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İsmet .İnönü ve üç Vekil Almanya, Avusturya ve 
dün Istanbula geldiler İtalya anlaşmışlar! 

Atatürk kendilerini kabul ederek Bu üç devletle Macaristan bir 
bir müddet beraber çalışblar cephe vücude getiriyorlarmış 

Dün geceyi Atatürk'ün misafiri olarak 
Floryada geçiren Başvekil ve vekiller 
bugün yine tayyare ile dönecekler 

:Atatürk •• Lmet lnönil Florya köfldinde 

Mnet lnönü ..-e V ekill.r tayyareden indik ten aonra kenc:lilerini karfdayanmla beraber 

Florya kÖ§künün bahçesinde bır yavru Atatürkün yakasına çiçek takarken 

Almanya A vusturyanın istiklalini 
t~nımış, Avusturya da Nazileri 

serbest bırakacakmış 
Paris, 18 (Hususi) - Son günler -

de ltalya ile Almanya arasında yaklat
ma ve anlaşma hareketleri göze çarp -
maktadır. Musolininin kızı ve ha

,,il t riciye nazırı Kont Ciyano • 
fi nun karısı şeerfine dün gece baf

vekalet dairesinde yapılan resmi kabul 
bunun eserlerindendir. Kont Ciyano
.sı1un da yakında Berline gitmesi bek
lenmektedir. 

İngiltere Dış Bakanı Eden 

lngi ltere zecri 
tedbirleri ilgaya 

karar verdi 
Eden bugün Avam 

Kamarasındn söyleyeceği 
nutukla karan ilin edecek 

Diğer taraftan Pragtan gelen malu
mata göre Sinyor Musolini Avusturya 
ile Almanyanın arasını bulmuf ve iki 
tarafı hoşnut eden bir anlaşma vucu
da getirmiştir. 

Romanın hazırlayıp tasvip ettiii bir 
anlaşmaya göre Almanya, Avusturya.: Avusturya Diktatörn Şuşnfg 

(Devamı 11 inci sayfada) halle arasında ............................................................... 

Güneş yann __ ..:;:.__ ______________ _ tutulacak 
Bir asırda yalnız 5 defa görülen tam tutulma sabahleyin, 

güneş doğduktan biraz sonra olacak 
------ b 

~ınmmnm 

Londra, 18 (Husuıi) - Bugün A- KQsu.tu izah eden şekil 
v~m Kamara~ı tari?,I cel~lerinden biri- Günef yarın sabah bir asırda ancakl adamları bu nadir tabii hadiseyi tetkik 
nı aktedecektır. Dun ka~ıne toplanmış bet defa görülebilecek şekilde tam ola- edeceklerdir. 
ve bugün dıt bakanı Mister Eden ta- rak tutulacak ve bütün dünya ilim (Devamı 7 inci aayfada) 
rafından söylenecek nutkun esaslarını 

t .. ~, ·~: 11 m .. .-> Yeni polis kıy af etleri 
"Ali Baba,, nın 
ipliği pazara çıktı 
Fes ve şalvarla gezen güreı 
§81Dpiyonunun Ermeni ol
duğunu Amerikalılar da 

anladılar 
Amerikada Ali baba namile güre, 

minderine çıkarak dünya ,ampiyonu 
olan Arsen Eskizian namındaki er -
meniden bahsetmif, ve bilahara Ame
rika muhabirimizden aldığımız bir 
mektupta kendisini Türk diye tanıtan 

(Devamı 11 inci sayafada) 

Selanikte bir 
ihtilal şebekesi 
Yakalandı 

Makedonyayı Yunanistan
dan ayırınıya çalışıyor, 
Sofyadaki Makedonyacı

larla muhabere 
ediyorlarmış 

----~~ 

yeni polia bathiı 

Başbakan ismet İnönü ile Dahiliy~ Vekaleti hususi kalem müdürleri d~ Atjna, (~ususi) .. -. Ellin.ik~~ .Mel-
Vekili Şükrü Kaya, Nafia Vekili Ali ayni tayyareyle gelmişlerdir. lon gaz.:t~sıne S~l~n.ıkten bıldırılıyor: 
Çetinkaya, Adliye Vekili ve He.riciye İsmet İnönü ile vekiller tayyare Komunıst partısının Ma.kedonyanın 
Vekaleti Vekili Şükrü Saraccğlu dün meydanında Riyaseti Cümhur başka- istiklali iç~n çalışt.ığ~na daır ~bıtanınl 
tayyare ile Ankaradan şehrimize gel - tibi. vali ve şehrin büyükleri tarafın - eline vesaık geçmıştır .• Elde edılen ve-
llliıslerdir. Bafbakanlık ve Dahiliye (DeftlDI 7 inci aayfada) • (Onama 11 iaci ..,.,...) 

F.mnlyet miiclür6 üniformua Polialerim.izin yeni kıyafeti 

(Yum71Dci~) 



2 Sayfa 

Şalat nirin dolaflyor1 

• Faca mı, paıaayu mı? 

•ı,..aa •İyaaetinde buhran .. 
Şahi niçin Jolaflyor 1 

-
A lmanya maliye nazın Şaht Balkan 

•memleketlerini birer birer dolaşı -
7or. Belırat. Sofya ve Atinadan sonra An· 
karaya da aelec:eiinden hah.ediliyor. 

Bu aeyahatiD sayeai hakkında bir fikir 
edinmek için Almanyanın iktısadi vaziyet 
ve iktisadi aiyuetini nazan dikkate almak 
lhundır. 

Almanya, sanayide dünyanın en ileri 
memleketlerinden biridir. Fakat müatem -
lekeai yoktur. Dünya pazarlannın çoğu 

kendisine kapanmıflır. Hitler iktidar mev
küne geklip l(iindenberi Sovyet dünyası 
da Alman sanayu jçin bir pazar olmaktan 
ç.ıkmııtır. 

Diier taraftan Almanyada gıda madde
kri ve ham madde buhranı vardır. Al -
ınaaya bu maddeleri hariçten getirtir. Mal 
vermeden ııetirtebileceii kaynaklar ise çok 
mahduttur. Onun için Almanya hem gıda 
maddeleri n bam madde tedariki. diğer 

taraftan sanayi mamulatının sarfı için bü· 
tün ku'YVetinİ Balkanlara ve Türkiyeye çe• 
vimıiftir. Cıda maddelerini bilhaua Bul -
pri.tan. Yuaoe)avya ve Macariatandan, 
diier bam maddelerin bir kısmını da Yu
nanimtan ve TDrkiyeden temin eder. Satın 
aldıiı bu maddelere karıılık olarak ta, on· 
lua kendi eanayi mamulitını satar. 

Son zamanla.da Balkanlarda bir takım 
~ul faali7etler olmuıtur. Dünya siya -
..U karpa1nda 1Ma devletler sarih ve kat"i 
ftJ117et almak mechuriJ'etini duymuılar • 
cin. 

Bu llİ)'ul faalf7etler karııaında Almanya 
bu devletlerle olan ikbladi ve ticari mü • 
.....batını teeaclüfe bırakamazdı. Bili· 
kt. onlan daha siJ'ade kuvvetlendirmek 
lhtiyaoanı duydu ve Alman maliye nazın 

biuat bayle Jııir Hyahate Jüzum &Ördü. 
Biaıce doktor fahtın bu seyabatinİP ha

klld sa,yeei lııa oı.. serektir. 

* Fat1r mı, peaayu mı? 

D in eobldarda lzmir panayınnın 

iJlnJan.. slSrdüm. Şiındi,.e kadar 
1almz muhahir mektuplanncla Fuar olarak 
yudua pana)'UID bu yıl adına Amuluaal 
Fuar dediklerini anladım. 

Yabancı kelimelerin aynen dilimize a • 
Lnmasmda riayeti zaruri bazı kaideler 
varclar. Beynelmilel kelimeler, bütün dil -
lercle ayni mretle kullanılan, bizde de kar
fllıiı olmıyan Mider aynen alınabilir. Tele
fon gibi, radyo smi. 

Fuar kelimeeini alırken lzmir panayın
nm beynelmilel bir aergi olduğunu düşün
müı olacaklar ve Fuan da beynelmilel bir 
kelime zannettikleri için almıt olacaklar. 
Bu dütfince dojıa olu bile, bu takdirde 
kelimenin iml&mu muhafaza etmek lizım· 
dL A.Ia hanmaca olan bu kelimeyi Fuar 
,eklinc:le yazaıU t:.ir F ransıa hile aöater
eek .anlamaz. Diler yabancı milletlerin an
lamıyacaldanna iee p.iphe yoktur. 

Halbuki bu kelimenin türkçe karplığı 
Tardır. Ve süzelim panayır kelimesi du • 
rurken bu se1'Sİ7e Fuar iunini vermek doi
ru delildir. 

* lnpis ai~e 6alaran 

• nailiz aiyueti blll bocalayıp duruyor .. 

J Müvazene ~ti iflu ettiii günden· 
beri pt1ran lnsi)iz siyaseti hala aideceği 
7olu bulamUDJfbr. ltalyaya karp bir l(Ün 
aupnan, bir aiiD dost vaziyet alıp; bir gün 
Almanyaya, eıtelİ sün Fransaya yalvan -
p; bir sün Cemi)ted Akvamın müdafii, er
teei sün onun ~ olutu hep bu karar· 
llZlıktan doiuJor. 

Cenevrede Milletler Cemiyeti uamble
Iİnin toplanmaa 7alunlatbkça Londrada 
1i7ul buhran ut17or, hariciye nazın Ede
ain İltİfa edeceiinden hah.ediliyor. Zec
ri tedbirlerin btrakılacaiı .öyleniyor. Mil
letler Cemiyetine 7eni bir tekil verileceği 
rivayet olunUJ'or. Hüliaa her gün yeni bir 
proje. yeni bir 1'ayal ve yeni bir aiyaaet. 

lnai)teredeki miyut 'buhrandan bu de -
fa da Almanya istifade etmeie karar ver
mİf görünüyor. Bugünlerde Almanya İn· 

gilterenin suallerine cevap verecek ve rea
men müstemleke istediğini bildirecektir. ı 

Resimli Makale 
Bize ti ~uiaanudaa heri hayabo 

mm aha isiyle kazamnNnm llbumu ... 
latılır. 

Çünkü alm teri, kezanıllftlf hir haklma 
i!adeaidir. Y orulmaclaa, terlemeden kaza. 
nılan paruun hak ediJmediiini sösterir. 

Kaza•nlen iki mufa a)'ll'maı Bir la. 
mı ubahtaa alqama kadar didinerek, yo

rularak, ter dökerek bzen... Bir lmmı 
ise, bir MEia, yorulmadan, W......._ b
...W doldarw. 

Oçiincü bir 1oaau da vardır ili, batka
lannm urtmclaa aeçiair. Y omhnad•n, i-
dilrneden, .......... _ 1renn ...... , ...... 
lamun aJm laini Yb'..a...dir .......... .. 
çüncüler arumdaki fark pek uda-. Çünldl 
ikinciler ~ jetjpmr ederek kaza. 
DD'lar ve refablaruu _.__ İlb'aplan iize. 
rine kurarlar. 

Kaa•nca11zdan ı..,. aörmek ilıteraeaiz, 
alın teriyle baanına. Haydan selen hu-
7a aid•, b.tkaJaruun .ı. isiyle baanılaa 
para boiudaa 'eçmes. 

(söz 
Hem çadır, 
Hem pardesll. 

SON POST,. 

.._ ____ ;..... __________ ~~· 
HERGUN BiR FIKRA 

il Alın teri il 

Sigara tirgakilerinin 
Grevi 

Haziran 18 

ıs ası 

Mtııteri ·ıaluına da, 
zevkine de aagfı ister I 

lrmel Talu 

B izim tüccar ve eanafımız. ikide bfl 

milfteriden fikayet ederler. Fak•1-
acaba biz müıterilerin de ,onlardan hiç "9 
kayetimiz yok mudur~ 

Eier, her iki tarafın da icldialannı bllı 
teraziye .koyacak olursak, eminim ki alıl 
basan taraf bizimki olacaktır. 

Miiıteriler, 'bilhaasa, bazı dükkancıla e 
na, kendilerine ve zevki ..Iimlerine ta r 

ha.kküm et~ek istemelerinden ıikayetçi ' 
dirler. 

Meaela bir dükkana girer, zevkinize u~ 
sun bir mal sorarsınız. 

Dükkancı size: 
- Yok 1 demez. 

Fakat derhal istihfaf edici bir tavır ta ; 
kanır. Yan gülümsiyerek: 

- O aradığınız ıeyin modası geçmişti(• 
Onu giyen kalmamıııbr, artık 1 Size da~ 
iyi bir mal vereyim.. der. 

- Evet. amma, ben fU türlü bir feY İC4 
tiyordum. 

- O, bayağıdır. Kibar zatlar, şimdi b"1 
nu giyiyorlar! 

Viyana fabrikalarından biri ıon za
manlarda açık hava 1rezintilerinin mo
da olduiunu görerek yeni bir nevi 
pardesüler imal etmiftir. Bu pardeıü
Jer, gayet ince muf&Dlbadan yapıl • 
makta ve o türlü biçilmektedir ki ikisi 
bir araya 1retiriJip te düimelenirse bir 
çadır olmakta ve albnda yatılmakta -
dır. 

Zelzeleden karısını 
hetırlamıfl 

Sizin ultibar. zatlardan» oJmadıiınııl 
Grevi daima ameleler, ifçiler, m6ı • 7iizünüze vuran bu adam, aiz, canınız sı~ 

tahsiller yapmaz ya, timdi anlatacağı· kılıp ta dükUndan çıkarken, fazla olara~ 
mız vak'ada olduju gibi, müıteblikler arkanızdan bir sürü de ileri, seri mütale• 
de yaparlar ve bu arev daha tesirli o- Jar yürütür. Bizim arluad.,Jardaa biri vanlD' ki, 

tairdir, Diainlir, tuclur, bacl• amma, 
aJlli umanda delme lob~. 

lur. Bittabi, o dükkan artık aizi kaybet ıı 

Geçenlerde, ma~baaya llir milafir 
selmif, tundan handan blıllwlerken. 
IÖa mewauu 1HiJiik zebeleJe iDlikal et· 

ispanyada Vall& Zarciada bdm er- mittir. Bir daha oraya uiramazaınız. Dü~ 
kancı bunu dütünmezl 

••• 
.. nradaa •••••in gaza 

Reaaamın biri tablolannı aatama -
mıf, uiratmıf, c:lidinmit fakat buna 
rajmen iki aün aç kalmaktan kendi -
•İni ~urtaramamıf, nihayet dilenme • 
ie karar vermİf. Gitmif bir 1okantanın 
önünde dunnu1. içeriye zengin kılık • 
b bir zat airiyormUft eelim vermiş boy
nunu bülmıüt para iatemiş. 

Göbekli mt: 
- Çalıftığım halde ik igündür a-

içimi-den biri, ha zata: 

- Siz bu aebeleyi hat.lar maaam? 
dİye tonla. 

O da: 

- N•d hatırlamam? dedi. O süa, 
..tı. IGi altiat oldu idi.. Limhlılar, 
konsolun üzerindeki tabak, çanak, hep 
havada açuyordu.. 

Kahlnlı mbdafona, o anda yerin • 
den fırladı ve: 

kek herkeı cipra İçeT, kendilerine ci
gara temin eden firket tütüleri boalu

ğu için, halk müttefilum cigara içme

meğe karar vermİf ve bir aydanb..i de 

bu kararı tatbik ediyormuf. 

• • • 
Herro 119clle R•l•llll•• ................. 

F ransada yeni parlamento açılalıbe
ri her celsede künüye Heryo çıkıyor • 
muf, arkadaflarmdan biri takılmak i
çin kendisine: 

Gene günün birinde, bir mağaza c&mf1 
kln.ında, hotunuza giden. zevkinizi okta 
7an bir feY görür ve bunun önünde durur. 
Mlnuz. 

O ,ey, çok caziptir. Almaaanız da ol.q 
amma, haniya alacak olursanız. pek merQ)ı 
nun olacaksınız. Kesenizdeki parayı ziliıt 
nen heaaplamaia koyulur, hlr yandan da 1 
hafit giden feYe 'bak11lannm Je'lndırmak f9t 
teniniz. 

Tam bu 11rada, kapının önünde ya b~ 
zat maiaza eahibinin ve yahut ki her haDıı 
si bir çırağın yıhfık aiman helirir. 

- Çal1ftıiı mhalde iki gündür a • 

- E~ t diye 'baiml1. Şu aalatb • 
tmm auınzara bana, karanla bir ... t 
...... çupla lııuhqacak -.. -- • 

- Galiba ba mevkie eenelerdenbe- - Buyurun. beyiml .• Ne aradınız. be-
:rim) •• Beyim. buyurun 1. içeride daha iyi• 

ri havahitkir idiniz her celsede kür • leri -..rl 
çıml 

mut oldujuma hatırlatb ! 
- Ben aizin nabrabnıza alıştım, •,--------------.-. süye çıkıyonunuzl demif. 

hepiniz ayni feyi söylersiniz maamafih Belçika Kongosunda 
dur aana bir fCY aoracajım bilirsen el-

Heryo kızmıf: 
Bu davet, sizi ikna edip te dükkanın içi• 

, ne cezbedecek yerde, bilakis, her lüzum • 

li lira vereceğim. Gözlerimin biri cam- Yeni bir tarikat: - Evveli demİf, mühim meeeleler 

dır. Bir balufta hangiainin takma ol - müzakere ediyoruz. SAniyen reie ve • 
duğunu anhyabilir miain). Par• tarikati kilJiğine seçilen arbdaflann biri ietifa 

Reaam bakmıt ve: etti, diğeri dargın, üçüncüsünün mazo. 
..._L_ d r _J_ • Para tarikati diye bir tarikat varmış, bataaı tasdik edilmedi. Bu vaziyet kar-

- Sat sözünüz 11UU1Ja ır aemış. bunu son gelen Fransızca gazete1erden da L.. _ -L- da · 
Zengin adam hayret1e mınldanmı~ : öğrendik. Bu tarikat Belçika kongo _ şııın ~unuye ~ayıp ne yapa· 
-Ayni suali bir çok kimselere sor- sunda meydana çıkmış, ve maksadı yım). 

dum kimse bilemedi, ya ((801 gözünüz- da intikamı ya,atmakmlf. Bu gizli tari- • • • 

dür» dediler yahut ta. uzun uzun tet- kata mensup olanlar Para kılığına bü- Holhrut .... ,.......... .._,._. 
kik ettikten 80nra dairu bir cevap ver- rünüyorlar. Düşmanları~ öldürüyor - l•lnl• kawıa .. 
diler, eöyle bakayım aen bunu nereden larmıf. Sonra kızdığı insanı öldürtmek H li , figüranlık ede kızlu b. 
anladın) isteyenlere de hizmet ederek, ~kala- 0 vu.t da . .. . n . ır 

Resaam gülmüf r rının intikamını da alıyorlarmıf. Hü- aydanhen grev ilin etmiflerdır. Cre • 
- Bana merhametle t.kan gözünüz kumet Pars kılığındaxi katilleri yaka- vin sebebini patronlara yazdıklan eli· 

cam gözünüzöü de ondan 1 detnif. lamış ve sekizini ipe çekmiş, hepsi de lekçede f(iyle bildinniıflerdir: 

• • • ölürken, cennete gideceklerini söyle - «Her gün sahneye çıkarken, çqit 
..mo•I Hor w. Yunue mifler ·ve «YC1f88ın intikam!» dive ba- çeşit kiyafetlcre airmemizi iltizam e-

PergaMlter ğırrnışlu. diyorsunuz kah IBrlfın, klh esmer, o-
Sir Samoel Hor lnpterede bahriye • • • luyoruz. Aldığımız paralar bütün ber· 

nazırlığına getirildikten sonra, kürsü- berlere gidiyor, onun için bizlere her 
DG•r•d• rapd•• ilk ..... ye çıkmış, tekrar hüktlmet aefinesine sahney. e çıktı;ı:..__ zaman peruka te-

F ranaada 15 gün devam eden ve ni- aaau.u. 
binmif olduğundan dolayi memnuni • talih min etmezseniz biz de -ve devam e-

hayet patronların amek me · ini ka- •·-yetini izhar etmiş ve «ben demif, 'im · deriz.>) 
di daha ziyade tecrübeli olarak bu mev- bul etmelerile nihayete eren grev mü-

kii fial ediyorum.» naaebetiyle, aklımıza grevin ilk defa Berberler de patronlara bir heyet 
Çurçil Samoel Hor'a cevç vermİf: hangi tarihte yapıldığını aramak geldi. yollıyarak, peruka ile bu itlerin yürü
- Sen Yunus peygambere benzi· Fransada 1864 de yapılan bir kanun, miyeceğini dünya efkin umumiyeainin 

yorsun, lngiliz milleti seni bir zaman ameleye bu hakkı vermemif, bir sene perukalardan hoflanmadığını, kendi • 
yuttu fakat een onu yine idare ediyor- sonra da yani_ 1,.865 de. bütü~ arabacılar l )erinin aç ka'I~ • te~likes~ne maruz 
sun!. Pariıte grev ilan etmıtlerdır. bulund~klanm bildinnıflerdır. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
koc:ammtafapapda Çınar mevlöinde bir kadmcain kom. 

fUYa Pmif, bdm komfada iken mahallenin haylia çocuktan 

.....ı.a evia kaplSllll aç1p içeri airmifler ve kadının matfağmda, 

remek dolalımcla ae bdar yirecek buldulana hepsini tıkm· 

mlflar, yİJemediklerini de yerlere döldlp ayaldariyle çila. 
mitler, bot aahanlan çivilerle delip ~•rdr. 

Kad111111 fİÜJeti üzerine polia bu ha1lidana kim oldai
te.sbit etmit ve ailelerine çocuklarına i7i tslaiye vameleri iciıa 
ibtaratta bulunmaıtur. 

auz ve manasız ısrar gibi sinirlerinize do ı 
konur ve sizi oradan kaçanr. 

Dükkancı bunun da farkında deiildil\ı 
O, hlli. yirminci uırda, kurunu vuatai bq 
zihniyetle. reklam için çıiutbn kullanıroı 

Sonra da: 

- Eski mütteriler kalmadl.. Kap1D1D c;. 
Dinde gırtlağımızı yırtıyor, nefea tüketi ı 
70ruz da, dükkindan içeriye ayak baab • 
ruDIJoruzl diye aızlanır. Dütünmez ki, bu• 
sünün adamı kendi zevklerine 'batkaauwa 
talaalliimünü. zorunu çekemez. 

Teninize bir koetfim mnarhınınız. Ta • ' 1 

biat bu ya) Ceplerinin :vat"fbrma olrna.ı.t 
m İlterainiz. Bir dl! prô\ra aünü gideni " ' 
Diz ki, cepler bilakis kesme olmuı. 

- Ayol, ben cepleri yaplftırma iste • 
rim, demedim miydi) 

- Bu türlüsü. daha iyidir 1 
- Evet amma, ben senden zeviime ac;. 

re elbise istedim; naaihat istemedim kil. 
Vurur kapıyı çıkara1ıuz. Terzi hayrette

dir. 

Böyle tera müıteri aörmedim. 
Diye söylenir. T "alim etmek hatınna 

aebnez ki tera olan mütteri deiil, bizzat 
kendisidir. 

Avrupanın batka hiç bir tarafında tüc• 
cana, esnafın bu tahakküm daimesini sör• 
meainiz. Orada dükklncı. müıterilerinin 
zevklerine hizmetkardır. Kendi dükftinm. 
da bulunmıyan feYİ batka yerden getirtir. 
Miltterinin arzulannı :vapar; zevklerini biz• 
deki aibi tezyif deği], takdir eder görünür. 

Onun içindir ki oralarda, tüccar ve e .. 
naf bizdekiler kadar krizden ıikayetçi de
iildirler. 

Müıteri, kafese girmek iatemiyen, 
lanmuı pek güç olan titiz bir kuttur 1 

~

av .. 

DaJıa · Jtalya meselesi bitmeden dünya l 
bir Al"UI• 1111·~·.U...1aqdapcaktu. l......1.,ı.-,:..., __ ...;.~..;.:.....;.....;..;......;...;....;....;.. .... ______ ._..;.. __ ....;, __ ....,;-.. .... ____ _.. __________________ _.. ______ ~ 
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TELGRAF HABERLERi 
Harici borçlar yüzde 50 

nisbetinde mal ile ödenecek 

Konuşma 

Hepsi lazım 
Nurullah Ataç 

Fikret Adil bir fıkrasında «tırnak ede· 
1 biyatrn na, yani bazı muharrirlerimizin ya· 

Sayfe 3 

E 
zııarını, kendi düşündüklerinden ziyade yeni Fransız hükumeti 
Avrupalı muharrirlerin sözleri ile dol -
durmak huyuna hücum etmiş. llk bakış- müstemlekecilik davasını 
ta bu hücumu haklı bulmamak kabil de- tasfiyeye dog"' ru mu gidiyor? 
ğildir: falan mevzu hakkında bir makale 

!.f\nkarada hamiller mümessili ile itilaf hasıl oldu. Ereğli 
Şirketinin de sat1n alınması için müzakerelere başlandı 
1 Ankara, 17 (A.A) - Sosyete F ranko - Türk ve E-

yazacak adamın bunu, asıl muharririn a· y ~ni F ransı.z ~ük~metinin harici poli· 
dını söyliyerek dahi olsa, frenkçe bir ki· tıkaya daır ılk ıcraatı. Suriye ve 
tap veya mecmuadan alıvermesi inti - Lübnana, ingiliz dominiyonlarını- benzer 
halden pek farklı değildir. Hatta yazının bir istiklal vermek olmaktadır. Akseden 
içinde bir iki defa asıl muharriri zikretmek haberleri doğru telakki ettiğimiz takdirde, 
kurnazl4ğına da başvurulduğu içi.n bu - bu iki memleket, tıpkı İngiliz dominiyon· 
nun düpedüz intihalden beter olduğu da larının İngiltere ile yaptıkları gibi, Fransa 
söylene'bilir. Yazı}lıru, mehaz göstermek- ile sıkı surette bağlanacaklar, bir nevi itti· 
sizin a~ıveren beni aldatıyor; iııi'n aslı fak yapacaklar. Ayrıca, iktisaden de anla· 
meydana çıkınca kendini müdafaasına şacaklardır .. 

reğli kömür şirketi namlarına şehrimizde bulunmakta 

olan Boissiere Ekonomi Bakanımız Celal Bayan her iki 
şirkete ait işler için ziyaret etmiştir. 

