaan, bıyıklarmın her telini 
ayrı ayrı titrete titrete bağınyordUS 

- Dwflentit Huua kllilı 
aiydirmenia ae demelf oldui.
anlatırım ben aana. Kuraapda 
tek papellmi bırakırsam, bu bıyık• 
lar yolunıun. 

Mahkeme anUnde dllnyadan br 
f)enfx bir sofu masumiyeti tab
••• Zarife, olaca ywtıkJrt-. 
takında. V • sade mulaafalnt cltğilr 
bu konuımaya .. ) iıei ola.tart 
bile çlladea Çakana bir btibı• 
ile cevap verdi: f. 

- Akbna ıaıanm MUiD • 
Ylllancı plltler için bofa':e:~ 
afin .. ..,... par ..... 
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Sabahları aç M A Z O U alındıkta Y•meklerde. f HAZllSIZUaı .Ağızdaki •ıtu~k .n ~uy1;1~ed.ı..FaJabir 1em0: ve i911Mdeo IGllra W..edil9' 
kanama bir A IW KABIZU~I bir ... t ıoma l"d aL "lik >:org~uk ve ıııkınlJjı hafifletir. Mezon tozunun tesirinden memnun ktlmıyanlJ . MEYVATUZU 1 1 vafl il •ıeaa açık da oı.. ~a İt B•ab- ark .. H& 11 Mo. ı. M..GB Botoo eosa 
kahwe kaııgı defeder. ..nırsa yaama!anm .W-lr. dep08Ulla iade ederek bedelini ıeri alabDlrler. Mezon ilim ve markasına ~ok dikkat, 
............................................................................................ ~ ................................................................ . 

Venizelosun Ke lesi Meselesi' - fstımbulun Aib Çok Zengin 

E k. 8 k·ı HAd• d Ç kM.. Sayısız Saraylar Ve Yük· 
s ı aşve ı' a ıse en o u- sek Degverlı· E 1 V 

t · Old v S ·· 1.. ser er ar 
eessır ugun ll oy uyor Sultanabmette Hafriyat Y apaa Profesöt 

Ymaa parllwı•- ..... .... ...... ebrba seli ... ,.. Bli7orw ki ..... ---•ra.n e· M akh ~ ,__ Sö·..I d 
.. blbirle. v.--.. ...... camla Jiibel• .. wıunda... bmi llcl ... ye cm.~.•· ıze er V9J19C ız•• i 
plhcek olaaa dd W. ı.piz wek telpafı attı. aonra ltaaa k... biıpk a Ow t•••llw •• 
•• a.-ı teklif edilwifti. W.dl. b..._a 7apacalclen eh f9tln 

Yman Cumw &.pa~ ... _ Şimdi 1Mma karşı • •lr h•k.._da 1..... bnn Rrilmlı 
t-L~i• aer1 alınma11m istedi ~e 1 ol•·- w.-. Wr cAıa. t.tldl 
9&m • e) eceğimi 6arenmek lıtiyOl'Smm, tm • · ı d ı J•i almdı. Fakat bu vesile ile •- e eyecegın aöyle i er. 

Venizelon ıören ı.ıWz aazeieleri değil mi? dedi. Söyleyecek Wr H Ben korkmuıorum. 72 r•· 
mahabirlwine eıki Y•n•• Bape· •Ödm yok. AY111pah olclağuna id· ••ndayım. Ôltım arbk beni kor-
kili tıae11Drlerlni aalatmışt.r. dia eden bir millelin ba alçakça kutmuyor. Nami olaa y•,adade 

Muhabir mülikabm fiiyle u- hareketi medeni dlinya matbua- daha çok kalacak dejill .. ., 

labyor: tının mUtalea ve tefıirine bırakı· f dal y 
.. Bu akfUl Venizeloıu, Parie- yorum. Ba telgraftan. her hansi UR lı U,11 

teki erinde zipret ettim ve ken- medeni bir parlAmeatodan bek· Ramelihiıanacla KayalU' ... 
zarlığı denilen bir çalılıkta 7a• 

dilin• Atinadan, başının miizaye- lendiğl ııibl, meb'uı1ardan hiçbiri- kı1aD atefle yanııa ç•k•ıı ve ba-
deye konduğu hakkındaki takriri nia itiraz H&İ yllk1.elmediğfnf rada (20) metre JDUl'abbaı kadar 
bildiren, telgrafı göıterdim. anlıyorum. fundalık yandıktan ıonra .andl· 

Venizeloı telgrafı ketime ke- "fakat protesto etmeyeceğim. rlllmllftllr. 

