


2 Sayfa SON POSTA 

r 
Herrtl• 'Resimli Makale a Kadın arkadaş a 

iş 

Kanunu 
YHan ı f. R. At•J 

H enüz Müdaf aai Hukuk Cemiyetine 

yeni bir parti adı aranırken. lzmitte 

ıazeteciler Atatürke aormuılardı : 
- Yeni partinizin ismi ne olacak? 

- Halk partisi! 
Belki bqında aosyal, ekonomik veya 

politik herhanıi bir mesleği taırih eder 
bir aıfat bulamadıkları için f8111dılar. Ata· 
türk kısaca: - Memur, çiftçi, ifçi, teıeb
büa sahibi, muallim, aerbeıt meslekten o

lanlar, hepimiz ayni cemiyetten deiil mi
yiz) dedi. 

Henüz ne fatizmin, ne de nasyonal - ıoı
yalizmin programını o.kumamııtık. Fak.at A 
tatüık inkılap devrine, eski mektep ders

lerinin tesiri alhnda bulunanların tasavvur 
ettiği üzere, milleti parçalıyarak değil, bi
lakis millet bütünlüiünü kurarak girmek 
istiyordu. Yeni Türkiyenin inpsı, yalnız 

vatanperverce bi.ai bir birliğe defil, mil
li bütün faaliyet ve kabiliyetlerin birlikte 
ve toptan çalıttmlıp işletilmeaine muhtaç 
idi. 

Ancak harbı bitirmiıtik. Ondan başka 
ne kadar iıimiz varsa, hepsinin baılangı• 

cında bulunuyorduk. Aceleciler vardı: Sağ 
veya aol herhaııai bir nazariye ve aiateme 
bağlanarak, partiyi ve savaşlarını onun 
donmuı düıturlanna göre ıevk ve tanzim 
etmek, yani zorlamak 1 

Eakilerin ıözünde çönkleaip kafes arkasına saklanan kadm 1 
lnısün yambafunıada llisimle beraber oturup lıonUfU)'or ve 

bizimle beraber çalıpyor. 20 inci unn bayab içinde kadm 

,.rkın Ye prbın eski ifadelerinden tamamile çdmuftır. aAr

kadat » dedifimiz ziinıre içinde lıadm da kendine mahsua 

inceliii n zarifliii ile Y• almq, cemi,.etlerimize ittirak e:mif, 

zamanmda bir edlek arkada... sösteremiyeceii iyiliji Ye 
tefkati göstenneğe baflamqtır. 

Bugiinlrii senç im: tipi ile dünkü pnç im tipi arumdaki 
fark barWlir: 

8qünlrii ~ km, anamda nelin .. iyi arkadaplır. 
Bizimle serbestçe n açık bir ifade De konup ·ye fikirlsincle 
lıat'i bir ifade tatar. Bir mecliste, d6ıaldi senç loslu için b8,.ulı 
bir meziyet saydan, sükitu ince n&kteleri n tatlı konapna· 
larile ortadan kaldll'U'. l>iifünc:eleriniıa Milin wifliii, P.....liii 
ve süzeUiii etrafında bir çok takcUrt.. toplaDl!Mlsma .-.De 
olur. Fark budur. 

( SO_Z_A_R_A_S_l_N __ D_A_] 
Yüz gtqına oaran 
Erkekler 

·--------------------------· 
HERGüN BiR AKRA 

Meyiller bilhassa sağa doğru idi. Çün
kü harple meıgul olduğumuzdan, Avrupa
daki derin buhran hadisesini ve garp me
deniyeti cemiyetlerinin aldığı yeni istika
meti ıörmiyorduk. Belki büyüle harp ida
resi tazyiklerinin acı hatıraları altında, po
litikada ıon derece liberal ve ferdiyetçi 
idik. Ekonomide ise başka türlüsüne akıl Kadınlardan fazla 

' !/ Bir sual 

Nevgork halkı 

Sakal ve bıyık 
Bırakacak/ •• 

erdirdiiimiz yoktu. F ransada yapılan ' 
/ 

Hayatı ve memleket ihtiyaçlarını bir bir istatistikte er- - -_.,... 
tarafa bırakarak, genç yaşımızda mektepte keklerin kadınlar- -
imtihan verdiiimiz dersleri düşünüyorduk. dan uzun yaıadık-

Atatürlc buna razı olmadı. Parti prog- lan, ve yüz yaıına 
ramı, kendi tecrübelerimize ve enternasya- gelen erkeklerin ka 
nal yeni inkişaflara göre ayar edile edile danlardan fazla ol
ıon teklini aldı. Mutedil ihtiyati tabirini duğu yazılm11tır. 