Bunlardan harici borçlarımız hamilleri tarafından teş
kil edilmiş olan Sosyete F ranko - Türk, Pariste imzalan

mış anlaşma mucibince ödenecek kopun taksitleri karşı
lığı Türkiyeden mal mübayaa etmek istemektedir. Eko-

nomi Bakanımızla bu hususun müfredatı üzerinde mu
tabık kalmışlardır. Bu suretle şimdiye kadar dövizle ö
denmekte olan harici borç taksitleri bundan sonra yüzde 
50 nisbetinde Türk malı ile ödenmeğe başlamış oluyor. 

Ereğli şirketinin hükumetçe satın alınması meselesine 
gelince bugün öğleden sonra Ekonomi Bakanlığı ve E
reğli şirketi eksperleri, Boissier de dahil olduğu halde Ce
lal Bayarın reisliği altında ilk toplantılarını yapmışlar
dır. l\'lüzakere devam edecektir. 

imkan yoktur. Fakat mehaz gösteren, Daha şimdi, mesela Suriyenin, mahalli 
buna rağmen yazıya yine kendi imzasını ihtiyaçlarına tekabül eden bir askeri kuv• 
atan da: ((Bunun bir kısmı olsun kendi • vet vücuda getirmesi dahi mevzuu bahsol
sinindirıı diye Clüşlinmeğe sevkettiği için maktadır. Bir kısım Suriyeliler, bu kuvve
beni aldatıyor; işin aslı meydana çıkarıl· tin 20 bin, bazıları ise, bütçe zarureti do· 
dığı zaman da müdafaası hazırdır... Kur- layısile 1 7 bini aşmamasını iltizam eyle • 
nazlık, bir bakıma, suçların en kötüsü - mektedir. Yeni Fransız hükumetinin, Ce • 
dür. miyeti Akvamdan aldığı mandaya istina· SuriyeveLübnan müstakil Arap ileri 

.. devlet oluyorlar Gelenle~i Filistini 
Terkedıgorlar 

Öyle ama böyle kurnazlıklar karıısın· den idare ettiği bu memleketlerin mukad· 
da duyacağımız nefret veya merhamet deratını gene kendilerine bırakması, man
hissini yendikten sonra düşünecek olur- da altında olmıyan, fakat yıllardanberi 
sak, Fikret Adil'i haksız buluruz demiye- Fransız idaresine tabi bulunan bazı Fran· 
ceğim, «tırnak edebiyat» çılarının da bir sız müstemlekelerinin vaziyetlerini mev • 
takım «esbabı muhaffife» den istifade e- :ıuubahs ettirecektir. Bu müstemlekeleı 
debileceklerini, onların da büsbütün hak- Arasında Fas vardır. Cezayir vardır, Tu· 
sız olmadıklarını görürüz. Hele onların nus vardır. Hindi Çini vardır. Garbi ve 
karilere büyük bir kıymeti dokunduğunu şarki Fransız Afrika müstemlekeleri var • 

Fransa ile müttefik Cumhuriyet haline konulacak olan 
bu devletler Milletler Cemiyetine de girecekler 

Paris, 17 (A.A.) - Eko De Paris 
1 gazetesinde Pertinaks, dün akşam 
Fransız hariciye nezaretinde mühim bir 
toplantı aktedildiğini haber verıyor. 
Bu toplantıda, Suriye ve Lübnanın, 
Fransa ile müttefik iki müstakil cumu
ıiyet haline konulması görüşülmüştür. 
Bu cumuriyetlere «Doğu devletleri)) a

Övr gazetesi de, ayni meseleyi mev
zuubahs ederek, gene buna benzer 
malumat veriyor ve diyor ki: 

Londra, 17 (Hususi) - Kudüsteki Arap 
meclisi reisi Emin Hüseyni Evening Stan· 
dard gazetesine beyanatta bulunarak A· 
raplann sonuna kadar mukavemete az
mettiklerini, sekiz haf ta evvel başlayan 

mukavemete ısrarla devamın bunu isbat 
ettiğini söyledikten sonra demiştir ki: 

anlarız; o hizmet, bir çok suçların bağış· dır. 
Madagaskar adasının vaziyeti vardır. 

dı verilecektir. 

«Leon Blum ile lvon Delbosun ilk 
siyasi eserleri bu olacaktır.» 

Selahiyettar mahafil, halihazırda 
Pariste bulunmakta olan Suriye heye
tinin Suriye ve Lübnanı müstakil ve 

«Metalibimiz değişmemiştir. Metalibi
miz kabul olunmadan İngiltere ile hiç bir 
müzakereye girmeyi kabul etmiyeceğiz. 

Bu metalibimiz kabul olunmadan İngil
tere hükumeti tarafından gönderilecek her
'1angi hey' etle görüşmeyiz. Çünkü hiç bir 
pey' ete itimad edemeyiz.» 

!anmasına yeter. 

Fransa ve Suriye delegeleri arasında 
esasen kararlaştırılmış olan iki andlaş
ma, yakında kabine tarafından tasdik 
edilecektir. 

Suriye ile Lübnan, Fransız manda
sından kurtulur kurtulmaz, MilJetler 

Frnasanın müttefiki birer cumuriyet 
haline koyacak olan kat'i itilafnameyi 
imzalamağa selahiyeti olmadığını tas -
rih etmektedirler. Kudüs, 1 7 - Umumi vaziyet hiç de 

Şimdiki proje evvela Suriye hüku • düzelmemiştir. Yahudiler, Kudüsün eski 
met ve parlamentosunun tasvip ve tas- mahallelerini boşaltmakta devam ediyor

Memleketimizde tercüme edilmiş yazı

lar sevilmiyor, mütercim hakir görülü -
yor. (Bunun sebebleri uzundur; belki 
başka bir gün anlatmağa çalışının). Hal
buki frenkçe kitaplarda, mecmualarda o
kuduğumuz bir takım fikirlerin yazılma • 
sına da şiddetle ihtiyacımız var. Bunlann, 
yazıları kariler tarafındap sevilen bir yer
li imza ile girmesi dahi faydalıdır. Daha 
ileri de gidebiliriz: tercüme edilmiş diye 
girmesinden daha faydalıdır; çünkü ken
di malımız sanılınca tenkid edilmesi, et
rafında münakaşalar açılması daha kolay
dır. <ıSen meşhur Alman veya Fransız 

muharriri falanın sözüne ne haddine dil 
uzatırsın;>» gibi bayağı itirazlara kapı ka· 
panmış olur. 

Cemiyetine iltihak edeceklerdir. dikine arzedilmek lazım geldiğinden 
Bu keyfiy~tin, önümüzdeki Eylul Suriye ile Lübnanın önümüzdeki Eylul 

ayinda, bir emrivaki olacağı tahmin e- ayında Milletler Cemiyetine girebilıne-
Cliliyor. lerine ihtimal verilmemektedir. 

Kadın casus 
Lydia Oswald meselesinin 

Doktor Şaht, aslolan Ban- bizim haber verdiğimiz 
kalardaki servet değil mil- şekilde cereyan ettiği 

Jetlerin iradesidir, diyor meydana çıkb 

<''Eski iktısat 
sistemi yok,, 

Peşte, 17 (A.A.) - Hava yolu ile Ankara, 17 (A.A.) - Lydia Os -
Sofyadan gelen Şaht, bugün burada vald isminde bir kadın casus ile bera -
karaya inmiş ve tayyare meydanında berinde bulunan gazeteci Nauerber -
Macaristan milli bankası müdüıü Bela g'in hudutlarımız içinde tevkif edilmiş 
~mrewi ile diğer bir çok zevat tarafın- olduklarına dair iç ve dış gazetelerde 
aan selamlanmıştır. bir haber çıkmıştır. 

Sofya, 17 (A.A.) - Şaht, Bulgar Yaptığımız tahkikata göre octada 
!bankası nazırı Bojilof ile neler görüş- bir tevkif meselesi yoktur. Hadisenin 
tüğünü gazetelere izah ederken de- mahiyeti, İsviçreli gazeteci Nauerberg 
ınittir ki: ile yanında katip olarak bulunmakta 

Alman devlet ve Bulgar milli: ban - olan Lydia Osvaldın şark memleketle
ltaları arasındaki münasebet fevkalade rine doğru yapmakta oldukları otomo-
1amimi olup, iki memleketin siyasi ve bil seyahati esnasında memleketimiz
,iktısadi münasebetlerinin inkişafına den geçerken Malatyada merkezd~n ta 
)'ardım edecektir. limat alınmak üzere 24 saat alıkonul-

Almanya, Bulgaristanın, kendi top- muş olmalarından ibarettir. -------
raklarındaki zenginliğini işletebilmesi 

için, ona el uzatmağa hazırdır. 
Bu sırada gazetecilerden biri: «Bul

'gar toprağında altın da vardır.» deyin
ce, Şaht,: 

Yunan Kralı 
Garbi T rakyada 

lar. 

Diğer taraftan Arap ileri gelenlerinden 
bir çoğu Mısıra ve Lübnana gitmek üzere 
Filistini terketmektedirler •. 

Boğazlar 
Konferansı 

Bulgarların Dedeağaca 

inmesi meselesi konf e
ransta görüşülmiyecektir 

Atina, 17 (Hususi) - Salahiyettar 
makamlardan gazetelere verilen bir tebliğ
de Montrö konferansında Bulgaristanın 

Dedeağaca İnmesi meselesi mevzuubahs 

Hem bizde «tırnak edebiyatı» nın ol
sun, intihalin olsun, bu kadar aleyhinde 
bulunulmasını anlamıyorum. Biz mesela 
F ransanın XVI ıncı asır muharrirlerinden 
örnek almalıyız. Memleketlerine yeni fi. 
kirler sokmak istiyen o adamlarda ikide 
bir Yunan, Latin muharrirlerini zikret -
mek, hatta onların sözlerini benimsemek 
hiç de bir suç değildir. Joachim Du Bel
lay: <ıOnlarda ne bulursanız çalın, yağma 
,edin» der. Onların Greklere, Latinlere ihti
yacı olduğu kadar bizim de bugünkü Av
rupalılara (bana sorarsanız eskilere de) 
ihtiyacımız vardır. Bizim: <ıÇaldımsa da 
miri malı çaldım» diye onların yazılarını 
yağma etmemizde beis yoktur. 

olmayacağı bildirilmektedir. Ayni tebliğde Elb tt k' M t · R _ _J D e e ı on aıgne, onsaru, u 
böyle bir meselenin esasen mevcut olma· B il 1 t ki t k d ki 

1 
e ay ya nız ırna ı, ırna sız aşır ı an 

dığı gibi konferansın rumamesinde de bu- 1 1 b" " k d "''ld' ı b"' ··k. 
yazı ara uyu egı ır; on arın uyu -

lunmadığı ilave edilmektedir. 1...... .. t · d b k b' · ti · ugunu emın e en aş a ır mezıye en, 
Belgrad, 11 (A.A.) - Avala ajansı phsiyetleri vardır. Fakat o asrın onlar gi

bildiriyor: 
Montröye gitmek üzere dün akşam bu

raya gelen Türkiye Dııt i,leri bakanı dok· 
tor Tevfik Rüştü Aras Yugoslavya hüku
met merkezinde bir gün kalmıştır. Doktor 
Aras bu sabah saat 11 de Başbakan. B. 
stoyadinoviç'i ziyaret ederek kcndisile bir 
saat süren bir konuşmada bulunmuıtur. 

Öğle üstü doktor Aras naip prens Paul Tür
kiye Dış işleri Bakanını öğle yemeğine alı
koymu~tur. 

Öğleden sonra Doktor Aras konuşma· 
larına devam edecek ve saat 22 de Mont· 
röye müteveccihen Belgradı terkedecek

tir. 

bi olmıyan nice muharrirleri de, sırf çalıp 

çırpmaları ile memleketlerine hizmet et• 
mişlerdir. Öyle insanlar bize de lazım. 

«Hepsi lazım bu yurda, hepsi mü -
fid.)ı 

Yunanistanda grevciler 3 
jandarmayı yaraladılar 

Atina, 1 7 (A.A.) - Elensis" de grev
ci amele ile polis arasında çarpışmalar ol
muı, bir polis amiri üç jandarma hafif ya
ralanmıştır. Bu çarpışmalarda bazı menfi 
unsurlar grevcilere iltihak etmişlerdir. Alı· 

nan tedbirler neticesinde başka bir hadise 
olmamıştır. 

Maritinin ve Güyanın durumları vardır. 

Uzun yıllardan beri F ransaya mukadderat
larını bağlamış bulunan bu memleketler -
den bir kısmı, isbatırüşt ettikleri beyanilc 
Suriye ve Lübnana verilen hakkın kendi • 
leri için de tanınmasını istiyeceklerdir. 
Bundan başka, Fransa ile yapılan anlaıma 
mucibince şimdiye kadar muhtar bir idare 
tesis edilmesi lazım gelen Antakye ve Is • 
kenderun havalisinin vaziyeti de, tabiatile 
mevzuubahs edilmek lazım gelecektir. 

Şu halde; Leon Blum hükumeti, muay
yen bir derece ileri gitmiş ve kendi i~lerini 
kendisi idare etmek isteğine kapılmış Su
riye ve Lübnana, muayyen bir çerçeve da
hilinde istiklal verirken, elbette ki, bütün 
bu azametli vaziyeti, gözönüne getirmiş ve 
kararım ondan sonra vermiştir. Yukarıda 
umumi hatlarını çizdiğim geniı dava, ve
rilen kararın ehemmiyetini vuzuhla mey -
dana koyuyor. Blum hükumetinin giriştiği 
bu İşte muvaffak olması, yalnız Fransanın 
değil, bütün dünya tarihinin bir dönüm 
noktası oluyor. Bu sebepledir ki hadisele
rin inkişafını beklemek çok meraklı olu • 
yor. - Selim Ragıp 

Fransada Faşist teşkilatı 
Paris, 1 7 (Hususi) - Faşist teşkilatı

na benzeyen yarı askeri teşkilat vücuda 
getiren ve bir kaç ay önce teşkilatı fesho
lunan miralay Dö Larok, teşkilatının §İm· 

diye kadar siyasetle meşgul olmadığını, 

fakat bundan sonra siyasi bir teşekkül ola
rak ortaya çıkacağını söylemiştir. 

--···--····-········ .. ················-········· ....• 
VEFAT 

Darüşşefaka ve hukuk fakültesi eaki 
mezunlarından Galata gümrüğü Beşiktaı 

antrepoları başmemuru merhum Mehmet 
Alinin kızı İlhan Özberk üç aydanberi 
devam eden kalp hastalığından kur
tulamıyarak dün hayata gözlerini kapa· 
mııtır. Kız orta mektebinin son sınıfında 

bulunan ve arkadıişlarile hocalannın ve 
tanıdıklarının sevgisini kazanan ilhan bu
gün 1 1 buçukta Cağaloğlundaki hanesin
den kaldırılarak cenaze namazı Nuruos
maniye camisinde kılındıktan sonra Bey
kozda aile kabristanına götürülecektir. 
Kederdide valdesine ve tanıdıklarına ta· 
ziyet beyan ederiz. 

«Altınınız sizin olsun, biz yalnız en
Clüstride kullanılacak iptidai maddeler
le alakadarız. Almanya, parasız da ya
fanabileceğini isbat etmiştir. Eski iktı
aat sistemi ebediyen yok olmuştur. Bu
aünkü günde aslolan, bankalardaki 
servet değil, milletlerin iradesidir.» 
cevabını vermiştir. 

Donanma manevralar için 
lyonyen denizine açıldı 
Atina, 17 (Hususi) - Seyahatine 

devam etmekte olan kralın Cümülcine
ye vardığı, büyük tezahüratla karşılan
dığı buraya gelen telgraflarda bildiril
mektedir. 

l ______________ lk_i __ a_h_ba~p~ç~a_v_uş~l_a_r _____________ ./ 

ingiliz - Mısır müzak_ereleri 
Londra, 17 (Hususi) - lngiltere ile 

Mısır arasında başlayan müzakerelerin, 
Mısır tarafından ileri sürülen gayrikabili 
ltabul metalip yüzunden kırıldığına dair yın 
Ortaya çıkan şayialar, Mister Eden tara- tır. 
fından Avam Kamarasında tekzip olun· 

Kral askeri teftiş ettikten sonra Is
keçeye hareket edecek, oradan da oto· 
mobil ile Kavalaya geçecektir. Kral 
Dramayı da ziyaret ettikten sonra a

yirmisinde Selanikte bulunacak 

Yunan donanması 
Atina, 17 (Hususi) - Faler lima -

nında bulunan donaama yaz d,..niz 
manevralarının ikinci kısım programı
nı tatbik etmek üzere bugün lyonyen 

denizine açılmıştır 

muştur. 

Kahire, 17 {Hususi) - 500,000 Mı· 
•ır lirası sarfiyle lskenderiye civarında bir 
'-ava limanının vücuda getirilmesi karar
'-ttmlmıştır. 
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Bir sandal kazası 
Üç kadın, bir sandalcı 

denize döküldüler 

Şeker fiatları 
ucuzlayabilir 

Alakadarlar bunun 
mümkün olduğunu 
söylemektedirler 

Ekonomi Bakanı Celal Bayarın şe
kerin beş kuruş daha ucuzlatılması et
rafında tetkikler yapaldığı ~fındaki 
beyanatı büyük bir alika ile karşılan
mıştır. 

Atatürk Köprüsü 
----

Dün tecrübe kazıklarının 
çakılmasına başlanıldı 

Atatürk köprüsünün inf&lı hazır -
hkları filen başlamıştır. Köprünün va
zi esası resmi temmuzda yapılacaktır. 
Şimdi yalnız tecrübe kazıkları çakıl -
maktadır. Unkapanı köprüsü Sütlüce 
ile Eyüp arasına nakledilecektir. Yeni 
köprü yapılıncaya kadar yaya müna -
kaleyi durdurmamak için muvakkat 
bir köprü yapılacaktır. 

~izeli İsmail adlı birisinin sandalı 
ile Kasımpaflldan Cibaliye geçmekte o
lan Hikmet, Emine, Saadet adlı üç ka
dın Cibali önlerine geldikleri zaman 
İnhisar idaresinin motörü sandala çarp
mıf, sandal parçalanmış, yolcular ve 
sandalcı denize dökülmüşlerdir. San -
dalcı da, kadınlar da yetişen diğer ka
yıkçılar tarafından kurtarılmışlardır. 
Kadınlar fazla ıu yuttukları için bay -
gın bir halde Haseki hastanesine kal
dırılmışlardır. 

Şeker fiyatlarının kilo başına beş 
kuruş ucuzlatılması mümkün görül -
mektedir. latanbul piyasasında yaptı- Dayı ile Yeğenleri arasında 
ğımız tetkiklere göre İstanbulda iki} kanh kavga 

Paçavracı Selimi öldürenlerin 
muhakemesi 

nevi şeker kullanılmaktadır: Yerli ve Kadı köyünde Moda caddeıindc otu-
ecnebi seker. y hb" y f d d "k' k d . • . • .. ,,. . ran e ı ve usu a ın a ı ı ar eş 

Kılo başına 40 para gıbı cuz 1 hır Üsküdarda Nuhkuyusundan geçerler -

Bir çuval paçavra çalmak için bun
dan bir milddot evvel Sarayburnu ci -
vannda bir mahzende paçavracı Selim 
hocayı öldüren Abdullahla Serkisin 
muhakemelerine dün ağır cezada de -
vam cdilmiftir. 

karla sat~ yapılacak olursa ecnebi şe- ken ötedenberi kavgalı oldukları dayı-
kerini İstanbulda bugünkü piyasadan ları R 't ·· l · k "kı' · · d aşı on enne çı mış, ı sını e 
beş kuruş daha ucuza satın alabilmek yaralamıştır. Fakat bir aralık Vehbi da-
mümkün olacaktır. l" d b w k d R yısının e ın en ıçagı apmıtı, o a a-

y erli fekere gelince, yerli şeker de şidi ensesinden yaralamıştır. 
aşağı yukarı ayni vaziyettedir. Maliyet Nihayet polisler yetişmişler, bu 
fiatı bir parça daha yüksek olmakla kanlı boğuşmanın önüne geçmişler, 
beraber fazla istihlak temin ettirmek Raşidi hastaneye kaldırmışlardır. 

Ahdullahın Serkiale paçavraları çal
dıktan sonra Valde hanında Abdullahm 
metresi Saimeyc aaklattıklarmdan Sai
mcnin de gayri mevkuf olarak muhake
me edilmesi kararlaştırılmış, fakat Sa
imeyc, adresi bulunamadığı için tebli • 
ğat yapılamadıtı anlat'ılmıştır. 

Mahkeme reisi Suat Abdullaha met-
resinin nerede bulunduğunu sormuş, 
o da bilmedilini ifade etmiştir. Saime
nin araftırılıp duruşma günü muha -
kemeye gönderilmesi ve bulunamadı
iı takdirde acele olarak cevap verilme
li için müddeiumumiliğe müzekkere 
yazılmasına karar verilmin, duruşma 
bafka güne bırakılmıttır. 

suretiyle maliyet fiyatını azaltmak 
mümkün olacağı mütalcası aerdedil • 
rnektedir. 

Diğer taraftan bu yıl bütün memle
kette pancar mahsulünde görülme -
dik ve umulmadık bir bereket vardır. 
Mahsul en geniş tahminlr .... fo hilafına 
olarak yüzde yüz fazla olmuştur. F ab
rikalar her yıl dönüm başına alınan 
mahsule göre mukavele yapmışlar, 
yani müstahsile kartı her yıl bir dö -
nümden ne miktar mahsul alıyorsa o 
miktar pancar almayı teahhüt etmiş
lerdir. 

Halbuki bu yıl havalar müsait gitti-
Filistin bizden mal istiyor ği için bir dönüm tarla her yıl verdiği 

Tel'aviv panayırına komiser olarak mahsulün bir misli fazla mahsul ver
sfclen Türkofiı raportörlerinden İhsan miştir.Bu hesaba göre müstahsilin fab 
Faik latanhula dönmüftür. Verdiği rikaya veircceği mal kadar da elinde 
mahlmata sfSre Tel'avivde teşhir edi- malı kalacaktır. Bunun başka istihlak 
len nümunelerimiz çok ziyade alaka şekli olmadığı için mahsul çürümeğe 
colbetmiş o1duiu için Filistin ithalat - mahkumdur. 
çılan tarafından Türkofise muhtelif Eğer fabrikalar bu mahsulü de ala
maddoler hakkında bir çok talepler cak olurlarsa fazla istihsal suretiyle 
plmelc baflamıttır. Ofis bu talepleri maliyet fiatını azaltabileckl~rdir. Yer
ka?fılayabilecelr. firmalar ile temas et- li jfeker fiatlarının bu suretle de beş 
mektedir. kuruş inmesi mümkün görülmektedir. 

Cerrahpaşadaki inşaat 
Cerrahpap hastanesinde yapılması 

tekarrür eden bir çamaşırhane ve bir 
mutfaiın bu ay batında temel atma 
meraıimi yapılacaktır. Binanın keşif 
bedelleri 90 bin liradır. Bu binaların 
ikmalinden 10nra da iki hariciye pav~ 
yonun un infUUla başlanacaktır. 

EyUpte elektrik değiştirilmesi 
l'irk Anonim Elektrik flrketinden: 
l'8rt AJıonla Elektrik ŞltkeUnln Eyüp 

, mm&üaamda 1'01\IJ detiftirmesl halkın za
rarına olacalı 1Qlunda gazetelerde bir ta -
lmn bandialer mp-edllmiştir. 

IDektrllt Şirbtl bu yanlış havadisi tashih 

eder. 
VolWJ detıtm.eli ber hangi bir zararı mu

olp olmadıktaD bqka bundan Eyüp mü§te
rilerl 11Wade edeceklerdir. Çünkü, bu voltaj 
ıebd1ll münawbetlyle bütün 110 volUuk am
puller, hatıl pek kuUanılmıg olanlar bile, 
220 wltıuk yeni ampuller ile meccanen de
llfUrtlecell gibi abonelerce hlç bir masrafı 

Soyadı alma • • 
ışı 

Soyadı tescil muamelatı İstanbul
da bütün hararetiyle devam etmekte
dir. Nahiye merkezlerinde tahrirat ka
tipleriyle 41 ilk mektep muallimi tes
cillerin sür'atle yapılması için nüfus 
dairelerinde faaliyete başlamışlardır. 

Nüfus memurlan, tescil muamelele
rinin bir an evvel ikmali için mesai sa
ati haricinde bet altı eaat çalıfmakta
dırlar. 

Halka kolaylık olmak üzere mahal
le belediye mümessilleri nüfus daire • 
}erinden verilen birer defterle evleri 
gezerek ıoyadlarını tescil ctmeğe baş
lamışlardır. 2 Temmuza kadar soyad
larını tescil ettirmiyenlcr 5 liradan 15 
liraya kadar ecza görecekler ve hunla
ra soyadım bulunduklan mahallin en 
büyük mülkiye memuru verecektir. 