Orta Avrupa !Hukuk Fakülte-
Mektupları 

MacaristanaHıristiyanJığı sini~ imtihan 

ilk Sokan Adam 
Netıce&i 

Peıtede Sofgadaki 
Seggalı Edebiyatı 

Gibi Klô.silc 
Y tıpılmıgor 

Tuna fberiocleld meıllur Ellsabet köprU.ü 
Buclapeıt•, ( Huıull )- Buda· binadayız. Eıan ile cm .-sm .. 

peft•nla" Salat Gellert ,,tepelin• mekik clılkumuı ltu ..W -·•ı • 
brmam,..az. Buda ile Pqteyl adı, " Taç siyme kW1911..: • 
orbımn... itilen .. Tuna,, ya kUf " Arpat ,, ailealnct. ..... 
bakııı siren bu tepenin huaual- bellibap Macar bil ......... 
yeti, tepeye adıaı veren bir hırı.- lmparatar Fıma11~a Jwl .. 
tlyan ulzinln hıykelll• meıhur ldll..m. ... bW...ı ... .. ... 
hamamadar. tlymiıl•r. 

A--6rlerl durmadan lıleyen 
bu mqlmr hamamın her yerini 
ıezdik. Gtızel modern bir hamam, 
dalıa 1apan " ıun'I denizler ••• ., 

• 
Sai elinde, .. Piyerlermit , in 

tarih ldtaplannda ınrdllğümüz 
•ulyetll koca bir ulip tutan Ye 

kartal bakıılarll• t•hri allzen Saint 
Geller laeykelinin dibindeyiz. 

Ef11111eıine pre Saint Gellerf 
Macariltanda ilk defa hıriıtlyan• 
bğm n•ine koıan bir mllcahit
tlr. Fakat Peygamber faadaa 
baflayarak birçok bawariye n 
hırlıtiyaalık kahramanlarına hazı ... 
lanan akibette11 kartulamaımt. 
6ld0rlilmiı, Tunaya atılmıtbr. 

Şimdi, Gellert Baba, kurşun, 
gtlmUı Ye altından 6ç kat tabutu 
içinde Tunanua dibinde uyuyan 
•• Attlli ,. gibi, demir varilden 
tabut•le Tunanın çamur yatağında 
•bedi lltirahate dalmııtır. .. 

Kili.elikten cami'ii•• eamillk· 
lea ldiiae iie ıeçen aa.r!ı" bir 

• - Madam Emoı,. I -tda 
ııardüğllalz adliyı aar.,., ..ıdaw 
falan Abide .• 

32 killlik otobrta r..t•• 
gınlt aıfalt cacldıhd11r'ı• pe.t
yoruz. Rebb.-. .... •ec• 
kadınının p ...... ipret eltijl 
yerlere balrarbm lrmd1 k•M ı: 

_ Eynla 1 .le 'i•. SofyMald 
fibi klillk ..,,.ıa edebiyata ..... 
lacla 1 

Fakat •s••camde ya ....... 
kııa llir .addet aonra anladım. 
Muar "L B. U. Z.. tmlza tqkiJlb. 
.. ...,..._ t.flpm .... relt-
berdaia IJI bir bllsl " bmaJllla 
k•111117or, Sofyada elduğa gibi 
bize taıtan veya tunçtan oyulmuı 
ıekiJ:er göıtererek hu " filin 
'bide, fa'a:ı bina,. climelde iktifa 
etmiyor. Macar lehçeat'e81,ı.clii 
tatlı bir Fransızca ile ııöıterdiği 
ıeyin hı ni[İ tarihte, hangi tarihi 
bidisenio ihyaıı için kimin tara
fından kurulduğunu ve ne gibi 
aafbalar ıı~dijini aıılabyor. 