.kullanmaktan baılayarak nihayet devlet- Bunu okuyan bir 
çi vasfımızı ilin ettik. Bir takım iılerde mizah muhaniri: 
ferdler yalnız yapmağa ve başarmağa mulı:- - Tabii demiş, 

tedir olmadıkları iıleıde değil, muktedir çünkü kadınlar, ancak ellilerini bulduktan 
olduklarında dahi devletin himayesini is- sonra, otuz yaıını geçerler de onun için. 
temeie lüzum ıördüler. imdi himaye iste- * * • 
mek demek, müdahaleyi zaruri telakki et
mek demektir. 

En çok ıevdiiimiz ve alııtığımız tabir
lerden biri ıınıfaız cemiyet ıözü idi. Sınıf
aız cemiyetin manlaı nedir~ ltanunla sınıf 
kavguını yasak mı edeceğiz demektir) O 
zaman makinanın ilk icad zamanındaki ip
tidai hale dönmiit olurduk. Sınıfsız cemi
yet demek. devlet ıınıf menfaatlerini te
zadlqtınnamak için öyle yüksek bir ida
let yapacaktır ki ıınıf kavgalarına lüzum 
kalmıyacaktır, demektir. Sınıf kavıalan
nın aaıl sebehi. adlletsizlikte ve herhangi 
bir aınıfın diier anıl haklarını tanımama
ıında ve onları. iktidarda ise, devlet kuv
vetleri vasıtuı ile zebun bırakmasındadır. 

Baılıca maele İf hayatını, iı sahiplerile 
işçilerin karpbkb vazife ve mes0 uliyetleri 
dü§iinülerek tanzim etmekte idi. Bunda 
da vakit lizımdı: Eier herhangi bir fikrin 
cazibesine kapılarak, muhit ve §Brtlara uy
mıyan esaslar konacak olursa, hem it sa
hibinin hem işçinin zararına olarak, iı ha
yatı müteessir olurdu. 

Fabrikalar atölyeler çoğaldıkça, it ka
nununun yapılması zarureti arlıyordu. Hü
kumet, 146 maddelik kanun projesini Ka
mutaya vermekle bu zaruretin gereklerini 
yerine getirmİftİr. Bu proje, :İf sahibiyle it
çiyi tarif ettikten ıonra, ücretler, iı kata
ları, tazminatlar, iı saatleri, siy yaıı ve iş 
ihtilaflarının halli gibi meselelere temas 
etmektedir. Jşçilere karıı yapıldığını duy
duğumuz bir takım haksızlıkların önüne 
seçmek için tedbirler alınmıştır. 

16 ,a,ında anar,ıst 
Meşhur Fransız muharrirlerinden An

dre Mauroia bir kadınla konufUYormuş. 

Kadın on sekiz yaşındaki oğlundan ıikayet 

etmif: 
- Ah Möıyö, demİf. Hüznümden öle

ceiim. O aarı aaçlı yavrum, timdi sert, 
kaba bir çocuk oldU, atk hakkında acaip 
fikirler besliyor. Kadınlara ıerbcati veril
ıin d9ror. Cemiyetin düzenini yıkmak, ye· 
rine kaf uındak.i acayip tefleri setirmek 
iıtiyor, ben onun bu hallerinden meraka 

diittüm. 
Mauroia ona tu cevabı vermit: 

- Franaaz ihtilalini Maraeyyez f8rkı
ııyla alevleyen Roqetde Lialhe 1789 da 
genç atctli bir ihtililci idi. 1830 ıeneain· 
de yaılanmıf ve durulmUflU. Bir gün pcn· 
cereden dıpn bakarken yanındaki arkada
ıına: ıılşler fena gidiyor! Dışarda Marıey
yezi ııöylüyorlar» dedi. 

İtte saygı değer madam, her yaşın 
kendine mahsuı pisikolojiai vardır. Çocu· 
iunuz e1li yaıında naaıl ola yumupyacak 

muhafazakar olacaktır. Eier bir ıenç 16 
yaıında anarfist olmazsa 30 yaşında bey-

girleri idare etmek için arabacılık yapacak 
kudreti kendinde bulamaz! 

• * • 
•arloyu mUteeaalr eden bir karar 

Londrada Ealing' deki bir mektep yı-

kılacak ve arsasının üzerine modern evler 
yapılacaktır. Eski bir bina olan bu mekte· 
bin yıkılmasına herkes memnun olduğu 

halde, Şarlo çok müteeuir olmuştur. Çün-

Şair Andelip Jifnu kat'iyyen salım. 
mu bir adamdı. 

Bir sün kiifürbu lüabile ~ 
Şeyh Cemal, f&İrİ ziyarete ıelmİftİ. 