Kızılaym Bebek Sergisi 
mucip olmadan dhazlarm rezistansları ve 8 Ağuatoa 936 tarihinde Taksim bah· 
motörlerin boblnaJlan da tecdit edilecektir. sesinde Ecnebi kızılaylar Ye kızıJhaçlann 

• • • • ittirakile beynelmilel bir bebek (Kukla 
56 muallım Almanyaya gıdıyor Manken) aergiei açılacakbr. 
İstanbul, İzmir, Ankara ve daha bir · Sersiye iıtirak prtlan: 

çok vilayetlerden orta ve ilk tahsil 1 - SerıJde karikatürize edilmit kü-
muaDimlcrin'den 56 kişilik bir grup 15 bik, Artiatik, milli kıyafetli ve salon be
T emmuzda Alman mektebi muallim- ~ekleri tetfıir edilecektir. 

1 · 1 b" l"kt Al "d ki 2 - Bebekler alçı, karton prese, mum, eny e ır ı e manyaya gı ece er- . . . .. .. 
d

. Se h 1 5 k d d d tahta, bez vesaıre gıbı her turlu malzeme-

Bir kadm hırsız yakalandı 
Dün sabah saat 7,30 da Fenerde iki 

kadın hırsız yakalanmıştır. Fatma ve 
Hüsnüye adlı bu kadın hırsızlar F e -
nerde Camcı sokağında telefon müdür~ 
lerinden Niyazinin evine girmişler, bir 
miktar para, bir miktar eşya çalmışlar 
ve kaçmışlardır. 

Fakat bunlardan Fatma yakalanmıs
tır. Hüsnüye knçmıı!}tır. O da yakala~
mak üzeredir. 

Ağacamii çeşmesi 
Beyoğlu Evkaf müdürlüğü Ağa ca

miini tamir ettirmiştir. Camiin duvar· 
ları çok güze] bir şekil almıştır, fakat 
camiin duvarı dibinde b ir çeşme vardır. 
Bu çeşme belediyeye ait olduğu için 
dokunulamamıştır. Evkaf müdürlüğü 
çeşmenin harap halinin camiin güzel
liği ile yaraşık almadığını ileri sürerek 
müzeler idaresinden ve belediyeden 
bu çeşmenin ~mirini istemi~tir. 

Sokaklarda geçit yerleri 
Belediye sokaklarda yayaların bir 

taraftan diğer tarafa geçmelerine mah
sus olan yerleri çivi çakarak ve boya
yarak ayırmayı düşünmüştü. 

yapılan tecrübe muvafık netice ver
memiş ve geçit yerlerinin köprüdeki 
sarı renkli ~larla ayrılması kararlaş
tırılmıttır. 

Mihrace Köstenceye gitti 
Beş gündenberi fehrimizde bulunan 

Dagampur racası Sir Şimanol Stalvald 
dün sabah Taksime kadar bir gezinti 
yaptıktan sonra maiyetile birlikte Ro
mania vapuriylc Köstenceye hareket 
etmiştir. 

1 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıeceki nöbetçi eczanem fUD)ardır: 
latanbul cibetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (E
sat). Balm\öyüncle: (Merkez). Beya
zıtta: (Asador Vahram). Eminönün • 
de: (A. Minasyan). Fenerde: (Hüsa
meddin). Karagümrükte: (Kemal). 
Küçükpazarda: (Necati). Samatya Ko· 
camustafapapda: (Rıdvan). Şehremi
ninde: (Nazım). Şehzadebaıında: 

(Hamdi). 
Beyojlu cihetindelu1er: 
Galatada: (Asri İttihat). Hasköyde : 
(Yeni Türkiye). Kasımpatada (Tu • 
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Sarıyerdeki define hala bulunamacİi 
Sarıyerde define arama faaliyeti devam etmektedir. Dün akşam da geç 

vakte kadar bir teY bulmak mümkün olamamıştır. Bulunan paralar 3 - 5 
Mahmudiye alhnı ile bazı kristal cam parçalarıdır. Defineyi arıyan1arın su• 
kutu hayale uirıyacakları sanılmaktadır. 

Buğday fiatları 
düşüyor 

Son günlerde buğday fiatlarının art
masına sebep yağmurların ekinlere 
zarar vermiş olması düıfüncesidir. FR

Hilesiz Süt 
Belediye sütçülerin sıkı 
bir kontrola tabi tutulması 

için emir verdi 

kat alınan malumata göre zannedildi- H ilesiz süt satılmasını temin ıçıı\ 
ği gibi yağmurlar ekinlere zarar ver - sıhhat vekaleti bir talimatname hazır .. 
memiştir . lamış, bu talimatnamenin de hazır .. 

Bunun için bu hafta buğday fiatla- zamandanberi tatbikine başlanılmışti. 
rının düşeceği umulmaktadır. Talimatnameye göre hilesiz süt satan-

Fiatlar Ege mıntakasında da yüksel- lar güyümlerine hırmızı.ı_ kaymak aiti 
me alairni göstennit ise de Ziraat Ban- ve karışık şüt satanlar da sarı ve xe· 
kasının H,5 kuru,a piyasaya buğday til etiket yapıştıracaklardı. 
vermesi bunun önünü almıştır. İstanbulda bütün sütçüler kırmızı ee 

Mersinde yeni mahsul piyasaya gel- tiket taşımaya başladılar. Hiç sarı v49 
rneğe başlamıştır. Diğer vilayet borsa· yeşil etiket görülmüyor, herkes de la-
1arında buğday fiatlan düşmeğe başla- tanbulda hileli süt satışı yapılmadığına 
mıştır. hayret ediyordu. Vaziyet belediye • 

Dün şehrimizde Anadolu, Trakya nin nazarı dikkatini celbetmiş, bütün 
ve limanlarımızdan mühim miktarda tübelere sütçülerin sıkı bir kontrola 
buğday ve diğer gıda maddeleri gel • tabi tutulmaları emredilmiştir. Kırın~ 
miştir. zı etiket kullandığı halde ıütü bozuW 

Buğday; Anadoludan 105 ton, ve hileli olanlar hakkında talimatna .. 
T rakyadan 48 ton, limanlarımızdan me ahkamı tatbik edilecek ve bunlaı 
257 ton gelmiftir. tiddetle cezalandırılacaklardır. 

Buğdaydan ~k.a Anadoludan: Etiketsiz guyum kullanılması da\ 
1090 kilo beyaz peynir, 2264 kilo ka- menedilecektir. 
şar, Trakyadan: 18108 kilo beyaz pey- ----------
nir, 9520 kilo kaf8r peyniri gelmiştir. Tapu ve Kadastro 

Buyıl yapllacak ada eğlenceleri 
Adaları l'Üzellettirme cemi,.etinden: 

1936 Şenlikler '9 müsabakalar Proiramı 

tesbit edilmiştir. Protram ıudur: 
21 Haziran 938 (Büyükadada) konser ve 

mevsim açılışı. 28 Haziran 936 <Pazar) Mer
kep yarışı. 4ı Temmwıı 938 (Cumartesi) Lüna 
Parkta garden part1. 11 Temmuz 936 <Cu
martesi) Deniz JUll1 ve etıenceleri. 25 Tem

muz 936 <Cumartesl> Denizde gece şenllkleri 
21 Atusto3 936 <CUma> Çiçek sergisi 22 Atus
toa 936 <Cumarte.ı) Çiçek sergisi, 23 Atus
tos 936 <Pazar) Çiçek aava§ı ve serıt SO 

Ağustos 936 (Pazar) Balkan Festivali 5 Ey

lül 936 <Cumartesi) Adalarda ve Boğazda 
vapur cevelanı, 

Bu proğramdan gayri Heybelladada 
15-20-25 Turluk ayn ayrı üç Bisiklet yarışı 
yapılacaktır. Bu yarl§lann tarihleri ileride 
gazetelerde llan olunacaktır. 

muamelitmda isllhat 
Tapu ve kadastro muamelatında yapı}.. 
ması kararlaştırılan islahat temmuz • 
dan itibaren tatbik edilecektir. Tem • 
muzda tapu ve kadutro idaresinin ye-
ni kadrosu da gelecek, şimdiye kadar 
ücretle çalışan kadastro memurları da 
temmuzdan itibaren maatla çalı,a • 
caklardır. 

TAKViM 

Rumt sene 
1362 -Hrtır 
44 
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Resmi sene 

11136 

PERŞEMBE 

Arabt sene 
13.55 

Hazır an 
5 

ran). Sanyerde: (Osman). Şiılide: V • t" • • 
(Kurtulut). Taksimde: (Garib, Limon- erem Cemıye mm yem pavyonu 

ır. ya at , ay a ar evam e e- · 1 b· ı· . den yapı a ı ır. 
cektır · 3 _ Boylan 80 antimetreyi geçmiye· ~-AHA~ Rebiülevel\ :~~ 

Halkevi orkestrası 
Beyotıa Ralkmnden :Halka klasik gnrp 

muaUdslnl yaymak için, Evimizde bir orkest
ra teşkil edilmlttlr. 

Orkestrada eaıabilecek her amaWre Evl
mla açıktır. cumartesi günleri saat 15 ten 18 e 
bdar Ev direktörüne müracaat olunmalıdır. 
Amatörlerin tıJmeW yardımlannl beklerla. 

cektir. Verem Mücadele Cemiyetinin E-
4 - Bebekler nihayet 28 temmuz ak· ciyan). renko"y sanatoryomunda yaptırmakta 

Oaküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
ıamına kadar aergi tertip bey'etine gön· ) H b J"d oldugwu 40 yataklı pavyonun inşası bir Büyük.adada: (Merkez . ey e ı e: 
derilmelidir. -'- M kk" h d iki aya kadar ikmal edilmi"' olacaktır. 5 - Bir müsabaka teTtİp edilecek ve (Yueuf). Kadaöy uva ıt ane e: T 

(Saadet). Kadıköy Söiütlüçeımede: Cemiyet iyi bir gelir membaı temin et-
kazananlara para ikram!yeei verilecektir. I 

6 _ Tethir edilecek bebekler bilahare (Oaman HulGsi). Oaküdar akelebapn• tiği takdirde Üeküdarda da bir dispan-
aahiplerine ıeri verilecektir. 'L-d_a_:_C,;.M_er_k_ez.,;).._. ________ -1 ser açacaktır 

8 i>O 27 6 24 
4 ~8 2 07 _.:__ ______ _ 

Y . ı. . ı v d lkindı Akşam - - -· :::;, ıu. S. U . .:ı . D. 
c. . 4 31 8 32 12 

1 ~ l 14 16 15 H 

s. , ıJ. 
2 \ 4 

43 21 47 I 
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·' HABERLERll MEMLEKET 
Ceyhanın iki mühim l Bir jandarmamız 

Memlek tte genç ik 
spor hareketleri 

ihtiyacı var·. 
Biri ticaret ve zahire borsası, diğeri orta mektep. Bu 
· iki müessese açılırsa Ce)hanlılar çok sevinecekler 

şehit edildi 
izini kaybetmiş bir çete 
tesadüfen bir mağarada 

bulundu ve elebaşıları 
öldürüldü 

Mu~ (Hususi) - Senelerdenberi 
Erzurum, Bingöl, Muf, Erzincan vila· 
yetleri dahilinde ~ekavet yapan ve u -
zun zamandanberi izini kaybetmiş o -
lan Şorikli Hasan çetesi yeniden nıey4 
dana çıkmıştır. 

İzmirli futbolc:ular vapurdan çıktıktan sonra bir arada 

Ceyhandan bir görüniiJ 

Bu çetenin Çoban Mehmet adlt Lir 
e1ebaşısı ise dört efradının ve Hasan
Ia karısının Oğnut nahiyesinin Yek • 
mal köyüne gelip bir mağaraya gizlen
dikleri anla,,ılmıştır. 

Ceyhan (Hususi) - 54,:~00 küsür vardır. Bunların ikisi Ziraat bankası 
nufuslu olan Ceyhanın iki mühim \le- biri de Osman1ı bankasının şubeleridir. 
ye ihtiyacı vardır. Bunlardan biri bir Hali faaliyette bulunan 4 çeltik, 3 de 
Ticaret ve Zahire Borsası diğeri de bir çırçir fabrikası yaz :kış ~alışmakta ve 
orta mekteptir. binlerce amele bu sayede geçinmek -

Bingöl vilayetinden sayım yoklama
sına çıkan bir memurla 3 jandarma ka
çak ve gizlenmiş koyun bulunup bu -
lunmadığını ararlarken bu mağaray
da girmişlerdir. Çete efradı karşılarır 
da memur.1a jandarmaları görünce he-1 
men ateş açmışlardır. İlk ateşte jandar
malarımızdan biri şehit olmuş, diğer 
iki jandarma da bu ateşe ate~le müka
bele etmişlerdir. 

... yon Uaed ıporculan 

Ceyhanm başlıca mahsulleri arpa, tedir. 
buğday, çeltik ve pamuktan ibarettir. Ceyhan ve köylerinde tam devreli 
Ayas ve Mersine senede 59,000,000 7 tane ilk mektep vardır. Ceyhanın bu 
kilo arpa ve buğday, 37,000,000 kilo kadar kalabalık nufusuna ve ilk tahsili 
pirinç ve 19 milyon kilo da pamuk ih- ikma1 eden çocukların çokluğuna rağ
raç edilmektedir. Bunlar borsada mu - men elan bir orta mektebi yoktur. 
amele görmediği için bittabi fiyat fark- Ceyhandan yüz.1erce talebe de civar 
larından halk istifade edememektedir. kazalardaki mekteplere gidip okumak-

Ceyhanda mühim sermayeli bir çok tadır. Burada bir orta mektebe şı~det
ticarethanelerden başka 3 de banka le ihtiyaç vardır. 

---~----------..-·o+_.----------~~ 

Müsademe esnasında çetenin en mü
him unsurlarından biri olan Çoban 
Mehmet ölmüş, fakat çete reisi Ha -
san ile karısı ve dört avenesi kaçmış
lardır. 

Çetenin takip ve derdesti için Bin -
göl, Suluhan, ve Çapakçuidan müfre
zeler çıkarılmıştır. Çetenin bir iki gün 1 
içinde yakalanacağı umulmaktadır. 

lzmitte hususi muhasebeye 
geçen memurlar 

Çanakkale bağlarında hastalık 
çıkb 

İzmit {Hususi) - Bina ve arazi Çanakkale (Hususi) - Ziraat u -

Balıkesirde iki 
yıldırım düştü 

Bir kişi öldü, bir kişinin 
yalnız bacağı yandı 

ICaraman sporculan 

~ergilerinin hususi muhasebelere dev- mum müdürü Abidin ile Trakya umu
ı·olunması üzerine, burada, 73 maliye mi müfettişliği ziraat müşaviri Ömer 
memuru, lzmit hususi muhasebe kad- Zihni şehrimize gelmişler ve Eceabat 
rosuna geçmiştir. Bunlardan dördü kazasındaki göçmenlerin zeriyatını 
tahsil müfettişidir. Bir kısmı da, tah- tetkik ettikten sonra kara yolile lstan-

. 
Balıkesir (Hususi) - Bir kaç gün-

denberi devam eden yağmurlar esna -
sında iki yere yıldırım düşmüştür. Yıl
dırımlardan biri Türkdili gazetesi mü
rettiplerinden Faize isabet etmiş, der
hal öldürmüştür. Diğeri de Hamidi
ye mahallesinde oturan bir kadına 

rastlamıştır .. Fakat harika nevinden ka
dın ölmemiş, yalnız bir bacağı yanmış-

lzmir (Hususi) - İzmir muhtelitinin ler. 935 seneainde Zonguklak futbolcula· 
Viyanalı sporculara kar§& aldıkları sevin· rının antrenörlüğünü üzerine alan eski fut
dirici netice İzmir muhtelitinde ne kadar bolculanmızdan Refik Osmanın bu itten 
müsait bir tesir bırakmıı iııe futbol fede • ,2 ay sonra çekilmesi üzerine Zonguldakta 
rasyonile İzmirli idareciler araııında yapı - spor hareketleri tamamen ortadan kalk • 
lan münakaşalar da o kadar menfi bir le • .mış gibidir. 

sildardırlar. bula gitmişlerdir. 

Kaşta sünger ave1hgı 
* Ayvacık panayırı bu yıl geçen se

nelere nazaran çok kalabalık olmuştur. 
Panayırda çift hayvanları yüksek fi -
yatla ıatılmı~tır. 

air yapmıştır. Vahabın olimpiyat kampına , Bir aaha temini için ali.kadar makamlara 
davet edilmemesi burada hayretle knroı - yapılan müteaddit müracnatlardnn da he • 
lnnmıııtır. İstanbul, İzmir maçının yarıda nüz bir semere hasıl olmamııtır. 

Kaş (Hususi) - Kazamıza gelip 
sularımızda sünger avlıyan Marmaris
liler, burada 15 bin lira tutacak kadar 
sünger avlamı.,lardır. Avcılığa hal& de
yam etmektedirler. 

* Lapseki bağlarında Mildyu deni· 
len hastalık bat göstermi~ ve hemen bii
tün bağları harap etmiştir. Bağ sahip
leri endif?e içindedirler. 

knlıne.sı çok yanlıı bir şek.ilde tefsir edil - Eskiden mevcut olan bir futbol sahası .. 
miştir. İzmirli sporculara riyaset eden nın ortasından timdi tren geçtiğinden bu4 
Suat lzmirde kendisini karııılıyanlnra de - rada mnç yapmak imkanı kalmamııtır. 
mi~tir ki: Türkiyenin diğer ıtehirlerinde lik maç-

Adapazarı ve lzmitliJerin 
istekleri 

lzmit (Hususi) - İzmit ve Adapa
r.arı halkı lstanbuldan olduğu gibi A
dapazarından da bir tenezzüh treninin 
İstanbula hareket ettirilme9ini i~te .. 
mektedirler. 

Konya Ereglisinde piyango 
talihlileri 

tır. «- Evvelce teebit edilen tartlar arasın• 
fırtınadan sonra nohut iriliğinde ,da her mıntaka 16 oyuncu ile bu turno -

üç defa şiddetli dolu yağmıştır. Hasa- vaya iştirak edecek~i. lstanb.~l iki. maçta 

t beıl. d w "ld" y w l d 18 oyuncu oynatu. Bıze karşı uç yem oyun· 
ra ı egı ır. agmur ar evam et- d h k. _ _ı· 

k d
. cu a a oynatma ıstcaı. 

me te ır . 
Ereğli: Konyada (Hususi) -Tay- ---.--.-.·-.-.-- --

yare piyangosunun büyük ikramiyesi B Balıkesırde ıkı koy arasında 
İtiraz ettik. Federasyon nazarı dikkate 

aldı. Fakat çok pyanı teessüf tür ki latan -
bul futbol ajanı lzmiri İstanbuldan farkla 
küçük görerek bazı yersiz sözlerle bize 
meydan okudu. Ve malum netice bu su • 
retle meydana geldi. 

Ereğlinin Ayrancı nahiyesinden köy kavga 
katibi Mehmet, Hasan ve Eyübe çık- Balıkesir (Hususi) - Balıkesir -
mıştır. 19 uncu tertibin büyük ikrami- Edremit şosesi üzerinde Ergama kö -
yesi olan Ô ıncı keşidede 200000 lira yü ile Alanya çiftliği halkı arasında bir 

19 mayıs mektebinin müsameresi da ayni talililere çıkmıştı. kaYga olmuş, neticede Ergamalılnr Cim Londoı Dinarlıyı çağırıyor 
Samsun (Hususi) - Samsun ilk - b" . tarafından atılan bir kurşunla Alanya Afyon {Hususi) _ Sınıflar arasında 
k 1 d f 1 Manasız ır emır ı ı d d s me tep eri içerisin e en az a mümta- çiftliğinden De i marn ama ı inan yapılan futbol maçları şampiyonluğunu B 

ziyet gösteren 19 Mayıs ilkmektebidir. Alpullu (Hususi) - Alpullu şeker ağır surette yaralanmı~tır. Yaralı der- şubesi kazanmıştır. 

1
Mektep ba.şmuallimi Galip Naşit ve fabrikasında müstahdem amelelerle us- hal hastaneye kaldırılmış ve işe miid- Afyonda lik maçları yeni ha lamıştır. 
heyeti talimiyenin yardımile vücu - talann oturdukları fabrikaya ait ev - deiumumilik vaz'ıyet etmiştir. Yapılan ,Lik maçlarına yedi klüp iotirak edecektir. 

de getirilen himaye heyeti mektepte lerin bahçesine mevsimine göre bazı tahkikata göre bu silahlı çarpışmaya Dinarlı Mehmet Afyonda bulunmakta
bulunan pek çok fakir çocuğa yapıl - sebzeler dikmekte idiler. sebep Ergamalıların Alanya çiftliği dır. Yunanlı Cim Londoı Atinada bir maç 
ması icabeden Azami yardımı yapını~ Fabrika amirlerinden biri bir emirle halkına ait bir tarlayı zorla ekmek is- yapmak üzere Dinarlıyı davet etmiştir. Di-
ve bir çok talebeyi giydirmiştir. bunları bahçelerden söktürmeğe baş- tcmeleridir. narlı Mehmet henüz bir cevap vermemiı-

Mektepten bu yıl mezun olan tale- lamı~tır. Bu meyanda bazı ustaların tir. 
'beıerin verdiği müsamere de çok güzel bahçesinde yetişmiş olan çiçekler de Kaştan Meise hayvan sallldı Karaman Sporculan 

olmuş, ve miniminiler temsil ettikleri söktürülüp attırılmıştır. Ameleler bu Kaş (Hususi) - Kazamızdan Me- Karaman (Hususi) - İdman Yurdu ıpor 
Çiftçi piyesinde büyük muvaffakiyet manası olmıyan memnuiyetin kaldırıl- is adasına bol mikdarda hayvan sevke- cuları burada sık sık maçlar tertip ederek 
göstermişlerdir. masını dilemektedirler. dilmiştir. halka spor zevkini aşılamaktadırlar. Ka -
::,==~===ı========--================================== ,ramanda spor çok kısa bir zamanda inkişaf 

Pazar Ola Hasan e. Diyor Ki J ,etmiştir. Yakında sporcularımızın Türki -
--·- yenin sayılı kafileleri arasında yer alacağı 

_ fpttin mi, Hasan Bey • . . . Dedikodunun bir hu • ı . . . Ve kendisinin bunu te-ı Hasan Bey - Al, sana bir 
ciğim? iunirde bir doldor ..• talık olduğunu., davi edeceğini iddia ediyor • dedikodu mevzuu daha! 

muti 

umulmaktadır. 

' Yanda Kalan Lik Maçı 

Lik maçlarına havanın yağışlı olmasına 
rnğmen devam edilmiş ise de oyun yanda 
bırakılmıştır. 

Akyeşil spor ile Hereke spor arasında 
)'apılan hu maçta Akyeşilliler sahayı ter• 
ketmişlerdir. 

Zonguldakta Spor Sahası Yok 
Zonguldak (l lususi) 7.onguldak 

geçnleri sahasızlık yüzünden futbol maç -
ları ve spor hareketleri gösteremediklcrİn· 
den dolayı çok müteessir bir vnz.iyettedir-

ları bitmek üzere iken Zonguldaktn bu se· 
ne lik maçları dahi yapılamamıştır. 

Zonguldak gençliği bu vaziyetten çok 
acı duymaktadırlar. 

--.....--- .-..----~--·--------,~-----

Hadiseler 
8f$lSınd 

Tipler 
-9-

Bu bir kaptandır: 
Yolda rastladığı bir kadınla 

tanıştığını anlatır: 

nasıl 

- Uzun bir boy, narin bir endam; 
hani Gülcemal nasıl; tıpkı onun gibi 1... 
Ben snncaktan geliyordum, o iskeleden 
göründü. O, tam yolla ilerliyordu, ben 
de öyle.. O yakla~tı, ben yaklaştım. O 
geçti, ben de geçtim. Geçerken şöyle 
yan gözle bir bayrak ae1iımı verdim .. 
Baktım: Selamı alıyor... Hemen tomis· 
tant Hiç tereddüt etmeden yanaotım: 

- Bayan, dedim. Protika almadan 
yanına geldim amma kabahat bende de· 
ğil; kalbimde birdenbire bir poyraz 
patladı da puslayı şaşırdım. 

Fırtına kopacak diye korkuyordum 
amma; korktuğuma uğramadım. Yüzü, 
Marmaranın yüzü gibi ıakin cevap ver
di: 

- Olabilir, bunun için size darılma• 
dım, ben de sizi uzaktan görür gönnez 
beğenmiştim .. 

Hepsi bu iste. gemiyi şamandıraya 
bağlar gibi kolumu koluna geçirdim. 
Biraz ev\ el her ikimiz de tek iken nz. 
znmanda birlesmiş bir filo olmu!\luk. 

Küpeşte küpeşteye yaslandık, aşk 

bize klavuz oldu .. 
- Dütl 
Allahını seven artık bizi tutmasın 1 

lMSET · 



6 Sayfa 

SIHHİ BAHİSLER-

Ruh hastalarından 
müpteliları • 

eroın 

* * Paşa zade bir genç tanıdım; evimi soymuş ve yakalanmışh. Timar
hanede bir Meslek Mektebi talebesi ile görüştüm. "Artık bıraktım" 
dedi, fakat çıkınca yine başladı ve veremden öldü. Kollej mezunu 

bir delikanlı gördüm ki mel'un zehir yüzünden bütün 
bir aileyi perişan etmişti 

·-~~~~~~~~--~~ 

Yazan: Doktor Etem Vassaf 
Keyif veren zehirler arasında eroin en 

•on sahaya çıkanıdır. Keyif tiryakileri
nin morfinden usanıp kokaine sarıldıkları 

've nihayet onu da bir tarafa bırakarak çeş
ni değiştire değiştire eroin iptilasın& uğ -
ıadtklarını görüyoruz. 