Ali'91•l N_,• 

Hokuk faktlltıll tmtibanJamnn 
neticeleri tamamen belli obaut-
tur. Bu .. De birinci .wftu 98 
kiti Jmtihana gir.mit, bunlardan 
31 i ikmale kal-.. 3G u batla 
der.ı..den E1Jllde tekrar m.tt
h- peceldeırdir. 

FaktHteden hu de'l'n de 58 
kiti mezun olmuftur .Son 11nıftan 
imtiha•• P.. 115 lôficl. 11 i 
blltna deralerden EylOlı kalmıı, 
mezun olamayan diğerleri de 
ikmale kalmlflarm. 

KASIBLAB 

AJa.ıaıaa lruacf ura 1riymek imkl· 
... ıellıederler. Yll'D}'tlıGn• ebe 
... Y8rlr. itte; DH.rları Iı•tadea 
.... •• 1ı pek kolay .. az ma .. fh bir 
.... ir: Alqamları derununa k1ff mllıı:• 
.... RADIO 8ALTS ilbe .. •eetl· 
• •da ayak b nyoaunu 18,_11 bir 
ime sin sarfında bu azap .,_..0 na• 
..ı.ı kolayca çıkarabilecekıiaiz. 

Hemea lıu akıam ecza .... izdea 
Wr a. RADlO SALTS iıteJiniı. 

B.r eczanede eatahr • 

- •ıh Hukuk Heklmll· 
ın •••• Biga aulh hukuk mallkemeıi 
~ n~mluiuadan No. 18 Biıada 
b 'teca Ali Baydarla Denıetmtadan 
Ali .,.._. " t.ianbulda V •saeoller
.. H·~· • ,.,..L ~ d • _ .. ıgıo a 1 numa· 
nll h:se• zeM Dime&oblı Ali 
ePa H •• ~ •utaaaı~ bula· 
_, bWI ..... .a..maauıcl• dola .. 
J1 !çık ~ • •atılmuıoa karar 
•.Wn Din~ kiin mdutlan 
~- ,_.,... iti oda •• &fağıda 
Wtahar .. Wı~vı bal191yifa· 
~ 1400 lim laJ ıti muhammlaeli 
im " -•··• lmymetinia yflıde 
y.-it Mtlai ..... ıurett. 27.7. 
935 oumarteai gflnü eaat 11 .. Biıa 
mahkeme kaleminde ihııle ecMeoelrtir 
Bulm•dağı takdirde 12-8-935 puarteıİ 
günü aynı saatte yine mabk ... kale
minde ihale edilecektir. KeyfiJet ika
metgahı belli olmıyan Balilio aaltlmu 
ulmak ve bu eve talip olularıo da 
ytlıde yedi buçuk niıbetiııdı P9J' parası 
nya milli bir bankama temi• mek· 
tubu ile belediye tellah Yuıuf Oıbeke 
•• fasla izahat almak İltiyealario dı 
aabıt klpbl Blda7et Oqere llllraotM-

. lan ılh olunur. 

Bafri,.U yapl(daiı .... ,_ bir ltakıt 
lnstlterede Edaburs Ual•.,.. blaruk laafriyab B..ıetıeceti• 

altell llrlb praleıaıt.ıadm llab- n neticeyi de •c•lı iç Wta 
ter .. ... ınel Sultanalunıtte ftJahut llir ay ,_.. elabilecejlz. 
torm -'ratı IPade eıki •iıanı a.tn Oç metre derl.Ulde 16 mcı 
eıerlerl araıbrmauna baflam11br. aıırdan kalma bir Tark temeDnia 
Gaze~eler prof....._ Hipodromu albacla .. , .... W.. Mhla bulduk. 
aradıguu yudalar. Halb.ki Bbu-
•n Abaeyclana pal Hlpodr
claha ,.kanda •e ti•"1d ..,. 
danla Sultanabmet camthıin Mr 
kıımıaıa yerinde idi. Bl• bu JU
lltı profea6r0n ağzından dllzeltmek 
18tedlk. 
dUn arqbrma yerinde prof•&
den ıu mlfaleaları aldık ; 

