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•• MontrOye dCirüst ve haklı davamızın 
iyi neticeye varacağı Cimiidile gidivouz,, 
Dün gece hareket eden Rüştü 
Arasın 'Son Posta, ya beyanatı 
Cenevreden Yunan gazetelerine verilen bazı haberler 
Boğazlar Kon/ eransının neticesini şüpheli gösteriyor, 
Bulgarların Boğazların tahkimi halinde Akdenize 

mahreç istigeceklerini bildiriyorlar 
Dış Bakanımız neticeden ümitvar olduğunu söyledi ve "Benim bildiğim Bulgar 

gazetelerinin davamız lehinde neşriyat yapmış olmalandır 1 ,, dedi 

Tevfik Rüştü Aras 
konsey içtimaına da 

iştirak edecek 
Boğazlar konferansında hüklimeti • 

mlzi temsil edecek olan heyetimizin 
reisi Dışi.şleri Bakanı Tevfik Rilştli A· 
ras dün akşamki ekspresle şehrimizden 
hareket etmiştir. Tevfik RUştij Aras 
Sirkeci garında çok samimi bir hava 
içerisinde uğurlanmıştır. 

İstasyonda kesif bir kalabalık göze 
çarpıyordu. T eşyie gelenler aratıncla 
fehrimizde bulunan elçiler, bu arada 
ltalyan büyiik elçisi, general F' ahred· 
din, vali ve belediye reisi Muhiddin 
Üstündağ bulunuyorlardı. 

Bakan istasyona girerken bir poliı 
müfrezesi tarafından selAmlanmı,tır. 

Tevfik Rüştü Aras, teşyie gelonlor· 
le, bilhassa İtalyan büyük elçisiyle tre· 
nin hareketine kadar neş' e içinde sa .. 
rüşmüş, trene, muvaffakıyet temen· 
nileri arasında binmiştir. 

E,kşpreste nıülikat 

- Dün akşamki ekspresle Y efilkaye 
kadar giden bir arkadaŞ.!.mız Dıti9leri 
Bakanı Tevfik Rüştü Arasla trende 
görüşmüştür. 

Bakan, muharririmizi kendisine has 
nezaketle karşılamış ve ilk sözü: 

- Sizi dinlemeğe, uzun, uzun din· 
lemeğe hazırım, olmuştur. 

(Devamı 8 inci aayfada) 

Tevflli Rifll Arat Sirkeci latu:ronunda 

Tevfik Rüştü Aras ile 
dün gece nasıl görüştüm? 

Yazan: Suat Derviş 
Boğazlar konferantına hareket edon 

Dıt İtleri Bakanımızı ıörmek için aktam· 
danberi otomobille şehri dolaştım. Kendi· 
aini hare1cetinden evvel görmelditim llzım· 
dı. Mutadım üzere fıkra ve reportajlarımt 
yazmak için itimin başına geldiiim zaman, 
gazetemizin yazı ioleri müdürü elime iki 

kağıt aıkıttımılfU. Bunlar Yunan gazetele
rinden torcüme edilmio iki telıraf haberi 
idi. 

Yazı iıleri müdürümüz bu kliıtları e· 
lime uzatırken: «Bunlan al ve sit ne yap, 
yap Tevfik Rü~tü Arastan bu iki telgraf 

(Devamı 4 üncü sayfada) .......... ~··················· .. ··················· .... ····································· .... 
Londra Ve Paris Büyük 

Elçilerimiz De Heyete 
iltihak 

Ediyorlar 

-- Son dakika --

" Halk Krallığın 
avdetini istiyor!,, 

Resmi Avusturya gazete
sinin· diin yazdığı makale 

Londra, 15 (Hususi) - Viyanada 

çıkan resmi mahiyetteki Raychpost 

gazetesinin bugün neşrettiği bir maka· 

• 
Atatürk gece yarısı 

Istanbulu şereflendirdi 
Çin Hükumeti Başkanı Çin Elçisi vasıtasile 
Atatürk' e imzalı bir fotoğrafını takdim etti 

Ankara, 15 (A.A.) - Cumurreial Atatürk bugün İstanbula aitmek Ü· 

zere şehrimizden ayrılmışlar ve ietaıyonda Kamutay B~kanı Abdülhalik 
Renda, Başbakan ismet İnönü, Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, bakanlar, saylavlar, bakanlıklar sivil ve süel erkanı tarafından 

selamlanmışlardır. 

** Büyük Önder Atatürk gece yarısından sonra şehrimizi şereflendir
mişler, vilayet hudutlarında valf Muhiddin Üstündağ ve kolordu kuman
danı tarafından karşılanmışlardır. 

Çin Hükumeti Reisinin Atatürk' e mektubu 
Ankara, 15 (AA.) - Cumhur Reisi 

Atatürk dün akşam Çankaya kö~künde 

Çin elçisi General Ho Yow • Tsu'yu su
reti hu11usiyede kabul buyurmuşlardır. 

General Ho Yow • Tsu bu kabul ea· L ____ _ 

nasında Çin hüklımeti Başbakanı ve Çin 
orduları kumandam Mareşal Klen-Key
§e'nin Atatürke gönderdiği imzalı bir 
fotografını ve elçinin Çinde ipek üzerine 
yaptırmış olduğu Atatürkün bir res· 
mini takdim etmiştir. 

Yugosl 
E 

v, Ru 
ha ' 

ek 

ye baş •• •• gor şm r 
Görüşülen meselelerin en mühimleri Almanyanın 
Çekoslovakyaya hücumu ihtimali, Macaristanın silah

lanması ve Habsburgların avdetidir 
Londra 15(Hususi)-KUçük Antant lesinde uğradığı muv aff akıyctsiz-

devletlcri genel kurmay ( erkAnı lik yüzünden kollektif emniyet 
harbiye) reislerinin konuşmalan• esasının zayıfladığı hissolunmuı 
Bükreşte başladı. Bu konuşmalar, ve Küçük Antant devletleri, er-
geçenlerde yine Bflkreşte topla- kAnıharbiyelerinin toplanıp mfida· 
nan Kilçük Antant devletleri tef.. faa kuvvetlerini tanzim etmeleri 
leri arasında vukubulan müzake- lazımgeldiğine kani olmuılardır. 
relerin mütemmimidir ve Milletler Erkinıharbiyelcr konferansında 
Cemiyetinin İtalya • Habq meac- (Devamı 8 inci sayfada) 

Olimpiyat işlerinde gösterilen garabetler 

Berline futbolcular gider 
de atletler neye gitmez? 

* 
O atletler ki içlerinde lngilterede gülle rekoru yapan lrf an, Belçika • 
gazetelerine " Memleketimizde en iyi yüksek atlayıcı bir Türktür ,, 

dedirten Sedat, diski 46 metroya savuran Veysi gibi daima 
göğsümüzü kabartacak sporcularımız var. 

Yazanı Mehmet All 
Atletizm Federasyonu Ba§kanı dcğitti· 

rilmişl 

Türkiye Berline atlet göndcfutiyor· 
muş! 

' işte şu son zamanlarda spor muhitle· 
rinde dola~an, herkesin üzerinde görüştü· 
jü, fikir beyan ettiği havadisler. Buna mu· 
kabil Londrada Kam'hriç üniveraitetinde 

Projemizin metni Mont
rö' de 22 Haziran günü 

ilan olunacak 

u Son Posta,, nm hususi 
haberleri 

le, bütün Avrupa siyasi mahafilinde tahsilde bulunan Galatasaraylı İrfanın. 
heyecan uyandırmıştır. Makalede A • ~üllcyi t 4,51 metreye fırlatarak yeni bir 
vusturya halkından çoğunun krallık Jngiltere rekoru tesis etmi§ olmasından. yi· 

w • • ne Brükıelde tahsilde olan Galaıaaaraylı Paris BUyOk 
Elçimiz Suat 

Londra BQyük taraftarı oldugu, efkarı umumıyenın ·5 d d 1 80 t · tifadan müteaddit 
F..lçimiz Fethi b' .. . . e n ın ' me re ır 

Prens Ottonun ır gun evvel avdetını defalar aşarak ora matbuatına ccBelçika· 
Boğazlar .~onferan.sı.nda ~aklı ~lan j dara haki~ olduğ~°?uz s~rih bir su • istediğini, bunun bir darbei hükumete. nın en iyi yüksek atl~yıcıaı bir !~~k~r:." ~

d~vamızı mudafoa ıçın cumhurıyet rette, realııelere ıstınat edılerek anla • yer vermeden yapılmasının iyi olaca- ~irtmesinden, ve nıhayet gozumuzun o· 
hükumeti tarafından bütün tedbirler tılmıştır. . ğını anlatmaktadır. ,nünde l11tanbulsporlu Veysi~~n diski 4~ 
elınınış, esaslar hazırlanmı.ştır. Uzun olan Türk proıesının metnı M k l b .. k .. A h··k metreye savurmasından, - hızım ııayreh· 

K f ·ı k l T·· k k f l d w H . 22 a a e, ugun u vusturya u Q. . . 1 • ld v 10 atla on eransa verı ece o an ur pro· on eransın top an ıgı azıranın • mız e, ve vermıg o ugumuz ma m • 
iesi itina ile tanzim edilmiş, Boğazların inci pazartesi günü ilan edilecektir. metinin noktai nazarını anlattığı için ~ir kaç gazetede bu huauata yazılan bet on 
tahkimi hakkındaki talebimizde ne ka- (Devamı 4 üncü sayfada) ' ehemmiyeti haiz görülmüştür. ' (Devamı 1 O uncu sayfada) 

200 Metro Şampiyonu 
Mehmet Ali 

- J 



2 Sayfa SON POSTA Haziran 16 

H r fin 'Resimli Makale 
~~--~~~~~--~~~~---ır 

il Güneş niçin tutulur il J Sôziin Kısas)" 
Sovyetler 
Ana kanununda yapılan 
Değişikli~in manası -
Dost ve komşu Sovyetlerde ana ka

nunun değişmek üzere olması ge· 
rek Türk, gerelue dünya matbuatında bli
yiık Dir alaka uyandırdı. 

Sovyet ana kanununda yapılacak olan de
ğişiklikleri Karl Matks ve Lenin'in umdele
rinden ric'at ıeklinde tefsir edenler oldu. 
Bize göre dost ve komşu devlet rejiminde 
bir ric'at roev;ıuubahs değildir. Ana ka
nunda yapılmaaı teklif edilen deği iklikler 
ulaşılan yeni bir merhalenin kanunen tes
bitinden başka bir şeyi ifade etmez. 

Dost ve komıu devlet, inkılabının ilk 
anmd~n itibaren birinci ve büyük merhale 
olarak Sosyalizme ulaşmağı gaye edin
mi~ti. Bu ana ktdar memleket dahilinde 
lllmm~ olan ilttıaadi, İçtimai ve siyasi ted
birler bu merhaleye ulaşmak için birer va· 
ııtaydı. Bu merhaleye ulaştıktan sonra ar
hk Mtzumsuz olan vasıtalan ortadan kal
dırmuı hiç bir ıuretle ric'at telakki edıle

me:oı. 

Nitekim yeni kanun projesinin ciddi bir 
tetkiki bunu iıbat eder. 

Yeni kanuna söre: «Sosyalist Cumhu
riyetler birliğinin bünyesi işçi ve köylülerin 
loeyabat devletidir. SovyeLler Birliğinin 

liy .... l temelini İtçilerin sovyetleri teşkil 

eder.» 

Bu madde aiya1i iktidar bakımından 

rejimde bir ric' atin mevzuubahs olmadığını 
•8stermektedir. lotftrıai bakımdan hiç bir 
ric' atin mevzuuhahs olmadığını ise şu mad
ee söııtermektedir: 

•Sovyetler Iilirliiinin ekonomik teme
lini .5oıyalist Iİetemi teşkil eder: Hususi 
mülldyetin ve lnean tarafından insan istis
mar edilmesinin llsaaı mülkiyet, ya devlet 
mülldyeti şeklini alır ve yahut kolhoz, koo
perati.f mülkiyeti ıeklini alır.» 

Ana hattında mülkiyet şeklini mü~te
rek mtılkiyet ha!lntle tesbit eden bu mad
denin ıonunda fU ealırlar vardır: 

«Kanun Sovyetler BirHği ekonomil'inin 
hakim ıekli olan !oııyalist sistemine müva
lli olarak köylülerin tahısların ve ikamet
ıahta Nn°atla megul olanların şahsi ça
lııman Üzerine tiayanan küçük, hususi e
k.onominilerini .le kabul etmektedir.» 

Görülüyor ki. ~urada iıtih!!a) va~ıtaları 

tizerfode lfllhıs m•tkiyeti mevzuubahs de· 
fildir. Sadece btan istismarı üzerine da
yanmayan tah.t valıtmalann hususi ekono
mileri kabul edihn.&tedir IU, zaten bu, ha
kikatte, inkılabın Ok anından itibaren, bil
hasaa «Nepıı den 90nra bilfiil tanılan bir 
hakkın kanunen teıbitidir. Ve bunun tesbiti 
Sosyalist umdelerlnden ric'at ifade etmez. 
Çünkü bugün dost devlette kurulduğu 
mevzuubah!!olan rejim Komünizm değil, 

Sosyalizmdir. Ve Sosyalizm de"Vletin, or
dunun, inzibat kuvvetlerinin, yevmiyeler 
arasında farkın, paranın mevcudiyetini, 
ve bundan dolayı da şahsi ekonomileri ka· 
bul eden ve gaye olarak istihsal vasıtaları 
tizerinde devlet yahut mü:;ıterek mülkiyeti 
İstihdaf eden, İnaanın insan tarafından is
tismarını ilga eyleyip siyasi iktidarı ı.şçı 

ve köylüye veren, ferdin iktısadi hürriyet 
trımeli üzerinde siyui ve vicdani hürriye
tini tanıyan, ferdlere müsavi inkişaf imkan
ları vaadeden bir rejimden baska bir şey 
değildir. 

Bu itibarla inkılabın icap ettirdiği bazen 
tethiş ve bazen 11lu kayıtlı tedbirlerden 
geçerek bu merhaleye ulaşması dost mem
leket için bir inkipftır. ............................................................. 

Krellçe Marl ' • 1uru ve bir 
tıb talebesl 

Kraliçe Mari vapurunu, Londrada 

ıeyahate müheyya. bir halde bekledi -
ği bir kaç gün zarfmda tamam 37 500 
kişi ziyaret etm~ .. Bu ziyaretler ~du -
ğu müddetçe, vapurdan her gün bir 

çok ~eyler ekailmif. Duvar saatleri, 
çatallar, tabaklar, mütemadiyen kay -

bolmu~. Yakalanan masum hırsızlar 
da ya gemiden bir hatıra saklamak is
tediklerini, yahut da kleptopaniye 

müptela olduklarım ileri sürmüşler. 
Bunun üzerine Londra Tıp talebele
tediklerini, yahut da kleptomaniye 

talarını bir arada gördüğü için bu has
talık hakkında bir tez yazmak uzere 

hükumete müracaat etmiştir. 

1 

Yahudiler ve denizçilik 

Ermel Talu 

E vliya Çelebi, me;;<hur Seyahatna • 

mesinde: «Gemicilerin piıi Nuh 

Aleyhüsselamdır. İlk önce gemiyi bu ya
pıp emvacı tufan arasında keştibanlık et
mittirn der. 

Sonra gene Kısası Enbiyada yazılı ol • 
duğuna göre Yunus Aleyhüsselam da bir 
balığın karnında, bir müddet denizaltı se
yahatt yapmak 8Uretile tah,telbah~cilerin 

piri olmuştur. 
Bu iki peygamberin ikisi de Beni lsraile 

mensup ve binaenaleyh yahudi idiler. 
Bir fare farzediniz, büyük bir otele düşmiiştür. Oı·ada yer, 

İçer, gelen gidenleri &'Örür. Kadınların tuvaletlerini seyredir. 
Fakat bu olup biteni« hakkında hiç bir fikri yoktur. 

bit olmuı, fakat bunun naslını ve niçinini anlıyaınamışlır. Fakat o zaman bu zamandır, yahudile· 
rin denizciliklerini işitmemiştik. 

İnsan da yer yfrzünde bu fareye benzer. O da kainata, arza 
hayretle bakar. Güneı dofar. Gök milyonlarca yıldızla süsle • 
nir. Güneı veya ay tutulur. İnsan binlerce yıl bu hadiselere ıa· 

Estronorni, rnatema:ik, fizik, kimya ve jeoloji hep bu meç
hulleri araıtırmak ve İnsanın kafasındaki ıuallere cevap ver • 
mek için kurulmuı ilimlerdir. Bu sayede bugün artık güneıin 
niçin ve ne vakit tutulduğunu İzah edebiliyoruz. Fakat daha 
kaı·anlık kalmış köşelerin aydınlanması İçin asırlar geçecektir. 

Meğer, «Cumhuriyetıı gazetesinde her 
sün Nalına, Mıhına başlığa altında, ekse • 
riya denizciliğe ait vakıfane fıkralar ya -
zan muhterem bir meslekdaşın yazdığına 
eöre yahudilerden, pek çok, hem de namlı 
kaptanlar, gemiciler yetişmiş imiş. 

Bir /ilim rejisörü 
Alaturka kahveyi 
Ne zaman arar? 

Pariste çıkan 
Paris Soir gaze -
tesi, film rejisör
lerinden birinin 

başından aeçen 
garip bir vak'ayı 

anlatmaktadır. 

Bu re1ısor, 
film çekmek için 
artıistleriyle be

raber bir köyde 
bulunuyormuş 
Geceyi bir han-

da geçirmeğe mecbur olmuşlar, sabah 

olmu~. hizmetçi kadın bir tasın içinde 
sıcak su getirmiş, rejisör suyu pek te

miz bulmamakla beraber traş olmuş, 
aradan bir çeyrek geçtikten sonra ayni 
hizmetçj kadın, bu sefer de elinde bir 

desti ile içeri girmiş. 
Rejisör, bu sefer, bu ne, diye sorun

ca, kadın: 
- Tıra~ olmanız için Aİze sıcak su 

getirdim, demiş. 

- Demin getirdiğin •ey ne idi? 
- Sabah kahveniz. 

Rejisör ayni zamanda film çevirmek 

için Türkiyeye de gelmif. işte o zaman 
Türkiyedeki kahvenin kıymetini tak

dir etmiş. 
- Nerede «alaturka kahve» demiş. 

* Parl•t• zenci •aylav 
Pariste Sen nehrinin üzerindeki 

köprüden bir zenci aşa~ya bakıyor -

muş. Başına toplanan halk, kendisiyle 
alay etmek istemişler: 

- Ne bakıyorsun diye sormuşlar? 
Zenci : 
- Timsahları arıyorum, diye c~vap 

verm~. 

- Sen nehrinde timAah yok ki ..• 
- Bizim nehirlerimizde var. 

\ •--HER-Gü-N -BIR-Fl-KRA_ .. 
Tencere, tencereye 
yüzün kara, demiş •• 

Şİıli salonlarından birinde iki bayan 
konuıuyorlarken, bir muharririmiz ku
lak misafiri oldu. 

Bayanın biri diyordu ki: 
- Bu zamanda itimat edilecek na

muslu hizmetçi bulmak çok :ıor oldu, 
kardet ! Benim giden kız, en aü:ıeJ iki 
esvabımı çaldı .• 

Öteki sordu: 

- A 1 Sahi mi? Hangi eavablarınız 
bu? 

Haniya, Paristen gelirken ku • 
maılarmı beraberimde getirmiıtim de, 
gümrük memurları görmesin diye be • 
lime sarmıştım... İtte onlar! 

~- * 
iyi bir muharrir olan devlet adamı 

Leon Blum sosyalist lideri olmadan 
evvel, edebiyatla meşgul oldu ve yazı

larile de hayli tanındı. Onun gençliği

ni ve kudretini bilen yaşlı muharrirler
den biri geçenlerde kendisini ziyarete 

gitmiş. Ve: 
- Ekselans, demiş. Eskiden yazı -

larınızı okur ve beğenirdim. Şimdi sos
yalist olmadığım için sizi beğenmiyo -

rum, fakat yazıdaki meharetiniz kadar 

siyasette de muvaffak olursanız sos -
yalistlikten vazgeçerek muhakkak ki 

doğrn yolu tutan bir devlet adamı o -

lursunuzl.. 

* Çay Avrupaya nasıl girdi 

Patatesin Avrupaya nasıl ve ne vakit 

girdiğini yazmıştık. Bugün de çayd<\n 

bahsedeceğiz. 
F ransada :mo sene evveline kadar 

çayın ne olduğunu bilmezlerdi. Çay 
F ransaya Çinden ve İngiltore yoliyle 
girmiştir. Girdiği tarih de 1686 dır . 
Çayın üç yüziincü seneı devriyesini 
tes'it etmek ıçın çay meraklıları bir 

toplantı hazırlamaktadırlar. 

* 

Herkes kahkaha ile gülmüş, o da 

kendisiyle alay edenlere istihfafla bak

mış ve parlamentoya doğru yürümüş, 
herkes zenciyi meczup zannettikleri 

l k F= snsız pollslnln bir kararı 
için, parlamento kapısından nası o-

l 1 F ransada grev ilan edildiği zaman vulacağını hayretle seyre hazır anır ar-
ı 1 ameleler kızıl bayrak çekmişlerdi. ken kapıcılar hürmetle ıelam a mış ar, 

meğer timsahlardan bahseden zat, Paris polis müdürü bu mesele hak -

Fransız meclisinde Senegal meb'usu kında demiştir ki: 
1 - Komünist bayrağı mil11 bir bay-imiş. 

Havada uçark•n 
Tamir edilen 

Orada zikredilen isimler eğer gerçekten 
,Yahudi isimleriyse, her şubede keskin 
zekisiyle temayüz etmiş bir ırkın bu rne• 
ziyetini de öğrenmiş olmakla memnunuz. 

Yakın vakte kadar, bize öyle gelirdi 
ki Yahudi kavmi «çürük tahtaya basmaz», 

Tayyare tehlikeli işlere atılmaz, mizacı çabuk deği-
ıen, oynak, hercai kimselere güvenmez. 

c . ~ Pravda aaze- .onlarla münasebet tesis etmekten daima 
l · ~ lesinin yazdığına kaçınır ve karakteri iktizasından olarak da 

1 - göre Moskovada «ıuyu bardakta, gemiyi duvarda» görme-
'i\ ) emsaline teıadüf yi tercih eder, müteenni, durendiş bir 
~ / edilmeyen mü - kavmdir. 

~ ,, ..._ 2' him bir vak'a ol- Halbuki son zamanlarda, tehlikeye kar-
_.......-;r/ ~YV " ı .ıı bu ırk da atılgan olmağa başladı. 
"-9!~ .. ','ı; ~ mu.tur. 