Genç yaşlarının ateşli kanlarını uyuş

turacak her zehire baş vuran bu alışkanlar 
birer ahlak delisinden başka bir ıey de • 
ğillerdir. 

Çoculduğundanberi inatçı, geçimsi:z. 
kavgacı, mektep kaçağı, küçük birer do • 
landırıcı tipi halinde büyüyen bu yaramaz
lar cemiyetin içinde birer kara lekedir. Ze· 
bire susamıı kanlarile alıştırdıklan bu ke
yif zehirlerile kendi cezalarını gene kendi
leri vermiı oluyorlar. Devamlı bir iıe san
lamıyan bu mariz ruhlu zehir kurbanlarına 
colt defa en ıonra hastane ve hapishane 
koiuılarında tesadüf ederiz. İradesizleri 
büıbütün aptallaıtıran, uyuşuk ve miskin, 
10kakta ıüründüren eroindir. 

Eroin · hekimlikte kuvvetli ökıürüldet • 
de teıkin edici ha11aıından iıtifade edilen 
ve bu da miligramla en az verilen bir iliç
br. Tıbbi miktarını bilmiyen. düfiinemi • 
yen keyif ıahipleri dejenereler bu miktarı 
ıramlarla hesap ederek kullanıyorlar. En
fiye çeker gibi burun deliklerile dimağa in
tikal eden eroin tozu tatlı ve hafif bir ne
eeden ıonra dimai hücrelerini uyuşturu • 
yor. Hareketi durduruyor, ifraz auddele • 
rinin faaliyetini güçlettiriyor. KulJananlar 
yemeden, içmeden kesiliyor ve pek kısa 

bir zaman kullandıktan sonra müthiş bir 
safiyete uğrayorlar. Zorla aptallık ve mis· 
kinlik aatın alan bu ahlak ve keyif delile
rinden bir genç ile konuştum. Hırsızlık 

yapmak üzere evime giren ve nihayet ya• 
kalanan bu genç orta tahsili yaptıiı sırada 
alııtıiı bu zehir yüzünden imtihanlarını iki 
sene üıtüste veremeyip mektepten ko • 
;nılmuş eski paşalardan tanınmış 

~ir zatın bedbaht bir çocuiu idi. A 
nasından ve akrabasından aldıiı paralarla 
sünde 3-4 grama kadar kullandığı eroini 
Ntın aldığını, fakat nihayet bu parayı ve
remiyen ailesine muğber olarak hırsızlığa 
başladığını söylüyordu. 

ilk hırsızlığa tanıdık ve yakın aileler 
arasında baılamış ve bir müddet nazarı 

Cffkka1i celbctmedcn devam etmif ve o 
zaman da eroin tiryalc..iliği eline havadan 
fazla para geçtiği için fazlalaşmıf. Ve ni
~ayet bir ıün yakalanmış. Hapishaneye, 
oradan da timarhaneye aevkedilmiş, altı 

ay tedavi ve tecrit edilmiş, çıktığı zaman 
bir daha kullanmaa)ağa yemin etmiş. Fa
kat arkadaşları. eski ve kötü itiyadı yeni • 
den bu zehirle onu karşılaştırmış .. Tabii 
yeniden hırsızlık ve yeniden mahpus ha
yatı başlıyor ... Niçin ve nasıl alıştığını sor· 

dum. 
- Arkada§lar yüzünden dedi, anlat • 

mak istemedi. Onu tanıyanlardan sonra· 
dan öğrendim. Bir kadın tarafından red
dedildiği için izzeti nefıi lurılmıı, o ıuku • 
tu hayal bu yola ıevketmiı. 

Genç. temiz giyinm,. bu delikanlıya 

hırsızlık ettiği evimde kötü zehir itiyadı • 
nın tedariki için yaptığı bu menfur hare· 
ketine mukabil kahve ikram ettim. Ve 
keyif için aençliiini. ıerefini feda ettiiin· 
den dolayı bndiıine çok acıdım. 

Bir ıün timarhanede (eroin) kullandıiı 
için babasının elile yakalanarak yatınlan 
bir meılek mektebi talebeti ile görüfiiyor• 
dum. 

- Ben bile bile aptallıia aııkım. Bu 
ııeh'iri kullandıkça aptallatıyorum. Ders, 

iı. aile muhabbeti. istikbal hiç bir teY ıö· 
züme gözükmüyor, varsa da eroin. yoksa 
da eroin... Babam eaııki bana iyilik olaun 
diye buraya bıraktı, dedi. 

- Kurtulaml)'acaiını ma zannıediyor• 

ıun. 

- Kurtulabilirim zannediyorum. Fa • 
kat artık it itten ıeçtilcten ıonra. Ciier • 
lerim de zayıf, iki defadır kan kustum. Es
kiden pehlivanlık bile yapardım. Arka • 
daşları hep yenerdim. Fakat fimdi iki pa· 
ralık zehir beni yıktı. Ne yapayım, nasıl vaz 
geçeyim diye kaç bin defa düıündüm, ol
madı, olıiluyor i,te. 

- Burada tedavi edildikten sonra ar
tık tamamile vaz geçeceğine ıöz verirsin. 
Ve işine başlaraın. Fena arkadaşlarından 

da vaz geçersin. Biraz iradeni kullanırsan 
kurtulursun. 

- irade kaldı mı ki bizde ... Arkadat • 
lar arkadaı değil, belalı adeta... Para bu
lamadıiırn zamanda onlar borç eroin ve
ıiyorlar. Almamazlık edemiyorum. Bor • 
cumu ödemezsem olmuyor. Borcu öde • 
mek te gene eroini vermekle ıart... Jşin 
İçinden çıkabilirsen çık. 

- Başka bir yere Anadoluda bir köye 
gidersin. Mesleiin seni geçindirir, orada 
eroini bulamazsın. Yavaş yavaı hem sıh • 
hatin düzelir, hem de zehir belasını unu -
tursun dedim. 

Solgun, toprak renkli yüzünü bana doğ-

CÖNÜLiSLERi 
Tecrübesiz 
Bir kızın 
Endişesi 

c Tecrübesiz bir kızım. Son zaman • 
.. Na bir ıençle tanıttım. Beni ıevdiğin· 

İlen bahıediyor. ikide bir buluımamızı, 
•ezmeie gitmemizi filin teklif ediyor. 

Ben reddediyorum. Çünkü ne yapaca • 
iımı bilmiyorum. Acaba doğru mu ya• . 
pıyorum)» 

Cüney 

Ba tecrübem kmn endİfesinİ anlıyo
rum. Daha ne MWmİf, ne de aevilmenin 
laeyecanım tatm11tır. Hayatında ilk defa 
Wr erkekle tanıtıyor. Seri hareket etse 
neti kaçıracağından korkuyor. Yu • 

mupk davranaa bir ıaf yapacaimdan 
telita dÜfÜyor. Bir türlü karar yermj. 

,or. Gençler ekseriya bu toy çocukla • 
nn ıafWdanndan, tecriibeıizliklerindea 

istifade ederler. Onlan iradesiz bir kuk
la ııöi öteye beriye ıürüklerler. Lü • 
~uz yere teıhir eder ve istikballerini 
•örletirler. 

Sen de kızım acemi bir çocuğa benzi. 

rorıun. Erkeklerin aözlerine, vaatlarına 
kulak uma. Hele randevuya, yalnız 

ıezmelere kat'iyyen silme. 

* «Yaıım 27. 24 yaşında bir genci se-
viyorum. Onun da beni ıevdiğini anlı -
yorum. Fakat hislerimizi birbirimize bel
li etf!temeie çalııtığımız aşiki.r. Şimdi o
nun bir baıkaaile alakadar olduğunu 

iıittim, iirendim. Fakat 1caçamadım, u· 
nutamadım. Unutmak istiyorum, ne ya
payım">» 

Y. Sezer 

Bu ıenç belki aizden ümidi kestiği 

için bafkuile alakadar olmağa mecbur 
olmutlur. Belki sizin ona kartı alika 
duyduğunuzu bilse ve cevap~ kalmı • 
)'&cağına emin olsa, ıize sevgi.ini aöyle
mekten de çekinmezdi. Binaenaleyh bir 
defa onu bu noktadan 1oklayın. Hisle
rini öğrenmeğe çalıtm. Size kartı li -
kayta, yahut alakadar olduğu kızı sevi
yorsa, o vakit tedbir ahnağa, yani ken
dinizi onun teairinden kurtannağa çalı
tın. Bu da o kadar ıüç bir ıey değildir. 
Onun muhitinden uzaklaıın. Bir müddet 
ıörmeyin ve 1öriipne7ia. Zaman hep • 
ıini unutturur./· 

)'EVZE 

'ION : POITA .. Huinn 18 

Tarih ilimlerini 
şaşırtan bir eser 

"Son Posta,, nın müsabakas~ · 

40 Tarihi Vak'a ve 40 fdrihlTablo 
Sümerlerin aşk ilahesine ait 
kabartma, bir çok müna

kaşalara yol açb 

27 - T errör devri 

İngiltere tarih alimlerinden Mister 

(Sydney Burney) in muhafaza etmek

te olduğu kabartma bir resmin mecmu

alarda neşri lngilterede tarih alimleri 

arasında münakaşalar çıkarmıştır. 
Kabartma resim, ~siz sayılacak bir 

ehemmiyettedir. Yalnız bu resme ben

ziyen, fakat ondan daha küçük olan bir 

plaka, Luvr müzesinde de vardır. 
Resim Sümerlerin aşk ilahesi lştarı 

temsil etmektedir. İlahe kanadıdır. 
Başında kıvrılmış yılanlardan müte

şekkil bir başlık vardır. Ayakları, kuf 

ayaklarıdır ve çömelmiş iki aslanın 
sırtına dayanmaktadır. ilahe ellerinin 

her birinde ölçü için kullanılan bir asa 
tutmaktadır. Bunların adaleti temsil 

ettikleri ve esatirdeki terazinin yerini 

tuttukları anlatılmaktadır. 
Ancak bu nokta henüz layıkiyle te

vazzuh etmemit bulunuyor. 
Bu kabartma resmin Sümerlere ait T erreur büyük korku. yılaınlık. dehtet 

J ı d w l . hk"k J · manaıınadar. Büyük Franıız ihtilllinin en 
o up o ma ıgı mese esı ta ı o un • d h 1. d . b d il • . .. . k .. . e tct ı evnne u a ver mıttit. 
mut. ve bu nokta uzerınde artı fUp- On alı L · :..ı d"I · · p 
h k im 

' lDCI ıaı KIUD e 1 mııtti. ruqa 
e a amıttır. L ı F h ·ı•- · p . . . .ara ı ranaaya arp ı au etmıt. ruıya or-

Kabartma resmın ımalınde kullanı • dulan Fıaneu: topraklaıtna ıirMıti. Bu-

Kabartma 

lan madde uzun uzadıya kimyevi tah

lillere tabi tutulmuş, ve bu maddenin 

o zaman kullanılan bir madde oldu-

ğu anlaşılmıştır. Sonra eserin bedii de

ğeri de fevkaladedir. Resim, son dere

ce canlıdır ve muhteşemdir. 
Kimyevi tahlil, eserin dış kabuğu

nu hreat bilen krallık taraftarlan, oah.il 
köylüyü kandırarak cumhuriyet aleyhine 
)'er yer İsyanlar çıkartmıılardı. Bunun Ü • 

zerine milJi meclis bir taraftan 18 yaıın • 
dan 25 yafllla 1cadar bütün vatandaılan si
llh altına çağırdı. Diğer taraftan «ihtilal 
mahkemesi» ne sonsuz bir salahiyet ver • 
di. 1 7 eylul 1 79 3 te kabul edilen bir ka
nuna göre bütün F ransada bütün tüpheli 
ıahıslar tevkif edilerek mahkemeye verile
cekti. Tavır ve hare1cetleri, muhabere ve 
münasebetleri, söz veya yazılarile iıtibdada 
taraf tar veya hürriyete düşman olduğu his
sedilen herkes şüpheli adam sayılacaktı. 

Bu mühim ifadeli kanun tiddetle tatbik e

dildi, ihtilal ricalinin birbirlerini boğazlat
masına alet oldu ve Fransız ihtilali tarihin
de çok kanlı bir devri, T erreur devrini aç
tı. Evvela, ihtilal rüesasından gazeteci 
Maranın Kan ıehrinden, yani Jirond isya -
nının merkezinden gelen bir kız tarafından 
öldürülmesi üzerine Jirond meb'uslarından 
2 1 kişi tevkif edildi ve kendilerini müdafaa 
bile ettirilmeden idama mahkum oldular. 

Bunlardan biri mahkeme huzurunda han • 
çerle intihar etti. Yirmi meb0 us başlan ke
silinciye kadar Fransız ihtilalinin marşı o
lan «Mnrııeyycz» i söylediler, ve bununla 
vatana ihanet suçunu reddettiklerini gös • 
terdiler. 

nun son derece eski olduğunu isbat et- Bir kaç gün sonra nazırlardan Rotanın 
tikten başka onun yavaş yavaş kuru- karısı Madam Rolan idam olundu. Bu ka
yan ziftten yapılmış olduğunu da mey-

dana çıkarmış bulunuyor. amelelerin ekserisi tozlarını kokladıklan 
Eserin Sümerde hükümran olan için bu zehire alışmışlardı. 

Hamorabi devrine tekaddüm eden Bir vak'a daha biliyorum. 
Larsa hanedanı devrinde yapıldığı tah- Bir kadın hastam vu. Sinir buhranları 
min olunmaktadır. geçiriyor. Üç ıenedenberi başlıyan bu .lcriz-

F akat eserde en çok göze çarpan lere başlıca aebep olarak oğlunun eroin •· 
nokta, iki tarafında görülen, baykuş • lışkanlığı olduğunu ıöyledi. 
lardır. Gözleri dolu dolu. Bir gün yine bir buh-

Baykuş, Yunanlıların Atene, Roma- ran geçirmiş .. Oğlunu Beyoğlunda bir e • 
hların Minerva namile tanıdıkları i]a- roin bezirginından eroin alırken polisler 

henin remzidir. Sümerlere ait olan bu yakalamışlar, bana geldi. 

kabartma Minervadan nice nice zaman 

evvel yapıldığı için, baykuşun burada 

görülmesi bütün ilim adamlarını şaşırt
mış ve bunlar kendilerini tarihin bir 

muamması karşısında saymışlardır. 
Çünkü bu vaziyet Yunanlıların bu 

remzi, Sümerlerden aldıklarını göster

mektedir. ---·-------·-... ·--·· ...... ·----·-' 
ru çevirdi, nemli gözlerini gözlerime dik

ti .• 
- Dediğin gibi yapacağım doktor. Ar

tık bu zehiri bırakacağım. Söz veriyorum. 

Bir gün beni kurtulmuş göreceksin diye 

vadetıi .. 

- Bu onun dördüncü defa yakalanışıdır. 
Dört defa hastanede yattı, çıktı. Fakat iti
yat gene eski itiyat. Günde bet lira bu ze
hire veriyordu. Servetimi bitirdi. Beni de 

çılgına döndürecek hale getirdi. İyi bir tah
ıil ve terbiye içinde yetiftirmiştim. Ameri

kan kollejini ikmal etti. Vazifeye ala • 
caklardı. Fakat ne gezer. O temiz yavrum 

şimdi bir budala, bir bedbaht, bir felaket 
kurbanı .. Annelik gene acımak hissi veri -

yor. Tahsil, terbiye, bu zehire alı,maktin 
alakoyamıyor. Nasıl kurtaracaiız bilmem 

ki diye tekrar tekrar ıztırabını bin teessü; 

İçinde anlatmakla bitiremiyordu. 

Fena arkadaıların ve fuhuı hayatının 
böyle fena yadigarları olduğunu ııençler 

dın ölüme göt~ür,en hürriyet heykeli • 
Din önünde durdf! ve ona bir müddet bak· 
b ve baıını ~f~D altına koyarken cıEy 

hOrriyetl Senin ~na ne kadar cinayetler 

i.rtik&p ediliy~~ dedi. Ayni ıuretle itham 
edilen kocaaı intilaar.. etmiıti. Üzerinde bu• 
lunan bir kiF.tt•: cF aziletlı:ar bir adamın 

nifana hürmet edinin cümlesi yazılıydı. 
Bu devircle ı idam edilen binlerce inaanın 

araaında Fransanın bir çok temiz ve öz 
evlatları da buhınuyordu. Mesela: Birinci 

meclisi milli reiai Bayyi. ihtilalin en par• 
lak ve mert simalarından Danton. ve Kamil 
Demulen, büyük kimyager Lavuaziye, pir 
Andre Şenye gibi. 

Ressam Müllerin bu tablosunda, ((fÜP· 

heli» lerle doldurulmuş Sen Lazar hapia· 
hanesini görüyoruz. Bir mübaşir idama gÖ• 

türüleceklerin listesini okuyor. Tabloda1ci 
tahıslara ayrı ayrı ve dik.katle bakacak o• 
lursanız sahnenin fecaatini kuvvetle hiue

decekııiniz. Ortada iskemle üzerinde otu
ran adam şair Andre Şenyedir. Andre Şen• 
ye ölüm dakikasına kadar tür yazmıt. 

Fransız edebiyatının yüksek bir ıimasıdır. 

1 762 de İstanbulda doğmuştu. İlk çocuk
luk yılları burada geçmiıti. Büyük ihtilalin 
ilk hareketlerine ittirak etmiş. T erreur 
devrinde büyük bir cesaret göstererek bu 

kanlı tiddetin aleyhinde bulunmuı. bu ae • 
fer kendisi itham olunarak idam edilmişti. 
Öldüğü zaman henüz otuz iki yaşında idi. 
idama götürlilürken, idam mahkumlarının 
bindirildiği arabanın 1cenarına alnını vu • 
rarak: «bu kafamın içinde daha bir çok 
ıeylerim vardı!» diye bağırmıştı. 

Reıad Ekrem Koçu 

roincileri bu beladan vaz geçirmek için u• 
sanmamalı, sabırla çalışmak ve mücadele 
etmek lazımdır ••• 

Doktor Etem Vuaaf 

Yeni Neşriyat 1 
Gündüz - He.- sayısında daha dolgun bir 

miindericatla çıkan bu güzel mecmuanın 

S üncü sayısında Peyami Safa, Ahmet Mu
hip, Ali Kflmi, Bedrl Rahmi, Vasfi Mahir, 
Reşat Cemal, Prot. Ragıp ÖZdem, Prof. Şe
rafeddin, Hüseyfn Siret, Ekrem Rept glbl 
kıymetli imzalaı"" ftrdır. 

Yeni Bayat - Bu haftalık mcernuanın 

ı 'l inci sayısı yipe renkli bir kapat ve zen
ıın bir mlinderlcatJa çıkınıftır. Bu aayıda 
güzel tablolar hlldyeler, tar1h1 mü.sahabeler, 

sinema yazıları v" fotolraf müsabakalan 
Tardır. 

Dq Tabipleri emiJetl Mecmuası - Bu ay
lık meslekl ve ıııDi mecmuanın 60 inci aaym 
çıkmıştır. 

BaY&Cılık ve Spor - Havacılık ve Spor'un 
189 uncu sayısı çiiti. Bu derg1n1n aon sayı
sında Fallh RiM. &ener Ziya, Nüzhet 
H&§1m ve Behçet Kemal'in yazılan vardır. 

Yeni Adam - 128 1Dei ayısı çıktı. İçinde 
İsmail Hakkı, Dr. İzzeddln f}adan'ln yazılan. 

Bu hastayı bir daha göremedim. Yalnız 
haber aldım ki itiyadına hastaneden çık • 

hktan ıonra gene devam etmiş ve bir defa 

daha kan kusmuş, ciğerlerinde verem ... 
Her tarafı ııarmıı. Kan 1c~sa kusa ölmüş .. 

unutmamalı ve tehlikeyi' ıonradan gele-
Voltalre hakkında Gabriel Brunet'nln tetkiki. 

cek felaketi bu misallerle göz önünde tut- bya Erenburg'un Afiftre Maurlau'ya dair 

Eroin tiryakiliğine tutulanlara yardım e· 
denler, bu zehiri onlara verenler de gene 
eroin müptelalarıdır. 

Vaktile bizde de afyondan çıkarılan 

bu zehirin f abrtkalan vardı. Hükumet fe· 
nalığını aördü ve kapattı. Çünkü çalışan 

malıdır. 
yazısı daha bir çok malı::alelerle birlikte tet

Amele sınıfları arasında Avrupada pek klkler, liim ve sosyete haberleri vardır. 
çok taraftarı olan eroinin bizde de böyle 

genç kız ve erkek cemiyetleri içinde hatırı 
sayılacak kadar yeri vardır. 

(Eroin) tiryakileri birbirlerine çö-
zülmez halkalarla bağlıdırlar. Bu çenberi 
karmak ve ahlak dü,künü, zayıf iradeli e-

Katnı - Genç hlkiyecilerlmlzden Baba -
haddin Ali şimdiye kadar muhtelif mecmu
alarda yazdıtı ~yelerinden bir kısm1111 

kitap halinde neşretmiştir. Ali Suavlnln gü

zel bir kapağı Ut .aü.slenen bu 18' sahifelik 

eaer, özlü v.e ~ ~elerle doludur. 
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Lydia OsVilllm a nlattığ ı maceralar 
Sovyet Rusyada ihtilil 
çıkarmak isteyen casus 

1 

* .... 
Evvel! her ıey yolunda gitti, hariçte ve dahilde genİf tqkillt 
yapıldı, mesele ,.1mz "Batla!,, emrini veımiye kalıyordu, tam 

1 bu sırada İfİD ,alblç ve f8YBDI hayret iç yüzii nıeydana çıktı 

-------..;.....----------------·---· 

, 1011· PÔSTA 

Gençlik okuyor 

!ayfa 

Dünyanın en alçak, 
en korkunç kadını 

7 

Hem de kendi enerjisi, 
kendi isteği ile okuyor 

Yazan ı Suat Dervlf 16 yaşındaki oğlunu para için cinayet işlemiye sevk 
Henüz pek genç bir delikanlı, daha doğ- ve icbar etti, ana oğul yakalandı ve mahkum oldular 

ruıu çocuklukla delikanlılığın birbirine el Bugün Prag hapiahanelerinde bir ana ı 
verdikleri hayat noktasında .. On yedi ya • ,ile 16 yaşındaki oilu mahpus bulun
ıında kadar olmalı. maktadirlar. Bütün Prag halkı bu ana ile 

lri gözleri var. Hep önüne bakıyor ve evladın irtikap ettikleri cinayetin safhaları 
ııkılıan bir ifade ile konuşuyor: nı büyük bir alaka ile takip etmektedirler. 

Bütün Prag halkı Marie Luley adını ta· 
, - Oeliormanlıyım.. Orada anam, ba • 

ııyan bu kadını, dünyanın en alçak kadını 
,bam vardır. Rüıtiye tahsilimi Bulgariı • saymakta birleşmektedir. Madam Marie 
tanda yaptım. İçimde Türkiyeye gelmek ile oğlu bir kadının katli ile itham olunu· 
en büyük istekti. Rüştiyeyi bitirdikten ıon· yorlar. Mari masum olduğunu a67lil7ona 
ra ana ve babama içimin bu arzusunu aç· ,da yirmi bet aene ağır hapse mahk6m o• 
tım. Türkiye hudutları dııında yatamak lacağı anlaıılıyor. 
mecburiyetinde olan her Türk için bu iı· 16 yaıındaki erkek çocuk iae 7.ıf yqın• 
tek pyanı hürmettir. daki piyano muallimeai Julia Malat•ı biz· 
. lıte bunun için onlar da benim lstan • zat öldürdüğünü, annesinin kendiaini bu 
bula ıelmeme mani olmadılar. Fakat köy- cinayeti iılemeğe aevkettiğini ve cinayeti 
IU ve rençber oldukları için bana para ve· naaıl yapacağına dair talimat ·nrdiiini id· 

remiyorlardı. Pasaport çıkamak büyük raf etmektedir. 
masrafla olacaiı için ben bir gece hudu • Vak'a tudur: 
du puaportıuz geçtim. Bin müfkülittan Bir kaç ay önce Madam Mari, elindeki 
sonra lıtanbula seldim. Burada yedinci paralan tüketmit Ye bayii de M1' yap
'aımfa sirdim. Üç senedir, latanbuldayım. llllfbr. Evinin kiruuu Yeremedili l5ha --

d radan ablmak Gse-Şimdi liae talebesiyim. Ve Talehe yur un-
da meccani panaiyonerim. Bu yurtta redir. Bakkal. ter• 

v 
Maduı Marl 

benden baıka daha on çocuk kadar üc • zi veaaire hep para 
Lyd"aa 0.vald'm bir 'batka resmi retaiz yapılar. Geniı, temiz koiuılarda on istemektedirler. 

görÜttüiü ufak bir köyde, zannettiiincJ• ı on yedi kiıilik yatakhanelerde yah)"Oruz. Alacaldalann .. 
fazla bir hararetle karıılanıyor, ve ta~,• • 'Halk Partisinin yardımile sünde ~i ku· ran azami clerece
tarlannın da tahmin euiğinden çok fazb · ruıluk yemek yiyoruz. Benimkiler bana on :re va~ ioia ~·" 

- Annmne ba~ bir teY yapmamn çoi 
fena olduiunu a61leclim. Fakat annem ha. 
aa U,.. heni tehdit .ui ve eTden •tacaP 
nı anlattı. Sonra bana fena muamele :rap-

paaia Htlayarak llf bırakmaia ı.,laclı. 
Y• sbUa birinde muanın üzerine bpaa
,dı Ye hOnaür hüqür ailayarak kencliabd 

old ~ .. .. la dam sünfln birinde uıunu goruyor. paralık bir 1ardımda bulunaJDJ)'Or r. MYmediiiıni. d ediiiai yapanam felaket
.ten brtulacaiunm a6yledi ve cketke ... 
,al doiurmuaydımı dedi. Bunun &zerin• 
,dilediiini :yapmaia hazır olduiumu .a~ 
Jeclim. 