- Ben buraya~ aalata ... ıa 
seJdim. ..... ........ baklanda 
toprak altuda tıetldbt ppacatı& 
Bu muaim 8' ay •ecektir. M .. 
ıai 1ahıımız Sultanahmedin altın• 
dald hhakpap " KabMakal 
mahalleleri olacakbr. Buıttakl 
araıtırmamız bir sondaj mahiye-
tindedir. lalıakpaıada bir rer •'9 
tık. Bap a~lllinı yerin Blıana 
aaraylanndan krahn lamall ika· 
metılhı•ın bulandup Y• olda
tunu tahmin ediyoruz. Bununla 
bera.._ bmda kat't -.tte ...m 
dejilh. Çllnktı laeqey toprak al
bndadar. Biı iptidai biltlmizl• bir 
...... sfbi tlwMk blulllda 
cahlııoru. 

Swlajlarda ..... ,....... ,.. 

......... lllllmk lleklmll 
lln..._ Bica ...U. Juıbk mYbmati 
llatıt memurtuğııdua No. 17 Biıada 
mukim celep Stnetle B99me Cu 
Mhiyui merkestode oturua Bilmlala 
.. )'lM .. ta•mf Jıel,,np ... • 1 .. 
WI olmadığındaa daıa11 ........ .. 
karar nriieo Çan nalüye mmeziade 

altı Wn &n m191n ----.... " 
... lı bir dakik fabrikalı -.k ......._ 
,. wuol·m•k MWhez ı ..,_,._ 
nin yisde yetmiıhfini hl.tap ...._ 
te 27-7-935 oumartal ıilDI Ma& 11 ele 
Bip mahkeme kllemjncfe u.le. edile
etıktir. Bu niebetl bulmachlı ıue\te 
10-8-935 paıar&esi &11•1 Nal 11 de 
yin -ıımn. kaleminde ilıalel kat'I-

Ba mermer abla Bisau •eridJr 
ye imparatorluk aaray1111D hu
aml ay)usu olma11 da muhtemeldir. 
Bu Judrif at yerlade •irdağllntl• 
bmerli binalu 1810 ela Sulta• 
nahmet cımli itt. 7ap1'-t Yakıl 
dnkklnlardır. Bunlar 1912 yan• 
illlmda yanmııtır. 

lat.11but.11 Allı Çok Zellglndl• 
lltaltlllaa .. çak -.indir. 

Yarchaua ha~ eJtla akıtacak 
tarihi yerlere malllulniz fakat 
baolan açmak Ye lyleee yabanae 
larm 11, ............ ,.. ... ... 

tir. Bet alb une •nel lnııflia 
Profea6rll K.auon Swtanahmet 
de laafriyat Japb. Blllclup eıer
ler tekrar kapatıldı ve yerine 
alellde bir park yaplldl. 

A•npacla • klçlk bir tehirde 
bile böyle bir fark varclar. Fakat 
o farkaa albadaki ""et dllnyacla 
ancak bir erde vardır o da 
Jmab.ıda.. Siz ._ ,_._ ecza 
hfua Ye IJlece •J7U eMimlm:ı 
ça•pzı•mmz. 

letn·li•I lldllcl .... .....uP. 
lulu ... m lllf1la l.r.U ÇJCJaı! 
lfl.. mauaıaa ka71t oluaaa alaca 
Fla Xotoa Yekm aftlbt Dan1el 
laaraa iatedijl 189~9 ln.ailb llra•ı m~ 
..bYi U'6 .. .Ul • •• il .. ta .. 
..ap kahuJAae •• aıra defteri 
dUıeltftclifi cllfer alaeakhlarca bili• 
....... illa ot-.. (119'9) 

,_ı iera kilaMMkbr. Talip olan .... ~ 
1'bde ,......k ... li.cle ,., ,...tı 
aı weya milli bh bankanm teminat j 
.. baba ile HWİ7• ~ Y...., J 
Oıbele •• fala IPht lmak n1_. 
!erinde sabıt Utibi mc!a19t Onere 
mttraaaatlan ilh .... 