( Nuhun gemisini ve Yunusun balığını 

n" ı J,,,.. Talebe Seme- hatırlıyarak, şimdi de denizciliğe heve• 

( 
noff havada ik

1

e
0

n
1 

ediyor. 
tayyaresinin Son gelen yabancı gazetelerde, Filistin 
tekerleği düş- bayrağını taşıyan bir geminin bordasın-
mÜf. T ayyarcde ,da ufku gözetleyen genç bir Yahudi bah-

hoca Z veref f de varmış. riyelisinin resmi vardı. 
Bu resme hayretle bakarken, birden 

Tek tekerlek ile yere inemiyecek 
aklıma geldi ki bu bir şey değil: Siyase• 

lerini ve bu i,.in tehlikeli olaca~nı 
T •• ,tin, denizcilikten bin kat daha yaman dal· 

anladıkları için Zvereff bir kağıda va- ıaları arasında bocalayan Fransa hükfunet 
ziyeti yazmış ve ~ka bir tayyare ile ııefine.<Jinin kaptan yerinde, bugün onu kur
yukarı çıkılarak kendilerine bir teker- tarmağa çalı§an Leon Blum da Yahudi· 
lek verilmesini iıtemiş. Kağıdı da bir dir ı 

eldivene koyarak -.ağıya atmışlar, ku- (1) İı:mirde çıkan Anadolu razetesinde 
mandan eldiveni bulmuf, ba~ka bir (Sapan )imzasi)le (Taşlar) atan fıkracı mes
tayyare ile bunlarıa üzerine çıkını,, ıetdaş, bu gazetenin, elimize gelen son nüs
tekerleği altında bulunan tayyareye hasında: «Recal zadenin geçenlerde vefat 
sarkıtmış ve aşağıdakiler tekerleği al- ettitini ve üstad, edip, filim diye sağlığında 
mışlardır. Zvereff tayyare uçarken te~ ıöklere çıkarılan nıerhumun cenazc<;inde on 
kerieği yerine taknuf ve ikisi de kaza- beş, yirmi kişiden başka kimsenin bulunma.
sız, belasız aşağıya inmeğc muvaffak dıfım .. ı. esefle kaydetmektedir. · 
olmuşlardır. Kendisini tatmin ve teselli için söyleye , 

* Ruzvelt intihabat.. kazanacak 
lmlt 

Ruzvelte karfı mücadele açanlar 
pek zayıf görünmektedirler. Ruzvelt 

hiç telaş eseri göstermemekte ve hatta 
onların yaptıkları toplantılara gülmek
tedir. Karısı Ruzveltin soğuk kanlı 

durmasına fevkalAde kızmış ve ona: 

- Bak hasımlarımız uğraşıyorlar, 
senin hala hiç bir teY yaptıiın yok 1 de-

mış. 

Ruzvclt de: 

- Biz çok kuvvetliyiz, diye cevap 

vermiş, muvaffahyetinden emin olan 
atletler rakiplerine hindikap verirler. 

Ben de ayni şeyi yapıyorum. 

yim ki, ge<;enlerde değil, bundan tam yirmi 
üç yıl evvel ölmüş ve o zanıan, bugünkünden 
daha kadirşinas olan muhit ,kendisine mu
azzam bir cenaıe alay1 yapmış, binlerce kişi 
merhumun tabutunu mezara. \adar teşyi et· 
mişti. 

--······················································-·--
Biliyor Musunuz ? 
1- Öleceğini hissederek 2 -4 saat evvel~ 
Bimarım ey ecel bu aktam ıel canım al 
Şarkısını söyleten padişah kimdir'? 
2 - Amerika müttehit devletlerinin 

tetekkülünden sonra şimal ve cenup eya
letleri arasında vukua gelen ayrılık harp· 
]erinin sebebi nedir? 

3 - Bugünkü İngiltere Kralı Edvard'ın 

·······························-······················--·· k' d' '\ büyük anası ım ır r 

rak değildir, bir İfarettir, alemdir. Bi- .. _ İstanbulda ilk rasathane hangi se• 

naenaleyh F ranıız bayrağının 

da muayyen bir 11nıfın işareti 

kullanılabilir. 

yanın- nede ve nerede kurulmuştur? 

olarak (Cevaplan yvm) 

* r 
İSTER İNAN iSTER İNANMA! 

(Dünkü Suallerin Cevaplar1) 
- Nobel edebiyat mükafatını ilk de• 

fa Fransız muharrirlerinden Sully Prud
b~mme almıştır. 

Bursa belediyesi bir lr:imyahane yaptırmıf ve buraya ıayretli 
bir dok~or getirtmif. Bu zat belediyenin kontrol etmesi lazım 

gelen maddeleri tahlil etmit ve ıu neticelere varmıt: 
ı _ Ekmek yapılan buğdayların içinde zehirli ve ııhbate 

muzır maddeler bulunmUflur. 
·2 _ 1713 kilo bozuk ekmek müsadere ve imha edilmiştir. 

3 _ Pirinç unlarının mısır unu ile karıştırıldığı görülmüştür. 

4 - Zeytinyağların ekserisinde araıit Jaiı karıtık bulun • 
muştur. 

5 - Yağlann umumiyetle acı bulunduiu ve tufiye edilme
den satıldığı anlaşılmıştır. 

6 - Sabunlarda cildi yakan bir madde bulunduğu görül • 
m;j~tür. 

7 - Gazozlara Sapanarya veya Saponin denilen zararh ve 
köpül"tücü bir madde konduğu tesbit edilmİftİr. 

lSTER iNAN iSTER 1NANMAI 

2 - Türkiyede çıkan ilk gazete Tak
vimi Vakayidir ve 1831 de ne rolunmuş
tur. 

3 - Efganistanın nüfusu 6,5 mılyon, 

mesahası 65 O bin kilometredir. 
4 - İlk gazetecimiz Sahaflar şeyhi zade 

Esad Efendidir. Kendisi 1831 de Takvimi 
Vakayii neşre memur edilmi~. 1849 da iil· 
müştür. Mezarı Y erebatan Sarayı sokağın· 
daki kütüphanesinin bahçesindedir. 
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TELGRAF ·HABERLERi 
Recep Pekel-in Parti ve 

Halkevlerine tamimi 
Bugün bir tebliğ neşredileceği, valilerin ayni zamanda 
parti başkanlığı vazifesini de yapacakları söyleniyor 

Ankara, 15 (A.A.) - Recep Peker ı eti içtimaından sonra Vekiller heyeti top
'Tazifesinden aynlma münasebetiyle mer· laimıı ve müzakereler.ele bulunmuttur. 
lteze bağlı parti ve halkevleri örgütlerine Parti umumi idare heyeti gece de topla· 
apğıdaki tamimini göndermi§tir: narak geç vakte kadar çalıımlftır. Bu top

Her itde en doğru ve en iyiyi yapan lantıda mühim kararlar alındıiı anl&fll· 
Büyük Şefimiz Atat.ürk Beni Parti genel maktadır. Bu hususta yarm bir teblii 
Sekreterliği ödevinden affettiler. Elleri· neşredilmeai muhtemeldir. Valilerin ayni 1
.a..izde onun emaneti olarak tuttuğumuz 
ı- zamanda parti ba~anlıiı vazifelerile met-~azifenin şekli ne olursa olsun, hepimiz j. 

.vin en büyük şeref, son nefese kadar Ka· gul olmaları esas ittihaz olunacaiı töylen· 
d k h . k. 1 k 1 mektedir. ınalizmin eserinin sa ı ızmet ar arı a • 

nıak.tır. Bu ayrılıı anında sizlere uzattı· 

iun elin, vazife ar'kadaşlanm için. yüre• 
~mde yaşayan derin sevgi ve saysı duy
ıuların sıcağile metbu olduğuna inanınız. 

Valiler ve parti başkanlıkları 
Ankara l S - Bugün parti umumi hey· 

.. 
Ankara, 15 { A.A.) - icra vt-kiJJe-

ri heyeti bugün ~vekil ismet lnönü • 
nün reislii'i altında toplanarak muhte· 
lif işle rüzerinde görüşmelerde bulun· 
muş ve bu işlere ait kararlar vermittir. 

Almanya Rhini neden 
yeniden silihlandırdı 

Propaganda nazın Göbels "çünkü Garptan gelecek 
her türlü kızıl teıebbüsüne karşı kendimizi müdafaa 

etmek mecburiyetindeyiz! ,, diyor 

Berlin 1 S (A.A.) - Havas ajansı 

ınuhabirlnden: 
Gtsbels, dün Hildesham' da Brunsvick 

ve Hanovre Nazi teşekkülleri mensupları• 
na hitaben stsylemiı olduğu bir nutukta de· 
nıi~r ki: 

« Biz. Rhin mıntakasını yeniden silah· 
landırdlk, çünkü garben gelebilecek her 
tUrlü uKızıl teşebbüsüne karıı kendimizi 
müdafaa etmek mecburiyetindeyiz. Al· 
ınanya, Avrupada intizamın sailam bir İs· 

tinatgah haline gelmiştir. Komıulannın de· 
laletleri ve delililderi Almanyaya bulat· 
mııtır. Almanya, nasyonal ıoıyalizm dlfer 
milletlere zorla kabul ettirmeği asil arzu 
etmez. Çünkü nasyonal sosyalizm, bir ih· 
racat malı deiildir. Yalnız Almanyaya uy
gun gelen bir rejimdir. 

Biz, yeniden askeri §eref kazanmak ih
tiyacında değiliz. zira ordumuz o kadar 
çok askeri tetef kazanmııtır ki bu, ona bir 
asır yeter.» 

Almanyada yüzbaşıRohm'un intikamını 
almak isteyenler cemiyet kurmuşlar! 
Yüzbaşıyı kurşuna dizenler birer birer öldürülüyorlarmış, 

Hitlere bile tehdit mektubu gönderilmiş 

tinin Berlin muhabiri, ccRoehm'un İnli· olduğunu iyice gösl'ermek için tebeşirle 
Paris, 15 (A.A.) - Paris Soir ıazete·ı Roehm intikamcıları tarafından yapılmıt 

kamcılann ismindeki ıizli bir cemiyetin birer «R,, iıareti konulmaktadır. .. .. .• 
Nazilerin hücwn kıtaatı arasında dehıet Bu müteauıplar tarafından oldurulen-
1almakta olduiu suretinde heyecanlı ha- lerin miktannı tahmin etmek mümkün de
berler vermektedir. ğildir. Matbuat ve propaganda nazırı ıaze· 

Nazi hücum kıtaatının eski tefi olan telere bu caniler hakkında hiç bir fey yaz· 
tnefhur yüzhaıı Roebm, 30 haziran 1934 mamalarını emretmiıtir. » 
tarihinde Hitlerin emriyle idam edilmiı Ayni ııazetc, bundan sonra bu cinayet· 
idi. Kendisinin bir çok mutaauıp taraftar- lerin son zamanlarda telaıı mucip olacak 
len vardı. Bunlardan yirmi bin kitinin derecede artmıı olduğunu, maktütlerden 
Roebm'un intikamını almak için yemin et• çoğunun 30 haziran 1934 de Roehm'i kur· 
bıİf oldukları söylenmektedir. ıuna dizmit olan kıtaata mensup olduk.lan· 

Paris • Soir gazeteıi, illve ediyor: nı yazmaktadır. 
«Halihazırda böyle bir cemiyetin mev· , Hitler de dahil olmak üzere bir çok 

CUt olduğunda asla ıüpheye mahal yoktur. Nazi idarecileri tehdit mektupları almlflar• 
Çok defalar, ıuız yerlerde hücum kıtaatı dır. Hükumet, 30 haziran 1934 ün ikinci 
Milislerinin ceaedleri bulunmaktadır. Bu yıldönümü olan bu ayın otuzuncu günil için 
Cetedlerin göğüsleri üzerine bu hareketin fevkalade ihtiyat tedbirleri almaktadır , 

Üsküdar hapisanesinde 
bir mahkôm öldürüldü 

Cinayeti işleyen 34 yıl hapse mahkum ediJmiş ve 
Türkiyede mahkum olmak rekorunu kırmış 

olan F eriköylü İbrahimdir. 
Dün gece Üsküdar hapisanesinde bir 

cinayet olmuş, Kara Ahmet isminde bir 
lnahkum öldürülmü§tÜr. 

Sekavetten 28 sene hapse mahkum olan 
Kara Ahmet ile hırsızlıktan 34 sene hapse 
nıahkum olan F eriköylü lbrahim arasında 
'beş liralık bir alacak meselesınden kavga 
c;ılcınış, lbrahim bir biçakla Kara Ahmedi 
•ol böğründen ve üç yerinden vurmuştur. 
l<ara Ahmet hastaneye nakledilirken öl· 
tnüıtür. 

Ferik öylü lbrahim de başından yaralı
dır. Feriköylü fbrahim umumi aftan evvel 

ağır ceza mahkemesinde tam 90 yıl hapse 
mahkum olmuş, fakat cezaları kat'iyet 
kesbetmemiı, sonra da bu cezalar muh· 
telif sebeplerle ine ine lbrahim hapisane· 
den çıkmış, çıkar çıkmaz İşe başlamış, ye· 
niden 34 yıl hapse mahkum olmuştur. ls
tanbul hapisanesinde yine cinayet mesa• 
besinde bir kavgadan dolayı cezaen Üs· 
küdar hapisanesine naklediilmjştir. Bura· 
da da bu son cinayeti işlemiştir. Müddei· 
umumilik hem bu cinayeti, hem de Üskü
dar hapisaneaine biçağın nasıl girdiğini tet
kik etmektedir. 

Yeni Bulgar 
Elçisinin beyanatı 
" iki milleti birbirinden 
ayırabilecek ıeyler birbir
lerine yakınlaşhran ve birş 
leştiren şeyler yanında 

hiçtir" 
Ankara, 15 (A.A.) - Bulgarista· 

nın yeni Ankara elçisi Christof, Türk 
basını için Anadolu Ajansına a,ağıda 
ki beyanatta bulunmu,tur: 

Yeni elçi hükümdarım majeste 
Daha ıonra *i gün evvel Atatürk tara· 

fından kabul edildiğini anlatarak: • 
ccBu kabul bende unutulmaz bir iz hı· 

rakmııtu. Büyilk Şefinizin yükıek phaiyeti, 
bu kadar az: bir zamanda modem ve kuv· 
vetli bir devlet kurmaya ve yeni bir milli 
kültürün temellerini atmaya muvalfak o· 
lan Türk milletinin yükaek. gayretine ve ya
pıcı dehasını temıil eylemektedir.» 

Dedikten ıonra «Türk ve Bulıar mil· 
letleri, yakın bir komıuluk halinde yaıa· 
maltta ve yilz yıldanberi fasılasız temas ha· 
linde bulunmaktadır. 

Bu iki milleti birbirinden ayırabilecek 
olan ıeyler, bunları biıi>irlerine yaktaıtıran 
ve birleıtiren ,eylere nazaran hiç mesabe· 
sindedir ve bu hal, iki milletin, evrenseıl 
medeniyet ve kültüre kendilerince kabil 
bütün ıemereleri vermeleri iqin daha çok 
çalıımaları lhım geldiğinden dolayı da· 
ha ziyade doirudur. » 

«Yeni Türkiyenin büyük Önderi ile ve 
kendisinin muhterem iı arkadaılarlyle ilk 
temasım ıunu göstermittir ki, Türk devlet 
adamlan da memleketime karşı ayni dost· 
luk ve anlaşma hislerile mütehassiıtirler.» 

ccBu vazifemin icraaı esnasında, Cum• 
hurlyet hükumetinin mulaheretiyle müvazl 
bir surette, ayni zamanda Tiirk ba11nı ta· 
rafmcan bUyitk bir liyakatle ifade edilen 
Türk efklrı umumiyeıinin de müzaheretine 
mazhar olacaiımı ümit ederim.» demek· 
tedir. 

Filistinde vaziyet 
Demiryollanna hücum 

devam ediyor 
Kudüa, 1.5 (AA.) - Yahudi ıazete• 

leri yeni ceza kanununun derpit etmekte 
olduğu tiddetli tedbirleri büyük bir mem• 
nuniyetle kal'fllamaktadır. Bununla bera· 
her Arap çeteleri, derniryollarına tecavüz 
etmekten geri kalmamaktadırlar. Son yir· 
mi dört saat zarfında münferid vaziyette 
bulunan yahudi kolonilerine kar11 da mü• 
teaddit tecavüzler yapılmıı olduiu bildi • 
rilmektedir. Ancak her tarafta mütecaviz
ler mahalli müdafaa kuvvetleri tarafın· 

dan püskürtülmii§lerdir. 
Yafa liman idarelİ aandalcılan tekrar 

işe baılamadıklan takdirde ellerindeki 
ruhsatiyelerinin iıtirdat edileceğini beyan ile 
tehdit etmiştir. Şimdiki halde tahliye ame· 
!iyeleri, Tel • aviv'de yapılmaktadır. 

Sofya avcıla_r _ 
klübünde infilak 
Beş kişi öldü, bir çok ta 

yaralı var! 
Sofya, 15 (A.A.) - Avcılar klübün

de bir infilak vukua ıelmlıtir. Klüpte bir 
miktar av barutu stoku bulunuyordu. Be~ 
kişi ölmüt ve bir çok kiti yaralanmıştır. 
Bina kısmen harap olmuştur. 

Lngiltere 
Ve Akdeniz 

Akdenizde yeni üsler 
vücude getirilecek, fakat 
yeni bir Hindistan yolu da 

hazırlanacak 

Londra, 15 (A.A.) - Büyük Britan· 
ya siyasetinin şimdiki halde Milletler Ce· 
miyetinde bir reform yapmaaına doiru 
i,stikamet almıı olmasından bahseden Man· 
Cfheater Cuardian gazeteıi muharriri, diyor 
ki: 

ltalyanın vücuda getirilecek bir Akde· 
niz misakına iıtirak etmesine mukabil zec
ri tedbirlerin kaldırılması gibi bir pazarlı· 
ia giri§lllek kat'iyyen mevzuubahs değil· 

dir. 
Muharrir, lngilterenin Akdenizdeki va· 

ziyetinin zayıflatılmasının da kat'iyyen 
mevzuubahs olmadığını, bilakis bu deniz
deki üaaü bahrilerin yeniden ıslah ve taditi 
cihetine gidileceğini kaydetmektedir. Me· 
sela, Maltanın yerine herhanıi bir tecavU· 
ze karşı müdafaa11 daha kolay bir ü .. übah
ri ikame olunacaktır. Aynı zamanda, muh· 
telif kömür iskeleleri ile Capetown' da bir 
deniz istasyonu ihdası suretiyle icabında 

kullanılabilecek yeni bir «Hindistan yobn 
vücuda getirilmesi hususu da tetkik edil· 
mektedir. 

Fransa Dahiliye 
Nazırının nutku 

" Arbk hakim bir sermaye 
yoktur. 20 senede yapılacak 
inkılap 20 günde başarıldı" 

Lille, 15 (A.A.) - Dahiliye nazın 
Salengro, belediye dairesinden bir 
nutuk söylemek üzere dün öileden 
sonra buraya gelmittir. 

Salengro, demiştir ki: 
«Artık hakim sermaye yoktur. Dün 

yıkılmış bir mihrap altında hiç bir ma· 
kine bozulmaksızın ve bir damla kan 
dökülmeksizin muslihane bir inkılap 
vukua geldi. Bir milyon amelenin zafe
ri ile nihayet bulan bu muhteşem mü
cadeleden cumhuriyet ve proletarya 
daha ziyade kuvvet kazanm11 olarak 

Yeni Fransız teşebbüsü 
ve Amerikanın iktisadi 

kalkınma hareketi 

F ransada it baıına gelen halk cep • 

hesi hükUınetinin teaia ettiği kollek· 

tif mukavele usulü ve kırk saatlik haha ile 
Amerikada, «milli kalkınma» tecrübeaini 
yapan ve muvaffak olamıyan Reisicumhur 
Rooseveltin bu muvaffakiyetıizliği al"Uln• 
da yakın bir benzerlik görenler çoktur. 
Malum olduğu üzere, Amerikayı düttüiü 
ıınai zorluktan kurtarmak ve toprak mah
ıulatına pazar bulmak üzere M. Roosevelt 
tarafından meydana getirilen kredi ve enf• 
lasyon politikası, yedi temmuzda, Fran • 
uda, amele ile iı sahipleri anuında akto
lunan anlaşmanın kurduğu aiatemden farkb 
bir şey değildir. 

Grev hareketine nihayet vereceii ıöy • 
lenmesine rağmen, bu husuıta hala tam 
tesir yapamıyan bu itilaf, bir defe daha ieo 
bat etmiştir ki ihtirasın hakim olduiu yer• 
de. akıl ve mantık kolay kolay teıir cöa • 
terememektedir. 

Fransız amele ve patronlara aruındald 
anlaımanın ameli neticesi, yevmiyeleria 
yüzde 7 ila l S arasında yükselmeyi, haf • 
tanın kırk saat olarak he .. p eclilmainL 
izin günlerinin ücretli olmasını kabul edn 
bir mukaveledir. Bu mukavele neticeain • 
de istihsal fiatlannın bazan yüzde otuza 
kadar yükselmesi de he .. ba dshil edilmek 
ıerektir. Bundan doğabilecek olan akibet 
iae umumiyetle Fransada ticart fiatlann çık. 
masıdır ki beynelmilel rekabeti FraD11Z •• 

nayiini imkansız bir hale getirecektir. 
Yeni Fransız hükumeti, aiyuf muvaf • 

falciyetleri bir tarafa bırakarak iltU..dt za• 
ruretlerin hakimiyetini heeap ederek hare
kete geçmi,ıir. Fakat yeni Franıız iktisadi 
planının muvaffak olabilmesi için baılıca 

prt, itimadın teessüsüdür. Ancak itimat 
sayesindedir ki yeni hükfunet genit Fransız 
halk kitlelerinin tasarrufatından ve it mu• 

bitinin faaliyetinden istifade edebilir. 
Maamafih bununla müterafik olarak ya· 

pılacaiı bildirilen İçtimai yeniliklerle yük. 
aelecek olan istihsal fiatı, ihracat üzerinde 

tesir yapmaktan hali kalmıyacakbr. Bu te• 
ıiri izale etmek için akla gelen bir çare de 
hangı kıymetten düıürmektir. Halbuld 
yeni hükumetin böyle bir fikri olmadıiı· 
na göre, bu ihtimale de pek bel baila • 
mak mümkün olmıyacaktır. Bu terait al "' 

tında yeni Fransız tecrübeai cidden merak 
veren bir teşebbüstür. Neticaini bek)iye • 
lim. - Sellin Ragıp 

çıktılar. Nazır, netice olarak fC>yle iş kanunu ve milletler lrlSI 
demiştir ki: 

«- Yirmi günden az bir müddet İŞ konferansı 
zarfında başkalarının yirmi senede Cenevre, 15 (A.A.) - Milletler a• 
yapabilecekleri işi yaptık. «Halkçılar rası iş konferansının bugünkü umumt 
cephesb> hükumeti yafayacak ve yene- celsesinde Türkiye delegesi Necmecl .. 
cektir.» din Sadık söz alarak iş bürosu direkt().. 
Komünistler büyük tenlikler yapb)ar rü tarafından konferansa verilen ve 

Paris, 15 (A.A.) - Dün ko.müniı~- geçen senenin dünya ekonomi vaziye.o 
lerin Buffalo stadyomunda tertip etmıt t• . . h d dan ... _ Ldır' le . ını ıza e en raporun uut 

oldukları bir mitinge büyük bır halk bah d k dünyanın g,.,.irdig" i karga· 
k l . . . ak . . D h se ere -y üt esı ıştır etmıştır. a a inat on 
dörtte stadyom ağzına kadar dolmut· şalık içinde bu raporun biraz ümit ve 

kuvvet verdiğini söylemittir. tu. 
Komünist partisi sekreteri Gitton Necmeddin Sadık konferansı alaka-

bu şenliğin intihabatta kazanılan mu· dar edecek mühim hir hadiseyi haber 
vaffakıyetle, 7 Haziran gecesi kazanıl- vermek istediğini beyan ederek Türki· 
mış olan «Ekmek zaferi» ni tes'it için ye Büyük Millet Meclisinin it kanu • 
tertip edilmi§ olduğunu söylemiftir. nunun ittifakla kabul ettiğini anlat • 
Hatip, sözlerini komünistlerin parola- mıf ve iş kanunu hakkında izahat ver• 
lan şu olduğunu söylemek suretiyle dikten sonra Kemalist Türkiyenin so ... 
sözlerine nihayet vermiştir: yal ve ekonomik tekamülüne esaıb 

«Serbest, kuvvetli ve mes'ut Fran- bir merhale olan bu kanunun beyne! .. 
sa için ... Sovyetlerin Fransa cümhuri· ı milel iş bürosu ile d~~a .ya~ında~ ~lbir-
yeti için ... » liğine yardım edecegını soylemıftır. 