Adamlan da, kendisi de Sovyet iat,ill- - Günde yirmi kunıtluk p:la liae klfi oihma ::m• .ı .. 
barat letkilitının acziyle alay ediyorlar. seliyor mu) iDii kY• ~ 

Biz bu derece ı~mullü hareket edelim · _ Evet. Lokantada 1anm poniyon aeb- ,.Mad ODUflDUf ardır. 
de 1 h 'LJ • --L·J• } b • • LI• • am, U CYYel on arın met ettıa erı t"'?-ı at an u 11ın ze bet. tam poniyon :redi. et :remeıuen Wr b blkl 
farkına varmasın) Olur gaflet değil diyor· ~n kurut. ekmeli de üç kurup ab7oruz. L da JC..~t~ , y..a 
Jar. · bau u ... 1Ç1D buna 

Çocuk bunu müteakip ihtiyar kadım na
•l öldürdüğünü izah ederek: 

Şulgin kendini serbest görünce, iti a
zıtıyor. Ve isyan hareketi hakkında emir• 
)erini tek ağızdan ve bir defada verebil· 
mek için Kiyefte bir kongre toplatıyor. 

Y eraltında mahzenlerde memleketin 
her tarafından gelen murahhaslar karııla· 
nıyor resmi nutuklar veriliyor, Şulgin bü
yük bir hatip telakatiyle Bol~vikler aley
IUnde demediğini bırakmıyor. 

Kongre bittikten sonra, Leningrada, 
oradan Moıkovaya gidiyor ve yine yaka
lanmıyor. Nihayet memleketten isyan ça• 
nını çalmak için çıkıyor. Ve çıkarken de 
Rus siyasi mahafili ile alay etmek için, 
memlekete nasıl girdiğini kongreyi nasıl 

aktettiğini yazmak niyetinde olduğunu söy

lüyor. Ve şu Sovyet polisiyle bir alay ede· 
yim diyor ve oturup menakibini yazıyor. 

Meğerse Şulgin'in Sovyet Rusyadaki 
ahbapları, teşkilat arkadaşları hep Sovyet 
Rusyanın gizli istihbarat ajanları imi§. za· 
va Ilı Şulgin 'i bulunduğıı yerden almı~lar, 

Yeni Polis Kıyafetleri 
Nizamname S6rayı Devletten çıkarak kat,iyet kesbetti, 

kıyafetlerde b&yh değişiklik var, Emniyet Müdür
leri de üniforma giyecekler 

Deli ormanlı ljay Ahmet 

- Bir de ... 
Mahçup, mahçup önüne bakıyor ve ıon

.ra genç bir kız gibi sıkılarak kollannı ba

na uzatıyor: 
- Bakınız üç senedir bu elbiseyi ıiyi • 

yorum. Kollarım kısaldı. Elbise yapmak 
Yeni pom kıyafet nizamnamesi Şura· 

11 Devletten ı•rek bt"I teklini almııtır. 
Nizamname :reni polia kı;rafetlerini töyle 

dab ve aralarında derecelerini gösteren 
yıldızlar, emniyet müdürleri yakalarında ,iıtiyorum. 
L. h d b Biraz susuyor: 

tabit ediyor: 
&ırmızı çu a an ir müstatil ve iki tara-

fı . . _ Bu tatilde çalıflllak istiyorum, diye 
nda ikı defne dalı ve derecelerine göre · d' Ei b 'ld b' !L, 

Polislerin ;rakalan kapalı ve önden iki 
tarah 1 O •ntİID uzunlulunda k,nmızı çu· 

ld 1 ki
. d devam e ıyor. er u tatı e ır 1&1 ay 

yı ız ar taııyaca ar ır. .. .. . 
çalıpbiliraem butun ilıtıyaçla;rıma yapmıt 

ha olacak. hu çuha üzerinde memurun de· .Üniforma ile vazife baıında bulunacak 
recesini söeterea itaretler bulunacaktır. polıa memurları baılannda elbiselerinin 
Ceketler iki ;randan ~rtm~bdır. Nizam• .renginde bir polka giyecekler, bunun ön 
name emniyet müdürlerini de vazife ha· tarafında nikelden ay yıldızlı bir güneı bu
tında remıt ilniforma ~e mecbur tut• lunacaktır. Vazife dııında kasket giyecek· 
maktadır. Yalmz bunlann yakalan açık. lerdir. 
cekelteri arkadan tek _,.mna~ ve cepleri Atlı polisler vazifeleri baıında kılıç ve 
,körüklü olacakbr. icabında mızrak, komiserler ve daha yük· 

Polia memurlanmn mmf Ye derecelerini sek derecede bulunanlar resmi günlerde 
cöateren itaretler .-ınlardır: püsküllü apulet, kılıç, sırmalı palaska ta-

Polis namzetleri yab]umda sadece kacaklardır. 

kırmızı çuha, poli. memurlan kırmızı çu· T ayyareli ~olislerin kollarında kırmızı 
ha Üzerinde bir yıldız. ilçiincü komiserler çuha üzerinde bir kanat, atlılar iki nal, 
nikelden yapılm19 defne dab biçiminde ,motosikletliler bir çark, aeyrü seferde ça· 
kabartma bir levha ve bir ,.ddız, ikinci ko- htanlar iki ok takacaklardır. 
miaerler ayni defne dah 2 yıldız, birinci Nizamnamede mahalle bekçilerinin de 
komi.erler 3 yılda., lfterkez m-eırtıurlan iki koyu kurl'Jnt renkte elbise ve ituetler ta
clefne dah. ...U,,.et m..-.11ı iki defne ,11yacaklan kaydedilmektedir • . 

.olacaiım ve kıpn rahat, rahat tah.ilime 
,devam edeceğim. 

- Tahsil etmeie kartı içinizde ne bü· 
yük bir istek var, diyorum. 

- Evet okuyup adam olmak için 
dayanamıyacaiun biç bir eefalet. taham• 
".nül edemiyeceğim hiç bir 11kıntı yok di-
ye cevap veriyor. 

* 
Gazete idarehanesinde konuıtuium bu 

genç. Gençliie karıı savrulan bühtanın ve 
iftiranın canlı bir tekzibi değil mi) 

Gençlik okumak istemiyor diyenler ne 
büyük hatada bulunuyorlar. Gençlik o • 
,kuyor, hem de bin fedakarlık içerisinde ya
p aç, yan tok okuyor, kendi enerjiıile, 

)tendi i8teğile okuyor. 

~iluna anlatımttır. 
Jaroılawl Bu hi· - Kadının daire8İne üç kere ıittbn. fa. 

kat üçünde de linirlerim bozuldu ve sert 
döndüm, demiıtir. Nihayet anamın istedi
ğini yaptım. Kadını boğduktan sonra mut• 

klyedo ihtiyar bir ıe yaemdüt' oilu 
kadın var. Kadın evvela bir iple boiuluyor, 
,eonra tavandaki bir çiviye uılıyor ve her· 
kes bu kadının kendi kendini öldilrdüiünü fağın tavanındaki çengele bir ip aıbm •ve 
,sanıyor. Katil iıe kadının paralarını alıp ,kadının boğazına bir İp taktım. Daha eon• 
ıidiyor ve bu paralan rahat rahat yiyor. ra kadının mücevherlerini ve para defteri• 

Kadın oğluna bu mel'un düıünceyi aıı· ni alıp imzaaını taklit ederek bankadan 
Jaclılctan eonra mu.iki muallimi Madam ,75,000 dolar çektim. Zabıta kadının ceae• 
Julia'yı ayni tekilde aldürmenin milmkiln ,dini buldu ve tahkikat yaparak beni ve a
olduğunu ve paralarının da ayni ~ekilde a- ,namı yakaladı. 
ımlacağını anlatmıştır. Çünkü muliki mu- Madam Mari cinayeti inkar etmekte, 
allimi, zengincedir. Ölümü pek derin akis- ve bütün mes'uliyeti oğluna yüklemekte• 
ler yapmaz. 70 yaıındadır. Herke. onu ya- dir. 

.ıamaktan usanmıı zanneder. Buna muka
bil kadının paralan kendilerine uzun bir 
zaman kafi gelecektir. 

Çocuk mahkemeye bütün bunları an· 
lattıktan ıonra ıu a8zleri söylemittir: 

Nihayet çocuğun bir muhtıra defteri 
zabıtanın eline geçmif, hakikat bundan an• 
laıılmıı, kadın jüri tarafından yirmi bet ee
neye, çocuk da bet yıl hapse mahkUın ol· 
muılardır. 

Güneş Y ann Tutulacak 
Bir asırda yalnız 5 defa görülen tam tutulma sabahleyin. 

güneş doğduktan biraz sonra olacak 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) zerindeki tesirini anlamaktır. 

Çünkü güneı ıualan, radyo mevceleri• 

ni zaafa uğratmakta ve fen adamlan buna 

çare bulamamaktadır. 

Güneş tam tutulacağı için ilim a· 
damları bu hadiseye büyük bir önem 

vermişler ve Yunanistandan hathıya • 
rak japonyanın ti ilerilerine kadar u-

Cüneş tutulduiu sırada tarauut edecek 
zanan küsufU külli hattı üzerinde se· 
ferber olmutlardır. ilmi hey'etlerin bazılan küsufun renkli fo-

s h 
"h' b' k R tograflarını almaia, bazıları da ıünqtekl u attın mu ım 11 ısını usya-

d t • v • • • ·1 .. h ti • b' Klorin, Brom in, ve yodin gibi uııturlan an geç ıgı ıçın ı mı eye erın ır ·. v 

v R · . 1 k • . ızole etmege çalıpcaklardır. 
çogu usyaya gıtmıt er ve e aerıyetı 

Or b ·1· t' · t ih t • 1 d' Memleketimizde küsuf Ankarada •• en urg vı aye mı ere e mıt er ır. . . l 

So h''ktı. • ik' bal ta at bet. dakıka 56, aanıye "45 de; atanbul-
vyet u umetı, ı on uçur - d .. d k'k 59 · ıs d B •. . , a saat -., a ı a , sanıye e, una• 

rak kuufun sınemumı almağa ka- d .. d k"- s8 . 2 .. d L--'- . · tir B tle .. • tar a saat -., a ıaa , •nıye ,. e ........-
rar ~~~lf • u eure . gune,ı . ~ ,)'acaktır. Bursada •at heı dakika 52, •· 
aut ıçın ılk defa olarak sınemadan ıatı- . 1 s d b"t" l k "' 5 d-L: , . ,IU)'e e u un eıece , ve saat , ._ 
fade edılecektır. ka S3 Aniye 26 da ciiz'ileımeie batl&71l-

Günqtin tutulmasına bu derece e- rak saat 6, dakika 52, Aniye "42 de nihayet 
hemmiyet verilmesinin bir sebebi de bulacaktır. Külli küsuf bir dakika l 1 ..m
aünet fUalarının radyo mevceleri Ü • ye devam edecektir. 

ismet İnönü ve 
lstanbula 

( BattUafı 1 inci sayfada) 

dan kartılanmışlar, otomobillerle doğ
ruca Florya köşküne gitmitlerdir. 

latanbul, 18 (A.A.) - Reiaiciımur 
Atatürk dün öğleden evvel Ankaradan 
hava poatasiyle tehrimize gelen Baş • 
vekil ismet İnönü ile Adliye Vekili ve 

• 
Hariciye Vekaleti vekili Şükrü Sa-
racoğlu, Bayındırlık Vekili Ali Çetin· 
kaya ve Dahiliye Vekili Şükrü Kayayı 
Floryadaki kötklerinde kabul ederek 

öile yemeğine alakoymutlardır. 

üç Vekil 
geldiler 

dün 

Atatürk yemekten sonra Bafvekil 

ve vekillerle bir müddet çahtmıtlal'Claı. 
~vekil ve vekiller dün geceyi Ata • 
türkün misafiri olarak Florya kilfkün• 
de gcçirmitlerdir. 

Başvekil ve vekiller bugün öğleden 
sonra gene hava poatasiyle Ankaraya 
avdet edeceklerdir. 
__.... .. ~ • .n.11· .... ---- ------

Son Posta Matbaası 

Netri7at Müdürü: Selim &.... 
lahipleria A. EJu-. S.. RasıP. H. Udi 
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H Yazan : Orhan Selim 1----------
o AZ! 

Son Postanın Edebi Tefrikası: 19 
- Öyle 1. Dün hemen gidip buldum - Sokağa çıkmı~tı efendim, daha 

Abdullahı. Şu iki altını p~in verirsen gelmedi. 
güven bana, dedim. Aldım altınları. İf- Gü'lizar, Göztepede büyiik hanıma 
te.. cevab veriyormuf gibi terbiyeli ve çe-

Selim, kUı'ilağındaki keseyi çıkardı. kingen konuşuyor. 
İçinden iki altını uzattı ustaya: J Mutfağa girdiler. 

- Nah 1 Jşte altınlar. Çil çil.. İtti • Öğle yemeğinden sonra çırağın eve 
hatçi parası. Al bakalım fUnlan.. getirdiği sefertaslar yıkanmış, masanın 

Usta şaşkın, avucuna sıkıştırılan iki üstünde duruyor. 

altına baktı: Nuri usta karpuzu yere bıraktı. Gü-
- Ne olacak bunlar> dedi. lizar sefertaslarım aldı. Usta tel dolabı 
Selim, sesini daha çok alçaltarak fı- açtı ve Gülizarın tutmakta oldu -

sıldadı: ğu taslara karnı yarık patlıcanla pilav 
- Bir puntuna getirip senin Ah - koydu. 

mede verirsin. Üstü başı dökülüyor de.- Gülizar tasları birbirinin üstüne ge-
likanlının. Ayağında hala asker pos • çirip kapattı. 
tallan var... Usta aldı Gülizarın elinden sefer -

8 taslarını, sokak kapısında b~kliyen Me-
KARPUZ ve YELPAZE BiÇiMiNDE mede verdi, sonra hızlı hızlı yürüye -

HAVLULAR rek mutfağa döndü. 
Akşam eve dönerken usta sergiden Gülizar, mutfağın alaca karanlık 

bir karpuz aldı. Bu karpuz, ince, yeşil taşları üstünde yusyuvarlak bir fanus 
kabuğu yılan derisi gibi yol yol, iki ya- gibi duran karpuzun yanında, ayakta. 
nından sıkılınca kütürdiyen ve ilk ba- Ustanın tekrar mutfağa geleceğini 
kışta insana sıkı, serin, kan kırmızı bir bildiği halde onu görür görmez telaş -
eti olduğunu söyliyen bir karpuzdu. landı. 

Karpuzu, evden akşam yemeğini a· Usta: 

SON POSTA: 

Spor 

Dördüncü Atletizm 
müsabakaları 

Bu Pazar 3 klüp arasında 
müsabakalar yapılacak 
Galataearay k.lühü mevsimin dördüncü 

atletizm müsabakasını pazar günü Takainı 
stadyomunda Beyoğluspor, Kurtulu§ atlet• 
leriyle yapacaktır. 

Üç klüp takımı arasında yapılacak bu 
müsabakalarda 100, 200, 400, 500, l 500, 
3000 ve 11 O koşularla, uzun, yüksek, Üf 

adım, smk atlamalar, gülle, disk, cirit at• 
malarla 4X 100 bayrak yarıtlan vardır. 

Müsabakalara her klüpten ikiıer atlet 
i§tirak edecek birinciye beo, ikinciye üç. Ü· 

çüncüye bir puvan verilecektir. Müsabaka· 
lnr pazar sabahı saat onda baılayacaktır. 

Güreıçileriıı Kamp Programı 
Berlin olimpiyada hazırlıkları dolayısile 

kampa giren güreşçilerimiz muntazam bir 
surette idmanlarına başlamışlardır. 

Gür~ile.rin yevmi idmanları ıu şekil
de tesbit edilmiştir. 

7 .30: Knlk.mak, jimnastilı; ve koşu: 8: 
Çay, 8.45: B grubu yürüyüş A grubu gÜ· 
rq, 1 1.30: Öğle yemeği, istirahat, 2.15: 
Stadyomda atletik idman, 15. 16: Deniz. 
16: Çay, 16.30: B grubu güreş, A grubu 
y.ürüyüş, 19.30: Akşam yemeği, 21.30: 
lıtirahat, 22; Yatmak. 

Bu program her hafta tatbik edilecek-lıp Ahmede götürecek olan çırak Me· - Karpuzu keselim, soğusun, dedi 
med taşıyor. ve karpuzu almak için eğildi. tir. 

Usta önde Memed arkada mahalle- Karpuzun cilalı yuvarlaklığının ya· Olin'! İynt Yelken Seçmeleri 

ye captılar. Mahalle muhtarı kahvenin nında Gülizarın böcek rengi mercan 
kapısındaydı. Ustayı önledi: terlikli çorapsız ve ancak aşık 

- Selamün aleyküm, dedi, senin- kemiği görünen çıplak, be}~az ayakforı 

Su Sporları Federasyonu, olimpiyat 
yelken müsabakaları seçmelerini dün Modn 
koyunda tekrar etmiıtir. İlk müsabaka Ha
run ile Şeref arruıında yapılmıştır. 

le bir meseleyi mühimme hakkında gö- geriye doğru çekildiler. Ustanın tek 
rüşmek istiyordum. Bu gece kahveye gözi.inden beyaz bir alev sıcaklığı ge - tir. 

Bu müsabakada Harun birinci gelmiş-

çıkacak mısın) çer gibi oldu. Öğleden sonra devam eden müsa.ha-
Usta sordu: Karpuzu, pırıl pırıl kalaylı lengerin kalarda Harun birinci, Behzat iki~. i gel-

- Şu miras meselesi hakkmda mı~ içine koydular. Usta, kara saplı ek -
- Evet.. mek bıçağını aldı. 

- Mirası istemiyoruz.. Mutfak, küçük arka bahçeye açılan 
Usta bir an duraladı. Söze «İstemi- pencereden giren akşam aydınlığıyla 

yoruzn la başlayı~ını yersiz buldu. bir sonbahar yemişi renklerinin loşlu-
- Gülizar hanım ... Gülizar .. mira- ğu içinde. 

sı istemiyor, diye devam etti; yalnız Usta bıçakla karpuzun kafasını kes-
bir sandığı varmış onu alacak. ti. Kalkan kapağın altından karpuzun 

Muhtar, «izharı hayret» eyledi. Mi- kırmızı, buğulu eti göründü. 
rasın hangi şeraite göre red edilebile • - Şu lengerin kenarını tutun da, 
ceğini ve ne gibi hususlarda bu red Gülizar hanım, oynamasın. 
keyfiyetinin münasib olmıyacağını, Gülizar, lengerin kenarını iki eliyle 
ayak üstü, anlatmağa koyuluyordu ki tuttu. Usta, bir an, lengerin kalaylı ke
usta kesti onun sözünü: narlarını tutan yumuşak ve derisi düz-

- Bunlar beni ve • bu sefer her ne- gün ellere baktı. Sol elin serçe parmağı 
dense kelimenin üstüne basarak - ka- iri bir kiraz kurdu gibi beyaz ve canlı. 
rımı alakadar etmez, dedi. Karpuz dilim dilim kesildi. Siyah, 

- Peki amma efendim, merhume 
Zübeyde hanımın defterlerini tetkik 
eyledik, bir miktar nakit parası, çarşı
da bir dükkanı ve rehin mukabili bir 
hayli alacağı ve demir başa geçmiş kül
liyetli, mütenevvi eşyası var .. Bu ala
cak verecekleri, bu dükkanın kirasını 
\•e bu .... 

Usta sinirlenmeğe başlıyor. 
- Bunlar ne olacak? Bunları kime 

mi vereceğiz? diyorsun. Ne yaparsa .. 
nız yapın, kime verirseniz verin. Gü
lizar da ölseydi ne olacaktı?.. Yalnız 
sandığı istiyor. O kadar .. Allah ısmar
ladık. 

Hayretle alt dudağını çekiştirmeğe 
ba;şlıyan muhtarı kahve kapısında bı
rakarak yürüdü. 

fçinde acayip bir sevinç var. Güli -
zara ait bir işte böyle selahiyetle ko -
nuşmak hoşuna gidiyor. Demin, «İs .. 
temiyoruw diye söze başlamasını yer
ıiz bulmuş olmasına şafıyor. 

Kapıyı Gülizar açtı. Kapı o kadar 
çabuk açıldı ki Gülizann onun gelitini 
göıüp hemen aşağıya indiği belli . 

Gülizarın başında örtü yok. Siyah 
saçlarına mor bir yemeni bağlamı,. 

Usta, çırağın elinden karpuzu- aldı. 

- Bekle biraz Memet, dedi, timdi 
aefer taslarını getiririm. 

Cülizara döndü: 
- Karpuz aldım, dedi. Karpuz se -

ver misiniz? 
Gülizar karpuzun içi gibi kıpkırmızı 

cevab verdi: 
- Severim efendim. 
Taşlıkta mutfağa doğru 

Usta sordu: 
-Annem yok mu> 

yürüdüler. 

parlak çekirdekleri var. 
Gülizar, eski bir itiyatla bir çekir .. 

dek aldı ve ince dudaklarının arasına 
sıkıştırarak beyaz bir çizgi gibi görü
nen dişleriyle kırdı. 

Usta, hayatında, karpuz çekirdeği -
nin bu kadar tad verebilen bir şey ol
duğunu düşünmemişti. O da bir çe -
kirdek aldı. Kırıp yemek istedi. Bece
remedi. Güldü: 

- Ben, dedi, çocukken kavrulmuş 
kabak çekirdeği yediydim ama karpuz 
çekirdeğini ilk deniyorum. 

Gülizarın içinden, gıcıklanışa ben
zer bir sevinç dalgası yükseldi. Birden
bire kendini, iki örgü saçları omuzla
rından uçarak Göztepedeki köşkün 
bahçesinde yalnayak, kovalamaca oynı-

yan kız çocuğu ıibi gördü. Karpuz 
çekirdeğinin dudaklarla dişlerin arası· 
na sıkıştırılıp nasıl yenileceğini Nuri 
ustaya tarifetmek için karpuz dilimle

rinin içinden bir çekirdek daha aldı, 
fakat yine birdenbire utandı, k:ıpkır .. 
mızı oldu, çekirdeği yavaşça ve kırı -
lacak camdan bir ~ya gibi, itinayla 
lengerin içine koydu. 

Mutfak kararıyor. Lenger ve kara 
saplı ekmek bıçağının demiri ışılda -

makta. 
Usta: 

(Arkası var) 
---------------------..... ~ ...... _. 

Taksim bahçe inde 
Ha•k Opereti 

20·6-36 akşamından 
itibaren 

BAY BAYAN 
Program her hafta 

deği~ir 

miştir. 

Refik lle Şeref arasında yapılan müsnba-
1.:ayı ise Şeref kazanmıştır. 

Su Sporları 

Su Sporlan Ajanlığından: 
Kııın Yalo\•ada sıcak sulu havuzda ya

pılan çalıştırmalarda elde edilen neticeyi 
bu sene mevsim başlangıcı dolayısiyle A
dada yeni yapılan yüzme havuzunda 200 
mette serbest. 100 metre serbest, 200 met· 
re kurbağalama, 400 metre serbest, t 00 
metre sırt üstü. 50 metre kurbağalama ye
ni isti!, 4X200 serbest bayrak yarıoı, atla
ma, su topundan seçmeler yapılacaktır. 

Kıo •çaltJmalarına i§tirak eden bütün yüzü
cülerin 21 /haziran/936 pazar iÜnÜ saat 
ikide Heybeli adadaki yüzme havuzunda 
bulunmaları tebliğ•olunur. 

Ankarada müsabakalar 
Ankara, 17 (A.A.) - Önümüzde

ki paz.ar günü Ank:lr!'\ gençler birliği 
kulübüne 1935 halk partisi şild Vt~ril
me töreni yapılacaktır. Bu tören mü • 
nasebetilc Ankara Güci.i alanında saat 
14 den itibaren başlayacak olan atle
tizm müsabakalarından sonra ayrıca 
Gençler birliğinin fahri rei!i Şükrii 5a
raçoğlu tarafından Çankaya-Gençler 
birliği arasına konulan kupa maçı ya

pılacaktır. 

Macar Boçkay takımı geliyor 
Berlin Olimpiyadı kampına se· 

çilen futbolculanmızı deneme ma· 

hiyetinde yapılacak olan hazırlık 
nıaçının ikincisi Haziranın 27 ve 

28 i ile Temmuzun birinde Macar 
Boçkay takımile yapılacakhr. 
Kampa giren oyunculardan bir 
takım ilk, başka bir takım da 
diğer bir maç yapacaktır. 

Her iki takımın en çok mu• 
vaflak olan oyuncuları son gün 
Macarlarla karşılaşacaklardır. 

Müsabakalar Taksim stadında 
yapılacakhr. 

Sprocularımız Rusyaya 
gidecekler 

Sovyet Rusya spor teşkilatı 
ıporculanmızı Rusyaya davet 
etmiştir. Berlin olimpiyadı müna
sebetile sporcularımız Eylfil orta
larında Rusyaya gideceklerdir. 