Tllrk Hava Kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19. cu Tertip 3. cü Ketide 11 Temmuzdedır. 

BUJ&lk Ucr111iy~ 5 0 • 0 O O Liradır. 
Ayrıca : 20.000, 12.000, 10.000 llral1k ikram,eleıle 

( 20.000) liralık ml"lf at t'arcLr •• ., 



16 Sayfa ,: ......................................... .... 
Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerin 
istilasına karşı muhafaza ediniz. 

Ylzde rız ildlrtir 
Taklitlerinden sakınınız 

FAYDA 
Tahtakurusu, ılnelc, ıi•rlıinek, gün, arı, karınca örümcek n bütUıı 
haşaratı kökünden ke•tr, yuvalarına n •t:rıların üzerine n oda· 
ların hava11aa ve tahtaların, duvarların kenarlarına, aralarına bolca, 
FAY D A eerpiniı n tahtakuru yuvalarını F AY DA ile tahrip 
ediniz. BüUln yaz bu muıır haıarattan kurtulac•lı: ve rahat ede
cektiniz. Bilha11a apatımanlarda mutfaklarda yemeklerinizi, erzak· 
larımıı telYia ~dtn hamam böceklerini, aptesanelerde, hamanıluda 
bulunan kügik böcekleri, tırtılları, kUmea hayvanatında köpeklerde 
bulanan pireleri hayvanlarda bulanan keneleri, biUeri, nebatat ve 
ağaçlar üıeriadtld tırtılları behemehal f A Y D A ile lmba tdirıia:. 
Kutusu 80, 'büyük 50 kuruıtur. Bir kiloluk kutu 80 lı:w'uttur. 
FAZLA PARA. VERMETlNlZ. Teıiri daha M elduğu halde ecnebi 
malı dlyt fazla para koparmak i11tıyınlerden aakınınız. FAY DA 
imalioe nazaran daha kuneUi n 411ıaa uouıdur. Huan markasına 
dikkat. Ha1an depoıu ı ANK.A.RA, 1STANBUL, BEYOOLU 

• , 
KÜÇÜK ÇiFLiK PARKINDA ~-• 

l O Temmuz Çarıamba akıamı 

YAVRUNUN GECESi 
MONiR NUREDDiN • EFTALYA SADi 
Ttlrkiyenln en bn1n~ aaa'atklrları, bOyllk hazırlıldarJa bu ı•ceyl 

~·---• ,.olendireceklerdlr. T elefonı 4,9356 

Zlmrlt Yalova Kaplıcaları 

1 

Had ve mUımia mafıal hHtahldıranın, Gut, menU Ye umumi 
ılfmaalıtın, nenaljl •• nenltia, cilt haatahklarınıo, ılnfr 
aaaflarıaıo, mütehaı111 doktodar tarafından ıu, ılya, elektrik 
ye maaaj ile en aon uıullere ııre tedantL 

UcazlalE, temlzllll, aellı 11mıldır, mlzlk, 
orman gellDtllerl, etıeaceıır 

Fazla malumat için Kaplıcalar DlrektörHlğllne 30. Kaplıca 1. 
veya Akay Baımımurlutuna 43732 mUracaat. "3672., 

let•nbul Beledlr••I lllnları 1 
Senelik muhammen kirası 36 lira olan Kapahçarııda Hacı 

Hasan sokağında yeni 16 numarala kirfr dUkk&a 936 Hneal Mayııı 

ıonuna kadar kiraya Yerilmek ftzere açık arttırmaya konulmu,tur. 