- : -- . -. - - . - . . . ~ - -... - .. -.. '( 
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Yerli mallar sergisi Müzelerde Liman işleri MEKTUPLARI 
3 Temmuzda açılması 

kararlaştırıldı 
mücevherat salonu Antrepoların devri için bit Zonguldak amele birliğinde bir alakadar gözüyle vaziyet 

Y k A 
talimatname hazırlanıyor zoııguldaktan '* mektup aldık, iıması, Neticede de Amele Blrllğf ku değil, zarar et· 

a IDda f8SOfya da pek acele yazılmlf, iyi çıkaramadık. Sabık mlş oldu.11 

8 inci Yerlimallar Sergisinin 27 
Haziranda detfl, beş alrı günlük bir 

tamir edilecek Liman idaresi rıhtımda yapacağı iş- sıhhiye zat memu manini, yahut sabık * 
leri esaslı surette iki kısma ayırmıştır: cüzdan memur m.uTbıi Mellmeddlr n Zon- Bu okuyucumuz yeni tayin edilen memur· 

teahhürle, S Temmuzda açılması ka - Müze ifleri için Maarif Vekaleti ile 
rarlaftınlmıftır. Bu suretle :3 Temmu- temaslarda bulunmak tiz.ere Ankaraya 
za kadar bütün pavyonların inşası ve gitmiş olan müzeler müdürü Aziz gel
her türlü huarlıiın ikmal edilmesi te- mittir. Azizin söylediklerine göre mü
min edilmit olacaktır. zelere bağlı bulunan &bidelerin her se-

1 - Tamirat 2 _ İnşaat. Tamirat ~leri a:uldak nıubabirlmllhı 29 tarihli nisbamı:ıı- ların maaşlarını saydıktan wnra: 
için lazım gelen para kabul edilmiş ve da anlatıığı ıöriit tekline itiraz etmektedir. •- l\luhabirinize bu noktayı yazına ye 

Diyor ki: neye girmeditini sonınıu. Ye bütün bunla • 
bütçeye konmuftur. Bu iı::lere nafia ve-

' uAmele Blrllllnlıı tenaike uğradılını ve ım hikmetini anlatmız d:ı aiır baıhlıimlll 
kaleti müşavirlerinden Dömayo neza-

Bu seneki aerai 19 Temmuza kadar ne muntazam bir proiram altında ta-
açık bulunacaktır. mir edilmeleri tekarrür etmiştir. 

Taksim bahçesinin muzik, bar ve Bu cümleden olmak üzere Ayasof-
ıazino kısımlan arasındaki saha yek- ya ile müteaddit tethir ealonları yapı
naıak pavyonlara tahsis edilmiştir. Bu lacak olan T opkapı Nrayı müzesindc
kııımda altı ~ yol ve altı geniş ki Mimar Sinanm eserlerinden mut -
pavyon grupu bulunacak, caddelerin faklarm müstacelen tamirlerine karar 
aenlt olmuı Myeelnde izdihamın önü- verilmiş ve bu işlere derhal b8"lanılma-
ne ıeçl1ecektfr. ıı için de tahsisat aynlmu,ıtır. 

Pavyon lnfAAbna batlanmıştır. Müzeler idaresi bu aene Türk ve la-

Yağmurun şehirde
ki zarar ve faydası 

lam asarı müzesinde yeniden bir halı 
salonu açacak, T opkapı sarayında ta
miri bitmemit olan hazine koğuşunun 
ikmalini müteakip möaevheratın teşhiri 
için yeni bir me~her wcude getirile -

Bir kaç sündenbcri yağan sürekli cektir. Burada Etiler T• daha bir çok 
yaimurlar sebzeler için çok faydalı ol- eski medeniyetlere alt tariht ve ilmi 
mu9tur. Daha çiçekte bulunan fasulya, kıymetlerine baha biçflmez altından 
kabak, salatalık, domates gibi mevsim taçlar, yiizilk, ki.ipe, \ı!lezik, gerdan
ıebzeleri bu yaimurlardan çok istifa- lık ve ylizilk taşları ıöıterilecektir. 
de etmişlercilr. H 

Bu yüzden latanbulda sebze fiatla - er İsteyen mUtehaSSIS 
nnm düşeceii umulmaktadır. İzmirden getirtemiyecek 
ıelcn kabaklar yüz paraya alınırken Vilayetler müteaddit vesilelerle ha-
bfr iki gün ıonra fstanbulun yerli ka- riçten mütehassıs colbetmektedirler. 
!:>aklarını altmıt paraya aI:ııak müm- Dahiliye Vekaleti bu itin kanuni yol
knn olaca~tır. Yalnız bu yagmurlard.~ lar haricinde yapılmamasını vilayetle
kiraz ve çılek afbi meyvanlnr zarar gor- re tamİmen bildirmlftfr. 
müttiir. Kirazlar ~ağmurd~n sonra icra Vekilleri heyetinin muvafakati 
kurtl~aca~ ycmemıyecek hır ha.le. ge- alınmadıkça vilayetler kendi başlarına 
lecektır. Çılekler lse zaten kum ıçınde verecekleri kararlarla mütehassıs celp 
oldujundan ya~urla ıslanarak ber- ve istihdam edemiyeceklerdir. Çünkü 
bat bir ha~e ıelmıt ... ''c .b~zulmuştur. bu suretle döviz an jmanlarına gir -
Yağan yagmurlar baglar ıçın de fayda- meleri hem mevzuata muhalif ve hem 
L olmuştur. de tediye müvazenemlzi ihlal ctmekte-

Yalnız buiday ve arpa gibi yeşillen- dir. 
mit hatta tane vermil,I mezruat yağmur
dan kısmen müteessir olmuştur. 
Sararmış bir halde bulunan ve suya ha
m olan körpe aklar fazla su emecek 
ve l:>unlar renklerini kaybedeceklerdir. 

Buraya yatan yağmurlar aibi civar 
llöylerde de ıUrekli yağmurlar yağmış
tır. Ye hattl Dua yerlere dolu düşmüş
tür. 

lstanbul Müddeiumumilik 
Başmuavinliği 

Müddeiumumilik başmuavini Sali
hin Trabzon müddeiumumiliğine, Ba
lıkesir müddeiumumisi İbrahim Sunu -
hinin de Salihten bot kalacak olan 
başmuavinliğe tayin edilecekleri söy
lenmektedir. 

ret etmektedir. 
Rıhtım inıŞaatına ait işler hakkında 

da tetkikat yapılmaktadır. Tetkikat 
bitikten sonra heman inşaata başlana
caktır. 

Gümrük ve Antrepoların Liman 
idaresine devri katileşmiştir ve Liman 
idaresi ~imdi bu devir işine ait tali
matnameyi hazırlamaktadır. 

Ayazağa cinayeti 
Mahkeme kararını 20 

Temmuzda verecek 
Galata Postahanesinin kasasını soy

mak maksadiJe postahane veznedarı 
Hüseyin Hüsnüyü geçen Ramazan 
gecesi Ayazağa çiftliği civarında ta -
banca ile öldürmekten suçlu Aptullah 
ile Yunusun duruşmalarına dün ağır 
ceza mahkemesinde devam edilmiştir. 
Bir celse evvel Aptullah müdafaa ve
kili tutacağını söylemişti. Dün celse 
açılınca Reis Aptullaha vekil tutup 
tutmadığını sormuş ve suçlu da müda
faasını kendi yapacağını söylemiştir. 

Reis ilk olarak verese vekiline söz ver
miştir. Yirmi dakika kadar süren söz
lerile verese vekili Müddeiumuminin 
beraetini istediği Mükafatın da ceza -
landırılmasını ve varisler için de taz -
minatın tahtı hükme alınmasını iste
miştir. 

Bundan sonra Aptullah müdafaasını 
yazılı olarak mahkemeye vermi,ş ve 
müdafaanamesi okunmuştur. Aptul -
lah bunda eski ifadelerinin hepsini 
nakzederek: 

E.lma, Armut sihi meyvalar doludan 
müteessir olmutlardır. 

Daha civar köylerden raporlar gel
momlttir. Buralarda yağan yağmur ve 
tiolunun yaptıli tesirler bir kaç gün 
ıonra tamamen anlatılmış bulunacak
br. 

- «Ben Hüseyin Hüsnünün kızını 
seviyordum. Ayazağa çiftli~i civarına 
gittiğimiz gece sarhoştum. Hüseyin 
Hüsnüye kızını neden bana vermiyor
sun dedim ve intihar edeceğimden bah
settim ve onu korkutmak maksadi1e 
de tabancamı çektim. Bu esnada silah 
kazaen ateş aldı ve kurşun Hüseyin 
Hüsnüye isabet ederek onu öldürdü» 
demekte ve kendisinin hırsızlık mak-

F renİ tutmayan lokomotif sadile adam öldürmediğinden bahset-

Yunanistanı kontrplAk ihraç 
edemiyoruz 

Yunanistandan pek çok kasaplık 

koyun taleplorl alınmaktadır. Şimdi -
ye kadar Y unaniıtcnıa 3,000 koyun 
ıön<lerllmiftlr. 

Büyük bir Yunan kontrplak fab
rikaaı da, memleketimizden mühim 
mikdarda kontrpllk almak için müra

caat etmiş, fakat, kontrplak ihracına 

fmkln olmadıtı bildirilmiştir. 

Bulgar muallimlerin teşekkürleri 
Bir iki giin evvel memleketlerine 

dönen Bulgar muallimleri latanbul 

belediyesine bir telgraf çekerek latan -
bulda bulundukları üç gün içerisinde 
gördükleri sül)uletten ve gerek bele -
diyenin ve gerek halkın gösterdiği sa

mimi misafirperverlikten çok müte -
hassıs olduklarım bildirmişler ve teşek

kür etmişlerdir. 

Sipahi ocagmm Yeniköy şubesi 
Sipahi ocağı Y eniköy şubesini aç

mak için hazırlıklara başlnmıştır. Bir 
kaç güne kadar bu hazırlıkların sonu 
alınacaktır. Sipahi ocağı burnda koşu
lar ve kır gezintileri tertip edecektir. 

Dün aabah YetilkCSyden hareket mekte idi. 
eden ve Makinist lbrahimin idaresinde Aptullahın müdafaanamesi okun -
bulunan 337 No. lu Banliyö treni fren- duktan sonra Mükafatla Yunusun v_e-

1 · d v d a·rk . . kili müdafaasını yapmıs ve beraet ıs-
erı tutma ıgm an wıı ecı ıatasyo - . 

1 
d' ' 

nunda duramamış ve tamponlara bin- temMış herakır. k .
1 

· 1_ 
u eme arar ven me& için 20 

dirmiştir. Sademe çok hızlı olmuş ve Temmuza bırakılmıştır. 
lokomotifin camları kmlmış, yolcular 
telaşa düşmüştür. Lokomotif garın 

parmaklıklarına ilerlemip, parmaklık

ları yıkmış, ancak ondan !on~a dur -
muştur. 

Belediye tahsildarlarmm 
mıntakafarı 

lstanbul belediyesi tahsildarlarının 
bir semtte 2 seneden fazla çalıştırıl -
mamaları tekarrür etmiştir. Bunun 
tatbikı için belediyelere birer tamim 
gönderilerek tahsildarların her iki se
nede bir ayni belediye fUbesi dahilin -
de muhtelif mıntakalarda istihdam e
dilmeleri bildirilmiftir. 

Ziraat Bankası Mısır aldı 
Ziraat bankası bundan iki ay evvel 

Karadeniz sahilleri için Romanyadan 
~.300 ton mısır mübayaa etmişti. 

Bu miktar kafi görünlmemiş yeni
den 3000 ton mısır mubayaa edilmiş
tir. 

Mubayaatı teslim almak için Yel -
kenci vapuru Romanyaya gönderil -
miştir. 

Kalamış iskelesi 
Denizyolları idaresi Kalamış 

lesini tamir ettirmektedir. 
iske-

( 

Nöbetçi 
Eczaneler 

-, 

Bu geceki nöbetçi eczaneler 'unlardır: 

Jatanbul cihetindeLd)er: 
Aksa rayda: (Etem Pertev). Alemdar
da: (Eşref Neşet). Bakırköyünde: ( İıı
tepan). Beyazıtta: (Belkis). Eminö -
nünde: (Beşir Kemal. Cevat). Fener
de: (Vitali). Karagümrükte: (Suat). 
Küc;;ükpazarda: (Hasan Hulusi). Sa
matyada: (Erofilos). Şehremininde: 
(Nazım). Şehzadcbaşında: (A,af). 
Beyoğlu cihctinddciler: 
Galatada: (Hidayet). Ha~köyde: (Ye
ni Türkiye). Kasımpaşada: (Turan). 
Sarıycrde: (Nuri). Şişlide: (Necdet 
Ekrem). Taksimde: (Kanzük, Karakin 
Kürkçiyan, Güneş). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri
fnt ). Modada: (Sıhhat). Üsküdar İm -
rnhorda: (İmrahor). 

maaşların keslldJll.ni yazıyorsunuz. Fllhakl- anyalahm, diyor. 
ka Amele Birllğl ı.nallte utra.dı. Bazılarının OkuyucW11uzun isteğini )lrı·ine gctırıyoruz. 
da manşları keslldl. .Amma yeni bir gube da- tablt bahis hakkında mütemmim haber ıeı
ha açıldı, ve adına allık kurulu denilen bu dikçe bu ve diğer okuyucularımız onlan 
şubeye ele yüksek maaşlı memurlar alındı. nıemleket sayfamızda bulacaklardır. 

Tevfik Rüştü Aras ile dün gece trende 
nasıl ve neler görüştüm? 

(Baştarafı 1 inci ıayfada) 
hakkında fikirlerini tor» demişti. Bu ittek: 

0 kadar kat'i iciJ iri bütün yorgunlufuma 
rağmen şapkamı takrar IDquna giymit ve 
soluk almağa vakft bulmadan dı§an çık
mış ve beyhude ,..re Dıı Bakanımızı otel
de ve kendisini 1tvlmam muhtemel olan 

her yerde aramıpı. 
Fakat bir türli kendiıini bulamamıı· 

tım. Saat sekiz buçukta bir iş becereme
miş olmanın verctiii mahçubiyet içinde bu

nalıyordum. 
Bu Yunan ıuet•inin Cenevreden al

mış olduğu haberler hakkında fik.irleıini 
eorabilmek için ancak k&ndisini iataeyonda 

görebilmek imklnı vardı. 
İstasyonda .•• Tef)'ie ıelecek o kadar 

zevatın arasında sazeteci arkadaşlarımla 
birlikte onunla ne k.onu.-,bilirdim. 

Gazeteye muva.ffakiyctsi.zliğirni telefon 
ettiğim zaman yuı ifleri müdürümüz bir 
insan kalbi tngvrnyonnug kadar merha

metsiz hareket etti: 
- Bana bugiia ltu iı liz.ım, dedi. Dıg 

bakanla görüşmele ıayret ediniz. 
Bu sözü söylemek kolay amma ya ba· 

şarması ... 
Telefonu kapadım... Otomobile bine-

rek Sirkeci istasyonuna ıeldim .. Tahminim 
hiç de yanlış deii{di. Ekıpreain kalkmasına 
bir hayli vakit olftiu ha\de teşyİe ıelen· 
ler garı doldurmu.t lMılunuyordu. Bir po· 
lis müfrezesi de huırlanmıttı. Uzaktan ar• 
kadaş gazetelerin muharrirlerini görüyor-

dum. 
Bütün bu kalabalık ortasında Tevfik 

hıiu yapıyorum. Meçhul bir insan deği

Jiın. 
Ve ismimi de aöyliyerek tam son daki 

itada trenden kovulmak felaketinden kur• 
Saat de epey ilerlemişti. Trenin hare· 

k.etine belki bir dakika kalmı§tı. Vagonun 
koridoruna çıktım. Ve Dış Bakanın benim 
ltulunduğum arabaya girifini ıonsuz biı 
memnuniyet içinde seyrettim. 

O içeri girmi~ ve tren kalkmıştı. Beni 
karıısında goıunce hiddetlenmedi. V c 
korktuğum gibi benimle konuşmaktan çe• 

kinmedi. 
Tevfik Rüştü Aras bu akşam haklı bir 

davayı müdafaa etmek için mahkeme hu· 
z.uruna çıkmağa hazırlanan bir dava veki
li gibi neş' di idi. Bir kompnrtımandn ken· 
disiyle yanyana oturduk. Ve bir sırasını 

sctirerek çantamdan mahut tdgrnfları çı
karıp kendisine okudum. (Telgraflarla ce· 
vabını kısmı mahsusla bulac ksınız). 

Ve ondan istediğim cevaplan aldım ..• 
Arak işim olmu§ ve geniş bir nefes al· 

mıştım. 

Bütün he.yatı sonsuz bir faaliyet içeri· 
sinde geçen büyük Türk diplomatının ne· 
zaketi §U anda kim bilir ne kadar yor~n 
olduğunu göstermesine manidi. Her §ey• 
den konuşuyor .. seyahatten, ayın yirmi altı· 
ınnda Cenevrede bulunacağından Montrö, 
ile Cenevre arası yalnız bir saat olduğu ir;in

1 
hem asamblenin hem de komisyonun müza
kerelerini tak.ip edebileceğinden bahsedi-

)"Grdu .. 

Rüştü Arasa yakJatap tantamdan iki tel
graf müsvedde1ini flkarmaia ve onu oku
yup «hunun hakluada ne düşünüyonu• 
nuz» diye sormaia imkln yoktu. Birden o tl 
anda aklıma pek 4ihiyane bulduium hir 
fikir geldi. Hemen ltUet ıiıeaine gittim. Ve 
y eşilköye kadar ltir ikinci biletle, bir de 

yataklı vagon bileti aldım. 

Ve tren eğer yirmi dakikada Y eşilkö-' 
J• aelmcseydi, kim bilir daha ne kadar za. 
man bize bu nezaketi göeterecekti. 

• Fakat maalesef tren Yeşil köye gelmiş• 

Trenden aşağıya atlarken Boğazlaı 
l:onferansına giden Dış Bakanımızı en son 
ıel&mctleyen ve tam bu son akşam kendi
siyle yirmi dakika görüşebilen Türk ga· 
zetecisi ben olduğum için büyük bir sevin~ 

duyuyordum. 
Biraz sonra Dıt Bakanımızın seyahat e

deceği vagonun Dir kompartımanında mea
lekdaşlarımdan sialenmek, onların da ak
lına bir Y eşilköy .. yahati ıetirmemek için 
bir kaç beyaz kliıdı yüzüme tutuyordum. 
Ve onun arkasında perondaki kalabalıia 
bakıyordum. Tevfik Rüştü Aras İtalya bü
yük elçisiyle konutmakta idi. Gazeteci ar
kadaşlar onun etrafına yaklaşmağa, rcıim
ler almağa uğrapyoılardı. Ben büyük bir 
memnuniyet içerleindeydim .•• 

Tren hareket eder etmez ortaya çıka
caktım. Ve gece yansı Y cşilköyün ortasın• 
da yersiz, yurtıux kalmağı gözüne almıı 
bir kadın gazeteciyi Dış Bakanımızın ce· 
vapsız bırakmaıına ihtimal veremiyordum. 

Kendisine aoracaiım ıualleri ve alaca· 
ğım muhtemel cevapları zihnimde tekrar· 

lnyıp dururken btrdenbire kompartımanın 
kapısında bir polia memuru göründü: 

- Kimsiniz, nereye aıidiyorsunu:.r.} ..• 

- Yolcuyum ... 
- Pasaportunuz) 
- Pasaportum yoktur. Yeşilköye ıidi-

yorum. 
- Bu trenle Y qilköye kadar gidilmez. 
- Gidilmiyecek olsa 'bilet keserler mi'? 

- Olamaz. 
Anlamıştım. Muhakkak beni arkadaş· 

]ardan biri farketmitti. Bu trenle seyahati
me mani olmak için böyle bir mesele ih· 
das etmek ve beni trenden indirtmek iıti

yordu: 

Bunun için de Yeşilköyün temiz pasta· 
nesinde yarım saat kadar Bakırköyünderı 
celecek otomobili beklemekten ve ancnk 
saat on ikide matbaaya gelip çalışmağa 
mecbur olmaktan hiç bir eeef duymadım. 

Suad Derviı 

Londra ve Paris Büyük 
Elçilerimiz de heyete 

iltihak ediyorlar 
( Baıtarafı 1 inci sayfada) 

Türkiyenin, emniyet ve masuniye • 
tini temin için ortaya attığı bu haklı 
dava kuvvetli bir heyeti murahhasa 
tarafından müdafaa edilecektir. 
Gayet mevsuk bir membadan al<lığımız 
malumata göre Cümhuriyet hükume· 
ti murahhas heyetimizi, Tevfik Rüş 
tü, Numan :f\lenemencioğlu, Necmed
din Sadık ve Genel Kurmay ikinci rei
si general Asımdan maada londra bü· 
yük elçimiz Fethi ve Paris bü ük elçi· 
miz Suatla takviye etmeğe k_arar ver
miştir. Bu iki büyük elçimiz de bugün
lerde Londra ve Paristen Montröye ha
reket edeceklerdir. 

Viyanada askeri bir tayyare 
düştii 

- Olur dedim. lıte gidiyorum. Viyıı.na, 15 (A.A.) - Bir askeri tayya• 
- Nasıl olur. Gidemezsiniz ..• Neden bu re, Liz yakınında yere düşerek p:m;nlnn • 

trenle gitmek iıtiyorsunuz) mış ve ateş almıştır. içindeki üç kişiden 
- Ben bir ıazeteciyim... Dış Bakan- ikisi ölmüş birisi paraşütü sayesinde kur

dan bir mülakat almak ümidiyle bu yolcu- tulmu:ıtur. 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Çeşmeliler çalışıyorlar 
Çeşme; plij ve ılıcalarile 

şehirlerinden biri olmıya 
sayılı su 

namzet 
Çeşme (Hususi) - Plaj ve tabit cü

zellikleri ile me,hur olan Çeşme ayni
zamanda çok ucuz ve her şeyi bol bir 
kasabadır. Burada tarla iki defa ekilir. 
Keçi ve koyunlar senede iki defa yav· 
ru yapar, her defasında yedi tane yav
ru doğuran cins koyunlar vardır: Ç~ 
me deniz, kara av hayvanları cihetin
den çok zengindir: Keklik, tavşan, parı 
domuz gibi kıymetli hayvanları, pek 
boldur. Denizde çirpo ve ancak bu 
memlekete ait barhus ve dünyanın an-

1ca.1c: iki yerinde çıkan beheri bot yüz 
kilo ağır1ığında ton balıkları avlanır. 
. Kızılayın büyük himmetile in•• ecli-
1 len Çeşme plajları en modern plajlar 
vaziyetindedir. Çeışme sahillerinin ta~ 
bli güzellikleri plajdaki asri techizatla 
arttırılmış vaziyettedir. 

Plajlarda sıcak su banyoları da var
Clır. En modem tesisata ve emsalsiz 
ucuzluğa rağmen Çeşmede hareket 
ve canlılık yoktur. Bunu düşünen Çeş

me ahalisi yüksek makamlara Çe~m~ 

nin imarı ve canlandırılması için birer 
istida vermişlerdir. Bu istidanın htila
sası şudur: 

Arıların cinayeti 
Çanakkalede bir kovanın 
anları 4 merkep, 3 katır, 

bir beygir öldürdüler 

Çanakkale (Hususi) - Burada ga· 
rip bir hadise olmuştur. Turı;mn kö -
yünde bir düğün günü kovandan çı
kan arılar, yüz adım mesafede hulu -
nan dört merkep, üç katır ve bir bey
gire hücum ederek, hepsini öldiirmüş
lerdir. 

Köylüler, hayvanları kurtarmak. için 
çok çalışmışlaraa da bu gayret bir neti
ce vcrmemi~tir. 