Sovyet Rusyaya atletler, gü
reşçiler ve futbolculardan mürek
kep kalabalık bir kafile 2ide
cektir. 
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Güzel Kamelya nası öldürül ü ? 
Yazan : Ermel Talu ( Ercümend Ekrem) 

- 11 -

, Burası tenha idi. Sokaiın iki ba§lnda f anne.ti, kendi yatak odasından hrla~, b ... 
yanmakta olan havaga:a fenerlerinin cılız ğırarak, kızının yanına koouyorClu. 
ışığı, Kamelyanın evinin bulunduğu or • Karanlıkta, sofada bekliyenleri görUpıi 

talara kadar erişemiyordu. ,onlara da görünmeden kapıyı P.çmaia J:! 
Poturlu Arnavutlardan biri Tarlabaıı içeriye girmeğe muvaffak oldu. 

caddesine muvasıl köşenin baoında kal • Bir .kere: 
dı. Öteki de doğru yola çık.an öbür k.öıeyi - Ne oluyor). Kızımı. 
tutmağa gitti. Diye bağıra.bildi. 

Gani Beyle, diğer iki refiki, Kamelya - Bir kurşun da o yedi. 
nın evine sokularak. kapıyı çaldılar. Arkasından, Gani Bey bir kibrit c;a'kıp, 

Alt katta yatan uşak, demir kapının. Ön· pracıkta komodinin üzerinde gözüne ilişen 
ce camını araladı. Bu vakitsiz misafirlere, pıumu yaktı: eserini tema§& etti. 
kim olduklarını ve ne istediklerini tıordu. Bu esnada, canhavlile son bir gayret 

Gani Bey belindeki kemerin, üzerinde sarfederek ileriye atıldığı halde, yataktan' 
ccpolisn yazılı tokasını uşağa gösterip: ancak ıtücudunun bir kısmını sarkıttıktan 

- Bu evde vaktiyle Ermeni komite- sonra ölmü§ olan Kamelyanın kanlı batı 

cileri oturuyormuş. İçeride bomba sakla· ağır geldi; vücudu yere yuvarlandı. 
mışlar, onları araştıracağız. Kimseyi rahat- Keçenin üzerinde üç ölü yatıyordu. 
sız edecek değiliz. Hatta madamltua haber Gani Bey, arkadaşlarına emretti: 
bile verme! dedi. - U~ğın leşini de buraya çıkarın! 

Rum u'iak bunlardan §Üphelenmedi. Biri baştndan, ötelki de ayaklanndan• 
Yalnız, vakitsiz kapı açmağa mecbur olu
şundan dolayı canı sıkıldı. Fakat ne yapa
bilirdi? Onun bir lahza süren tereddüdiine 
karşı, Gani Bey: 

- Aman, kuzum, çabuk aç! Kom~ular 
veyahut ki gelen, geçen olur da görürlerse, 
bizim için bir şey değil amma, sizin hakkı
nızda fena olur; demişti. 

Bu doğru mütalea Üzerine uşak, don 
pnça knr,ılarına çıktığından dolayı ozur 
dileyerek, sürgüyü çekti. Üçü birden içe
riye daldılu. 

Ve dalmalariyle beraber, adamcağızın 
üzerine atılarak ağzına bir mendil tıkama· 
ları bir oldu. 

Uşak: cıGık hı bile diyememişti. 
l lemen oracıkta, ta kalbine saplanılan 

bir hançer darbesiyle işini bitiriverdiler. ve 
üzerinden atlayıp, doğruca yukarıya çıktı· 
lar. 

Ayak seslerini duyan köpek, bir oda 
kapısının arkasından havlamağa bnılndı. 

Onun ortalığı velveleye vermesi iyi olma
yacaktı. l Ier şeyden önce onu susturmak 
lazımdı. Havlamaların nereden, hangi oda
dan gelmekte olduğuna kulak veriyorlar
ken, birdenbire, içeriden bir ses geldi: 

Kamelya uyanmış, uşağını çağrıyordu. 
Gani Beyin yanındakilerden, iyi rumca , 

bilen birisi bu çağrıya cevap verdi: 
Kadın, yine içeriden sordu: 

- Ne oluyor~ 
- Hiç 1 Köpeğin sesini işittim de, ben 

,de merak ettim. 
- Al, şu hayvanı çıkar dııarıya 1 
Anlaşılmıştı. Kamelya da, köpek de, 

merdiven başına nazaran sol taraftaki o• 
dada idiler. 

Arkadaşlarını ihtiyaten sofada bırakan 
Gani Bey o odanın kapısını açarak, hemen 
içeriye daldı. Karanlıkta, yine sol tarafa 
dayalt duran yatağın gölgesi hayal meyal 
ıeçiliyordu. Köpeğin haykırmaeı da kesil· 
memif, hayvan, Cani Beyin üzerine saldı
rıp, saldırıp geriye çekiliyordu. 

Yatağının içinden yine Kamelyanın se
ıi yükseldi: 

- Ofl Götür ıu hayvanı! Beni deli c· 
decekl 

- Dan!.. 
Yatağın Üzerine doğru, Gani Bey silf1 • 

,hını boşalttı. . 
Tek bir feryat dahi duyulmadı. Körle -

meden atılan kurıun tam yerine değmiş -
ti. 

Köpek bir daha acı acı havlıyacak oldu. 
- Dan!. 
Bir kur un da o yedi. 
Sofada bir çığlık. koptu. Kamelyanın 

tutarak, herifi getirip, kocakarının yanına 

uzattılar. Ve hep birlikte çıkıp, gittiler. 

* Konudan, komşudan silah seslerini du 
yanlar olmuştu, tabii. F a1cat eve girip ÇJ• 

kanların ((büyük yere» mensubiyetini bil • 
dikleri için, başlarını uzatıp bakmayı bile 
tehlikeli saymışlardı. 

Onun iç.in caniler, ferih ve fuhur, kol ı 

!arını sallıya sallıya caddeye çıktılar. 
Ertesi sabah, işin farkında olmıyan :ı;a. 

bıta bu kanlı cinayetin faillerini anyordu. 1 
Gazeteler, güzel Kamelyanın faciai ka~ 

line dair sütun sütun yazılar neşrediyorlar·' 
dı. Hattfı, o haftanın «Serveti Fünunl'l ve 
aResimli Malumat» mecmualarıı, dilber 
Rum kadınının bir de resmini bastılar. 

Saray bu neşriyata aldırmadı. Esıısen, 

bu işin iç yüzünü bilen üç, dört ki§i idi. 
Bunlar da korkudan, ağızlarını sımsıkı ka· 
padılar, sır vermediler. 

Damat pa~a. kederini kendi içine sin -
dirdi; ve o da IJir türlü b• mwammanın dO· 
l:..\imünü çözemedi. 

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Kara ciğer 
Kum sancıları 

(Arkası var) 

Çarşamba 

(*) 

l - Ağzında acılıktan. 

, 

2 - Barsak ve mKlede gaz tazyİ· 
kindan ve kabı:zdan 

3 - Baş ağrılarından 

4 - Baı dönmelerinden. 
5 - Sabah mide bulantılarından. 
6 - Bel ağrılarından. 
7 - Umumi yorgunluktan. 
8 - Uykusuzluktan. 
Şikayet eden hastaya muayene et• 

tim. 
Kalbde uzvi bir bo.ıulduk yoktu. 
Yalnız (kara ciğer) ve safra kana· 

lı yolunda ağrı ve şi§lik mevcuttu. 
Ve kara ciğer kumlarından müş

teki olduğunu tesbit ettim. 
Bir kaç gişe (Öroferşin) kullandı. 

Bir hafta (Tuzla içme kaynaklarına) 

devam etti. 
Ve bütün sıhhi vaziyeti düzeldi. 

( ıtc) Bu notları kesip saklayuu~, ya• 
but bir albüme fftplJbrap kollckıiyon 

)apuıız. Sıkıntı zamanmı:ı.ıln hu notlar 
bir doktor cibi imdadmaza yct.iıeb.illr. 
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Londra zabıtasına karşı 6 muharrir: S 

Bir itiraf 
~ BULMACA 

[ __ Hı_i_k_ag_e __ ~l ______ S_i_n_em __ a _____ J 
Yazan: Françoi• de ROUX Çeviren: Nurullah ATAÇ 

Son Pos tanın tefrikası : 48 
. • Yazan: Margery Allingham dı ve sonra uzaktan bir şeyin yere diı 

tüğü duyuldu ve müthiş bir inilti or 
ş-

Calder geç vakitlere kadar oturmağı 1 kılar söyliyen oyuncuları dinlemeğe git • 
pek sever. Saat on ikiye yaklaotı mı o, in- miştik. Şarkılar doğrusu pek de gülünece. 
ıanın eve dönmesine mani olmak için bir şeyler değildi ama Jacqueline başladı kan .. 
hane aramağa başlar ve ekseriya da kahayı savurmağa ..• O kadar ki şarkıcılan 
bir ıey icat eder. halkı eğlendirmek için bizim hanım haJi4 
. Amma o akşam emekleri boşa çıktı. kında bir takım mütalealar beyan etmeğ4 
Jacqueline, o ve hen yemeği lokantada ye· doğrudan doğruya kendisine söz söyleyi.e) 
miştik. Sofraya hayli geç oturmuştuk. Ben anlayışından dolayı tebrike kalkıştılar.~ 

lngilterenin en tanınmıı altı za-
6ıta romencısı Marg•r11 11.lllngham 
Anthony Berkley, Freeman Villa 
Grolta, Father Ronald Knox, Do
rothy Sayer•, Ra .. ell Thornclike 
kahramanlan meçhul altı zabıta 

romanı yaz;ıyor ve katillerin ltefli
ni /ngilterenin en marul z:abıta mü· 
lettifi «George Corniah» e bıralıı-

•orlor. Ban/ardan dördü•ü11 eserl•ri-
ni okudunuz. Poli• mülettifİ de lik

rl11i ••lottı. Şimdi be#•Ci MD• 

luırrlr Morı•rg Alllngham111 eseri 
60,lamııtır. 

Bu eaer bitince gene poli• mület
tifinin katili nasıl tayin ettiiini lcen· 
di ağz;ınclan dinleyeceluiniz. 

- Süpürgenin sopasını uzatıp çe
keceğim. Yahut Potlinilerden birini 
çağırıp korneşin üzerinde yürütece • 

Gim. 
- Ben, dedi, süpürge ile çalışayım. 
Etrafı aramağa başladım. Frank be

ni çağırarak: 
- İstersen, dedi, Pollinilerin ço .. 

cuklarından birini çağır da tŞU örtüyü 
alsın .. 

- PoJlinilerin anasını dahi çağır -
sak bu iş olur biter. 

Bu sözüm F rankm gayretini körük
ledi. Bana: 

- Çekil, dedi, ve: 

- Ben alırım 1 Ve Pollinilerin her 
yaptığım yaparım 1 

Diyerek pencereden çıktı ve her.İm 
kendisini tutmamı bekledi. Ben aldır
madım ve bir taraftan bağırmağa lıaş
ladım: 

- Frank, korneşe çıkma 1 Sakın 
korneşe çıkma 1 

Ve merdivenin başına giderek: 

- Bayan Pollini 1 diye bağırdım. 
Ve bir süpürge istiyerek içeri koş -

tum ve pencereden baktım. 
Frank örtüyü kurtarmış geri dönü

yordu. Bağırdım: 
- Dikkat et, dikkat et! 
Pencereye tutunup içeri girmek ü

zere idi. Bacaklarından tuttum ve t~k
rar ciyak ciyak bağırdım : 

- Dikkat, dikkat 1 
Sesim bütün evi dolduruyordu. 
Sonra birdenbire bütün kuvvetimle 

Frankı ittim. 
Frank, pencerenin üzerine düştü ve 

camlar kırıldı. Ben hala onu elimle, 

kolumla, başımla itiyordum. Bağırdı. 
Fakat bir yere tutunamadı ve yuvar .. 

landı. Bir lahza ortalığı sükunet kapla-

ta-
lığı sarstı. 

m Bu ses Ömrümde unutamıyacağı 
seslerdendi. Fakat düşünmeğe vak 
yoktu. Merdivenlerde liürültü kop 

muştu. K<>ıŞtum. Ben ha.la bağırıyor 

it 
.. 
.. 

dum. 

.. 
iŞ· 

Mapollini merdiven başında idi: 

- Çekil 1 diye haykırdım ve koş 
tum. Sokakta bir kalabalık toplanın 
tı. O kadar ki F rankı göremedim. E 
vimizdeki çocuklann biri bana doğ 
koşarak kollarını belime sardı ve: 

-
ru 

- Aman bakma 1 dedi. 

u Genç bir zabıta memuru hana doğr 
geldi. Vak'ayı anlattım. Fakat Fran kı 
ittiğimi söylemedim. 

Daha sonra herkes toplandı. Hepa ı-
ne de anlatmağa başladım. 

Zabıta tahkikata başlıyarak evve 
beni isticvap etti. 

la 

ı. Ben isticvap olunurken Luiz geld 
Ve benim yanıma oturarak anlattıkla 
rımı dinledi. Luiz, kendine hakim o 
du ve bayılıp ayılmadan her ,eyi an 

ladı ve herkes gittikten sonra boy 
numa sarıldı ve bana teselli dahi vere 

-
1-
. 
.. 
. 

rek: 

e - Ne yapalım, dedi, sen her hald 
onu kurtarmak için elinden gelen ı 
yapmış olacaksın! 

ı-Daha sonra başka kiracılar araya g 
rip Luizi aldılar ve yukarıya bırakma -
dılar. 

Zabıta işe fevkalade ehemmiyet ver 
miş, bütün ev halkını dinlemİf, Mapo 
lini F rankın canbazhğa pek hevesli ol 
duğunu söylemiş, ve daha önce yaptık 
larını anlatmıe, zabıta bu suretle vak' 
a hakkında kanaat getirmiş ve jüri he 

yeti de «kazara ölüm» hükmünü ver 

-
' i· 

-
-
-
. 
-

mişti. 

O akşam Luiz erkendn yattı, ben de 

yanına çıkıp bir şey söylemedim. O 
nun sademe tesirinden kurtulması la 

-
-

zımdı. 
Bana gelince vak'ayı herkese nakle 

de ede ben de ona inanır oldum. Bi 
kaç gün sonra Frank gömüldü. Ve 
ben mezarı başında bile vak·ayı hatır 

-
r 

. 
1amağa ]üzum görmedim. 

Nihayet Luizin Mançistere hareke 
edeceği gün hulul etti. Günlerdenbe 

ri gazetelerde ilanlar yapılıyordu. Fa 
kat Luiz hastalandığı için Mançistere 
gidemedi, ve herkes onu mazur gördü 

t 

-
-

. 
Çünkü yas tutuyordu. 

(Arbu •ar) 

1 ~-----Be-y-og-lu __ V_ı-kıf-la_r_D_i_re~ö-r-ıu-au--11-an-la-rı-----ı 

Kiralık Emlik 
Kuimpqa Gazi Hasan Paşa mahallesinde Mektep aokağmda 20 No.r • 

Clükkln. 
Kunnpaf8da Camiikebir mahallesinde Mektep aobğmda 15 No • . dük-

kin ve oda. 
Galata Yenicami F ermenecilerde 118 No.h dükkan. 
Kabatat Ömer Avni Dolmabahçe caddesinde 223 - 221 No.h dükkin. 
Beyoğlunda Asmalımescit Ç~me arkasında 59 No. oda. 

1Galata Kulekapı Hendek sokak 55 No.lı dükkan. 
Beyoğlunda Kuloğlu Ağa hamam caddesi 3 üncü V akıfhanm 4 üncü da

ireai. 
Galata Y enicami Mehmet Ali pap hanında 55 No.lı oda. 
Yukarda bulunduklan yerlerle cinsleri yazılı vakıf malların 31/5/937 so

nuna kadar kiraya verilmesi 12/6/936 gününden itibaren bir ay müddetle 
pazarhğa bırakılmıttır. lıteklilerin her gün Beyoğlu vakıflar direktörlüiü a-
lcarat kalemine gelmeleri. (3376) 

Soldan sağa: 
' l - Yarışma. 2 - Uyumamaktan emri ha· 
zır. itimat. 3 - Sıcak, yarın manasına ıe

1 

1 

ir türkçe kelime, izci davulu. 5 - Ba • 
bamızın kardeşi, aleyh'in aksi, nota. 6 -
2 inci harfinden sonra bir H ilave ediline 
·ahatlık. söz, başın telleri. 7 - Anadolu 

f ehirlcrinden biri. 8 - Bir Türle medeni -
yeti, Fasta mücahitlerile meşhur bir yer. 
9 - Mahvetmek, fransızca anahtar. 1 O -
Bir renk, eski ilimlerin osmanlıca ismi. 

1 - İskambil kağıtlarından birinin ismi. 1 
Yukarıdan aşağıya: 

y 

1 - Hatıralar için kullanılan defter, be· 
az. 2 - İriyan adamlara oduna benzete
ek taktıkları isim, daha üstün. 3 - Bat 
urma, haya. 4 - Bir De ilaveaile prensip 
lur, su, maçların bir şekli. 5 - Bir Y ill
esile aaymaktan emri hazır olur, nota, ba
arma kudreti. 6 - Acelelik. 7 - Sız ma-

r 
v 
o 
v 

!I 
n 
t 

ı likörümün son damlasını içince Calder şi· Hasılı tam iki saat herkesin eğlencesi ol f 
.veyi alıp: duk. Çıkarken Jacqueline" e artık sabnmı11 

- Hele bir kadeh daha dedi. tükendiğini söyledim. O da bana, canı güf~ 
Reddettim. mek istediği zaman gülmesine mani olm~ 
- Teşekkür ederim, dedim: bu akşam istiyen bir adama varamıyacağını söyled~ 

içtiğim yeter. Hem eve dönüp yatmak za- dargın ayrıldık. J 

manı da geliyor... Ancak bir hafta sonra banşabildik. ft!ı 
Calder itiraz etti. raf edeyim, bu hususta benden ziyad~ 

- Bu kadar da erkenden olur mu~ Ben Jacqueline"in himmeti oldu. Bir daha ka"' 
birazdan sizi Concorde ainemasına götü - ]abalık bir yere gittik mi. daha sakin dq.j 
receğim. Çok hoş bir film var; saat on iki- racağını vadetti. Hemen sinemaya gittik~ 
ye doiru başlıyor. hani demin bahsetitğiniz Concorde sine 4 

- İmkanı yok. dedim, ben karımla hiç ması yok mu} İşte oraya ..• Gösterilen filrd 
sinemaya gitmem. komikmiymiş neymiş, Jacqueline hemeq 

Jacquclin"e bakıp: neşesinden tepinmeğe başladı. Ben hafif, 
- O da niçin} diye ıordu. çe kolunu çimdikleyip: «Yine mi başlıyo, 
Jacqueline gülümsiyerek: ruz~ » dedim. Bu kadarcık sözden öfke ~ 
- Öyle, dedi, öyle ıözleştik, öyle va· lendi, he.men yerinden kalkıp çıktı. Be~ 

dettim... 'kaldım. Komik filmden sonra hani şu ta ıc 

Calder, işin sebebinin anlatılmasını bek· biat manzaraları denen cinsten bir filnı. 
liyordu. Kadın: vardı; doğrusu çok güzel ıeydi; düşüniltı 

- Hayret mi ettiniz) dedi. Ne yapa - bir kere: arslanlarla kar§ı karşıya, her aJt 
lım ~ İıte böyle... yenip yutulmak tehlikesine maruz insanlar• 

Ucu, dudağının allıiı ile pembeleşmiş Son derece halecanlı idi. Kendimde bir feJ 
cigarayı tablaya ezerek devam etti: nalık duydum. Biraz sonra perde gözü ·,.ı 

- Hani her kadın kocaya varacağı gün mün önünde dönmeğe başladı, hiç bir şe~ 
) bir yemin eder .. Ne diye yemin eder, ba- farkedcmez oldum, bayıldım. Beni heme1' 

kın orasını hatırlamıyorum... salondan çıkarmışlar, bir koltuğa oturt • 

1 
1 

asına ıelir, gezinti. 8 - Birdenbire. DO• 

a. 9 - Siyah, salataya dökülür ekşi ıey. 
O - Aht, sarılmamaktan emri hazır. 
1 - Çivi çakılır, itlek. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: ı - Sadık kalacağına. dedim, itaat ede • muşlar, arası çok geçmeden kendime gel. 
1 - Maraz. tamir. 2 - Ulus, yanık. ı 

_ Hazine, kraf. 4 _ Ak, mMtar. 5 _ ccğine... mişim. Gözlerimi açınca ilk gördüğüm yil~ 
- Evet, öyle bir ~eyler. Ama ben ken- Jacqueline'inki oldu: bana doğru eğilmiş( 

Rasat, paha. 6 - Edebi, er. 7 - Barem. ) 
3 

8 
di rizamla, gönlüm istiye istiye, kimsenin «Bir şey değili arslanlardan olmuşturlD 

- Erit, maç, ek. 9 - Kin, em. 1 O - l d b d h d K d' · d "' zoru o ma an İr şey a a va ettim. o- ıyıp unıyordu. Ben öfke ile bağırdım~ 
ad. eb"at. 11 - Ad, çekmece. camla beraber asla tiyatroya. sinemaya git· <ı Hiç de değil. Baygınlığıma sebeb, bir ta 
Yukarıdan qağıya: miyeceğimi... Sebebini mi soruyorsunuz. raftan sıcak, bir taraftan komik filmin or~ 

T 

l - Muharebe. 2 - Alakadar, ad · Calder~ talanna doğru olan bir hadise!» dedim. 
- Ruz, serin. 4 - İcabet. 5 - Tim, M k d'I ,_ d I d j ı· b ı k l 3 

k 
- erıı. e ı miyece~ ıey eği oğru- acque ıne, en iyi eşti ten sonra baygın ~ 

aç. 6 - Yem, mide. 7 - Ta, an. 8 - 1 w b b' 1 1 ' 
A k. spenç, em. 9 - Miktar, ebe. l O -

ıu. ıgımın se e ı ne o ursa o sun, ehemmiyeti 

ik 
- Ama sırdır, söylenmez. olmadığını söyledi; doğrusu bu çok doğ1' 

rah, amaç. l l - Aralık, te. Ben ıöze atıldım: bir sözdü . ... . ......................... -........ ..-. ............ _ 
- o sırrı söylememize artık bir mani 

~ B A D \' O ı kalmadı. İıte: Jacqucline fevkalade bir ka
r dındır, bir çok meziyetleri vardır; ama bir 

P çok meziyetleri bütün fevkalade kadınlar 
Bu Akşamki rogram gibi onun da bir kaç küçük kusuru vardır. 

tST ANBUL Mesela tiyatroya gitti mi, aahnede olup bi-

le 
18: Dans musikisi (plak). 19: Haber- tenleri gercekten oluyormuıı gibi kargılar. 

r, 19, l 5: Muhtelif plaklar, 20: Sıhhi Sinemaya gidince de gördüğü sanki beyaz 
onfcrans: Etfal hastanesi mütehassısla • perde üzerinde bir takım resimler değil de 
ndan Dr. Doçent Şevket Salih, 20,30: bizim ıibi sahici birer insandır. 

k 
rı 

St üdyo orkestraları, 21, 30: Son haberler. Calder sözümü kesti: 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının - Seyircinin iyisi ifto öyle olur. Tıpkı 

g azetelere mahsuı havadis ıerviai verile • benim gibi ... Buna kusur denmez kil .. 

ce ktir. - Diyelim ki bir meziyettir; ama Jac· 
MOSKOVA queline'in bu meziyeti, tahammül edilmez 

1 
18,30 Rus prk.ıları, 19: Konser. bir surette tecelli eder; daha doğruıu cder-

9,45: Konser nakli, 22: Yabancı dillerle di, çünkü düğünümüzdenberi Jacqueline 

ne şriyat. tiyatro piyesi ve sinema hikayesi muhar • 
VİYANA rirleri tarafından icad edilmiıı vahıslar kar-

ri 

20, 30: Pjyano musikisi. 21 : Klasik net- ııısında duyduğu ıiddetli hialeri benim ya
yat (piyes): Şeksprin «Kral Beııinci nımda izhar fırsatını bulamadı ... Ama ni· 
anriıı, 23,30: Hafif musiki. 24,45: Caz· _şanlı olduğumuz zamanlarda iş böyle de -H 

b ant. iildi. 
PRAG 

(( 

18: Sak~afon solo, 20,20: Auber'in 
FRAD/AVOLOıı adlı operası, 23,15: 

D ana musikisi. 

20 
21 

BOKRF.Ş 
18: Orkestra, 19, 15: Konserin devamı. 
,20: Plak konseri. 20,50: Konferans, 
,05: Şarkılı orkestra konseri, 23,20: Eğ-

le nceli konser. 

Sık ıık beraber tiyatroya, sinemaya gi· 
deıdik. Bu yüzden de iki kere az kaldı ni· 
tanımız bozulacaktı. 

l!k seferlerinde Jacqueline kahkahaları 
aavurur veya hüngür hünııür ağlarken ben 
pek sesimi çıkaramıyordum. Daha çekin • 
ııenliğim vardı. Bir akşam Comedie Fran
çaise'e Hemani'yi seyre ııitmiııtik. Hügo"
nun o dramını seyretmek de aklımıza nere· 

V ARŞOVA den gelmişti bilmem ... 
20: Stüdyo piyesi, 20, 30: Reportaj, Jacqueline sözümü kesti: 
, 1 O: Hav ay gitar, 21, 30: Muhtelif. 22: _ Bana iki kiJilik bir bilet venniıılerdi 21 

Le h ııarkıları, 22,30: Piyano musikili, d on an ... 
23 , 15: Dans. 

19 Haziran Cuma 
lSTANBUL 

be 

18: Senfonik musiki (plak), 19: Ha -
rler, 19. 1 5: Muhtelif plaklar veya ret -
nsmisyon, 20: Halk musikisi, 20,30: 
üdyo orkestraları, 21.30: Son haberler. 

ra 
St' 

ga 
Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının 
zetelere mahsuı havadis ıcrvisi verile • 

ce ktir. 