lıtekll olanlar ıeraitl anlamak üzere Leyazım MUdUrlUtUne mUra• 
caat etmelidir. Arttırmaya glrmık için de 2 lira 70 kuruıluk mu• 
vakkat teminat makbuz yeya mektublle beraber ihale gUnU olan 

1017/935 Çarıamba ıUnU aaat 15 de Daimi Encümende bulun• 

malıdır. ( 1. ) (3483) 

... lf 
Satılmak Uzer• Mezat lıleri MtldUrlUjtl Eıya ŞubHlne ılhlbl 

belli olmıyan bir aynah dolap getirilmiıtir. 
ilan günlemecinden baılayarak 15 gün içinde Sahibi gelip eı· 

yasını kaldırmedığı takdirde açık artbrma lle aatılacakbr. (8.) 113858,, 

Son Po•t• Matbaası 
3ahibi ı R. K:Sk~ü N .. r. lıffidlrtl : Talllr 

SON POSTA 

Mideni~mi 
dğrıyqr? -

Y emeklerden sonra 
..,- _... . :· 
Sıkıntı··. 

Şişaln111': 
EkşJJJk 

. . ve yunnıa mı 
hi~sediyorsınız? 

· Hemen 

SUDOL 
kullanınız. 

Ec~aneterde 50 kuruş. 1 

Kullamlması kutudaki kağıdda 
yazılıdar. 

BAYANLAR 
Viyana'd&D getirdiğim 1935 modeli 
hakllı:i buharlı elekiriksiz 6 AYLIK 
SAÇ KIVIRMA ALETi ile ııoakhk 
hissetmeden aaçınızı yaptırmak 
isteraeniz Kadıköy lfühtirdar'da 
Sabit Peru kir salonunu teşrif eıliniz. 

BeyoQlu DördUncU Sulh Hu· 
kuk Mahkemesinden i Beyotlun
da Şahkulu mahallt1lnde Ot ıokafıa
da S No. lu nde ıaldn ve Galataaa
rayda Avrupa paaajında 13 No. lu 
dllkkAoda liYanta naair• ticareti 
yapmakta iken 80 • 4ı • 985 de ölen 
Yorgl Panayotidaialo terekt1ine mah
kemece el konmuttur: fıa. ıOnOaden 
batlamak Oıere alacaklıların •• borç· 
luların •• aair al&k1111 olaaların 
bir ay •• mlruçıların aç ay 
içlade Beyotlu dördüncfl ıulh 

hukuk mahkemesine mOrachtları 

•4 vaktinde alacaklarını kaydettir· 
meyealer hakkında medeni kanttaun 
661 n 569 uncu maddeleri bOkmCl 
tatbik edllecetl U&n olunur, (12954) 

Temmuz 9 

, 

Baş ağrısı mı? Nevralli mi? 
Derhal bir kaşe 

GRIPIN 
Alın. 

GRIPIN'in tHlrl kafidir. Kolay hazmedlllr, mtıeulr maddeleri 
vllcuda derhal yayılır. Kalbe dokunmaz. 

Böbrekleri yormaz. 

RADYOLİN dit macunu fabrikaaının mtitehıesıı kimyaıerlerl tarafından 
yapılan GRlPlN her eczanede vardır. 7,IS kuruıa satılır. 

Maden Kömürü münakasası 
Istanbul Ziraat Bankasından : 
Ziraat Bankasmın AdanadaJd Menıucat Fabrlkaıı kapab zarf 

uıullle "1.000,. ton Kandilli kömürll alacakbr. Ekılltm• Temmuzun 
12 inci Cuma gUnU ıaat tam 17 de Adanada Fabrika MOdOrlOğtın· 
de yapılacaktır. Bu buıuıtakl ıartname Ziraat Bankaaında parasıı 
olarak verilmektedir. "3850,. 

1 i ""' ,, 

y ·olu 

B'.i~Iİ ~bt~fD~-~ltLK DO ltı 