Çanakkaleye giden seyyahla~ 
Çanakkale (Hususi) - İngiliz ban

dıralı Arandora Star adlı seyyah ııemi
siyle üç yüz seyyah ge]erek Trovayı 
gezmişlerdir. 

lzmit nüfus dairesinde 
yardıme1 memurlar 

lzmit (Hususi) - İzmit nüfuı mü
dürlüğünün itşleri çoğalmı~, bu yüzden 
başka dairelerden yardımcı memur al· 
mak lüzumu başgöstermi~tir. . 

r: .. .. 
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Çepnede Dıcalar caddesinden bir gÖriİnlf 

1 - Ilıcanın Çeşme belediyesinden ve imar projesin.hı dört defada tatbik 
tefrik. edilmuf ve bir imar projesi ya- edilmek üzere lzmir belediyesine tev
pılması, yakininde bulunan ve iatifade dii. 
edan Çe,me, Urla, Seferihisar, Kara- 3 - Bu da olmadığı takdirde ılıcaya 
bun.an ve İzmir belediye bütçelerinden bir buçuk kilometre mesafede bulunan 
yüzde hesabile bir kıaun ayrılarak ılı- Alaçatı nahiye merkezinin ılıcaya nak
ca1a.r için tceis edilecek bir şahsiyeti 1i ile inkişafına. hizmet edilmesi. 
hüknıiyeye verilmesi, plajların ihyası Çeşmeliler bu dilekler.inin is'afı için 
ve lznılr muhasebei huımsiyesinin ma- çalı:Şmaktadırlar. İyi ve esaslı propo
len bu iş1ere i'tiraki. ganda sayesinde ÇC)lmenin plaj ve ılı-
2 - Bunlar olmadıit takdirde ılıcala- calan sayesinde dünyanın sayılı su şe
rın İzmir belediyesi mıntakasına ithali hirlerinden birisi olacağına kanidirler. 

lzmirde muhakeme edilen 
Belediye Reisi 

İzmir, 15 (Husust) Hiz~ 

Çanakkale de 
yakalanan Ermeni 
Hakkındaki tahkikat 

derinleştiriliyor 

metçiai Bahtiyarın ölümiyle ala~ 
kalı olarak Aydın ağır cezasına verilen 
Cine kazası belediye reisi Sak ıbm da
vası adli bir sebepten dolayı İzmir ağır 
cezasına nakledilmiştir. Ölen hizmetçi 
Bahtiyar 16 yaşında bir kızdı ve güzel- Çanakkale (Hususi) - Rusyaya 
di. Suçlu belediye reisi Sakıp ağır ce _ muha.çir götüren bir Fransız vapurun
zada dedi ki; da kaçak bulunan Artin Haçadoryan 

_Vak'a günü belediyede riyaset 0 _ isminde bir Ermeni gemi Boğazdan ge
çerken, Nağra mevkiinde kendini de -

dasında vaz.ifemle meşgul iken Bahti- nize atmış yüzerek. sahile çıkmıştı. 
yarın ölüm haberini aldım. Ben Bahti-

Sahilde tesadüf ettiklerine balıkçı 
yarın kendi kendini öldürdüğün~ ka - olduğunu kayığının battığını söyle -
niim. Bunun ıebebi a11ikardır. Bahtiyar miş, fakat diğer taraftan gemi dura -
sevdiği Ahmetle evlenmek istiyordu. rak Liman idaresine, bu adamın ken -
Bazı sebepler buna mlnidi. O kaçarak dini denize attığın ı haber verince Ha -
evlenmek istiyordu. Ahmedin ailesi çadoryanın hileyle sahile çıkmak iste-
buna razı değildiler» diği anlaşılmış, kendisi yakalanmıştı. 
Aydında hazırlanan doktor raporu- Haçadoryan Silifkeli ve adının Hop 

na nazaran Bahtiyarın kullandığı iddia Hasan olduğunu iddia etmiştir. 
edilen tabancayla bu kızı öldürmesine Bunun üzerine yapılan muayen~de, 
fennen imkan olmadığı yazılıdır. Bu müslüman olmadığı anlaşılarak, asıl 

ahk d t tk 'k d'I · hüviyeti tesbit edilmiştir. Haçadoryan rapor ın eme e e ı e ı mıs ve ,. 
uh k b h t l t b 1 T. bb hakkında kanunı takibat yapılmakta-m a eme u usus a s an u ı ı-

dı... .. . . .. 1 l k dır, a ı muesseseaının muta eası a ınma 
üzere talik edilmiştir. 

Zonguldakta Dikiş ve Biçki Yurdu 
bu yıl yeni mezunlar verdi 

Çankırıda geziciler 
Çankırı, 15 (A.A.) - Dünkü te -

nezzüh treniyle fehrimize binden faz
la gezici gelmiştir. 

1936 ehli hayvanat sayımında ili
mizde 4:313H adet fazlalık görülmüş -

tür. 

"Attillanm düğünü,, temsil edildi 
Afyon, 13 (A.A.) -Akşam Halk

evinde «Attilanın düğünü» temsil e
dildi. Piyesten sonra eski halk türküle
rini çok iyi okuyan iki yurtdaşın söy
ledikleri değerli parçalar büyük bir 
zevkle dinlendi. 
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Her şeyin hilesizi ve 
temizi satılan kasa ha 

GöJcüğiln Kaza oluşu halkı çok sevindirdi. Gençler 
arasında hararetli bir faaliyet göze çarpmaktadır 

OölcUk kOrteıinden bir görftnO.ş 
İzmit {Husuet} - Kamutay, Gölcüğün 

kaza olması ll;rlllHını ka~ul etmiftlr. Bu 
haber Gölcükte lriiyük. latr aevinçle kartı • 
lanmıştır. 

T abiatin en sözel bir yerine kurulmue 
olan Gölcük, deDilebilir ID, yer yüzünün 

cennetidfr. Bol fındık ve keatane "aiaçlık • 
ları içinde Körfezin olanca güzellikleri. 
Gölcükten seyredilir. Gölcükte bir kaç yıl· 

danberi başlıyan lıummah bir imar faaliye
ti vardır. Gölcüjün planı henüz çizilme -
c;liği için bu faaliyet geli9i ıiizel bir metot 
dahilinde yapılmaktadır. Gölcükten bah
sederken, Gölcükte kurulan bir şirketten 

de bahsetmek lazımdır. Bu şiıket, geniş 

bir sermaye ile, Gölcüğün bütün bayati 
dertlerini önlemi~tir. Bugün Gölcükte, hiç 
bir Tiirk şehrinde görülmiyen bir esnaf 
teşkilatı vardır. Bu teşkilatın her şeyi Av· 

rupai bir şekilde ve temizliktedir. Dene • 
bilir ki, bu esnaf teşkilatı örnek olacak bir 

metler ııörmektedir. Dil kuralan, her ay. 

bafl verdikleri tcmıiJl.r ve konferanalar 
ile Gölcükte hakikt bir sevııi uyandırmıt 
ve kazanmıtla.rdır. 

Gölcükte bir ilk mektep vardır. Beıı sı• 
nıflı olan bu m~ktepte bir de Anneler bir• 
liği teşekkül etmiııtir. Bu sütunlarda An
neler birliii:r n çalışmalan hakkında sık 
sık malumat vermiıtim. Gölcük Anneler 

bhJiği, sa.kin, mütevazi ve iddiasız çalıo -
muı ile memleket çocuklarına en ıefik ve 
en derin bir yardım göatermietir. Birliğin 

değerli yapıcı ve koruyucuları her bakım• 
dan takdire değer. 

Yazıma son vermezden önce Gölcük • 

lülerin bir dileğini de yazayım. Gölciii• 
yakın bir mesafede 100 dönüm kadar bir 

sahayı kaplıyan bataklık vardır. Bu ha • 
taklığın sıtma doğurduğu ve bu ylizden 

halkın oldukça sıkıntı çektiği söyleniyor. 
İzmit sıtma mücadele heyeti reisi Dr. Ab

vaziyettedir. Modern lokanta, bakkal, ka-
dünahmanın bu bataklık ııözüne çarpar -

sap, otel, terzi, ekmekçi, sebzeci, mıı.nav, 
Gölcükte vardır. Ve bunlımn en büyük sa, Gölcüklüleri &evindirmiıı olur. 

şiarı her şeyin hilesizini ve temizini ver -

mektir. 
Gölcükte ötedenberi, Körfeze işliyen 

motörlerden şik&.yetler vardır. Bugün bu 

şikayet te, gene şirketin emeği ile sona er
miştir. Çünkü şirket muntazam bir seyrü

sefer takibe başlamış ve en ucuz tarifeyi 

tatbik etmek suretile vakit vakit hız alan 
şikayetlerin önüne geçmiştir. 

Gölcükte gençlik te pek canlı bir man· 
zara ar.ı:etmektediı. Mevcut bir spor klü
bü, bu seneki ük maçlarına girmek sure -
tile varlığını göstermiı bulunmaktadır. 

Çok çalışan Gölcıiik sporuna, mahallin de
ğerli deniz subayları da yardım etmekte • 

diri er. 

Gölci.ikle bir de Halkevine hazırlık ma
hiyetinde güzel sanatlar kolu vardır. 

Bütün gt:nc; kız ve erkekleri bağrına ba
san bu kol, Gölcükte devrimli iş ve hiz -

Kız Enstitüsü sergisi 
İzmir, 1.) (A.A.) - Cumhuriyet 

kız enstitüsü talebelerinin vücuda ge
tirdikleri yıllık sergi hugün öğleden 

sonra binlerce davetlinin önünde açıl
mtştır. Açma töreninde ba.şta vali ol -
mak üzere şehrin ileri gelenleri hazır 
bulunmuşlardır. Talebenin hir yıllık 
el emeği mukabilinde vücuda ıetirdik
leri san' at eserleriyle ve ince el işleriy
le son moda elbiseleri takdir edilmiştiı'. 

Sergi heyeti umumiyesi itibariyle 
çok mükemmeldir. 

Hafif bir zelzele 
Ereğli, 15 (A.A.) - Dün 19/ 20 

de batıdan doğuya gayet hafif ve çok 
kısa devam eden bir zelzele olmuştur. 

ttlt_.., ......... _._.. .. ., .. . ,,. •• .._ •. tl._ ......... ·····-

Tipler 
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İstidatlı bir şairdi, fa!cat tesadüt yar
dım etmedi; yahut da yardım etti .. Ba· 
bıali caddesinde kaldırım aşınduacağı

na tramvay vatmanı oldu: 
Çanı çalar: 

- Dan da dan dan, dan da dan dan, 
dan da dan dan, dan da dan: 

Ağzıy\.a tekrarlar: 
- Failitün fajlatün failatün fa..ilün. 

Kondöktör zili çeker. 

- Çın. çın. 

Y anındalı:i bayana döner. 

- Bayan hadi aşaiı in. 
Bayan iner tramvayı yürüti.ır: 

- «Gır, tak tak!» 
Yolun üstündeki adama bağmr, 

«- Bana bak,» 

«Avanak . . ıı 
«Yolun ortasından çekil; ıı 
ırÇiğnenirsin bunu btlt ıı 

Tramvay mevkife gelir; durur, 
İnenler binenler ohu; ön sahanlıkta iki 
kişi vardır; onlara &öner: 

- Burada durmak yasak, 
İçeri girip kapıyı kapasak. 

Yaşlı b:ı.dm •ealenir: 
- Oğlum Bebekte dur: 

Vatman durmaz, kondöktörü çaiı· 
rır: 

- Kondöktör .zile vur. 
İnecek ya:th kadın. 
Yüzüiü tıa.tlı kadın!.. 

lMsET 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

Zonguldak, (Hususi) - Şehrimi • 
:zin kızları için çok değerli bir mektep 
sayılan iki dikiş ve biçki yurdunun bu 
yıl çalışmaları daha büyük semereler 
Yermiştir. Bu arada Bayan Mürüvve -
tin kurduğu yurttan dört yıl içinde 60 
Qenç kızımız mezun olmuştur. Kızla-

rımız burada kadınlığa ait bir çok gü~ 
zel bilgilerden başka ~apkactlık ta öğ
renmektedirler. 

Yukarıdaki resim Bayan Mürüvve
tin yurdundan bu yıl mezun olan ta -
lebeleri hocaları ile birlikte göstermek
tedir. 

de girdim, Hasan Bey l herkesten ıonra gelip.. kesten önce gidi.yor 1 
- Bizim yeni katip ile der-ı . . . Sabahları, yazıhaneye 1 . . . Ak~amları da gene ber - Hasan Bey - E, İnsaf et, 

yahu! İki defuında da a-eç ka
laınu ya?I 
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Yaşlı zenginlerden para 
sızdırmak isteyen genç 

ve güzel kadınlar 
Amerikadcı birbirinden meraklı beı dava açıldı, herkes 

bunların dedi kodusu ile meıgul 
Aon ıtünlerde Amerikada bir ç•k genç 1 

ve ıüzel kadınların yaşlı batlı Hntıinlere 
musallat olarak ıervetler sızdınnaia baı

ladıkları göze çarpmaktadır. lıte l:>u kur • 
naz ve güzel kadınlardan biri okn Florens 
Valton Amerikada demiryolları kralı 7 7 
yaımdaki ihtiyar Fredrink Printteo tam 
l 00, 000 dolar istemektedir, Florene, ih · 
tiyarın kendisini izdivaç vadile ilfa.l etti
iini iddia etmiyor, çünkü daha inoe üç 
.lefa cvlcnnıİflİr. İddiuıi Fredrilr. Prensin 
kendisine bir tercümei halini yazdmp telif 
hak'kını vermemit olmasıdır. 

Florens, ıüzel bir rakkase ve muıtanni
yedir. Fakat hatıratının değeri lıakkmda 

henüz hiç kimse bir fikir edinememittir. 
Mistre Prins telif hak.kını vermeyince 

Florens bir zarar ve ziyan davası açmıı bu
lunmaktadır Meşhur bir avukat tarafın -
ilan yazılan istidasında ıtenç kad.ıa tunlan 
IÖylüyor: 

« 1913 de Mister F. Prins ile tanııtım. 
Kendiei o tarihten itibaren yedi Mne be • 
nimle ali.kadar oldu. Ve bana evllt mua
meleei yaph. Hediyelerle taltif ederek bü
tün iılerimi idare etti. Ve zarara uira.dı • 
iım takdirde zararlarımı telafi edeceğini 
IÖyledi.ı 

Mis Floren.a, daha eonra üç defa evlen· 
diiini anlatıyor ve devam ediyor: 

Peggi Dolan 
hizmetçilerinin ıözünden dü,fiirdüğünü, 12ir 
hastabakıcı ve arkafllaı ıibi hareket etme• 
diğini, vazifelerini yapamadıiı, bu yüzden 
şifahi mukavelenin münfesih olduğunu an· 
latmııtır. 

Bu dava da timdi mahkemededir ve 
merakla lteklenmektedir. 

ÜçüncU dava vaAt derecede zenııin bir 
adamla ıene genç ve ııüzel Dir kadın ara· 
sında tahaddüs etm.ittir. 

Kadın Doroti iablnedir ve ietediği p&· 

ra 35,000 dolardır. Mis Doroti zenıince 
Amer&alıya husuel katiplik y8,ptığıru, he

saplarım tuttuğunu, ltu vazifeye üç sene • 
den fazla devam ottilini ve hu yüzden 
35,000 dolar alacaltlı okluiunu iddia et • 
mektedir. 

c 19 3 3 eeneai.nin nisan ayında prensin 
Ritz otelinde Mi.ter Prins ile buluprak 
bazı mali moeeleleri ııörüttük. Kendisine 
ıtarara uiradıiımı anlattım. Bunun üzerine 
terçilıDei halimi yazmamı söyledi ve za -
arlarımı t•lafi edeceiin! vadederek ter • 
oOmeıi halimi 100,000 dolara Atın alaca
lııu anlattı. Diğer 1J&rarlarım1 telA.fi için 

.. haziranda tekrar sörü~meyi teklif etti. 
Bu prait dahilinde tercümei halimi yazdım 
•• ıötürüp kendiıine verdim. Fakat Mie· 
a. Prim va.dottiii parayı ödemek iıte • 
111edi. Binaenaleyh bu paranın Mister 
Prlneten tahsilini isterim.>> 

Dava mahkemededir. Ve herk• mu • 
Ul:emenin meraklı ıaJhalannı beklemek -
tedir. 

Fakat ortadaki hi.diae bunclaa ibaret 
ii•iildir. Tikla Rirdon isminde tüzel bir 
kadın da milyoner Stimuıtan 196.000 do
lar fatemektedfr. Meler bu milyener de 
Tek.laya. kaydı hayat ıartile her hafta 100 
... olar vermeyi taahhüt ettikten lı.qka ona 
't'aaQretn«mesinde r 00.000 dolar bırakma
,, vadetmif. Tek lanın buna mukabil va· 
tifMi milyonere hutabakıcılıfı ya.pması ve 
1eyaha.tlwinde kendisine refakat etmesi -
ilir. 

Dördünefi davıa Peggi Dolan tarafın • 
dan milyoner Jorj Pires aleyhine açılmıt· 
tır. Peni milyonerden 166,000 dolar iı

temektedlr. Çünkü milyonefin misafirleri· 

ni karıılamak ve aiı.rlamakla mükellef ol
, duktan l>&Jka buna. benzer bir çok vazifele· 
ri olduiunu iddia etmektedir. 

Bu v.zifelerin mahiyeti bittabi meıldH 
ıreçilmektodir. 

Halbuki milyoner sözünü tutmıyarak 
kendisini vasiyetnamesine sokmamıt. O • 
mıuo için hem bu yüz bin dolan. hem 
96, 000 dolar tutan diler istihkakım ıim -
ilden ietomoktedir. 

Bunlara benzer bir dava da, Mis Fran • 
çez Durrı.ae isminde bir kadın tarafından 

Meyer Dalrdov vere.esi aleyhine ikame o
lunmuıtur. Dairdov, muııanniye olan ka • 
dına haftada yüı: ciolar veriyordu. Fran
çez bunun kaydi bayat ıartile devamını 

beklerken milyoner 62 yaımda ölmilo, va· 
eiyetnaın..;nde ona ancak 2500 dofar bı
rakmıotı. Vereaeai ele 2500 doları vere • 
rek bu kadından kurtulmak istemişler. Fa
kat Frenç~ do6al faaliyete aeçm1ı ve 
dava açmıotır. O da ölünciye kadar her 
lıafta yüs dolar lıtemektodir. Milyoner Miwter Stimus 1'ana karıı 

T cıkJanın bazı adamlarla çok fazla aamimt 
ıarüftüifinU, ve kendi.ini arbda.tlarile 

Bütün Amerik• bu davala.nn •onunu 
büyük bir merakla beklemektedirler. 

---.. .. ·-------".-~""""" 

CONUL ISLE·1<1 
Niıanlım hakkında. 
Fena rlvagetler 
lıittim 
«Kansından yeni aynlmıf bir erkekle 

llİpnlanchm. Niıanlan.dıktan eonra 
do•tlardan biri bu adamın birinai karı· 
lln& zulüm Myılacak itk.enceler ettifini 
haber verdi. Kadını o kadar üı:milf ki, 

kadıncağız evden kaçmaktan batka ~a· 
re bulamamıt. evini barkını yıkmayı cö
se alm11 ve bo~an'lna bu yüzden olmuş. 
Şimdi bu kadının yerini ben alaeaiun. 

Qufr{ln bana kuzu ııibi ııörünen bu adam 
yann kurt kesiliverirse ben ne yapa -
nm. Adeta nişanlandığıma piıman ol
.ınuı ıibiyim. Siz ne derainiz? >> 

Vicdan 

Acele karar vermeyiniz. Bu zatm es· 
iri bayab hakkında biraz daha te..'"kikat 
yapm. Belki kabahat kadındadır. Belki 
kadm bu adama haya~ı tahammiil edil· 

mez bir itkence haline getİnnİ§tİr. Ken· 
disine bir teY söylemeden, el altından 
tahkikatmızı ilerletin ve ancak kanaat 

setirdikt .. .onra hükmünüzü verin. 

* «Yeni evlendik. karı koca yeni bir 
mahallede yeni bir yuva kurduk. Etraf· 
tan müteceuis gözler bizi ta~ut et ~ 

mekle mcfCUl. Biz kİlnH ile ali.kadar ol
muyoruz. Komtulardan bir iki•i ziyare
te geldiler. ben iade etmedim. Mahal • 
leli ile ııkı fıkı göriltmek istemiyo.rum. 
Doğru bulur mu•unud » 

Cavidan 
Hayır. l .... n ıoayal bir mahlôktur, 

muhiti içinde Y•tamaia mecburdur. Si:a 

de kendi muhitinizlıe anlaımaia mec • 
bursunuz. 

* Mersinde S. K. : 
Çok gençsiniz. Tuttuiunuz yol ev • 

lenme yolu değildir, aı1enin kızını size 
vermek iatememeai tabiidir. Evlenmek 
çocuk oyuncağı değildir. 

* Edirnede K. Y. Yalçın: 
Kızı ailesinden isteyiniz. O vakit ne· 

reye giderlene ıitainlel' kız ıizin olur. 
TEYZE 

SON 

Şarlonun 
Söylediği şarkı 

Güftesi muhtelif lisanlardan 
alınmış kelimelerden mü

rekkep, herkes bu 
şarkıyı söylüyor 

Şarlo, en son çevirmiı olduğu ve iki ay· 
da.nl:>eri Avrupada ııösterilmeğe baılanan 

fiJminde bir tarkı ıöylemektedir. 
Herke• tarafından beğenilen bu hava

nın beeteei muhtelif lisanlardan alınmıı ve 
hiç bir mana ifade etmiyen kelimelerden\ 
ibarettir. 1 

Bu ipsiz aapaız hava Avrupada ve A • 
merikada binlerce kişi tarafından ııöylen
mektedir. 

Bu ıarkının ıüftesini aşağıya yazıyo • 
ruz: 

La spinach, or la tuka 
Ciaeretto, toto torlo ! 
E rusho ıpaıaletto, 
Ye le tu le tu le tıvaa. 

La der la ıer pawnbroker, 
Luıem ıepl'9' bow mucher, 
E ses, confeaa a potcha, 
Ponka walJa ponka waaa ! .. 
Önilmüzde'ki aorı.baharda bu fflhn lı • 

tanbulda gösterildiii vakit bakalım bu ha· 
vayı tutturanlar olacak mı? .. 

Amerikan 
Sinemalarında 
Mühim bir yenilik 

Dilesi Dtbıbar Foks kumpan7umın ea llMI yıldızlanndan biridir. Zarafeti, 
sadeliji ve tabtf o)'llnlUI le töhret bulmuştur 

Sinema salonlarında filimler gösteril • 
meğe baılandıiı vakit salona giren milş • 
tcrilere yer bulmak pek müşkül bir mesele 
teşkil eylemektedir. 

Karanlıkta kolay kolay yer bulunma • 
makta ve bu yüzden bir çok müşteriler a
yakta kaldıkları cibi sıralann ortalarındaki 

Macariataoda mühim kararlar 
Macariıta.n dahiliye nezareti •emalar 

hakkında pek mühim kararlar itti.az eyle· 

m'ttir. Bu kararlara s&re Macan.tandakl 
einemalar bir programda iki bö,.ök fiJim 

.-öıtermek-te.n ka.t'i •urettei menecli.lmib • 
lerdir. Küçük sinema ulonlannul yaz mev-

yerlerin çoğu da boş kalmaktadır. simi eımaeıada fazla mutazarnr olma -

Bundan hem sinema sahipleri, hem müş- malan için hilkumet istiena\ Wr surette 

teriler zarar ırörmektedirler. l:>u ıribi sinemaların yalnız yaz menim • 

Çok kere de plasörlerin cep llml:ıaları lerinde iki filim göstermelerine müsaade 
oturan müşterileri bihakkin iz' aç etmekte· eylemiş.tir. Fakat bu mü&&ade bir ıarta bai· 

d..ir. lıdır. O da lau sinemaların ııösterecseklori iki 
Bütün bu mahzurları ıözönünde bu • filim büyü& llİncma ulonlannın pster • 

lundura.n (Nevyork) tald Bilmarjac ltum- mekte oldukları filim]eri -iOO metreden 
panyan ıayet pratik bir •İıtem icat eyle - fazla ııeçmiyecektir. 
miıtir. 