- Sahi, öyle bir ıey olacak, unutmuş-
' tum ... Hernani ile Dona Sol' un o bitip tü-

kenmek bilmez ölüm ıahneıini seyrederken 
Jacqueline benim elimi sımsıkı tutmuı. ara
sıra tırnaklarını derime batırıyordu. Ya • 
naklarından tufan gibi yaşlar akıyordu; o 
kadarla da kalsa iyi, sahnedeki aşıklardan 
biri artık düşüp ölecekmiıı gibi bir hare· 
ket yaptı mı, bizim hanım derin derin içini 

Sinemadan beraber çıktık. Benim unu ~ 
rum kırılmıııtı ve bunu gizliycmiyordumJ 
Jacqueline: «Küsmek çocukluk olacaktı d~ 
onun için sizi bekledim, dedi ... Size vade; 
diyorum, bundan sonra sizinle tiyatroya/ 
.sinemaya gitmeğe kalkmıyacağım ... » Sonr~ 
alay ettiğini pek belli eden bi.r tavurlat 
<ı Hele bir evlenelim, sonra ıiz yüreğiniz~ 
bir danışır, isterseniz yalnız gidersiniz!~ 
dedi. 

-------~· -·-...ı:ıe-----·~-

ASiPiN Kk:.ı-.."N 
Halis ve hakiki tabletleri 11hhatinizi ' 

ıoğuktan ve bütün ağrılardan korur 

iSMiNE DiKKAT 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mütehuam 

Pazardan maada hergtln S - 6 
Divanyolu (118) No. Telefon: 22398 
Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 ,.-------0 S M ANLI BANKASI 
TÜRK ANON~M Ş1RKE1J 

TESlS TARİHİ: 1868 

St•rmayeai: 10.000,ooolugili' liraın 

İstanbul İkinci İflia Memurluiundan: -· -···-····-··· .. ·----· .... ·---···'-.. -· __ ,, çekiyordu. Herkesin bize bakıp güldükleri

Tilrkiyenin batlıca ~ehirlerilt 

Pariı, Marai'ya, Niı,Londra vt 

Mançester'de. Mı ır, Kıbrıı, Irak, 
lran, Fılietin Yt' Yuoanistau'da 

Şubtleri, Yugoslav ya, ll.oınıuıya, 

Surıy" ve Yuuanietan'da Fıiy .. lıt:ri 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgevşekliğine karşı 

HORMOBİN 
Tabletleri 

Her eczanede arayınız. 
Tııfaifit: Poata kutusu 1255 HORMOBlN 

Müflis Mehmet Kadri'ye ait ve Güm· 

rükte mevcut Alman malı siyah uç ( 1433 

Bağ) açık arttırma eureriyle .atılacaktır. 

isteyenlerin 22/6/936 pazarteıi günü 

saat 1 O da dairede hazır bulunmaları faz

la malumat almak isteyenlerin 935/30 

No: ile Adliye ikinci iflas Dairesine müra-

caat lan ilan olunur. (28798) ' 

DOYÇE ORIENT BANi< 
Dreadner S.nk tubeaJ 

Merkeıi: Berlüı 

Tiirlclg•deld ıa6•lerlı 

Galata • latanbul • lzrnJr 
Depoıu ı lat fufün Gümriigü 
~ Her lilrla 6anlca lıl -4' 

ni farkediyordum; kulağına eğilip: «Ya • 
hu, ıahiden ölecek değiller ya 1 burası tİ· 

yatıo I» dedim. ıcZararı yok in dedi ve 
ağlayıp inlemesine devam etti. 

O giin cesaret edip kendisine bir iki çift 
ıöz söyledim ama bu huyunun iyileıemi -

1 yeceğini de anladım: insan Hernani'de o 

1 
hallere düşerse ... 

Ondan sonra yaptığımız bir kaç tecrü -
1 

benin hepsi birbirinden kötü neticeler ver· 

vardır. 

Her tudU ban:<i muamel 11 Jri 
yapar 

di. Nihayet biı gün kızdım. Şu tuhaf pr • '•••••••••••••~-.. • 



Rasatane Müdürü Bay Fatin ile 
Uludağda bir mülakat 

" Son F osta " nın tefrikası 2 113 Yazan A. R. 

Rıza; kapıyı yumruklamıya ve 
acı bağırmıya başladı. 

acı 

- Haydi bakalım .Şimdi, Abdülba- devam etmişti: 
rinin dairesine. - Anlamıyarum. Bu gece bizim 

Bursada trenden indiğim zaman ilk rast-
geldiğim adama sordum: 

- Bay F atini gördün Üz mü) 
- Eskiden buradaydı görürdük! 
- Eskiden burada mıydı> Yok canım 

buralara daha yeni geldi. 
Adam beni baştan aşağı süzdü: 
- Sen eski Bursa valisini sormuyor 

musun) 

~ \ 

-

- Eski Bursa valisi mi} Zannetmem, 
yağmurları, fırtınaları idare ettiğini bili • 
rim amma Bursa vilayetini idare ettiğini hiç 1 
duymadım! 

- Ben de Bursa vilayetini idare et • 
tiğini bilirim amma yağmurlan, fırtınala • 
Jl idare ettiğini hiç duymadım 1 

- Tuhaf şey ya ben anlatamıyorum. 
- Sen anlatamıyorsun, eskiden bu • 

ranın Fatin adlı bir valisi vardı. Onu ara· 
mıyor musun> 

- Benim aradığım zat vali deiil, mü• 
teveUi, senin anlıyacağın Kandillideki ra· 
aathanenin mütevellisi, buraya güne§İn tu• 
tulmaaını seyre geldi. 

Adam, sözüme adamakıllı kızdı: 
- Burası seyir yeri değil, sen gönltinü 

eğlendirmeye geldinse o başlat 
Baktım, ondan bir şey öğrenemiyece • 

iim. Bir çocuk oymya oynıya yürüyordu; 
onu durdurdum: 

- Çocuğum Uludağa nereden 1ıidillr). 
~ocuk beni tepeden tırnaia kadar ıüz• 

!l!!: 
- Sen de mi kayakçısın '? 
- Yok kayakçı değilim, Uludaida bi· 

rlnl arıyorum. 
- Kimi arıyorsun> 
- Aradığım adamın adını söylesem bf· 

Ur misin> 
- Adını söylesen bilmem arruna, kılık 

kıyafetini tarif eti 

- Sakallı, arkasında uzun etekli bir p•l· 
to .var. ·• · -... 

- Anladım, anladım. Kocaman da bir 
dürbünü var değil mi> 

- Nasıl oldu da bildin) 
- Bilmez olur muyum>.. Senelerden• 

beri Uludağa çıkanların hepsi sakalsızdı. 
Hepsinin yanında muhallak bir de kadın 
vardı. Ayaklarına da kayak mı diyorlar ne; 
onu takarlardı. Bu adam onlara hiç benze· 
miyor: sakalı var, kadmı yok. Paltosu var, 
kayağı yok. 

- f§te ta kendisi. onu nasıl bulurum. 

- Peki öyle olsun t 
Şöylo bir dua okudu. 

Kelime kelime tekrarladım: 
Daja çıktun, dai ulu.. 
Behey Allahm kulu, 
DMe bana birisi.. 
Piai pisi ıel pisi 1 

* Her gece karda yatlun, 

Boynumdan ıünah attımı 
Dediler bir teY konuı, 

Kut lnq kuı kut kut kut kvf I 

* yıldızı ölçtüm küçük, 
Ay ondan daha büyijk, 
Ölçemedim cüne~ 
Yok onun efİ qi. 

Dua bitti, iki tarafa üfledi, ben ae üfle· 
dim. 

- Şimdi, dedi, yanıma 1ıelip oturabi • 
lirsin( 

Yanında oturdum: 
- Hocam sebebi ziyaretimi anlatayım, 

ben Son Postada muharririm. Bu ayın on 
dokuzunda, yani yarın güneı tutulacakmıı .. 

- Kim söyledi onu? 
- Kim mi söyledi, bütün dünya ilim· 

leri söylemiş, gazetelerin hepıi yazdı. Hat· 
ta ıiz Güneıin tutulduğunu görmek için 
Uludağa "elmişsiniz 1 

- Yalan, hepsi yalan t. 
- Demek günet tutulmıyacakl 
- O baıka, güneı tutulur, tutulmaz be· 

nim bileceğim it 1 
- Tabii bu iılerİ biz sizin gibi bile • 

meyiz, fakat güneı tutulunca biz de göre• 
ceğiz. 

- Ben iıtersem görürsünüz, istemez • 
sem görmezsiniz. 

- Böyle ıey olur mu'? 
- Olur ya, bak timdi günefi tutayım, 

görebilecek misin) .. 
Ufukta batan güneşe doğru elini uzatb, 

1ıeri çekti. 
- İıte güneıi tuttum, görebildin mi) 
- Elinizi uzattığınızı gördüm amma, 

güneşi tuttuğunuzu gördüm, desem yalan 
ıöyfemiı olurum. Hem günct o kadar ya· 
kın değil ki, elle tutulabilsin r 

- Ya nasıl tutulurmuş) 

- Mektepte okumuııtwn, aklımda kal• 
- Dağa tırman bulursun! 
Çocuğun sözünü dinledim, dağa tır • 

pıandım. Vakit ikindi idi. Akııama doğru 
Uludağın tepesine yaklaşmıııtım ki: ta te
peden bir ses duydum : 

mış, ay dünya ile güneıin arasından ge • 
çerken güneş tutulması vukua gelirmiı. 

- Hu, sen kimsin> fn misin, cin mi • 
ıin> 

Cevap verdim: 
- Ne inim,· ne cin; ben de senin gibi 

bir beni ademim 1 

- Beni ad emsen yanıma gel: insen, cin· 
ıen: selam ün kavlen min rabhirrahim 1 

Yavaıı yavaş tırmandım. Tam yanına 
ıokulacağım sırada: 

- Dur, dedi. Bilcümle dünya günah • 
(arından tövbei istiğfar etl 

- Tövbeler tövbesi! 

- Bunu kim ıöylemiı. 
- Bana muallim ıöylemiıti. Fakat ona 

da sizin gibi heyetten anlıyanlar ıöylemiı 
olacak! 

- Ben söylemiı olsaydım inanır mıy· 
dınız> 

- Tabii inanırdık! 
- Siz hazan bana havanın açıp açmıya· 

cağını, yağmur yağıp yağınıyacağını ıo • 
ruyorsunuz, ben de size bir cevap veriyor, 
ya yağacak, yahut ta yağmayacak diyo· 
rum, dediğim çıkıyor mu> 

- Çıkıyor amma, ekseriyetle sizin de· 
diğinizin aksi çıkıyor. 

Yazan : 1 M S ET Diye fısıldamıştı. kalede adeta '1eytanın eli dolaşıyor . . . 
Riza, yine önden yürümeye başla- Bu kapıyı açmayın. Muhafızlan silah 

görebi- mı tı. Bir merdiven çıkılmıştı. Baş - başına çağırın . Bak ıimdi güneıi tutayım, 
lecek miain? tan başa kalenin bir cephesini teşkil e- içeride ,bir konuşma ve bir koşuş _ 

den uzun bir koridor geçilmişti. Demir ma hüsule gelmişti. Ve sonra, karan • 
doiru elini bir kapının önüne gelinmişti. Kapı, iç lıklar arasında birdenbire bir davulun Ulakta batan güneıe 

uzattı, geri ,ekti. 

I tutmanıza güneş tutulması mı derler) 
- Tabii, ayı tutarıam: ay tutuhnası O• 

Jur; güneııi tutarsam güneı tutulmasıt. 
- Siz buraya dürbünlerle filan gel • 

mişsiniz. Bunlar niye yarıyacak > 
- Arada sırada canım sıkıldıkça Kan· 

dilliyi ıeyredeceğiml 
- Kandilli buradan gözükür mü> 

taraftan kilitli idi. ağır ve tannan sedası yükselmi~i. 
Cemil, karanlıkta el yordamı ile ka- Davulun sedasını, derinden gelen 

pıyı muayene etmiş; ne kilidi kırma • karmakarışık bir takım sesler takip 
ya, ne de rezeleri sökmeye imkan ol· etmişti. 
rnadığına hükmeylemişti. Şimdi, bu- Cemil, derin bir telif ve heyecan 
rada da bir hile kullanmak lazım oldu· içinde idi: Rizayı omuzlarından yaka-
ğunu hisseylemişti. lamış; sıkılan dışlerinin arasından: 

Bu hile de, derhal aklına gelmi1'tİ. - Rizal.. Partiyi kaybediyoruz. 
Rizanın kulağına eğilerek: Buradan içeri girmek için ba,Jca bir yol 

- Hadi Riza 1.. Şimdi sen, kapıyı k '\ yo mur .• 
yumruklamaya.. avazın çıktığı kadar Demişti... Rizanın da korkudan 
da; zindandaki rehineler kaçıyor .. ye· dişleri birbirine çarparak: 
tişin: diye bağırmaya ba,Ia. - La, Yallah.. ya seydi... Bir bu 

Demicıti. Ve sonra, onba"ıya döne- k b . d ... k T T apı.. ır e ~agı apı ••• 
rek: - Aşağı, kapı mı?.. Haydi oraya 

- Onbaşı 1.. Efrada ı8yle. Kapı a· koşalım. 
çılır açılmaz hep birden içeri hücum e· Artık, gizlenmiye lüzum kalmamın· 
dilecek. Kim rastgelirse, kafalarına bi- tı. El yordamı ile duvarlara tutunarak 
rer kasatura tersi vurularak sersemle- Rizanın arkasından kofmaya batlamıf-
tilip yere serilecek. lardı. 

Emrini vermWi:i. Merdiveni, tekrar inmitlerdl. Açık 
Riza: kapıyı yumruklamıya; ve a· bir kapıdan, geniş avluya aeıçmifler • 

ci acı bağırmaya başlam1fh. Bu bağır- di ..• Cemil burayı tanımıftı. Kaleye ilk 
malar, bir kaç dakika mukabelesiz kal· geldiği gün, buradan geçirildfiiıü ha
mıştı. Sonra içeriden bir kaç ıes birbi- tırlamıştı. 
rine karışmıştı. Önde giden Riza: dişlerini 11brak: 

Kaba, kalın, mütehakkim bir ses: - Bı;•aya.. duvar dibine.. Ah • 
- Böyle geceye Allah IAnet etsin. dülbari, karşıdan bize ate~ açtırabilir. 

Bize, uykuyu haram ettiler. Demin, Diye bağırmwtı ••• Ve bu t6zlerin 
Süleyman yaralanmış, kapıya gelmif.. son kelimesi, Rizanın dudaklarında 
şimdi de, rehineler kaçıyorlarmış .. ne- kalmıştı. Şimdi, avlunun karp cephe· 
reye kaçacaklarmış, bu mel'unlar?. sine tesadüf eden Abdülblrinin C!aire
Sank~ babala4ının evlerinde buradan sinden, beş silah birden patlamlfh. 
daha büyük rahat mı bulacaklar ••• Du- Cemil: 
run. Kapıyı birdenbire açmayın .•• Kim· - İşte, buna memnun oldum .•• 
dir kapının arkasında baitran?.. Meğer, Abdülbari çok budala herif -

Riza, bir anda şaşalamışh. Ne ce - miş. Bizzat kendisi, bizim itimizi ko -
- Buradan her yer gözükür, istediğin vap vereceğini sormak için; yanında laylaştırıyor. 

yeri söyle, sana dürbünle göstereyim!. duran Cemilin ellerini yakalamıştı. Diye mırıldandı. Ve sonra fU emir· 
- Peki öyleyse, bizim Son Posta gaze· Cemil; yanında duran Rizanın ku· leri vermeye başladı: 

tesini görmek İstiyorum. 
E 1 d 

'- 1 lag-ına eğilmiaı: - Manga 1.. Yere yat... Kar,icla .• 
- vve a uasını o~uya ım l "iT 

- Söyle .. burada bulunan arkadaş- ateş açılan yere .. teker, tek.er atef ... - Okuyalım hocam 1 
O, okudu, ben tekrarladım: 

Dağlar tatlar yol verin, 

Dürbünüme kol verin! 
Göreceğim yerlere, 
Aydınlığı bol verin t 

farından birinin adını söyle... Çocuklar!.. Kendinizi iyi aiper alın. 
Diye fısıldamıştı. Vazifeniz; düşmanı, oluğu yerde oya-
içerideki ses, sualini tekrar etmişti: larnak... Dikkat et, onh8'11.. Fazla 
- Hey .. sana söylüyorum_.:• Kapı· cephane sarfedilmesin ••• iki nefer be-

nın arkasındaki kimdir?.. ' nimle gelecek ... Rizal.. Mahbuslara 
Riza, cevap vermişti: / 

zencir taktıkları odaya kof. Orada du-
Ey Son Posta, Son Poıta, - Ben .. Halit.. varl~rda asılı bir takım baltalar nrdı. 
Görün düımana dosta; - Hangi Halit}.. Onlardan bir kaç tane al aetir. 
Dürbünle bakıyor bak, _ Canım.. Necranlı Halit... Riza, derhal fırlamıfb. Duvar dip-
Yanundan vardakosta! Bir iki saniye sükut ile aeçmİAtİ. içe- }erinden, bir hayal gibi karanlıklar içi-

- Al dürbünü r • T 
.. .. .. .. . rideki ses, yükselmişti: ne kaymıştı. 

Durbunu aldım. Baktım: evvela bınayı N 1 H rt ·~ F k t iki tarafın ateAİ de fasılasız bir IU -
d .. d'' b. . . . . .. d .. 1 - ecran ı a ı mı .. a a o, T 

ıııtan gor um; eonra ınl anın ıçı goruln u. Seyyidina Nasır Mebhut ile gitmişti. rette devam ediyor; sert ıilih eealeri, 
Arkadaılar oturmuı yazı arını yazıyor ar • .. .. .. l h ed du 
dı. o kadar yakındılar ki elimi uzatsam tu- Sen, yalan soyluyorsun. Doğru soy • kalenin av usunu i ata e.:. var • 

l k . · '\ larda korkunç akisler husule ıetjri -
tacağım sandım. Hatta bir aralık muha· e ımsın r .. 
birlerden birine çıkııan Sait Keslere: Ve sonra bu ses, biraz yavaşlıyarak yordu. (Arkua ..-) 

- Dur, ne bağırıyorsun 1 
Diye sesleneceğim geldi. 

Hasan Beyin koca kafasını çizen Or • 
hanın koluna dürtüp yaptığı resmi boz • 
ınak, ve ıonra uzaktan kendisile alay et
mek hiç fena bir ıey olmayacaktı. Fakat 
elimi uzatınca elimin boşlukta kaldığını his
settim. Fatin hoca bu halime kahkahayla 
güldü: 

- Olmadı evlat, dedi, bu kadar ça • 
buk böyle işlere kalkma. Onun da duası 
~vardır, okumadan elinle dokunamazsın( 

- Aman hocam ıu duayı da okuyalım. 
Onu da okuduk: 

- Ben çıktım Uludağa, 
El uzattım uzağa.. 
Bir milyon metre sola, 
Bir milyon metre sağa! 

Elim elim uzamm: 
Uzanmıyan el yamın •• 
Bu hali görmiyen ~öz; 
Kapı gibi kapansın t 

- Dürbünü al 1 

kendine Ragıp Şevkinin yaptığını zannetti. 
- Ne dokunuyorsun Ragıpl 
Ben kahkahayla gülüyordum. bir aralık 

onların bulunduğu yere fotoiraf91 Cemal 
girdi. Elim gayri ihtiyari onun hiç bir za· 
man boş olmıyan cebine ıritti. 

Birdenbire bir hal oldu. Fatin hoca elim· 
den dürbünü kaptı: 

- Seni çapkın ıeni, dedi. bu yaptığını 
beğendin mi} 

- Beğenmedim amma ne yapayım ol-
du! 

- Ayıp, böyle ıeyler yapılmaz; ben 
bunun için mi sana kainatın esrannı gös -
termiştim. 

- Affet hocam bir daha yapmam. 
- Affettim demekle olmaz, evvelden 

düşünmen lazımdı: haydi timdi buradan 
git! 

- Gideyim amma ıu güneıin tutulma· 
sı meselesini ... 

tifade ediyorum. Hem buraya gelmemin 

bir başka sebebi de var: dağın pirinden bir 
baıka ricada bulunacaktım. 

- Nasıl bir ricada bulunacaktuuz) 
- Ona yalvaracaktım, burada idman 

edip, başka yerlere giden kayakçalan mah• 
çup etmesin r 

- Bu ricam kabul edecek mi acaba> 
- Eder aanmll§tım amma, etmedi. 

Çünkü kayakçılara çok dargın; geldikleri 
zaman pirin gönlünü hoı etmiyorlal'llllf. 

- Pirin gönlü nasıl hoı olur> 
- Dua ilel 
- Aman ili duayı da edelim, bari ben 

pirin gönlünü hoş edip öyle dönqiml 
Duayı beraber ettik: 

- Uludağuı koca piri, 
Boyu doğru, eni iiri; 
Utandırma bu cihanda, 
Sen bizleri diri diri •• 

Ey pir yetiı imdaduna. 
Ben ireyim müradona. 
t,im fenadır bilirim, - Öyle ise bir kere de Uludağ duasını 

ottur 
- Arnan hocam, okuyayım amma bil

ırtiyorum. 

- Ben okurum, sen tekrar edersin. 

- Bunu biliyorsunuz da ne diye gü • 
neşin tutulmasına, ayın sebep olduğuna ina
nıyorsunuz.. Mademki buna inandınız, be
nim de güneşi elimle biraz evvel tutmuı ol· 
mama inanını 

- inanayım amma, ıizin elinizle güneıi 

Gene dürbünü aldım, gene Son Pos • 
ta karşımda; Orhan resmini bitirmek ü -

~ere idi. Elimi uzattım, koluna çarptım; 

Orhan kızdı. Etrafına balandı. bu azizliği 

- O mu kolay, on dokuzuncu günü 
sabahleyin elimi uzatıp güneşin önünü göl· 
ieliyeceğim ve herkes güneşin tutulduğu· 
nu görecek! 

- Bunu Kandilliden yapamaz mıydı

nız> Buraya kadar gelmek l&zım mıydı? 
- Tabii lazımdı. Uludajua pirinden iı· 

Y etiımezaen sen yardıma' 
Duadan sonra hocanın elini öpüp ya • 

nından ayrıldım. Ve Uludağdan tdcır tı • 
kar aııağı iiıdim. IMSET 
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" Ali baba ,, nın ipliği pazara çıktı Almanya, Avusturya ve 1 Emllk ve Eytam B41nkH1 lllnlan 1 

(Bat tarah 1 inci sayfada) ismini orada almıfbr. ltalya anlaşmışlar _ 
ha adttmın yaptığı münasebetsizlikleri 6 sene bahriye hizmetinde çahftık· . . (~!~ah 1 inci aayfada) T k •tı S hl k E ) A k 
öğrenerek bunları da ayrıca bildirmti- tan sonra profesyönel pehlivanlığa bat- nın ıstıkWım tanıyacak. Almanlar A- a Si e a ı m a 
dik. · lıyan Areen bir kaç hafta evvel dünya vusturyada eerbcstçe seyahat edecek, 

Son gelen Amerika gazeteleri ringte şampiyonu Dick Shikat'ı 53 dakika vusturyanın ~~ler~nc m~dahale etm~
IÖzÜm ona namaz kılan ve bıyıklannı süren bir gürqften sonra mağlup et • vusturyanın ıçıçlerınc mudahale etmı
potin ciluile parlattığını ilan eden bu mittir. yccck. Avusturya ile iktısadi bir an -
acayip pehlivandan tekrar bahsetmek- Anen bilha818 bıyıklan ile Amcri· lafma yapac:akbr · 
tedi 1 · kad cfi!'-'- • --•L- · . Buna mukabil AYUatu~ Na.,.onal r er ve memnunıyctle kaydetmek a nazan JA&atı ~tmıftir. So 1• 1 • •• t h........__ bil .. ka l 1 aya JSt en on va an cep -e. 80nra • 
lazımdır ki mahiyetini de ortaya ata- Y aptıgı m~ ~e c erde bıyıklarlDI kGmete kabul edecek. umumi af illa ecle-
ıak namımıza yapılan kötü propa • trat etmemeaı daıma f81'l kotulmakta- cek, Nuyonal So1Yaliat muhacirlerin seri 
pndanın önüne geçmektedirler. Ga- dır. . . . . dönmelerine razı olacak, Nazilerin Nazi 
zetelcrde izah t ·ı kted" Alı baba ısmını aldıktan IODra fes rozetleri taıımalanna müaade edecektir. tU a verı me 1r. • • k .. __ , · .. 