Sinema ealonlannda bulunan lr.oltuk • 

CeYVal, zeki, Prin bir ainema Jl)dızı: 
Jan Viten 

Bu küçük yıldız çok muvaffak olmak • 
tadır. Bilhaaea dans numaralarını emıalsiz 
bir ıurette yapmaktadır. 

!arın her eıraıının başındaki koltuiun alt 
kenarına bir levha takılmaktadır. O sırada 
kaç koltuk var iıe levhanın üzerinde de 
o kadar küçük elektrik ampulü bulun • 
maktadır. 

Bu ampullerin her biri kanapelere bağlı 
bulunmaka ve yanmaktadır. Seyirci kol -
tuğa oturur oturmaz koltuğun altında bu
lunan interüptör vasıtasile levhanın o kol· 
tuğa ait ampulü hemen sönmektedir. Kon· 
trol memurları dahi eıralarda hanııi yerle
rin boo olduğunu kolayca anlamaktadırlar. 

Boı koltuklara vazedilen paltolar, şap
kalar ve saire hiç bir tesir icra etmemek • 
tedir. Tertibat bir insaa ıi'kleti üzerinden 

Büyük sinema salonları tonziH fiat yap· 
maktan ve meccanen davetnameler veya 
kartlar teminden menedilmişlerdir. 

HükOmet hi!yük ve küçük sinema ıa • 

}onlarının mevki fiatlarını bizzat t..bit ey• 

lemiştir. 

Şimdiye ka.dar aanaüre tabi bulunmı • 

yan kıııa Mmler dahi eansür edilecekler • 

dtr. 
Macar ftlimciliğini korumak ve terakki 

ettirmek için mühim bir karar daha veril· 

Jnthr: 

BHW:nwn Macar ainemalannın 'bir eene 

içinde ııöaterecekleri filimlerin "'" 20 ei 
mutlaka Maca.r filmi olacaktır. 

Macarcaya duble edilecek olan ecnebi 

filimleri "bu yüzdeliğin yarısını tetkll ede· 

bilecektir. 

* • • 
Bir Alman kumpanyası bir Franıız 

tayyarecisinin maceralarını filme 
alacak!... 

Büyük bir Alman filim kumpanya11, 
metl'ıur f'raneız tayyarecilerinden olup 

Fransadan Amerikaya Hk uçuıu yaparken 
kay\,olan yib:başı Nungesserin hayatına ve 
maceralarına ait (Beyaz kuş) adında bir 
filim çevirmeğe başlıyacaktır. 

h~ap edilmiıtir. Bu ueulden ıayri olarak 
salonun umumi kontrolu için sinemanın ka
aa dairesinde veya kontrol daireeinde si
nemanın bütün yerlerini gösteren bir tab
lo bulunmaktadır. 

Sinemada kaç yer var ise tabloda o ka· 
dar küçük l&mbalar vardır. Müşteriler yer· 
leri işgal ettikçe yerlere tekabül eden l&m-

balar hemen yanmaktadır. Bu suretle boo 
yerler tesbit edilebilmektedir. Bütün bu ter
tibat yalnız 6 «voltı> luk bir cereyan ile io· 
lemektedir. 

-----

Karmen filme alınıyor! 
Paraınunt kumpanyası meşhur Karme1' 

eperuım filme almaia karar vermiştir. 
Sa., rol Glad~ Svarthaut tarafından ya"' 

..ıa.caktır. 
En mahir orkestra şeflerinden Leopold 

Stokovski filimdeki orkestrayı idare ede • 

cektfr. 

* * * 
Amerikan stüdyolarındaki 

faaliyet! .• 
muazzam 

Önümüzdeki 1936-193 7 sinema mev • 
aıimi için Amerikan stüdyoları pek büyük' 
Wr faaliyetle çalışmaktadırlar. Bu mev • 
.an için tam 430 filim çıkarılacaktır. B\l 
rakam bütün AmeJ1ika stiidyolanwn pro• 
cllSkeiyonunu ihtiva etmektedir. 

* * * 
lqiliz ordusuna dair büyük bir filim 

Londrada bulunan Gaumont Britisl 
stüdyosu, İngiliz ordusundaki hayat tarzını 
dair büyük bir filim çevinncğe hazırlan 
maktadır. İngiliz hükumeti bu filme yar 

dım etmeğe karar vermiştir. 

* * * 
Şarl Lautonun yeni filmi! 

Son seneler zarfında büyük bir şöhret 
edinen İngiliz sanatkarı Şarl Lauton Lon
dra.da (London Film) stüdyoları hesabına 

büyük bir filim çevirmeğe başlıyacaktır. 

Filmin ismi Rambrandttır. 

Meşhur ressam Rambrandt'nın hayatına 
ait olacaktır. 

Rejisör (Aleksandr Korda) dır 

• * * 
Alman • ltalyan ıinema müf8l'eketi ••• 

İtalyan nazırlarından Poliçi di Kabo1li
nin Berline yapmış olduğu seyahat netice• 
einde büyük bir Alman - İtalyan sinema ve 
filim konsorsiyomu tesisi kararlaştırılmış· 

br. Bu konsorsiyom pek yakında teessüs 
etmiş bulunacaktır. 

hk çevrilecek filmin ismi Kondoteeri • 
dk Başrol meşhur sanatkar Luis Trenker 
tarafından yapılacaktır. 

Sinema salonları sahipleri bu enstallasi· 

yom.ın bais olacağı masrafı her gün bot 

kalan yerlerin işgali suretile derhal çıkar • 

mıı olacaktır. 

Bu otomatik sistem her halde pek bü· 

yük bir rağbetle karşılanacaktır. 

Müsabakamız 
Güzel tablo müsabakamızın ya
zılarına yano devam edeceğiz. 



Bir .... ...,., a...ı 1 J J'•ıında iken 
l.roda ... Weruula Wr ... sfirdü, ••• 
~. in• ..... s(laleN •allıua olan bir 
._._ ....... Uf.ıs ... lar aeuizce ko • 
'-fuyorlM. Mlrl..W ... ımsyan insan -
lı.r 11ndat si Wr fell• •••• •kınır tibi bir· 
~ ... I t 1 J'Or .... 

~ Ba,.a nlW kolonel 
~1h •....._erek ......... üftl. Hindli· 

Koıo..1 ~·'l ....trorlarclı, tim • 
..,. kMI• Wr bt ... ..tb.te maruz 
laımıı. flıbl laaya._ brtannıttL lnciliz· 
~ bu ....... •flr-lıııW meycılana çı -

rnıak ip. ~ uinP'•h• da biç bir 
~e elcle .&eme~, ... nk·alar siyah 

esrar ..-N•ile hpe..,ıftı. 
L...:. •kat ı.. ..ıer kol...& lltince it ciddi -
~ HJnd......ıa lu.& ..OM o)an Lord 

0 rthbrook latilizlen .. ,.. dost tavırlar 
"lınrnıyan .. rac.,.i 7eriaden kaldırdı at· 
~Ye idar.,t ele bir m&dclet kendi eline al· 

borçlannı kendi üzerine alm11o her köye ıu 
isal ettirmif, emniyet ve kredi sandıklan 
teıiı ettirmİf, elektrik ve radyo teaiaatını 

en ufak köylere kadar teımil ettirmit ve 
600 ki§ilik hapiıdıaneaini bopltmııtır. 

Mihracenin serveti: 
Baroda eyaletinin ıenelik varidatı 1 0-

1 S milyar frank araaındadır. Bu para ka· 
nunen mihraceye aittir. Bütün mihraceler 

bu paralarla zevkı safa ederle.ten dünün 
küçük Copab hu parayı tekrar halka da· 
iıtmaktadır. 60 mcı yıl münaıebetile ver
diği bir nutukta, bütün diler mihraceleri 
kızdıracak ıu cümleyi aarfetmiıtir: 

«Ben de ıizlcrden biriyim. Ve bütün pa· 
ralar 'e eml&k sizindir». Mücevherler ıa • 
rayın odalarında açıkta durur. içeri ter • 
beetçe cirip çıkanlardan kimte çalmaz. 
Çünkü bymetli taılan, zaten kendi mah o· 

8 larak bilir. 
unun lurüte ora79 J'•İ bir mihrace .. .. 

9eçrneL '"-- 1...1.: _.L.... "h . .. Dunyanın bahtsız çocucu olan inek ço-
ı.. -. &aZMD se ... ..an mı racenm ıu· l b .. ·· 
lllllleai 1 L~ ·..:1...1: '--'I' 1 d w bam Copa ucun dunyaya medeniyet 

e •ıu• seçın--. uqp ız er ogru • • k k d .. 
el~ d x.__ id • -•=-_ I k b" . dem verece a ar mukemmel bir innn 

Oanq·• areyı wua. a aca ır m • 
"" ia _..1t1..L • • • .. • olarak tanınmaktadır. la enı~n ıçm • munaup namzet 
İ ralt 13 pt1ndaki Copah buldular ve 
._"ııiliz naliplerinin idaNSıi altında tahta çı· ı Yeni Neşriyat 1 
•rdıJar, dmnek falcımn dediii oltnuıtu. - -

letı Copa) tekiz sene okudu. çektiii sefa • Bollyut btanba Matuln - Bu mecmua-
n rnanuuu anlaclı. Ye içinde yüzdüiü nm 15 Haziran nüahaaı güzel resimler ve çok 

""'-etüa .. olduiunu. ...ı selcfiiini de zenpn bir mündtreea* 11e çıkmıftır .. 

SON" POSTA 

Bu yaz, A vrupanm en mqhur ter
zileri modellerini ve en ıüzel Kreas -
yonlarını Benekli ipeklilerden vucüde 
getirmitlerdir. 

Bu aün derçettiğimiz resimler, Lon-

Savfa 

Dünyanın en bedbaht, 
en muztarip adamı: 

Ayaksız İsmail 

7 

Bu yeis ve kedere sebep ne? Ayaklanndan mahrum 
oluşu mu? lsmail "hayır, karımın kaçındığını duydu
ğum zaman hissetiğim teessürü iki bacağım kıbr 

kıbr kesilirken duymamışbm" diyor 
Y•••11 ı Sellm Tevfik 
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SON POSTA 

"Montröye dürüst ve haklı 
davamızın iyi neciceye 

varacağı ümidile gidiyornz,, 
(Baıtarafı 1 İnci sayfada) 

Bunun üzerine, arkadafunm, evvel& 
Atinada çıkan <<Ellinikon Nelonl> ga· 

Hazinm 16 

ARTIK YAZABİLİRİM! 

Güzel Kamelya nasll öldürüldü ? 
Ya.can: Ermel Tala ( Ercümend Ekrem) 

- Mahallede kaç Nuri Bey var oi· pııı birdenbire kapanca aanki, sokak 
sustu. 

zetesinin yazdıklarından bahıetmiştir. -10 

lum? Katib Nuri Beyinkiler .. 
- Ne münasebet? 
- Bilmem. Geldiler wte. Karıaı, a· 

nası, kız knrdeşi.. Ben karflladım. 
Buyurun, dedim. Yukan çıkmadılar. 
<ıŞöyle bir kapıdan uğrıyalım dedik» , 
dedıler. 

- Eee? Taşlıkta mı konuştunuz~ 
- Eveti 
- Peki ne istiyorlarmıt} 
Ustanın anası Gülizara baktı. Güli

za ·ın başı yemek tabaaının üıtüne e -
ğik. 

Usta sinirli, tekrar sGrdu: 
- Boşuna gelmemitlerdir elbet. 

Nuri Bey bir domuzluk için göndennit· 
tir onları. Niye gelmişlermİf anne} 

Sanki konmıulanları duymuyormuf 
gibi, sanki hurdan uzak, ~ka bir dün· 
yadaymış gibi dalgın yemek yiyen Gü
lizara ustanın anası tekrar bllc.b. Sonra 
hınçlı, karanlık ve inatçı: 

- iki lakırdı arasında dediler ki, de
di, mahalleli dedikodu yapıyormuf, 

Nuri Bey inanmıyormuf ama, aen Gü· 
fizarı parası için almışsın. Muhtar, Zü
beyde Hnnımın mirasını Gülizara yi • 
yecek, diyormuş. Sen bunu bildiğin 
için... __ 

Usta birdenbire böğrüne sancı gir -
miş gibi bağırdı: 

- Anne!.. 
Ustnnın anası sustu. 
Gülizar bll§ınl tab::ılıetan ialdırmış ... 
Ustanın anası, dargın marıtdandı. 
- Ne kızıyorsun oğlum. El.alemin 

ağzı torba değil ki büzesin .. Söylerler 
elbet ... Hem ... 

Usta yalvardı: 
- Anne, kes bu bahıi kuzum .•• 
Anne bahsi kesti. 
Konuşmadan yemeğin sonuna sel -

diler. 
Sofradan kalloyorlardı ki Gülizar 

birdenbire, hıçkırarak ailamağa batla
dı. 

Ana oğul bakıştılar. 
Ana oğul bir şeyler a8ylemek iıte

diler Gülizara. Fakat a6yliyomedfler. 
Çünkü Gülizar, iskemleeini gürültü et· 
memeğe çalışarak arkaya doiru çek • 
miş, başı yere eğik ayaktaydı ve hıç • 
kırıkları arasına sözleri teker teker yer
leştirerek konuşuyordu: 

Uıta dalgın. T abajında kalan pil&v 
tanelerini katığıyla kımıldatıyor. Ta • 
neleri bir ince yol afhi ııraya diziyor, 
sonra dağıtıyor, aonra tekrar sıraya ko
yuyor. 

Anncai geldi, uıta maaanm başın • 
dan kalktı. Konufmadan, ana oğul sof
rayı topladılar. Uıta: 

- Yoruldun anne l dedi. 
Annesi: 

- Yorulmadım, dedi. 
Uıta asma llmbayı ıöndürmek ıçın 

iskemlenin üstüne çıktı. Anası kapı -
nın önünde, elinde idare Iambası bek
liyor. 

Uata, lambayı ıönclürdU. Yalnız ka
pıdaki idare IAmbuıyla aydınlanan 
mutfak birdenbire çok uzaklara git • 
mİf, çok uzaklardan a6rünüyormuş gi
bi oldu. Nuri usta h&J& iekemlenin üs· 
tünde. Yüzü iyice piinmüyor. Gizli 
bir feY söylüyonnut aibi konuştu: 

Muharririmizin Dıgişleri Bakanına 
okuduğu Atina gazetesinin telırafı şu
dur: 

Cenevre, (T elıizle) - Bar• re .. 
mi mahalili Boi~lar konlerannnın 
muvallalt.iyetle neticeleneoefini fÜP 
heli görmektedir. KonlerllllM İftİ· 
ralı edecekler ara11nda eouclo. nolı· 
tai nazar birliği görülmiipe tle ıon 
dakikada Bulgari.tanda Bolaların 
tahki1"i halinde Lozan muah..leıi· 
nin 48 inci maddeıine dayanaralıı 

Akdeniu inmeıini iateyec.lf haber 
ıJerilmektedir. 

Diğer taraf tan ltalyanı11 hem bu 
/ııonleranıa, hem de devletl.rin yeni 
bir Lokarno muahedesi tanaimi i,in 
yt:ıpacaiı toplantıya İftiralı etmiye
ccii bildirilmektedir. 

Milletler Cemiyeti maltalilinde 
lronferan11n ltalya aleyhinde bir 
mahiyet almaıından endi,. edil
mektedir. 

- Benim yataja eenin odana yapa- Dışişleri Bakanı telgrafı dinledikten 
rız annej,. sonra vakur bir seale şunları ıöylemif· 

l.kemleden indi. idare lambasını a- tir; 
naıımn elinden aldı. Merclivenleri çı - - Söylediğiniz haberler hakkında 
kıyorlar. hiç bir malumatım yoktur. Bu dakika-

Uıtanın anaaı cumbalı odanın biti- da, yola çıkarken, dürüst ve hakla 0 • 

"iğinde yatıyor, Gülizar cumbalı oda- lan davamızın iyi bir neticeye isal e
da. dileceği ümidini tafıyorum. Bulgaris • 

Ana oğul cumbalı odanın bitişiğin- tan hakkında verilen habere gelince, 
deki odaya girdiler. benim bildiğim, bilakis Bulgar aazete· 

U t '"kt _._ d x.. w lerinin davamız lehinde neşriyat yap-

Naal olduy-. .Wu. S. .. cera Zeldre 
Sultanın kulajıaa .kaetti. 

AbdUlhamidla ... onurlll idi. KOOU1-
na kat'inen bir ll!F yüzl....._ Bir mCW
det surat etmek, ~fa tutmôla •tifa etti. 

Bu da, Nuredclin paganıa ula taaaa el .. 
ğildi. Bilikiı, Sultaa kendini naza çekip de 
onu yamna çaiırmadıkça. oaun da kaf uı 
dinç oluyordu. 

Fakat, haldlr.Mi halde, Sultan, papya 
lııktı. Ve bu macera, onun yalnız izzeti 
nefsine doku11müla kalmıyoJ\ kuskançlı

ğını da tahrik ediyordu. 
Bu yüzden, yemeden, ifmeden kuil· 

di; neptını kaybetti; süzülmeie, zayıfla
mağa baıladı. Simaımda &deta bir hasta 
hali vardı. a a yu en ÇULU ı.. yatagı yere ] I d 

k . k d" k d" mış oma arı ır. serer en, anası, yme en ı en me B v I k Bu hal, babuuun müıfik nazarından 
konuşuyorınuf gibi mırıldandı· - ogaz ar onferansının toplantı- kaçmadı. Abdülhamit, kıyrnetH kızını dert-

B .. l ot · "d sından dört gün sonra, 26 Haziranda lı" no""rünce, sorg•"'a rekti. Onun: - en sana, 11zın e urmam gı e- M"lJ I C ' ., -,, T 

. ded" . . ğ" ı et er emiyeti konseyi toplana • _ Bir ıeyim yok! 
rım ım ama, gıtmıyece ım. . 

U t 
· d"' dil b" d b" N · caktır. Bu yüzden konferanı mesaisi • Demesine raimen, sıkııhrdt, kurnaz pa-

s a gerıye on ır en ıre. urı . b' "'dd kk 
ustanın anası ve Ramiz ustanın dul ka- nın . ır mu et teva uf etmesi ilıti- di~ah, servet, refah hususunda hiç bir 11-

rısının elini öptü. 

• 
Nuri usta, Yorgancı Selim ve 

Kolsuz Ahmed 

malı var mıdır} kıntm olmıyacaiı tabii bulunan Sultanın, 

- Böyle bir fey varid delildir. Mil- ancak kan • koca münasebetinde hueule 
Jetler Cemiyeti konseyi toplantısına gelecek bir aksaltltk yüzünden dertli ola
devam ederken Boiazlar konferansm- bileceğini kolayca tahmin eyl!yerek, •ual
daki komiıyonlar da pekall çalışabile- lerini tasrih etti. 
ceklerdir. Konseyin toplanmall Bo ~ - Nureddin ile geçinemiyor muıunuz, 

ğazlar konferansının mesaisine engel 
yoksa) dedi. 

O zaman Zekiye Sultan dayanamadı. 

Uıta dükk&na her zamankinden da- olmıyacaktır. Paşasının Kamelya ile mevcut alaka.ından 
ha erken gitti. - Milletler Cemiyeti konseyine duyduiu ve bildlli kadarını anlattı. 

Çırak Memet dükklnın önüne su bizzat siz mi iştirak edecek~niz? Ve ıonuada. babasının ayaklarına ita-
dökmüş süpürüyor. - Evst konseyde de, 30 Haziran • panaralt, buna bir çare bulmU1n1 diledi. 

_ Merhaba Memet. da toplanacak olan Asamblede de ben Abdülhamit, ilk anda IRtelendi: 
_ Ho,ş geldin uıtam. bulunacaiım. - Bo,an 1 diye bağırdı. Şimdi, baıklti· 
_ Şurdan üç ,.,.y eöyte.. Zaten Cenevre ile Montrönün araıı ,be tenbih edeyim, • herifi çaiırsın ve ıeni 

-Ben... kimsenin... miraıını... r- bir saat kadardır. Gidip gelme mesele tatlik etmesi hakkında kendiıine irademi 
yemek istemiyorum ... Orda bir aandı· Nuri usta dükkln. ıirince Ahmedi değildir. Bu işleri yapmak vazifemdir.» tebliğ etain: olmaz mı) 
ğım kaldı yalnız .. Onu versinler .. Baf· tezgah başında buldu. Ahmed ceket - Tren Yetilköye yaklaşmıftı. Va • Zekiye Sultanan ıöz yaılan, daha bü-
ka bir şey istemem... istemiyorum... siz, yarısı budanmıt bir ağaç gibi kı - yük bir coııkunlukla akmaia baııladı. Pa-

ıonli memuru muharririmize hazır 
Ana ve oğul Gülizan anladılar. A· mıldanarak sol eliyle tezgahı temizli- ıasından ayrılmak ihtimalin&. dünyada her 

k l b. h f ld B T I . . .. olmasını hatırlattı. ArkadHımız yor• f ı& k d h ilh' d ıc. b ili nanın aş arı ır tu a çatı ı. u ça • yor. ı er emıf. Dütuk bıyıklı sarı yü- 1 v w S _,. ' e a etten a a m ım .. y ıaını e e· 

ı k ı d k ı L ed .. d I . .. .'"-1... aun uguna ragmen on Poıta namına d' d tı an aş ar a şa._ş m IJL ve n amct zun e ter ışı tılan. Büyuk hır güçlük • be b l h D . l . ıyor u. 
d Ov 1 yanatta u unan mu terem ıŞJf erı Kızıl Sultan bunu da anlamakta güçlük 

var 1
• • ~ : .. • le çalıftığı belli. Sanki tezgah kara, ka- Bakanına teşekkür etti ve muvaffakı- çekmedi. 

d 
-k.NZı~~bn GdulıHzar Hanım,. dedi. ~·- bannıf, öylece dona kalmış bir deniz yet1er diledi. - Peki! dedi; ben ona iham gelen na· 

em ı u ey e anamın mırasçıa ıız- .dalgası ve o bu dalıayı tek kürekle aş- 1 1 M k ıihatleri verdiririm. Sen mU.terih oll 
mişsiniz .. Eğer... mak istiyen harab bir aandal. ta JI ontrö OnferlOSIRI Damada nasihat verildi. verilmedi.. 0-

.. Sustu. «.Eğ~ beni diltünerek, bana Nurinin dükklna sirdigini görünce iştirak etmeyecekmiş 1 nun oraımı bilmiyorum. Ukin. Kamelya 
aoz gelmesın dıyc bunu yapıyor•nı~!» İ•İnİ bırakmadan· L d 15 (Husu &) B .. 1 ile Nureddin Pa,anın a~ıkane münasebet· 

T • on ra, sı - ugun • 
demek istiyordu. Fakat demedi. J h · · · k.. d b" . 1 I le rinde zerre kadar bir deiişiklik husule 

G ''I" la la aih . - Hoş geldin uıtal diye mırıldan- ta ya arıcıyesı er anın an ıra (( ta. gelmedi. 
u lızat r ı:arsı • saHr•.ı ki -~~~~ L. dı. ya zecri tedbirlerin devamı müddetin- Ve Zekiye Sultan, günü ıününe kocası· 

- s emıyorum. ıç m11GUWD, nıç A ı t l · · k · 
bir şey istemiyorum. Yalmz bir AD· Nurinin gülen yüzü kırıştı. Mekteb ce v~upa top~~ ı aMrı~a ıftıra e.tmı: nın her hareketinden haber alıyor, verem 

f k d Ah d" yecektır. Onun ıçın ılletler Cemıyetı d'" ki . ·1 ek h ı ı· d 
dığım vardı.. Ama isterlerse onu da ve sını ar a afı me an ona <custa» . . . . . . . . oşe enne sen ec: a e se ıyor u. 

· 1 Ben H" 1...! • diyifi, onu <eh~ ieldin Nuri h> diye de- konseyının ıçtımaına ıştırak etmıyece- Nihayet, gene hah baba) ıının ocaiı -
vermesın er.. .• ıç ~mseye... - w• "b" Bow l l . . k"k d 

Gülizar dllerlnin tertLl le özlerini jil, C<hot geldin ustah> diye karşılayı • il gı ı gaz ar .. mese esını tet ı ~ ~ na düıtü. Uzun uzun. derdini döktü, der· 
y 1 b' b' .. I h f cek olan Montro konferanıına da ıstı- man aradı. 

oğuşturarak ve entariıinin altında fi ırden ıre oy e tu a ına, o kadar ga- k • k d . . · ra etmıyece » emıftır. Bu sefer, Abdülhamit: 
kabaran karnını büyük bir aiırlık gibi ribine aitti ki cevap vermedi. Ahmedin _ Peki. kmml Sen üzülme .. dedi. Ben 
taşıyıp, bir söz daha söylemeden mut· bu «ustaH sözünü kendi aralarına bir Yugoslav, Rumen, Çek yapacaiımı bllirim. 
fak kapısına doğru yürüdü. duvar l'İbi koymak iıtediğini anladı. Erkinıharbiyelerİ görüş- - Aman, efendimizi Nureddine bir za. 

Ana, oğluna baktı, ıonra mutfak • ÜzÜldü. Kendisine <nıata» denilişini rar gelmesini 
tan çıkip merdivenleri tırrnanmaKa ilk defa yadırgadı. meye başladılar l lünkir gülümıedi. 
baıılıyan Gülizarm arkasından eritti: (Baıtuafı 1 inci sayfada) - Yok, yokl. Ona hiç bir fenahlc et • 

• •· Ahmed, selamına cevab almadığı • ..... ı k bel L--ı 
- Dayan bana kızım, dedi.. kon"9uaaca en li utl.f&I mese- mem.. Korkma! 

nın farkında değilmif; hatta artık Nu- ld k 
Gülizar, ustanın anaıına davandı. lelerin ıunlar o u lan anlaşı-

~ - rinin dükkanda olduiunu bile görmü -
Merdivenleri çıktılar. yormuş gibi teziihı temizlemekte de- lıyor: 
U h ... l... k L 1 - Macaristanın ailihlanması sta a a yeme masasının oaşm • vam ediyor. 

da oturuyor. Derinden derine, kapısı Nuri usta Ahmede yaklaştı. Biraz 
açık kalmiş bir hamamdan geliyormuş hırçın, bir parça ıitemli: 
gibi, dışardan, sokaktan geçen simit • _ Sen ne diye tezphı temizliyoı _ 

çinin sesini duyuyor. sun Ahmed, dedi. Bırak bu işleri çırak 
Simitçinin sesi uzakI.,ti, kayboldu. 
Sokaktan boğuk erkek konupnaları 

geliyor timdi. Mahalleli kahveye sidi
yorlar. 

Onlar da uzaklaftılar. Hamamın b-

yapsın. 

Ahmed hemen iti bıraktı ve Nuri • 
nin yüzüne öyle bir tuhaf baktı ki usta 
başını çevirdi. 

iArkaaı nr) 

meselesi, 
2 - Habsburglann Avusturya 

veya Macaristan• avdetlcri meselesi, 
3 - Almanyanın Çekoslovak· 

yaya hücumu ihtimali. 
KöçUk ltilAf devletleri bu 

meseleleri nazan dikkate alarak 
müdafaa kuvvetlerini tanzim ede
ceklerdir. 

* 
Padiıahın nefıini muhafazaya memur 

tüfenııiyar içeriainde bir Arna\'ut Gani 
Bey vardı. Bu adam, memleketinde Ocak· 
zadclerdendi. Orada tek durmadığı, ikide 
birde meseleler çıkannakta olduğu cihetle, 
hakkında ne ııibi muamele yapılmak la· 
zım geleceğinin, Manastır vilayetinden ıo· 

rulması üzerine lıtanbula celbedilerek tÜ· 
fekçilikle saraya kaymlmııtı. 

O gün, buııündür, efendi5'nin gözüne 
girmek için fıraat bekliyordu. 

ArnaYut tüfekçilerin bap l:tulunan Ta· 

1ılr r... ile maı..t- akraı:..hiı da 'Ya rch. 
Bu •retle, Talıılr P .... Guıl Be,.. • ıdıat 
,hizmetler tevcli eclilecelfai n hanıi itler
de ne derecqe kadar penUir oldujuna 
blliyordu. • 
, Zekiye Sultanın, babaaına en aon mU -
racaabndan bir sün sonra. Tailir P ... Ga
ni Beyi çaiırtb. Odasında, onunla, yanm 
saat kadar mahrem konuttu. 

Gani Bey, dqarıya çıkarken memnun 
va müftahir bir t&vır takınmıfh. Kıılaya 
bir llhze uğradı ve oradan, hemen bir pay• 
tona atlayıp, Beyoğluna 11cçti. 

Geceye kadar, icap eden bütün terti • 
batı almış bulunuyordu .. Tahir Pqa vaıı• 
tasile telakki ettiii emri phaneyi, matlOb• 
,muvafık bir surette ifa edeceğinden biz.zat 
emin idi. 

Zihninde .kararlaştırmıı olduiu vaktio 
hululüne kadar, Beyoğlu caddesinde do • 
lııştı; gitti, bir ara, Taksimde Eptalofoe sa
.zinoaunda oturdu: oradan Lüksemburı• 

geldi, tavla oynıyanlan seyretti. mabeyinol 
Ragıp Paşanın Rumeli hanı kapıa.ındald 
Debreli mahallebicide bir kazandibi yedh 
oradan da Beyoilu mutaaamflıiına aidip. 
jandarma alay beyi Hüaeyin Beyin ya ., 
nında akgamı etti. 

Gani Bey: 
- Eh, artık vakit geç oldu .. Ban lr.ııl .. 

ya dönüyorum 1 
Diyerek, mutaaarrıfhktan ayrıldılı an .. 

da aaat, alaturka dördü seçiyordu. TU -
f ekçi, Parmakkapıya doiru yürürken ıOyı 
tesadüfen, tanıdıklarından iki kiıi ile kat• 
§llaıtı. Biraz ötede de, kıyafeti rnahau • 
Hlarile iki Arnavut belirdi. Hep blrdelM 
kafile halinde, Tarlabaşına giden yan 80 • 

kaklardan birine saptılar: arka tarafta.., 
Bekir sokağına ıirdiler. (Arkua nr) 

r 
Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Sah 

(*) 

Gözler d• zafiyet 
Yüzilnden ileri gelen 
Baş ağrısı 

Bir meslek adamı, ıcceleri okumak 
itiyadı fazla sözlük le kullanıyormut· 
Son zamanda baıı ainlarından muzta· 
rip ve eskisi aibi rahat okuyamadıtını 
uzaktan bazı manzaraları, ve phıaları 
çok iyi seçemediğini anlatıyor: 

Yaşı 35. boyu 1.64, kilosu 56, biraz 
kanaı:ı. görünüyor. 

Baraa1dan iyi çalışıyor. 

bir kQsur yok. 
Hazımda 

C.öz muayeneaile de goz ainirinin 
zaafını tcabit cdtyoruL Sabah kahval
tıları yapmayan bu gÖ;ı haatasına ıün· 
de dört tane rafadan yumurta 
yemesini ve obir ay iıtirahat et
mesini. yazı ve okuma ile met• 
ıul olmamasını kır havası almasını taY• 

ıiye ediyorum. Dahilen de kanını ta• 

zelemek ve iııtihasızlığını gidennelt içİfl 
taze ipoddan ipod (kreşten( ııünde 
(30) damla yemeklere bailarkcn al· 
maaını tenbih ediyorum. 

Baş ağnları bu kısa bir uman İçİJ\ 
de, iyi görme kabiliyeti ile beraber ırı• 
lcşiyor ve bir müddet için gözH.ıi" 

kullanmıyor .. 

( •) Bu nottan kesip ıaJdayum, .,_. 
la.t bir albüme yaplfbnp kolleluifol 
)apmaa. s.kmtı nmanıaızda bu aot"' 
INr doktor sibi imcladnuze J'~ 
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Bir itiraf 
Dünyanın en bed
baht, en muztarip 

adamı 

Rumen hikô.geai 1 Bükreşte.. l 
.._ _____________ ..,:_ ____________ ~ __________ _) 

<ıDe. T. Euxiniou» den 

Son Pos fanın telrlkaıı : 46 (Baş tarafı 7 inci sayfada) 

Yazan: Margery Allingham fe başına oturmak kafi. Dilenciler btle dü~ünüyordum. Çünkü ya o beni veya 
insana yardım etmeden geçemiyor. 

1 
bizi mahvedecek, ya ben onu. Ya o, 

Şimal istasyonunda iniyorwn. Vagon -
dan çıkarken ilk i~m. ihtimamla • belki 
yüzüncü defa olmak üzere - dört adet kay
meden ibaret bin leylik aervetimi, bir da
ha saymak oldu. Bu parayı ailemden miras 
kalan eualan tatmakla elde ctmiıtim. 

Sattığxn karambalar §unlar: Bir yatak; hala 
köylerde kullanılan külüstür bir dolap, bir 
aynalı ıardrop ve iki tahta aandalye .. 

lngilterenin en tanınmıf altı za- Ben de, karımı, çocuğumu kimseye 
başımızdan eksik olacaktı. Yahut hep 6ıta romancı•ı Mara•r11 11lllngham muhtaç etmiyorum. 
birlikte yıkılacaktık. 

Anthony Berkley, Freeman Vill• Yusufa da: 
Groft•, F at her Ronald Knoıc, Do- Hiç bir kimseye sezdirmeden bir a- - istediğin zaman gel karnını do-
rothy Sayer•, RuHell Thorndilıe damı öldürmek kolay bir it doiildi. yur, dedim. Bizim yağımızla sen de 
kahramanları meçhul altı zabıta Fakat Luizi bu adamdan, kısa bir kavrulursun. 
romanı yazıyor ve katilinin ke§fİ- zaman için ayırmaa" a ugr~ a•tı~- halde d y 

T •"
11 O gün en sonra uauf ove gelip 9İt· ni l11gilterenin en marul zabıta mÜ· muvaffak olamadım. O halde bu ma _ 1 d 

ldtiıi «Georwe Corniah» e bırakı· meye başa 1• 
ceraya son vermek aerckti. y · · rivor hat~~ l bı"le •orlar. Bu1tl•rda11 dördü11ü11 eıerl•ri· • yıp 1~ J. • ... çamafır arı 

ni okudunu:z. Poli• mülettifi de lik- Evimizin ikinci .. katı kirada idi. Bu bedavadan yıkanıyordu. 
rl•i •rılattı. Şlmtll ,,.,ı,.ci 111a• kat diğer katlardan tamamile ayrı idi. Sonradan, çöpçülükten, bekçiliğe 
Juırrlr M11rı•rg Allltıghamııa e•erl Ma Pollini ile ailesi bu katta oturu - terfi etti. Ve Beyazıtta, Molla Hüarev 
1111,lamııtır. yordu. mahallesinin bckçiliiini alınca, bizi 

Bu eaer bitince ~ene poli• mü/ef· B~ Ma Pollini, manda gibi bir kadın- hor gönniye ~ladı. Ben de: 
tiılnin katili nasıl tayin ettiğini ken• dı. Uç oğlu ile gelinleri ve torunları - Eh, dedim, koekoca mahalle bck-
di ağzından dinleyeceksiniz. yanında idi. Son derece temiz 'ft titiz çisi bu. Bizim gibi fakir fukara ile dü-

Bunun üzerine Luize dönerek: bir kadındı. Zeki idi de. Göriinden bir fÜp kalkacak değil a ~ Hem varsın bize 

B b k 1 d d. "k" fey kaçmasına imk&n yoktu aclam vermesin. Kendiıi ıefalettcn - ana a e ım, ve tam ı ı sa- • 
at Ö ·· J d" s d b'"t"" d Luiz mütemadiyen ,.•lıfİyor ve ha kurtuldu yal ı z ıoy e ım. onun a u un e • r- - 1 d k · · · 
d"kl · · d - ld - zırlanıyordu Onun içfn ıık sık evden Fakat o bununa a almadı. Ve ıtın ı erımın ogru o ugunu ve mese - • .. . 
1 . d"" .. - . . .. ,. k rıkıyor ve ·v d"" aux.:: k sonunda karımı, çocugumu elımden OYJ UŞUneccgını SO)' ıyere : ~ '- C On 15u zaman ÇO wen J 

G · ·· d d" ·· k"" h ı· · b" ve bahtiy""'r o .. •• •• b G "t aldı. Beraber 11vıftı ar. - erçı guç, e ı, çun u a mı ı- .. .orunuyor, ana mı ver- . • b • 
li f k b. b ı - ı mek i,.in • Ben, hıttabı za ıtaya müracaat et -yonun, a at ır çare u maga ça ı- ~ · • Fak t ü ·· dü · J J 
facafım. - Her şey yoluna girecek( diyor - tını. d at ~aml o u~ ç ıun r, ız er 

C.evap verdim: du. meBy a:ıa çkı arı al mab. . d h .. .. 
M ı · ·· Jd " b"l" F k enım arım a ır a a yuz yuze - ese enın guç o ugunu ı ıyo- a at ben derhal cevap veriyor - I h" ·· ı·· k 

rv::n. Fakat onu birlikte götürürsen dum: ae Hmeye b~? r0~ .u~ yod.: f• k 
kendi canına kıymış olur•un. Senin ye- H atta oy c ır esa u ten açıyo-

., - er şey yoluna girecek, yalnız 
rinde olsam, bu adamı kilit altına alır .:u beladan kurtulabı"lı'rsekl rum. 

T Fakat çocuğumun hasretine katla • ve öyle yola çıkarım. F k h 
ran , akikaten bir belA, bir ka - namıyorum. - Evet, dedi, fakat buna imkan b b 

us, ir canavardı. Ve bu kadını, göz f stırabı perde perde artan lsmaH, Yok. Çünkü bu adamı anlamıyorsun) f 
göre göre elakete sürüklüyor, beni de çocuk gı"bi hıçkır rak ilave etti: F nkat Luizin işi kat 'i bir ciddiyetle l b 1 k 

haHedeceğini zannetmiyorum. Bu a - onun a ir i te mahvetmek için uğra- - Şimdi: «Kimseye iyilik etme h> 
Clam ne yapar, yapar onu kandırır ve 'ıyordu. deyişimin sebebini anlıyorsun ya? Ben 

Luizin sokağa çıktıX.ı ııralarda oda- bu acıyı, iki bacaA'ım kıtır kıtır k~ilir-tine başına bela kesilirdi. ts 

sına gidip öte berisini düzeltiyor, ken bile duymamıştım l 
Luizin Mnnçestere gitmesine dört Frank, beni görünce konuşmağa başlı- Selim TEVFİK 

ailn kalmıştı. yor, ve türlü türlü yalanlar ahyordu. - .• ·--•m• . . ,,,,.. ---· ·~-
Luiz çalı,aca.~, .~a~kılarını hazırlı - Görünüşe göre onun bit'mediii, yap - ı B D T O 1 

:Vacak, ben de ustunu başı~ı ~azırla - madığı, tecrübe etmediği bir fey yok- . 
~akla meşgul olacaktım. lkımız de ye- tu. En büyük işler, onun gözünde e _ 
tıı ~le ayni derecede alakadardık. Çün- hemmiyetsizdi, değersizdi. Bir gün Bu Akş mkl Program 
lru ben evi rehne koymuş, §dünç para kendisine şu manzarayı anlatmıştım: 
•lrnıf, borcu verip evi kurtaramamak - Ad b" · b" t l b" .. 
t.n korkmağa başlamıştım. Luiz daha - d amk ınd. ı~ı ırk ek veya ır aga 
ı. _ L_ b" h ld "d" B f k tutma an en mı yü se ten atıyor ve 
ucruat ır a e ı ı. u ırsat ta açı - h" b" 1 d · · d nl f 1 ... k . ıç ır şey o ma an yere mıyor u. 

ıraa e a ettı. F k b d k h · · ran , unu a pe e emmıyetsız 
Kendi kendime karar verdim. Frank aördü ve: 

ile açıktan açıia konuşacaktım. Kara • 
- Bu pek eski bir marifettir, dedi, rınıı tatbik ettim. Karşı karşıya geçip 

ltonuftum. Ve evvela onu iknaa ça - çocukluğumda bunu bir çok defalar 

Ltttm. Muvaffak olamayınca rica et _ gördüm. Kendim de yapabilirim. Çün
tlnı, yalvardım. Sonunda onu kandır- kü yüzlerce defa yaptım. lhtfyarlarntf 

inala, gönlünü yapmağa hattl bu yol- olmama rağmen fİmdi de yapabilirim. 
41a riifvet vermegv e razı oldum. Bu da Cevap olarak bir 1fey söylemedim. 

~ir etmedi. Bunun üzerine Frangı kor- Fakat bu düşünceden bir hayli isti -
ıutmak şıkkı kalmıştı. Onu tecrübe e- fade edeceğime kani oldum. Bilhassa 
dince beni dinlemeğe başladığını gör - yem~k masasının örtüsünü pencere • 

düm ve o zaman ne yapacağımı anla- ~end .. si!_kedr~en bunun .üz.~r~~~~ bir hay
dını. takat karı koca ile konuşup an • ı uşun um. Masa örtusunu buradan 
k_t ğ "k' · d d ·· ld v h l silkmek ve yemek, ekmek kırıntıla -

ISTANBUL 
18: Muhtelif plak neşriyatı, l 9: Ha • 

herler, 19, 1 5: Operet musikiıi, 20: Stüdyo 
triyosu: Keman, viyolonsel, piyano, 20,30: 

0

Stüdyo orkestralan, 21,30: Son haberler. 
Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahaua havadis aerviai verile -
cektir. 

BOKREŞ 
18: Pllk, 19,20: Plak, 20.20: Çift pi

yano koMeri, 20,55: Şarkılar, 21,15: Kon
ferans. 21, 30: Senfonik kon.er, 22,45: 
?enfonik konserin devamı, 23,20: Konıer 
nakli. 

VARŞOVA 

20,30: Piyano musikisi, 21: Bahriye 
bandosu, 21,30: Edebi emisyon, 22: Bü
yük orkestn, 2 3, 15: o:Bir, İki, Üç» adlı 
musikili ne~riyat, 24: Dana pllkları. 

~ ı ım, ı ısın en e soz a ıgım a -

de yanımdan ayrılır ayrılmaz verdik - rmdan bir kısmını_n .d~kül_rn_eai al~ ~a~- 18,30: Rus operalanndan parçalar, 20: 
leri aözden vaz geçtiklerini görüyor ve ta oturan Mapollınıyı sınır?endmrdı. ((Kalevala» operetinin radyo montajı, 
L h d"" .. d f b Çünki.i kırıntıların bir kısmını pencere- 21,30: Sovyet be«teleri, 22: Yabancı dil-

MOSKOVA 

•ıayretten ayrete uşuyor um. s u . . . 
1
- d la d k l d S f ' sının kenarlarına serperdı. ler ile yayım. «a ar a a mıyor u. on ırsattan 

iıtifade için binbir güçlükle ele geçir _ Mapollini'nin bu yüzden kı - , . ViYANA 
v h kk k N" k 2 1 V muaikisi, 23: Haberler, diğimiz ve Luize elbise yapmak için a- zacagı mu a a tır. ıte im öy - . : ıyana 

1 ld M ıı· · .. b" h l" 23 1 O· Oda musikisi,· 2'4,20: Dans musi -)'ırdığımız para, Frangın eline geçer e 0 u ve apo mı 0 iUn ır ayı kis;. · 
leçmez bu para ile kendine öteberi al- ııöylendi. Ben kendisini teskine çalış-
!nağ8 bakıyordu. makla beraber erteıi gün ayni hadi _ 

Demek ki bana verilen bütün sözle· seyi tekrar ettim ve Mapollini gene 

rin aslı faslı yoktu. Bu adam karı~ını söylendi, gene attı tuttu. Fakat ben 

mahvettiği gibi beni de mahvedecek - gene mü?ahale ederek onun gönlünü 
ti. Bu adam, yalancı, dolandırıcı, hile- yaptım. Üçüncü masa örtüsünü pen • 
kar bir adamdı. cereden silkmedim. Fakat dördüncü 

Luizfn sokaga çıktığı biı sırada 
r rank yanıma gelerek: 

gün vaziyet değişti .. 

Kendim, geveze bir kadın değilim. 
Fakat son dört gün zarfında Frankla 
mütemadiven konuşuyordum. Mapol

linilcrin erkeği olan Pollini artisti ve 
sahnede bir çok numaralar ve marifet
ler yapıyordu. Dördüncü gün Franga: 

PRAG 
19,05: Musikili emiayon, 20: Radyo pi

yesi, 22,0: Balet sahneli bir ıkeç, 21 ,35: 
Plak. 

1 7 Haziran Çarfanıba 

tSTANBUL 

18: Oda musikisi (Plak, 19: Haberler, 
19.15: Kannenden parçalar (plak), 20: 
Halk musikisi (plak), 20,30: Stüdyo or
kestraları, 2 1, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
ıazetelere mahsus havadis servisi verile -
cektir. 
... .......................................................... .. 

Nafia nezareti müsabaka açmıştı. Ora
ya ıirecektim. İmtihanı kazanıp, alacağım 
küçük memuriyet sayesinde bir avans is -
teyinciye kadar bu bin lev, beni, idare et
meli .• 

Cüzdammı yeleğin İç cebine tekrar yer
leştiriyorum ve yeleğimi ihtiyatla ilildiyo -
rum. Doiru ambar memurluiuna ıidip va
lizimi bıraktım. İstasyondan çıktım. 

Müthiı bir sıcak .. Üstelik berbat bir toz .. 
Ağaçlar, bulvardaki aıralar, insanların yüz
leri bile tozla örtülmüş ... 

Yol yorgunluğu; bir aydanberi kasa • 
badaki hazırlık telaşının verdiği bıkkın -
lık; projelerimin suya düımek endişesi 

içimi oyuyordu. 
Saat on buçuk. Bu akıam müsabakaya 

kaydolmanın son akşamı.. Kaydo1amaz -
tam her ıey mahvoldu domektir. Sırtında 
köylü ı8mleii, ayaklan çıplak bir ıarmı
aak eabowna yaklaıbm: 

- Hey... dayı, dedim. Basarb ıokağı 
nerede) 

- Baaarb sokağı mı) dedi. Şehrin ta ö
bür ucunda. Amma hani benden bir kaç 
~armıaak alırsan kolayca bulacağın bir §e· 
kilde tarif ederim sana. 

Düıündüm. Bu iş on lovle olur biter. 
Serde enayj)jk 'le var. Herife para ile be
raber aldığım sarrnısaklan verdim. Ver -
dim amma herifin karmakanşık tarifi an
la§Jlır gibi değil. Yola koyuldum teknr. 

On dakika kadar yürüdüm. Knyda geç 
,kalmak endi&ıesi. tasarruf düııünceıine ga
lebe çalıyor. Zaten hava da çok sıcak. Bir 
taksiye seslendim. Şoföre beni Basarb so
kağına götürmesini söyledim. 

Şoför: 

- Basarb sokağı mı) diye bağırdı. Eh .. 
işimiz var desene.. Bu sıcakta dünyanın 
öbür ucuna gidilir mi? Fakat biraz bııhşi, 
fiilin verirseniz, o da hatınmz için, belki 
ıizi götürebilirim. 