.,Al' baba h k d b" b' gıyıp sarı sarmaga ve ftUVU sıymege Bu anlaıma eeaalanmn Roma tarahndan 
1 .. ı • er ne a ar ın ır gece ı.....Jam · 
' uallanndak" . . alm . ..,_., ıftır. tasvip olunmaaınadn sonra AYUatu17a bat-
ın. 1

• ı~mı. ıf88 da ~ili 1~ Arsen çok kuvvetli bir adam olma· vekili Doktor Şutnig ltalyaya sitmit ve bu 
mı Arscn Eskızıan dır. Arscn bm bır sına rağmen kısa boyludur.~yu 1,67- esaslar Sinyor Muaolini tarahndan kendi-
gcce masallarından kendine bir isim yi geçmez, kilosu 93 tür. sine izah olunmuıtur. 
ICÇmcklc beraber İranda doğmamıttır A 'k t . b"t" d'kt İtalya ile Almanya araaında anlapma· · mcrı a gaze csı yazıyı ı ır ı en 

Bugüp Amerika tabiiyetine geç· k .1 . 'h . k mazlık bulunmasının en belli baılı sebebi 
. sonra arı erme ışu nası atı verme tc· A ld .. · · b . · 

lnıf olmasına rağmen Türkiyenin d' . vuaturya 0 ugu ıçın u meaelenın hallı 
tark vilayetlerinde doğm°' bir erme _ ır · . . , .. . . ile Almanya • Avusturya. Macarietan ve 
nid' Se . t b" mal'k l «Elını sıkmak lazımgclc:liii zaman ltalyanm Avrupada bir cephe *uda ge· 

ır. rscrı a ıata ı oması 1. . . k ki" kınada . .. .. ·1 led'LI 
_ı ) • J I '--ti" d eh k e ınızı yumru şc ınc so n ona tırmege dogru ı er ~ eri anlaplmaktadır. uo ayısıy c, mem eıu: n en farı çı - . '-----
ını d la t .. J • I!_____ .. .. • uzatmayınız zıra parmakUllllllD ez • Selan" ikte bir ihtila" l şebe-,. o ş ıgı yer cnn lUMUlllll ogrene . 'h . 

1
. d 

k A b" F f ·ı . mcsı ı tıma ı var ır.» k • akal d re ra ıstanı. ransayı. ngı tercyı esı y an 1 

ıezınit ve Amcrikaya gelmit. orada E t k d tUtU (8aftarah ı inci aaJfada) 
para kazanınca Amerikan tabiiyc - ge mlD a ISID a D saikten komünistlerin. makutlarına 
tine. gcçmit. bahriyeye yazılmıf, Muğla, .. '~ <~:~:.> .-. Bu~ Ece .mın· vasıl olmak için, merkezi Sofyada bu-
lcyıngton, Utah zırhlılarında vakti- takasında tutun urununun 25 mı}yon kiloya lunan «federalist>> tctkilatla ııkı te-
ni aürctmcldc geçirdikten sonra, ken- ulapcağı umuluyorsa da son hava durum· masta bulundukları anlatılmaktadır. 
disinin çok kuvvetli bir adam olduğu- lan itibariyle yirmi milyona ineceii .. nal- «Federalist» tqkilat Balkan komÜ· 
nu, herkesin sırtını yere getirmek su- maktadır. Bundan ötürü fiyatlann iyi bir nist ittihadı çerçevesi dahilinde Make
retiylc isbat etmi' ve nihayet güreş şekilde olacağı ve tütünlerin kı .. bir za· donyanm istiklili için çalıtmakta bu-
Localığına terfi etmit ve Ali baba manda satılacağı ümidi kuvvetlidir. lunan bir cemiyettir. 

Kıyamı idare edecek olan adamın 

Bafra MaJmüdürlügv ünden· Sofyadaki merkeze göndcrd~ği bir 
• mektupla beraber kıyam programını 

1 - Bafra kazumda Vaki Bafra ıöllerile Bafra gölünün Denizle iJtUak ihtiva eden bir plan da zabıtanın eline 
ettiii aolda,a ..... olan lrwnnxta uyid ohmac:ü: bilGmum .. LMerm ha. geçen evrak arasındadır. 
aalibuycliye riiaumu ma resmi miri balık avlamak balda 311511936 tarihin- Tahkikatı Sctanik istinaf müddciiı
dm batlamalr Ye 31/5/1936 tarihinde hitam bulmak iizere .. ""d mumisi idare etmektedir. ilk iatintak-
cletle kiraya yaiJmek üzere açık arbr konulmufbır uç aeae mu • lardan bu hareketi idare edenlerin ba-

2 - Tahmin ec1Jen bedel 12000 U= . tı~da Papadclku:. P~~· Mikalis ve 

Eaaa No.11 

94 
100 

108 

305 

593 

841 

Mevkii •e Nev'i Depozito 

Heybeliada'da Yalı sokağında 2 No. lu gazino 1000 Lira 
Btlytikada'da Nizamda Nizam deresi sokağuıda 
19 No. h içinde kuyu ve ealri aJAt ve eclnab 
m6ftemil 49'l8 metre murabbaı --. 
86yflkada'da Nizamda Nizam mobjmda eUi 
25, yeni 7 No. lı 1076 metre murabbaı ana. 
Bly&bda'da Nizamda Nizam dereainde S No .h 
1573,50 metre murabbaı ana. 
Heybeliada'da Tur yohmda 1, 2, 3 No .h 5398 
metre murabbaı tarla. 
Heybeliada'da Tur yolunda 8 No. h 15905 metre 
murabbaı tarla. 
Heybeliada'da Tar yolunda 8 No. h 3f1'/7 metre 

200 ,, 

172 " 

80 ,, 

240 " 

400 " 

murabla tarla. 160 
B&ylikacla'c:la Nisamcla Yleetepecle 2 No. h " 
2031,25 metre m.....W. bahçe. 
Büytlkacla' da Nizamda N"ızam aokağında 172 
ada, 7 panel No. h 2762 metre murabbaı tarla. 
Büyikacla'da Nizamda Nizam sokağında 159 
ada, 4 panel No b 866 metre murabbaı arsa. 
BGyAkadad'a Nizamda Cumatepede 1 ada, 184 
panel No. h 5600 metre murabbaı tarla. 
Bllyiikada'da Nizamda Nizamettin sokağında 
3-1 kapı, 156 ada, 2 parsel No. h bahçeli 

41 • 

90 " 

50 " 

336 " 

alıpp katk. 800 ,, 
Mevkileri yakanda yanlı emllk bedellerinin birinci tabiti pefiıı 

ve geri kalan yedi taksiti yedi Hilede ve yedi müsavi kumda ve 
ID suretle: 

Tamamlan faizsiz aekiz mluvi taksitte adenmek f8riile ve açık 
arttırma ile 1ahlmak bere aıtbrmaia konulmUfbu'. İhaleleri ~6 Ha
ziran 1936 tarihine teaad&f eden Cuma fÜDO aut onda Şubemizde 
yapılacaktır. 

İlteklilerin tayin olanan gtlıı •e aatte Şubemize mlracaatlar. 
(373) 

İstanbul Yedinci icra Memurluğun
dan: 

3 
,... • Cıpos namında dort kıtı bulunmakta • 

.. -
1 &libler arbrmaya ittirak için tahmin olunan bedelin yibde yedi bu- dır. Y onlanm uhdesinde ohıp f.ımaiyet Suadıime hirinci derecede IPotek olan 

saau olan 900 lira ımnakbt teminat Terilecektir. Munkbt temimt nakit Bu adamlar ötedenbcri tehlikeli ad- ye tamamına yeminli fic ebliwlmf tarafmdm ( 6938) alb - clolmsyiiz 
ftJa nakit yerine Benb mektubu istikrazı dahili eqani Ye bunJarm enafın. dcdildilderinden zaltıta tarafuıdan 11· otuz altı lira kıymet takdir edilen Boiuiçincle Bebelrde Y aiwtçu eob • 
dUi ~vlet tahvilleri ve bonulan ve h~ ta.Jin edilecek milll ..a..m kı bir ıurct.te kontrol edilmekte idiler. imda etki ve yeni 5 No. h Mi tarafı uker çıkmazı IOI tarafı 2 lmitah ana 
Ye tahTilit 2490 •P. lranamm 17 ind -c:We.i mtlcibiace bhl olmwak Bu dart .uıkutçi :;u.haneltrrinc:len 9' ....._ MMm R•""no ....... , ıl c ,hali• 'ılltı eohlile a• •rt ...... 
br. • karlarken yakalanllllflardır. ele, etrafı demir korlmlulda ft pumühldı mozayık merdivenle plnLhkta u-

4 _ Bedel haddi liyılr - -ıdüiü ak • • • · Sui.kastçilerden Mikalia sıkı bir ie- fak bir ahanbk ve camh Ye üzeri demirli ahpp bir bpı ile içeri sirilcfikte ufak 
tinden iltizan olunacaktır ıoru t clirde ihale keyfiyeti Maliye Telrile • ticvap neticesinde her ,eyi anlabnlf ve bir tafhk, bir sofa, iki oda bir merdiven altı (bundan pmjn kata inilir). 

5 Q..-___ :..... • • • Makedonya ihtiW tqkilib ile komü • Bu katm tavan ve bpılıan yaiJı boyahcllr. Kapılar c:amlxbr. Zemin kat: Ze-
lııal AT :=,_:~..1:~~ Samsun clefterdarhjmda Ye hir aureti latan- nist!er. arasında VU1ta q!duğunu itiraf mini çini ve aabit telme ye ocak ftlair müft..,.b 'ftt clolala .. Ti bir mut-

-•ucn uuunug~ de vardır. etmıttır. fak, (buradan bahçeye çwlnlen lııir kapı ftl'drr.) Cephede ld laf~ anla • 
6 - ~~eldilerin bu tarihe kadar her gün Bafra malmüdürlüiüne müra- Bulgar teb'asından olduklarını aöy· rmda llir kapı ve çamafD'lılr, Wr lleli, bir kömürlük ve odunluk ikinci b • 

ceetlan ilin olun•. (3363) leycn Cipoı ile Papadelku Makedonya tında: Bir sofa üzerinde dört oda bir heli ve komple banyo ve arka bahçeye 

ls 
· • --- ihtilal komitesiyle alakalan bulunma· kapı.....-.. Üçündi kat: Müatakil bir lmım olup~ demir karim • 

tanbul 4 üncü İcra Memu luv dığını aöylemi9lerdir. . luldu mozayik merdiTeale çıkıllr. Bu btta bir antre bir ... bet oda bir r gun- Fakat ele geçen vesaik bu auçlubnn beli, ımatfak Ye odunluk vanlar. 8oclrum ve zemin kat penraeleri demir 
dan • iddialannı tekzip etmektedir. perma•••••. bd .,.._ ve ,......, elektrik, terkot, havaguı te1iaabm ye 

• Şebekenin meydana ~ 6- behçede manolya, giil, Ye ,....,in mevcut olup etrafı clÜftl'la çevrihnif-
Aaaf Ye Asizenin F.mniyet Sanchima hiriacl derecede lpoftMi olap ye • zerine Sclanikte Mayısta zWıur eden tir. Bina meyilli arazide idfa edilmit olc:lujundan ikinci katta bahçeye çı

llllnli üç ehlivukuf tarafmcluı tamemma (300) lira kıymet ta1a1r edilen kanlı hadiselerin de bun1ar tarahndan kılır. Zemin bt 1siP eller katları ahpp olup.,..._... mw n bina,.._ 
Jloiuiçiade, Anadolu Hilarmcle, Gikau ceddetinde eeld Ye yeni 5 naınara- idare eclilcliği, kantıklıklarda Make • niclir. Umum mesahuı 198 metre murabbaı olup 120 metre murabbaı bina 
• .P laılariltan ile Maraz Yoqi TereHrbin t.jı, IOlu laıbiri nwK .. ile donya komitesinin eti bulunduiu ze- zemini ye kalam behpdr. Yulmnda nafı ,... henmln tamami 
DÜ:fi cleqabmm t.hçeei, arlraaı E.atbaiı, önü Gökau nwireaine ciden yol babı hasıl olmuftur • açık arttırmaya vueclHmit oldujundan 20 / 7 / 938 tarihine mlla
ile mahdut umum saha11 10100 m2 olup bundan 100 m2 alur ve a6 m2 hane Zabıta tcbekenin diğer azasının da elif Puart:eai glnl mt 14 tm 18 f11 kadar cWrecle hiriBcl arttırma· 
ım lra'-bottan ve bmdalık olan, cephesi dıvarla çeTfilmit bir bmı cJlia ve ele ıcçirilmcsi için tiddctli takibatta 11 icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muNlmlMl'"la ~ 75 ni 
naeaa pten ve bir laiau ~ ou ceviz ve; muht.;lif lD8Yft aiaçlarmı. bulunmaktadı~. , Alikadar makamlar bulduğu takdirde mlflerW Gzerincle lmakılacakbr.. Akli takdirde en 
b6y6k ._ ~ bom .. kıı:ruaunu ve bir kulül-le ite etrafı malta tatlı lci çi- hadise etraf~a maltlıııat vermekten IOD .tbramn. taalıhldil beki blrnak bere arttınu 15 rin '8idd.Ue 
......_ ~ L:.. haYQZ ve 3 mlma1alı zemini to-....:L oC:akh bir avlu(._·-- içtinap et~ted.iılq. . temdit edilerek 4181936 ~..._elif Sah gthı6aut14 ten 16)'&t 

...,. ~ ...--, u ... .- J kadar keza. clainmisde yapılacak ikinci açık artbrmumcla. arttırma 
da aynca ahfap bir mercliTen ve seciden girilen bir bpı vardır) zemini ah- ngiltere zecri tedbileri bedeli kıymeti mnhammenenin % 75 ni b11lmadığı takdirde aabf 
.-.. bir sofa, iki oda" lııir heliaı olan hane, ve 5 nutnaralı (behçede aiaç ilgaya karar verdi 2280 No. h kanun ehkAmına tevfikan geri bırakılır. Sabf petindir. 
lwinde bir numara nnhr) kirsir duvarlı bir ayın baTi olan Mat llahçeai (Battanfa ı iDci ~) Arttırmaya iftirak etmek iateyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 
demekle maruf maa ahır bir lata bostan açık artbrna)'a TU'edi~ oldu. Kabine azasmm zecri tedbirleri kal- nispetinde pey akçeli yeya milb bir t.nkanm teminat mektubunu 
hodan ~7-~ ~ne mila~ P~esi. gln6 saat 14 ten .18 ya dırmak üzerinde ittifak ettiklerinde hAmil baJunmalan IAmncbr. Haldan Tapu sicilli ile ahit olmayan 
bclar dairede birinci arttırması ıcra edilecektir. Arttırma bedeli kıy· fÜphc kalmamıt bulunuyor. Miater E- ipotek& alacaklarda diğer •l•lrwluamn ve irtifak hakla aalıiplerinin 
illeti muhammenenin % 75 ni buldugu" takdirde mA-"erfai d . 'f . bunu bugu'"n --•-t--L bu haldannı Ye hurn-'le faiz Ye muarife dair olan idclialarmı evrakı 
•--....!-d L--•-• __ , ........ _ • ı • ....: kdird ~.. cnın vazı csı lllWl ma& mO. iteleri ile birlikte ilin tarihinc:laı itibar. niha1't 20 gln zarfında 
'l&CnD e uua&uaQl&ur. l"UUI ta e en son artbranın olacakhr . pı du • '--! tak..l=-d L-lr) T 
taahh. ndn baki kalmak .6ze. re artbrma. 15 f(ln miiddetle temdit Mu··--;_erenı·n L-- ol---:.. --Lmı·n o- birlikte dairemize bildirmeleri llzmı • ~ uir e ... arı apu 
eclil k .ol O ft2A &--!L!- A--dif S-1- ~ JU-. -.• lllD aicilli ile sabit Olmıyanlar 18bf bedelinin paylqmaamdan hariç kalır-ere ~ uu1111De muaa au gthıl saat 14 ten 1 M" Ed d LlL- ecl Beled 18 k dar k dai • d ıl . . . unuyor. ..ter en en sonra ~ lar. Mnterakim vergi, tenviriye, tanzifiy en mütevellit iye ru-

ya a eza remız e yap acak ıkıncı açık arttırma- ı Am le fırkalan liderleriyle Lo- aumu ve V akıl icarea bedeli mtb:ayededen tenzil olunur. 20 senelik 
-da kdird~rma bed~ ~ym~ti kamuhammahkenenin % 75 ni bulma· ;~t ~re .S: eöyleyeceklcr, daha IOD- Yakıl icareai tavizi bedeli mlifteriye aittir. Daha fazla mal6mat almak 

ta e ubf o. u nun Anıına tevfikan geri bıra· M" Baldviıı itirazlara lateyenler 23/~/936 tarihinden itibeen herkesin ~eıi için 
ır. Sabf pqindir. Artbrmaya iftirak etmek iateyenlerin kıymeti ra iat~~ • la kcevap ve • dairede açık buluadurulacak arttırma prlnameai ile 935 • 7 43 

81nhammenenin % 1 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın rerck müzak~ ı!°':ı ya~ ve bu ıu- No. h do.yaya mtiracaatla mezldir d09Jada mevcut vaaild ,-&rebile-
teminat mektubunu hAmil bulunmalan lAnmdır. Haldan tapu sicilli r~tlc ·z~i tcdbır evresıne 8011 ve- cekleri ilb olunur. (339 ) 
ile cabit olmayan ipotekli alacaklarda diier allkadaranm ve irtifak rileccktir.. • . .. • -=======::::m::ı111111:::=================-
hakla uhiplerinin bu haklannı Ye huauaile faiz ve maaarife dair olan (Tayın .. ) ~ n~~bna aore lngil- Muhafazakarlar _içinde de hükümc- reket edeceği fÜpbesiz görülüyor. 
iddialannı evrakı miisbiteleri ile birlikte ilAn tarihinden itibaren niha- tere zecri tcdbırlenn .ilpaından1 . . evvel te hücum edecekleri bulunmasından ftalya ilbalma el...., =ma 

Jet 20 gün __ _ı_..J_ b. l"kt d . . bildi el • , .. __ .ı._ • , _ _! ltalyanm zecri tedbır en tatbık eden .. h lunmamütadır. lat~ . 
ZillTIIKUI lr 1 e aıremıze rm en UIUlllUll"o l"UUll d 1 1 da fark .. ctm •• fUP c o p . 17 (A.A.) Ek dö Pari aıaze t.kdirde haki T .cilli il bit 1 ani . bf bedelinin ev et er arasın goz emcsmı Mister Eden"in buaün .öyliyeceii .öz- ana, - o . 

latmaa dan -:a". =~U ~ M"e :. O mıy. 7 ~ • tanzifi :Y- prt kC>fBcakhr. )erin zecri tedbirleri tatbib devam etmek- tesinin Delbn Cerriut ~esi hak· 
-a... elim" nediç. lr ar. uter ım vekrılgı, • en~ye, y ~ (Manciater Cardiyen) gazetesine ten bir fayda hani olmqacanı. müe988İr kında verdiği ~~ana göre talya hl iıb'~u-
-u1ev ıt Bel ye rtlsumu ve Va ıcareaı Ye 20 MDelik .. zecri tedbirlerin :ı-.; bvıtsız ve b' tt' ld etmek u.i.. İtalya ile harbi meti zecri tedbırlenn kaldınlmaaı ta e ın· V k . gorc ... - "· D' ne ce e e .,,... dah . . ki U • .. k 

• ıl iearesi tavizi bedeli mllzayededen tenzil olunur. Daha .-rtsız olacaktır. saze alacak derecede ileri sitmek lazım de~ çok a .. g~nıt ıa~~ er en aurme • 
f-ıa mal6mat almak isteyenler 1·7·936 tarihinden itibaren h•keain Avam Kamarasındaki muhalefet fır· seldiiini anlatmak olacaiı tahmin edil- tedır. l~a~ya bu~~ elçıaı, lt~yanın Av~-

ebil --ı • • daired k bul d rul k rttırma ....... • k b"lh el 1!-'-~ ile Lo "t k ed' pa teırılu meaaısme ancak milletler vemı• mııı:::u ıçın e açı un u aca a ,,... .... ameaı asının, ı assa am e uacn yı me t 11. • .. k 
e 9~ No. lu dosyaya mtlracaatla mezkGr dosyada mevcut Corcun hüktimete tiddetle hücum ede.- HükGmet taraftarlan meb'ualardaa bü·cyett. ~.v•ıtan doıan ... ~u~ tanımama 

~eq i'= ~-=-ı..:ıwı.ı • :ı- ol l~'!lıOa • ._ ~ -aı. ı,· eberjyetin lıükmnetle birlikte ha- prenaıbınden vazgeçtı111 takclirde Amada 
-IU auır~erl uau llliUr. ,_, cekleR teho111t .... _... ~ JI .. lactiını hiWiwR 
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HASAN TRAŞ BIÇAGI 
-
" 
" 
" 
" 
" 
" 

HASAN DEPOSU: 

Traş Makinası 
Traş Bıçağı 
Traş Sabunu 
Traş Kremi 
Traş Pudrası 
Traş Kolonyası 
Traş Fırçaları 

IST ANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

Türkiye Bankasından : 
Buğday te,kilitmda. ~e müaabeka imtibanlarmda ..... 

receji muvaffakıyet clereceeine ıöre 70 • 100 liraya kadar a;rbk ..._ 
mek üzere 10 memm almacakbr. Müaabeb imtihanlanna ıir4'9 ık 

için en af&iı liae, Ticani Uaeei, Galatasaray Ticar:t ima ••-
veya mali bir müw•ııle veya banbda en az üç sene p .......... 
muı ve Yatı 20 den apia ve otuzdan yukan olmaması prtbr. Mlıa. 

baka imtihanı 30/Hmna/1936 tarihine müaac:lif Salı aiW iMi 11 
de Ankara, Ltanbal w lmmde yapılacaktır. 

imtihan propamı ve cliier prait, Ankara, latanbul ve ı.. Zlla
at Bankalarından öinnllebilir. Talipler istenilen veaiblarla lıılı ... 
25/Haziran/1936 ••mm• kadar bu Bankalara müncut ...... 
olmalıdırlar. ( 3386) 

Bir çok haşarat 61dOrQcQ mayiler vardir 

- ,, PERLOOENT., dif macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira a~ızın bllcOmla ,eraltJ aıhhiyeslnl 
haiz ot.n bu macun dlflerl çOrQmekten 
korur. dl• etlerini kuvvetlef'dlrlr. nefesi( 
serinletir ve insanın a&rGnGt efHinl · 
artırır,· 

-·-4:. iiT~ • ~llLOIMN1"·ı .&... tN4oC4 iv. 
~ oea,.. ~ A:ada4 ~ 

z:z._ 
BETON MAMULATI 

F~.kat yalnız bir FLiT 
"' ... -- --- - - -

Fena ve tesirsiz ha'8rat OldDrUcU ma-
---=--- .vııer almakla paranızı beyhude yar~ 

israf etmeyiniz ve FLIT'ln aahtelerın
den sakınınız. Aldari'Tlarnak için yalnız 
bir FLiT olduğunu ve aJyah k-Wşaklı 
asker resimli sarı tenekeler içerisinde/ 
satıldığ,ını hatırınızda tutunuz. Bu te. 
nekeler m.ühürlU olduğundan her türlü-~~~~~ 
hlyleden Aridirler. Hakiki FLiT kullanıl· 
dıkda bütün haşaratı öldOreblllrsınız: . ,...'!11'.!:•ld.ı 

Deliklere w yanklara FLiT ton 
branuz • Haşarat, toza tmıtJS 
eder etme: derhal iJlürler. 

Son sistem makinelerle 

SSAAT 
havalandırılan 

Venüs pudrası 

Pudracılık fennin en son şaheseridir. 
Bundan böyle narin ve nazik cildli
lerin endişesine mahal yoktur. Ara
dığınız ve hayalinizde yaşattığınız 

pudra bulunmuştur. Bu da (VENÜS) 
dür. VENüS PUDRASll..E pudralanan 
bir cild dünyanın en taravetli güzel
liğini ifade eder. Hiçbir pudra VENÜS 
kadar cildi mat tutup cazibeli göste
remez. Sanşın, esmer, kumral her 
tene uygun renklerile ve çok kibar 
kokusile de rağbeti umumiyeyi ka
zanan VENüS PUDRASINI muhakkak 
tecrübe ediniz. Kullanımlar terkede
mez, alışanlar bırakamaz. 

Deposu: NUREDDİN EVLlY A ZADE 
Ecza ve ıtnyat ticarethanesi lstanbul
Bahçekapı. 

KREM BAlSAMiN 
Esmer, sanşın, kumral her tene tevafuk 
eden güzellik kremleridir. Sıhhi usullerle 

hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, Sivilce 
ve barupkluklan kimilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir : 
1 - Krem Balsamin yağlı gece icin pembe renkli 
2 - Krem Balumin yağsız giindüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balpmjn acıbadem gece için 
4 - Krem Balpmjn acıbadem gündüz için 

Kibar mahfillerin takdirle kullandıklan yegAne sıhhi kremleıtdlr. 
MECCANEN NOMuNE: Gazetenin bu parçuını alb k1lftllhak 

posta pulile bize pnderiniz. Yazacağınız adresinize d&t teldi 
Krem Balsamin ntımmıesi meccanen takdim edilir. 

INGIUZ KANWK ECZANESL Beyoğlu • t.t..w 

lslllnbul •ledly••I lllnlart 1 
Hususi idareden aylık alan emekli ve öksüzlerin Haziran 936 8ç .,...._ 

n 18/Hazinm/936 pel'f'mhe gününden itibaren Ziraat Banbemclee .... 
cektir. Aylık sahiplerinin Bankaya müracaatlan ilin olunur. cdl.>> cc3:ln• 

Tllrk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3. ncU Ke9lde 11 Temmuz 938 dad1r. 

Büyük ikramiye: 5 O• O O O Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükif at vardır ... 
'9... ............................................. ,., 

HEMORRON 
Ameliyatsız basurları t edavi eder tesiri kaltdir. 

~---·.· .... -·-------.-B~U-R~S-A-D~A:4İİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiimiiiiiiiiii-~ 

Anadolu Palas Oteli 
Eski ( Madam Brot ) 

Bu defa yen! baştan tamir edilen ve boyanan otellmis, 
yem mobilya ile döşenerek açılmıştır. 

ANADOLU CIMENTOLAQI tA.$. 
T&t.&f:Ofıl : ICAATAl. p CS-..9) 

01181 manzara· BIJlll bahçe· Lollaata • .. .,. 
._ __ _. Çok ucuz fiyatlar Otel idareli 411111--~ 