Bııh§İş vereceğimi vadediyorum. İki da
kika ıonra araba, - dünyanın öbür ucu de
diği - Basarb sokağında durdu .. Nezare· 
tin beş basamaklı merdivenini terliyerek 
çıktım. Kapı kapalı. Zili çaldım. Cevap 
yok. Bir daha.. Bir daha.. Bir daha çal -
dım.. Kapı hafifçe aralandı. Kapıcıda bir 
karış aurat. Kızgın kızgın ne istediğimi ıor
clu. 

- Affedersiniz, dedim. Kaydolmağa 

ıelmiştim. 

Sert bir sesle cevap verdi: 
- Daire kapandı. Öile tatili. «Elile 

mesai ıaatlerini gösteren levhayı i§aret e
derek» okumak yazmak bilmiyor musu
nuz) Okusanıza .. 

Fakat nedense beni aüzilnce sesini yu -
muşattı: 

- Hani bana biraz bahıiı verirseniz 
içeriye ıirmenize müsaade edebilirim. Ka
pının altı serincedir. Hem bilhassa kati -
bin karıısına ilk olarak çıkabilmek fırsa -
bnı da kazanmış olur•unuz. 

Son cümle karanını verdirdi. Kapıcı -
nın eline on leyi sıkıştırıyorum. 

iki saat sonra katibin karşısındaydım. 
- Affedersiniz, dedim. Müsabakaya 

hydolacağım. İşte butün vesikalarım. 
Katip kağıtlara göz gezdirdikten aon -

ra: 
- Jyj amma bir mühürlü kağıt dol -

durmamıpınız, dedi. 

- Mühürlü kağıt mı) diye kekeledim. 
Peki gideyim alayım. 

Kapıya doğru giderken katip arkam -
dan seslendi: 

- Baksanıza. Şayet giderseniz sıranız 

kaybolur. Daha bekliyen on adam var. 
Her halde şaşkınlığımı ıördü de bana 

merhamet etti diye düşünüyorum. 

- Polli, dedi, sen beni karımdan 
•}'ırmak için uğraşıp duruyorsun. Yaz 
l!eç. Karım benden ayrılmaz ve ayrı -
lanıaz. Sonuna kadar beraber kalaca
~ı~. Mançestere de beraber gideceğiz. 
13 raber gitmek mümkün değilse git
ltıil'eceğiz. Anlıyor musun? 

- Pollini çok zeki adam •.• 

Dedim: 

- Bekleyiniz, dedi. Odacıyı çağıra -
yım. Onda mühürlii kağıt bulunur belki. 
Fakat malüm ya, biraz gönlünü almak la-

~-------------,. :ııml 
- Anlıyorum, dedim. 

J:' Ben mutfakta idim. Çalışıyordum. 
rnnk ta mutfağa girmiş ve bu sözleri 

e>rada söylüyordu. Ben yemek pişir -

~ekle meşguldüm. Tencerenin birini 
l alcl.ırıp birini ateşe koyuyordum. Fa-

at ıçin için bu adamdan nasıl kurtula
ta~hrnızı, bu adamı nasıl öldüreceğimi 

- Pollini mi? dedi 1 
- Evet, dedim. 
Derhal anlatmağa başladı: 
- Bu adama biitün bildiklerini ben 

öğrettim. Ona zeki adam demek hiç 
te doğru değildir. Kafası odun mu o -
dundur. 

(Arkası var) 

ADEMi iKTIDAR 
ve 

BelgevşekJiğine karşı 

HORMOBİN 
Tabletleri 

IIer ecznnede arayınız. 
Tafsifiit: Po ~a kutı.:ııu 1255 .HORMOBIN ' _, 

Zile baııtı. Odacı girdi içeri .. Elinde tek 
bir mühürlü kağıt kaldığını söylc-di. Gizlice 
yirmi ley vı-rdim ona da .. 

Mühürlü kuğıdı doldurup bırakıyorum. 

Şimdi bir oda aramalı. Sıcak, talıammlil 
edilmiz bir hale gelmis .. Bu s1cak ve tozlu 
yollarda bir saat yürüdükten sonra, bir o- 1 

tel tabelası gördüm. Dinlenmeğc o kadar 
ihtiyacım 'ardı ki, rnstgeldiğim bu ilk o· 
tele hemen i:ırdim. 

Faik Bercmen 

- Rica ederim, diye sordum. Bo§ bir 
odanız var mıdır? 

Yazıhanedeki adam bana şüpheyle ba• 
karak: 

- Hayır, dedi. Otelimiz komple. 
Tam d.ı§anya çıkacağım zaman. 

salondan bir garson bana işaret etti. 
laşbm. 

karıı 
Yak-

- Dinleyiniz, dedi. Size belki küçük bir 
oda bulabilirim. Fakat §ey ... 

- Peki, peki diyerek cebimden on ley 
çıkanp verdim. 

On dakika sonra güzel ve temiz bir o
dada bulunuyordum. Kendimi fırlattım ya

tağa. Ve erte!İ sabaha kadar uyudum. Sa
bahleyin, sağlam bir kahvaltı yapıyorum. 
Valizimi almak için istasyona gidiyorum. 
Ambar memuru: 

- Ah mösyö, diye beni karpladı. Va• 
)izinizi çoktan büyük depoya yolladık. Bu· 
raya teslim edeli yirmi dört ııaatten fazla 
oluyor. Fakat ... 

Artık kurtuluş çaresini öğrenmiştim. Bu
na da bir on ley ..• 

Ambar memuru o vakit salonun köşe -
ıhı de duran birine seslendi: 

- Tanası, 5003 ü getir. 

Beş dakika geçince, valizim ıeldi. Va • 
liz elimde çıkıyorum. İstasyon önünde du· 
ran bir hamala ucuz ve kullanııılı bir oda
nın nasıl bulunabileceğini sordum. Bu sor
gum üzerine hamal elini ensesine doğru gö
türerek kulağını kaşıdı. Bu arada cebimden 
on ley çıkanp herifin gözü önünde, elim
de oynatmnğa başladım. O zaman hamal 
bülbül kesilerek: 

- Bundan daha basit bir §ey yok, de
di. Sol taraftaki Filipesit sokoğına sapın: 
elli altı numarada Mösyö Puan oturur. 
Onda ucuz ve konforlu odalar vardır. 

Pnvanı bulamadım. Fakat karşıma şiş -
man ellilik karısı çıktı. Bana iğrenç bir o• 
dn gösteriyor .. 

- Suyu yokl diye mınldnndım. 
- Su mu? Avluda çeşme var. 
- Peki şey ... Hela meselesi? 
- Hela, kocamla yattığımız odanın ar-

kasında. 

- Nasıl). Peki amma her defasında 
sizin odadan mı geçmek icap edecek ... 

- Oh! .. Benim kocam gece nöbetçi • 
ıidir. Geceleri burada knt"iyyen bulun • 
maz .. 

Gözlerim faltaşı gibi açıldı. Sordum. 
- Ehh.. Sonra ne olacak) 
Madam Pavan o malum §ekilde güldü. 

Yarı açılmış ağzında çürük dişleri ıallanı· 
yordu. Kendimi dışarıya atmak için dav• 
ranıyorum. 

Yakamı bırakmadı: 

- Dur kaçma mösyö. Yukarıda bir o• 
da daha var. 

- Hele şükür ... 

Birinci kata çıkıyoruz. Büyücek, aydın· 
lık, suyu içinde, rahat bir oda göstererek ı 

- Hoşunun gitti değil mi) dedi. Yal· 
nız bir mesele YQr. Burada on beş yuşındıı 
bir yeğenim yatar. Onu aşağıya indirmek 
için ... şey ..• Anlıyor musunuz) .. 

- Kabul etmesi için küçük bir bahşiı 

değil mi) 

- Evet, evet ... Anlaşılan şehrin ya • 
hancısı değilsiniz. 

Saçların kOklermi kun c tlenrlırır: 
DükOlmesinc> mnni olur. l\cpPklerı 
iznle c der. Neşvonnıııı sııu koluy
la tmmık haYat lrnbilıwliııi artlı· 
rn:. U\lıf rayihılı bir f'Iİ\· ckı:;irıdır. 

(nglllz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu - lstıııılmJ ... 
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Bir Y amlının ihanetinin Cemile büyük 
bir yardımı dokunacağı muhakkaktı 

SON POSTA 

Olimpiyat işlerinde 
gösterilen 
garebetler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
,satır istisna ediline - kimse bahsetmedi, 
,ve hele bunların kıymetini kimse takdir et· 
medi. Hatta, gampiyonluğa kadar yükse· 

- Eg" er sorduklarıma dog" ru cevap Nasır Mebh.<'!>t burad b 1 d " · . . .. .. u a u un ugu za· ,len eski bir atlet olan, şimdiki federasyon 
verırsen, sem oldurmem. man, kalenin her tarafında gözcüler .. baııkanı Bay Vildan dahi iıin farkında 

- Allah .. Peygamber .. On iki i · köprünün başında ve kale kapısında '.oı~adı ki, bu hususta müsbet hiç bir ha
mam .. Biitün evliyalar üzerine yemin f müteaddit nöbetçiler beklediği halde ,reketi görünmedi, isimlerini saymış oldu
ederim ki, ne sorarsan doğruca söyH- timdi ortada bunlardan hiçbiri bulun· ğum, ve Türkiyenin yüzünü yabancı mem-
yeceğim. muyor; kalenin kalın demir kapıları- .leketlerde ağartmıı olan, arkada§lara hiç 

- Nereden geliyorsun}. nın sımsıkı kapalı olduğu görünüyor· ,olmazsa iki üç satırlık bir tebrik ve teşek-
- Nasır Mebhutun kalesinden. du . .kür mektubu olsun yazmadı. 
- Ta .. maaam ... Eh, söyle bakalım, ' Riz4'-, yanındaki Salihin kulağına * 

nereye gidiyorsun}.. eğilm'; sessizçe sormuftUJ , İşte size bet on ntır da Türk atletizmi· 
- Köyüme. _ Nereye gidiyoruz}. ,nin bugünkü vaziyetinin hulasası... Dedi-
- Köyüne niçin gidiyorsun}. _ Kaleye gireceğiz. kodulu idari cephesi ve temiz pak, spor 
- İzı'nlı'yı'm, F k k I cephesi .. hatta spor cephesinin de ancak - a at, görmüyor musun apı ar, . . 
- Bu izni kim verdi?. k 1 N l ,, . ,beynelmılel kıymet arzeclen tarafı... Zıra 

apa ı. ası geçecegız? h ·· ı ·· kd' d k b kl 
_ Nasır Mebhfü. V il h. C l . er tur u ta ır en uza , eş on mera ı· 

- . a a ~ eml Be; isterse, O ka- ,nın önünde mevsim başındanberi yapmıı 
- Yalan söylüyorsun. N&sır Mebut, pıları öyle hı t k r aç ırır ı .. • ,oldukları topu, topu iki müsabakada dai· 

adamlarına izin vermez. l B d 'dd - nanırım. u a am, cı en ma· ,ma terakki eden yeni yeni Türkiye rekor· 
- Eğer yalan söylüyorsam, beni la- hir bir sihirbazdır. Bir efsunla, koca )arı yapan Fethi, Recep, Riza ve Faik gibi 

tır kıtır kes... Dlin ak~a.m, Nlıır kıflayı biribirine katıp hem kendisini, arkadaşlardan da bahsetmedim. 
Mebhut, kalede muhafız olarak elli kiff hem beni ölümden kurtardıktan sonra.. * 
terketti. Kendisi de geri kalan kuvvetle Uzun zamandır ıpor yazısı yazmamış· 
blitün hazinesini ve kadınlarını beraber Sürüne sürüne kale kapısına gel· t ım; yazmağa da pek niyetim yoktu. fa· 
alarak Zafir kalesine gitti. Giderken miflerdi. Cemil, yanındaki Yamlıyı ka- kat senelerce emek verdiğim bir sporun bu 
de bizi çağırarak; size, bir hafta izin pının dibine sürüklemwti. Onu omuz- kadar zavallı bir hale konması ve bu ka· 
veriyorum. Hem köylerinizde rahat !arından tutarak bir hamlede yere ya- dar haksız muamelelere tabi tutulması be· 
ediniz; hem de hazır olmaları için bü- tırıvermişti. Ve sonra, belindeki han- ni çileden çıkardı. Onun için yukarıda 
tiln Yamlılara benim emrimi bildiriniz. çeri çekerek gırtlağına dayamıt: mevzuubahsetmiş olduğum meseleler hak
dedi. - Sana, ö~rettiğim ~yleri yap. kında düşündüklerimi söylemekten kendi-

Cemil, bu sözleri işitir işitmez, VÜ· Eğer bir kelime fazla veyahut eksik mi menedemedim. 
cudünün zangır zangır titrediğini hi - söylersen o anda gırtlağını parçalarım. Evvela Atletizm Fe.dsrasyonu Başkan· 
setmişti. Demişti. lığı meselesini tetkik edelim. 

- Ay, şimdi Nasır Mebh6t, kalede Etleri arkasına bağlı olan Yamlı, Eski Başkan Bay Bürhan Feleği de 
yeni başkan bay Vildanı da iyi tanırım. 

değil mi'9 korku ve heyecandan sarsılmıf ı yük- Bay Bürhnn Felekle atletizm hnyntımdn 
- Hayır, zabit efendi ... Bana ka- sek sesle acı aoı inlemeye; bir çok kereler çekiştik. O, benim bazı hn· 

lırsa, şimdi Nlisır MebhUt (Cebeli Abe) - Yaaa, kardeşler! .. Ya, aziz arka- reketlerimi beğenmedi ve hatta beni bir 
ye varmış .. belki, orayı da geçmittir. daşlarl .. Halime merhamet edin. Ölü- sene boykot cezasiyle bile tecziye etti. 

- Bir şey daha soracaAım. Eğer o- yorum. Son nefesimi veriyorum. Beni Ben de onun idaresinin hatalı gördüğüm 
nun da doğrusunu söylersen, seni der- içeri alın. cephelerini açıktan açığa tenkit ettim, fa. 
hal serbest bırakaca~ım. Diye bağırmaya başlamıştı. knt buna rağmen doıt kaldık. 

- Emret, zabit efendi. O anda içeriden ayak sealeri işitil- Bay Vildanla daha eskidenberi tanışı-
- Nasır Mebhut, bir kaç gün evvel mişti. .. Cemil; hafif bir sesle ; rız. Onu uzun atlama şampiyonu olduğu 

yolda bir kız yakalatmış. Onu, kaleye - Dikkati .. tüfeklerinizi boynunu· znmnndanberi bilirim. Çok değerli bir tek· 
alıp saklamış, bundan malumatın var za takın. nisiyendir, o da dostumdur. Bunları söy· 

,lemekten maksadım eski ve yeni başkan· 
mı } Emrini vermi!lti. " .,. lar arnsında şahsi bir tercih yapmaklığım 

- O gün ben kalenin cephanelilin- - içeriden, sert bir BM gelmişti: için hiç bir sebebin bulunmadığına işaret· 
de nöbetçi idim, zabit efendi. Bunu ar• - Kapıdaki kimdir} • tir. Şimdi her iki başkanın evsafını gözden 
kadanlarımdan işittim ... Evet, yolda Cemilin elindeki hançerin ucu, Yam· geçirelim: 
bir kız yakalanmış. Doğruca Naıır lının boğazına daha kuvvetle temas Bay Bürhan Felek iyi bir idareci fakat 
Mebtltun harem dairesine getiriterek etmit;ıti. Yamlı, korku ve heyecandan Bay Vildana nazaran zayıf bir teknisiyen. 
oraya kapatılmış. Bundan ba~ka bir '8Y titreyen bir sesle cevap vermişti. Bay Vildan ise iyi bir teknisiyen fakat, 
bilmiyorum. B B d' 1' s··ı - lstanbul atletizm hey' etindeki faaliyeti - en.. e ır ı, u eyman ... 

Cemil, derin derin içini çttkti. Kartı· Şimdi, kapının iki tarafında fU ko- ha t ırlanınca - zayıf bir idarecidir. 
sında duran neferlere; nuşma devam etmişti. Bay Bürhaneddin başkanlıkta geçirdiği 

Al b b f 
uzun senelerin tecrübesiyle bilhassa şu son 

- ınız unu, u tara a. otuz - Süleyman 1. Sen miıO. bir iki sene zarfında, olıun bir idareci ve 
adım ileri götürün. Orada bekleyin. - Evet .. Benim ... Seni de sesinden teşkilutçı, ve hatta hiç do fena olmayan bir 

Emrini verdi. tanıdım. Kahtanlı Res, itsin, degıv 'l mi}. teknisiyen olmuştu. Türk atletizmi için fay· 
Sonra; öteki Yamlıları da birer birer - Kapıyı açın. Beni içe~ alın ... Ba· dalı bir unsurdu, yüksek zekası ve kavra· 

önüne çağırarak isticvap etti. şıma bir felaket geldi. Bugün, Efendi- yış ve nüfuz kabiliyeti ile son zamanlarda 
ikisi de, Nasır Meb<ıt hakkında bi· miıt Seyit Nasırın emrile köyüme gi· Türk atletizmine inkir edilmez hizmetlerde 

rinci Yamlının ifadesini teyit etmİf· derken, dost zannettiğim arkadaşlar, bulunmuş, ve kim ne derse desin Türk at· 
lcrdi. Meliha hakkında verdikleri ma· paramı çaldılar. Beni de ağır surette letizm takımının, iıter spor bakımından 
lumata gelince, işin şekli değişmİftİ. yaraladılar. öldüğümü zannederek de- olsun, ister organizasyon bakımından ol· 
Bunlardan biri, Nasır Mebhutun Meli- reye attılar. Güçhal ile buraya gelebil· sun, Balkan oyunları gibi çetin bir imtihan· 
hayı beraber alıp götürdüğünü söyle· dim. Allah aşkına kapıyı açın. Beni i- dan yüz akıyla çıkmasına amil olmuştu. 
mifti. Üçüncü Yamlıya gelince. o: çeri alın. Hiç olmazsa ölüm burada Bu itibarla, ve federasyon başkanlığı· 

_ La, vallahi .. Nasır Mebhut kızı kalsın. nın bir spor tekniği işinden ziyade, bir ida-
- re ve teşkilat işi olduğu göz önünde tutu· 

beraber götürmedi. kalede bırakarak - Kapının anahtarları, Abdülbaride. larak, Bay Bürhanın en iyi renduman ver• 
:Abdülbarinin muhafazasına terketti. Ona haber verilmedikçe, kapı açılamaz. diği bir sırada başkanlıktan alınması her· 

Demişti. Biraz bekle... halde Türk atletizmi için esefle kaydedi· 
Cemil, bu üç Yamlıyı ayrı ayrı, sımsı· İçeride, ses kesilmişti. Sür'atle uzak- lecek bir hadisedir. 

kı bağlattı. Önüne kattı. Nasır Mehhd· !aşan ayak sesleri işitilmişti. 
tun kalesine yaklaştı. Her zaman te- Cemil, arkadaşlarını kapının iki ta
pesinden dumanlar tüten ve içinden rafına yerleıştirmişti. Kendisi de onla-
karmakarışık sesler yükselen kaledeıı rın önüne gerilmişti. • 
derin bir sükunet vardı. On dakikalık bir zaman, derin bir he-

Cemil, kaleyi üç tarafından kuşatan yecan içinde geçmişti. içeriden, kale 
ırmağın kuytu bir köşesine girdi. Ya· kapısının kemerlerine akseden konuş-
nındakileri etrafrna toplıyarak: malar ve ayak sesleri aksetmişti. 

- Haydi bakalım arkadaşlar!. İyice Evvela, kilit içinde çevrilen anah-
istirahat edin ... Bu gece bizi bir hayli tarın gıcırtıları ve sonra kaldırılan kol
yoracak olan mühim inlere girişeceğiz. demirlerinin şakır4ıları duyulmuştu. 

Dedi. Şu anda Cemilin kalbi, göğsünü par-
Biraz sonra; herkes yerlere uzan- çalayacak gibi çarpıyordu. 

mış, derin bir uykuya dalmıştı. Ortada Birdenbire kapı aralanmıştı. Dışarı, 
sadece bir tek nöbetçi kalmıştı. solgun bir ziya taşmıştı. 

* (Arkuı var) 
Gece, zifiri karanlıktı. Nasır Mebhu· 

tun kalesi simsiyah ve sessiz bir kaya 
halini almıştı. 

Cemil; bu derin zulmet ve süktinet 
içinde arkadaşlarile beraber yerlerde 
sürüne sürüne. köprüyü geçmiye baş
lamıştı. Cemilin yanında, Yamlılardan 
biri de vardı. 

Şevki Behman Bursaya gidiyor 
Sırp nazırlarından Şevki Behmen, 

dün İstanbul müzelerini gezmintir. Bu· 
gün yanında hariciye memurlarından 
biri ve mihmandarı olduğu halde Bur
saya hareket edecektir. 

Çok sevdiğim bir ıpora yapmıı oldu
ğum hizmetlerden dolayı bay Bürhıı.n F e· 
leğc burada alenen teşek'kür etmek fırsatı· 
nı bulduğum için bahtiyarım. Herhalde 
Bay Bürhaneddinin başkanlıktan ayrılma· 
ıı Türk atletizmi için bir kayıptır. Bay Vil
danın başkanlığa getirilmesi bize bir ıey 

kazandıracak mıdır bilemem. 

* Tiirkiyenin, olimpiyat oyunlarının özünü, 
bir kelime ile olimpiyat oyunlarını teşkil e· 
den bir spora, atletizme, müsabık gönder• 
memesi de, şu son zamanlarda spor vadi· 
sinde yapmış olduğumuz hatalardan biri· 
dir. Zira biraz evvel de isimlerini zikret• 
mi§ olduğum üç sporcudan bilhassa ikisi, 
Veysi ile İrfan, bizi olimpiyat müsabaknla· 
rındn şerefle temsil edebilecek kabiliyette· 
dirler. Şerefle temsil edebilecek dedim, ka
zanacak demedim, çünkü ntletizm gibi 
dünyada çok taammüm etmiş ve diğer 
memleketlerde, bizdekinden çok daha e· 
hemmiyet verilen ve bambaşka etüdlerle 
yapılan bir sporun dünya birinciliklerinde, 
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N 
Öldü mü, ö~dürüldü mü? 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan : Zlga Şakir 

- 41 -. 
Dediği müthiş rakibinden mi?. Yok

sa, son zamanlarda ahval ve harekatı· 
nı hiç beğenmediği: 

- Bu hınzır arap, benim sinirleri -
mi fena halde bozuyor 1. 

Diye, refikalarına dert yandığı Be
şir ağadan mı şikayet edecekti} ..• 

* Hariçte bulunan saray erkanına, hü-
kumet ricaline ve alakadar memurlara 

3 - Berber bafjı Hüseyin beyin kul
landığı bütün ınturalar, ean'atkirane 
yapılmış bağa saplı ve (Şefye!d) 
markalı usturalardır. Halbuki adliye 
heyetine gösterilen ustura (Lüfler) 
markalı ,adi bir usturadır. (Bu ustu .. 
rayı veliahtın bir bahçivan çıra~a bir 
altın vererek o vasıta ile tedarik ettiği 
söylenmiş ve bu hususta tahk.ı"kat ce· 
reyan etmiş ise de, müabet netice ver
memiştir. ) 

nasıl haber verildiği, bir çok zevat ta • 4 - Veliahtın odasındaki fmyatlari 
r~fından yazıldığı ve söylenildiği için duyan Beşir ağanın do~ruca vak'a ma· 
bız bunları tekrarından ve bu ci • halline gelmesi lazım gelirken ı Befir 
hetler etrafındaki ~ir takım teferru~~ • ağa mükemmelen elbisesini ıfymif ol .. 
t~n sarfı naz~r edıyor~z. V • asıl mu • duğu halde derhal selamlıaa ıitmlt ve 
hım ol.an netıceye geçıyoruz. (efendimize bir FfCY oldu) diye yaver 

~dlıye ve etibba heyeti taraf mdan Fuat beyi vaziyetten haberdar etmif • 
· verılen hükmün hülaaası, kısaca fiUn· tir. 
dan ibaretti: Veliaht, intihar etmiştir. 5 - Veliahtın müteaddit defa ustu· 

Filhakika hadisenin harict manza • ra çaldığı ve intihara hazırlandıjı hak· 
rası, tamamen bunu göstermekte idi ... kındaki rivayetleri, harem halkı kül .. 
Fakat, o raporları imza edenlerden pek liyyen reddetmişlerdir. Bu vak'anın 
çokları da dahil olduğu halde bu mese- sadece bir gün evvel ve ilk defa olarall 
17 ile meşgul olanlar: ~u no~tal~r üze- vukua geldiğini iddia etmiflerdlr. 
rınde durmak mecburıyetinı hısseyle- 6 - Bazıları, veliahtın eenelerden-

mişlerdi: .. ,,. .. . . . . beri mecnun olduğunu iddia etmltler-
1 - İşıttıgı gurültü Uı:crıne ılk de· dir. Eğer veliaht mecnun iae, hnlr&net 

fa olarak veliahtın yatak odasına giren onun refakatine niçin bir (emrazı ak
Dilsaz kalfa, veliahtı yatağında sırtüs· liye) mütehassısı vermemittirl. 
tü çenesine kadar muntazam olarak 7 - Veliahtın intihara meyyal ol .. 
yorganla kapanmış oldujunu iddia et· duğu cidden hissedilmiş iae; ·n ıel&m· 
miftir. Ve yorganın üstünde de hiç bir lık dairesinde de hakikaten mUtemadi· 
k.an lekesi görmemiştir. Şiryanları k~- yen tarassut altında bulundunılmu~ f. 
sılen ve kolundan kanlar fı,kıran hır se; bu tekayyüdiln ayni zamanda ha· 
adamın, yorganının üstüne bir damla rem dairesinde de şiddetle tatbiki lçtn 
kan sıçratmadan tek elle bu şekli ve· kadınlar niçin ikaz edilmemlftir. (Bu· 
rebilmesi mümkün müdür değil mi .. gün berhayat bulunan kadınlar, kendi
dirL • lerine böyle bir talimat verllmedltfnlı 

2 - Veliahtın kolundaki yarayı hu· veliahtın uzun gecelerlnl odasında yal· 
sule getiren ustura {yaver Fuat beyin, nız geçirdiğini, kapının dlfınde bekle· 
hafız İsmail ve Şükrü efendilerin Dil· yen nöbetçi kalfaların da aaraylann u· 
saz kalfanın ve bunun aibi odaya ilk sulü iktizasından oldu~unu ı6yl0yor .. 
giren kadınların şahadetlerile sabittir lar.) 
ki) yatakta sırtüstü yatan veliahtın, 8 - Veliahtın cesedini muayene e• 
sağ omzu ile yastık aruında, kapalı den doktorlar tarafından vertlen ra • 
bir halde bulunmuştur. Ve, yaver Fu· porda; ölüm hadisesinin ne 1Uretle vu· 
at bey tarafından oradan alınmı~tır. kua geldiğine dair, hiç bir (tahmin) .. 
Halbuki; yattığı yerde, ıai elile sol den bahsedilmemiştir. 
kolunu kesen bir adamın, usturayı ka· Bu şüpheli noktalar, bir çoklarının 
payarak ve kolunu kıvırarak onu o • dimağlarını kurcalamı", fakat bir tilr· 
muz başı ile yastık arasına sokması; lü hallolunamamıştı. Hattl bunun lçln
o dakika için pek güç bir harekettir. dir ki; bu vak'a esnasında (Çorlu) da 
Bahusus ,intihar eden bir adamın, us· bulunan Enver paşa letanbula geldiği 
turayı fırlatıp atması !Azım geleceği zaman kendisine gösterilen (protoko· 
akla daha mülayim gelir. (Beyoğlu lu) imzalamamış; kendi huıuat vaıııta· 
mahkemesinde bu noktanın tenviri larile tahkikat icrasına mecbur blmış-

için ilk şahitler müteaddit iıticvaplar· tı . 
dan geçirilmiştir.) (Ar kaai var) 

kazanmanın ne demek olduiunu bilenler· dünya ikinciliğini kazandıiuu el7lemei• 
denim. Fakat, olimpiyat oyunlarının, hem lüzum var mıdır. 
iştirak eden müsabık adedi, hem de müsa
bakaların tarzı cereyanı yani bir seçmede 

0

bir millet mümessilinin diier beş millet 
şampiyonu ile birden çarpıpak mecburi· 
yetinde olması - bakımından yüzme mü• 
sabakalariyle, en çetin ve en z:or müsaba
kalarını teşkil eden atletizmde, Veysi ve 
İrfanın kıymetleri - dereceleri meydan· 
dadır. Olimpiyat müsabakalanna ıöndere• 
ceğimiz diğer bütün sporcuların kıymetin· 
den üstündür. Üstündür çünk.ü bilfarz Vey
sinin bundan on beş gün evvel yaptığı 46 
metrelik dereceyi Avrupada bu mevsim 
zarfında ancak üç dört kiti ıeçrniştir. lrfa· 
na gelince, gülleyi 14, 5 1 metreye attığı 
gün, Berlin oyunlarında lnailtereyi temsil 
edecek gençleri gerisine bırakmıştı. 

Melumt AB 

Olimpiyat Kampı Dün A4;ılda. 

Berlin olimpiyadı hazırlık kampı dlin• 
,den itibnren Kadıköy orta mektebinde a• 
çılmııtır. 

Hazırlık kampına izinleri alınmıı olan 
güreşçiler dün akşam girmitlerdh. 

Güreşçilerle beraber kampta süreı f e· 
derasyonu umumi katibi Seyfi Cenap ve 
antrenör Pellinen de bulunacakbr. 

Kampa girecek güreşçiler: Çoban Meh· 
met, Necmi, Samsunlu Ahmet. büyük 
,Mustafa, Mersinli Ahmet, Nuri, fbrahim, 
İhsan, Saim, Vefik, Sadık, Yuauf, Ahmet, 
,Habip, Yaşar, Hasan, Kenan, kUçilk Muıı• 
,tafa, küçük Ahmet' den mürekkep bir ta• 
_kımdır. 

Hulusa, irfan ve Veysinin Berlin oyun· 
larına gönderilmclerile hem Türk atletiz· 
mine, hem Türkiyenin hariçte kazanacağı Kampın müdürlüğünil Altınordu klil· 
bir muvaffa'kiyet fırsatına hem de Veysi ile bünden Abdullah yapacaktu. 
irfanın emeklerine, en kuvvetli bir darbe 
vurulmuş oldu. 

Bize cevaben demesinler ki: «Koca at· 
lctizm müsabakalarına iki kip ile İştirak o· 
lunur mu} .. >) Atletizm ferdi bir spordur, 
burada takım mevzuubahs değildir, iki ki· 
şi ile değil bir kişile bile iştirak olunabilir. 
Yeter ki orada boy ölçüşebilecek bir kud· 
rette olalım, bugün ise bu kudrette iki spor· 
cumuz vardır. Bilmem bundan sonra, 1928 
olimpiyadına Hayiti' nin iki müııabıkln iııti
rak ettiğini ve bunlardan birinin, Cator'un 

Sigortamların imtihanları 
Dün, Ticaret ve Sanayi Odasında 

ve Türkofiste sigortacıların tahriri ve 
şifahi imtihanları yapılmıştır. lmtiha -
na girenler yetmiş kadardır. Hepsinin 
tahriri imtihanları bitmiş, fakat ancak 
yirmi kişinin şifahi imtihanları bitirile· 
bilmiştir. Diğerlerinin imtihanlarına • 
bugün de, devam edilecektir. 
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Pazardan batka 9Unleırde gldit • geilş yaz programı 
No. YOLLAR İlk kalkış Arnlık Dakika Sonkalklş LAK TİN Süt çocuğu • • 

ıçın 

sütlü undur. 
10 Si~li - Tüne\ ı; 40 5.40- 7.30 

7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

10 
6 
6 
6 

23.40 Çok besler, çocuğun tab!atini düzeltir. Kusmayı, sancıları giderir. 
MerkeJı Ecza deposu ve her eczanede bul~nur. 

il 

12 

12 a 

15 

16 

t6. 

Tünel - Şiıli 

Şi§li - Beyazıt 

Beyazıt - Şifli 

Harbiye - Fatih 

F atİll - ıiarbiye 

Harbiye - Aksaray 

Aksaray - Harbiye 

Taksim - Sirkeci 
Sirkeci - Taksim 

Maçka - Beyazıt 

Beyazıt • Maçka 

Şifli • Eminönü 
Depo 

Eminönü • Maçka 

Maçka • Eminönü 

6,00 

6.20 

7.02 

6.30 

5.45 

6.40 

5.57 

7.15 
7.35 

6.1) 

7.00 

6.10 

6 ... o 

7.05 

1 7.30 - 19.00 
19.00-24.00 

6.20 - 9.00 
9.00- 17.30 

17.30-19.00 
19.00 - 24.00 

6.30- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00 - 24.00 

6.40- 9.00 
9.00- 17.30 

\7.30-19.00 
19.00- 23.30 

7.15- 9.00 
17.30 - 19.30 

6.15- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00 - 2 1.00 
21 .oo - 24.00 

6.10- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

ı 7.30- 20.50 

10 

14 
21 
12 
26 

13 
7 
7 
7 

13 

17 
14 
14 
28 

7 
7 

11 
8 
9 
7 

15 
20 

.1 s 
7 

13 
7 

24.00 

23.15 

24.00 

24.00 

73.15 

23.30 

22.50 

19.10 
19.30 

23.20 

24.05 

6.55 

20.50 

20.20 

Venüs Ruju: 
Gayet cazip renkleriyle kullananları 

hayretlere düşürür ve 24 aaat dudaklarda 
ıabit kalır. 

Venüs Kremi: 
Terkibi, esrarlı, süze1lik kremlerinin l-

çinde en şayanı emniyet "Ve itimad olanı• 

dır. \ 

Venüs Pudrası: 
Şık ve kibar familyaların rağbetini ka

zanan, narin ve nazik cildlileri teıhir eden 
yüksek evsafta eşsiz pudradır. 

Venüs Rimeli: 
Venüs Rimeli ile tuvalet cören kirpik· 

ler kalblere ok gibi saplanır. 
17 Şif li • Sirkeci. 6.25 20.00 6.25 - 9.00 8 Beyoilunda tanınmıı ve maruf Kari· 

9.00- 1 7.30 9 man, N. Tarika, Şark Merkez. ıtriyat ve tu· 
Sirkeci • Şiıli 6.55 17.30 - 20.30 8 20.30 hafiye maiazalarında •atılır. 

-----------------------------------------------6. 4 5 6.4 5 - 7. 3 O 2 1 l S. 4 5 Deposu: Evliya zade Nureddin Eren, 
7.30 _ 9.00 21 kimİyevi ecza ve ilit ve ıtriyat ticarethane-

J7a .Mecidiyeköy - Eminönü 

Eminönü • Mecidiyeköy 7.17 17.30 _ 19.15 21 19. 15 ıi, ıtanbul • Bahçekapı. 

J9. • 

l2 

Kurtulut _ • Beyazıt 

Beyazıt • Kurtuluı . 
Şiıli - Eminönü 

Depo 
Eminönü - Kurtuluf 

Kurtuluı - Eminönü 

Betiktaı - Bebek 
Bebek • Eminffa 

Eminönü - Bebek 

Bebek • Bepdaf 

Ortaköy - Aksaray 

~ksaray • OrtaköJ 

Betiktat ·Fatih 

Fatlıı • Bepdat 

Aksar•)' • Topkapı 

Topkapı • Sirkeci 

' 

1 

Sirkeci • T opkapı 

Topkapı • Aksaray 

Aluara:J • Y edikule 
Y edimle • Sirkeci 

liftecıi • Y edlnale • 

Y ....... AluaraJ 

lirkecıl ·Edime K. 
\ 

,Eclirne K. • Aksaray 

6.QO 

6.45 

6.0j 

6.35 

6.57 

5.23 
5.45 

;.55 

5.50 

6.3S 

o.3o 

7.10 

5.25 

5.40 

6.12 

5.30 
5.4) 

6.17 

5.25 .......... 

6.00- 7.30 
•7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30- 19.00 
J 9.00 - 2 1.00 
21.00 - 23.55 

6.05 - 7.30 
7.3'0- 9.00 
9.00 - 17.30 

17.30 - 20.4j 

5.45 - 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00 - 1.00 

5.50- 7.30 
7.30 - 9.00 
9.00- 17.30 

1 7.30 - 19.00 
19.00 - 21.35 

6.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30-19.00 
19.00 - 21.20 

5.40- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30-19.00 
19.00-21.00 
21.00 - 24.35 

5 ... 5 - 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

, 7.30 - 19.00 
19.00 - 21.00 
21.00-2 .. .40 

5.45 5.45 - 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

6.1-i 17.30-19.00 
19.00 - 21.00 
21.00 - 24.25 

15 
8 
9' 
8 

15 
21 

15 
8 
13 
8 

15 
8 

11-12 
a 

20 

15 
18 
IS 

' 15 

10 
l .f 
9 

15 

8 
7 

11 
7 

16 
20 

8 
7 
il 
7 

16 
20 

10 
7 

10 
6 

15 
20 

23.1 o 

13.55 

6.43 

20 ... 5 

20.15 

23.40 

24.20 

1.00 

20.50 

21.35 

20.40 

21.20 

23.30 

24.00 

24.35 

23.35 

24.05 

24 ... 0 

23.25 

23.55 

24.25 

OEBltlOJEN 
l Dedıi kuru, çatlak ve gevşek olanlar bir tecrübeden sonra başka bir ilaç veya 
'•ın kullanmalarına imkan kalmaz. Çünkü DERMOJEN yalnız krem deiil, tam 

"-n•aile cildin devasıdır. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, çatlaklar, ıivilccler, 
~tt.ra yaralan, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, soğuktan, ıüneşten cildi muha· 
~ eder, ve deriye yeni can verir. 40 kurup her eczanede bulunur, 

Komıeronl• ç•ht•cak , 
••Alam ret•r•n• ve noter 
garanti•• verebllecek, 
evlerde elektrlk •letl 
satmak Uzer• bir tlrket 

t•ratınd•n 

Memur aranıyor 
Posta kutusu No 2248, satış 
servisine müracaat edilmesi. 

l ______ l•_t,_•_n_b_u_ı_a_._ı_•_d_IY~•-•_ı __ ı_ıı_n_ı_ır_• ____ _.j 

Eyüp Ni~nca mahallesinin Sansamur so
kağında Rami Mehmet Paşa mektebi 
Ayvansarayda Lonca mahallesinin Ağaçlı 
çeşme sokağında Nakşidil Valde Sultan 
mektebi 
Uluköyde Mektep ıokağında J7 No. h 
dükkan 
Beylerbeyinde Çamlıca sokağında 3-5 No. lı 
eski Hamidiye mektebi 
Koskada Molla Kestel mahallesinin Çukur 
bostan sokağında Tq hanın 23, 25, 7, 30, 
31 No. lı odaları 
Fatih Aşık paşa mahallesinde Küçük Mimar 
Sinan medresesi arsuı 
Üsküdarda Tabaklar mahallesinde 13 No lı 
Hayrettin çavuş mektebi 
Bqiktqta Sinanpqa mahallesinin Hasfırın 
sokağında 9 No. h üattlnde bir odalı dükkan 

Senelik mu
hammen kirası 

42 

42 

12 

60 

120 

24 

48 

Muvakkat 
teminatı 

3,15 

3,15 

0,90 

4,50 

9 

1,80 

2,70 

3,6o 

Yukanda ıemti senelik muhammen kirası ve teminatları yazılı olan mahaller 
937 veya 938-939 seneleri mayııı ıonuna kadar ayıu ayn kiraya verilme~ 
üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görü~ 
lür. lıtekJiler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektu• 
bile beraber 22 Haziran 936 Pazartesi günü saat 15 de dainif encümend~ 

bulunmalıdır. (İ) (3124) 
#[ ................................ __ .. 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3. ncU K•tlde 11 Temmuz 936 dadar. 

Büyük ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükif at vardır ... 

Karaağaç Müesseseleri Müdürlüğünden:, 
Mevıimin baflamua hasebile 10ğukhava mahzenlerimizin yumurta kıs~ 

da hazırlanmıttır. Şeraiti ııhhiye itibarile benzeri olmıyan yumurta mahzen• 
lerimize kabul olunacak yumurtalar mütahusıs bir tefin daimi nezareti 
altında bulunacaktır. Mallar kendi vuıtamızla depolarımıza l'etirileceği gi~ 
bi iıtenildiği anda götürüp yerlerine teslim etmek masrafları tamamen mü., 
eHesemize aittir. Tarifemiz gayet ucuzdur. Meseli: ' 

Yukarıda yazdı nakil masraftan da dahil olmak ve Niıan iptidasından 
Mart nihayetine kadar bir mevsime mahauı bulunmak üzere yumurtanın 
büyük sandığından 250 ve küçük sandığından 125 kurut ücret alınmakta .. 
dır. Dijer etY• muhafaza ücretı.i de aynı ucuzluktadır. Alakadarlar deı><>-ı 
}arımızı her zaman gelip görebilirler ve daha ziyade tafıilit almak İsleyenle
rin soğukhava mahzenlerimiz Şefliğine (telefon 40607) müracaatları ilin 
olunur. (3259) • 

----------------~--------··-

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
88fmÜdürlüğümüze tabi Beyoğlu 2 numaralı aalıf mağazamızda bulunan 

2.000 tite misleta levantaları ile 339 fİfe Zova markalı kolonyaları, açık 
artt•·ma ıuretile münakasaya konulmutlur. Artlıma, 6/Temmuz/936 ya 
müaadif Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Nümuneler, her gün Be
yoğlundaki 2 numaralı mağazada, şartnameler Batmüdüriyet Merkez Mu • 
hasebesinde görülebilir. 

isteklilerin muayyen gün ve saatte o/o 7 ,5 dan 125 lira teminat paralarile 
bidikte, Başmüdüriyetteki Komisyonumuza müracaatları. (3309) 
-----------------------------

KAYIP: lstanbul ithalat Gümrüğünde 
buhran muamelesini yaptıiım 13039 nu
mara 8/ 1 O 9 31 tarihli iki nüsha beyan
nameyi makbuz ile birlikte kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü yok-
t':!r· Calatada Kürkçüler No: 35 

Dimitri Karaca 

Doktor Hafız Cemal 

Dnhıli}e mütch.ass.aı 

Pazardan maada berbriln a - 6 

Dırnnyolu (118) No. Telef on: 2239~ 

Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 
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HASAN 
AClBADEM KREMi 

Acıbadem kremi cilde yarar. Ollde 
hayat, dQzgQnlllk ve taravet verir. 
Cildin kirlerini, zebirlni, fena yat· 
larım temizler. Burutukluldannı, l• 
kelerio1' çillerini, ergenliklerinll, si• 
vllcelerini izale eder. 

Çirkin çehreyi gQzelleştfrir ft lb
tiyarlığı gençleştirir. 

Fakat acıbadem kremini herkes 
yapamaz ve bu kremi mutlaka acıba· 
dem yağlle yapmak ıazımdır. Bu 
hem mQşkOI ve kOlfetli, hem pahalı 
bir iş olduğundan biraz acıbadem 
esansile vazelin yquu karıştırar&k 
yapılan kremleri kullanan bayanlar 
ciltlerini bozuyorlar. 

Halis acıbademden pek bOytlk fe
dakArlıklarla istihsal edilen hakiki 
acıbadem yağını krem haline getir 
mit olan kolonyaslle ve mnstabsara· 
tile meşhur eczacı Hasan'dır kl ıtri
yab Fransızlann (Koti) si kadar a
fis ve caziptir. 

Hasan acıbadem yalı kremile Ha· 
san yqsız kar kremini ve Basan 
yanın yağlı gece kremini Bayanlar 
seve seve kullanmakta ve eczacı Ha· 
san'ı tebrik etmektedirler. 

Sabun, kolonya, losyon, ıavanta, 
briyantin, saç sulan, sOrme, pudra, 
traş bıoatı, diş fırçalan, diş 8Ulan, 
diş macunları ve her tOrlQ ıtriyat ve 
mnıtahzaratta mutlaka ; 

HASAN DEPOSU 

Ankara, lstanbuL 
Be_yo§-lu 

SON POSTA: 

KUPONLU· VADELi · Mı=VDUAT 
' 

BANı,<AYA YATIRILAf\j PARA 
1v1r~\ J.CUD'Yr: ·r'N, 7' '"T~r: _._./1 ~~J r:: O~..: r' ı · ~v ~ . .. .. 1 c: ı ı ,# ı t: ı ı • '-~ _ 1:.. r: .. M 

HERAAYJN·BiRiNDE·PARANIN · r:AiZi ·VE_RJLiR 

ADAPAZARI 

TURK TiCARET BANKASI 

KAYIP: Y ~ule imrahor mahalle· ıgınında yandı. Yenisini aiacaiımdan hük· ı 
eincle Maliye Nazın etbakı Halit vakfın- mü yoktur. (65S) 
du olan iptidai mektebinden 328 tari· 
.... aMlini ..a.ıetname Waakpawa.1...., T.-. oiha Cemal Sonug 

................. 
NetıVa& Miclirlı Selim R..,.. 

•W.lmı .A. &.... a. ~il Udi 

~·Haziran 18 

ÇABUK 
RAHAT 

TgAŞ OLMAK 
İSTERSENİZ . 
HEMEN BiR 

POKER-P 
ALiNiZ. 

--· 
AnadolÜ u tialaS 

Eski ( Madam 8rot ) 
Bu defa yeni baştan tamir edilen ve boyanan otelim ... 

yeni mobilya ile döşenerek açılmıştır. 

aazeı manzara • BIJD llallçe. Loaata -ıınro 
~--.. Çok ucuz fiyatlar Otel ldareai ~--"' 

' 
~ 

-
TEKBiRVAZO 

A'IK BEYAZvıYU"USAI 
BiR CilD TEMiN , , 

&UŞAYANI 

ttAYERIT TEM· 
• LlFDlN HEMEN 

•• • IU,UNDEN IS· 
• • • 

TIFADI ERiNi& 

ETMELiDiR , . 
AKSI TAKDiRDi 

YUzUnOzdekı sıyah benlerden, açık 
mesamelerden vesair gayrisaf madde
lerden kurtulmak isterseniz; cildinize 
yeni ve esas bir güzellik veriniz. Hemen 
bugUnden itibaren bir vazo beyaz renk
teki (yağsız Tokalon kremi sabo alınız. Terkibinde taze kaymak ve mu..ıt' 
zeytinyağı ile cidden mukavvi ve beyazlatıcı sair birçok cevherler meYcaddtlfo 
Bunlar, siyah benleri eritirler. ~~ık mesameleri kapabrlar ve en 181t W ~ 
muş cildleri yumuşabp ıençleştirırler. Yalnız bir veya lld gQn zarfında~ 
tığı şayanı hayret teair ve gösterdiği bUyOk farka şaşacakauııL Bir ., 
sonra teniniz açık, nennin ve yumuşak olacak ve botun dostlannıma ppla 
takdir nazarlannı celbedecektir. Her vazo garantilidir. Memnun kıl'!'!'_.~ 
mz takdirde, aldığınız vazoyu İstanbul 622 numaralı ~osta kutum --
ademi memnuoiyetinizin sebebini de zikrederek iade ediniz. VenlillJds .-
nın iki misli geri verilecektir • 

Hamiş: Vaki kOWyeW taleb karşısında mevcud ntımunelllder 
Yenileri hazırlanmakta oldutundın hennz nOmunellkleriiıl alm81111f Gl.ılJll!I 
blrkao san ..... ubnıtmelerl rlOa oıwıur • 