Andelip tabaka.un uzattı: 

- Bir aİl(ara yap l 
Tütün içmem! 
Sana bir narpe umarla7un •• 
Tönbekinin koku.una dahi ta • 

hammiil edemem! 
- Bir kahve iç, öyle İse l 
- Onu da kullanmam! 
Andelip bunan üzerine kızdı: 
- Be adam! dedi. Senin aizm yal

nız lriifretm.k için mi yaratılmqbr? 

«------------------------... 
Kadınların kürkleri için 
Öldürülen hayvanlar 

Almanlar, dünya 
kadınlarının giydik

muıtur. 

Bir ay ıonra Nev
yorka ıidenler, 

matrut Amerikan 
çehrelerini aakaJlı 

ve bıyıklı görecek
lerdir. Bütün Nev
yorklular buna ka
rar vermitlerdir. 
Koca şehir halkı

nın buna karar ver
mesine ise berber
lerin grevi amil ol-

Nevyorkta bulunan 2 7 bin ıalon ka
pılarını kapatmııhr. Halk berberleri yola 
getireceğini ümit etmektedir. Yalnız ıüı

lü olmak isteyen kadınların ittihadı boza
caklarından korkulmaktadır. 

••• 
Krall~• Marl vapurunun canavar 
dUdUIUnU Bitti ... • klçlk pre•-• 

leri kürk için ne 
kadar hayvan öl- ru, 

Bir kaç gün evvel, Kraliçe Mari vapu
Southampton' da bulunduğu sırada in-

dürdüğümüzü me
rak ederek oturup 
hesaplamqlar ve 
tu neticeye var
mıalar: 

Vasati olarak sa
atte 35,000 tilki, ayı, ilah ... gibi hay· 
vanlar öldürülüyormuş. Ve onlann post· 
larını bayanlar boyunlarına takıyorlarmış. 

• • * 
lnglltere krehnuı aBzDnD dini•· 

mlJ•n Amerikan edllJe•I 
İngiliz tebaasından iki lskoçyalı Ame

rikada ölüme mahkum olmuılar, mahku
miyetleri haksızmış, fakat Amerika hüku
meti, vaziyeti kurtarmak için, bunları aa
mağa karar vermiı, sekizinci Edvard ha
riciye nazırı Eden vasıtasiyle Ruxvelte 
muracaat ederek bunların affedilmelerini 
istediği halde, Kaliforniya mahkemesi: 

«- Biz siyasi tesirlerin albnda kala
mayız h> demişler ve kralın dileğini reddet· 
nıişlerdir. 

kü Şarlo kardeşiyle beraber 
o mektepte yapmı~ır. 

ilk tahsilini 

giliz hanedanına bir ziyafet verilmiıti. tam 
vapur gezilirken, ıeminin 20 kilometre 

öteden duyulan canavar düdüğü acı acı Öt· 

meğe başlamıt. berkca tellt içinde ne o-

luyor diye birbirine bakarken, Y ork düka· 
sı prensesi küçük Elizabet kaptan köprü
sünden ellerini çırparak af&iı inmit: 

- Merak ettim, canavar düdüiü n.uıl 
çalıyor, öğrenmek istedim ben çaldım, de
miıtir. Mürebbiyesi darılınca, o: 

- Gemide benim de hakkım var .. bü
yük annemin ismini almıı, elbet öttürüriim, 
demiıtir. 

• • • 
Amerlkall •••eller çocu klar11ı• 

Habet lalmlerl vertlller 
Nevyorkun Harlenı denilen yeri. zen

ciler mahallesidir. Habet, ltalya harbi 

dünyanın hiç bir yerinde Harlem' deki te-
sirini göstermemiftir. Zenciler, aralannda 

para toplayarak. Habe,lilere nakdi yar
dımlarda bulunmu,Jar, ve Habctlijere olan 

muhabbetlerini izhar etmek İçin yeni do
ğan çocuklara: Haile Sclase, Ka ... , Se,.
yum ismini vermiflerdir. Kanunun, her bakımdan, ehemmiyeti 

büyüktür. Kamutayın bu davayı, memle
ket ihtiyaçlarını ve hakikatlerini gözönün
de tutarak, münakaıa edeceğine ise fÜp

r 
İSTER İNAN iSTER İNANMA! 

he yoktur. 

Özlü sözler: 
Romalıları, bir ihtiyarın verdiği dehşet

len kurtardım. 
tRomalılara teslim olmamak için 

kendini zehirlerlcen) 

Annibal 
fiskemuni ( f)) 

(Son dakikasında nefesini teslim ederken 
kekelemi§tır) Şinasi 

Geçenlerde Sirkecide 7oldan geçen bir adam amımı hasta
landı ve eczanelerden birine ıirdi. Fakat !uhaf deiil mi ki ec
zacı IUun selen ilacı vermedi. Bittabi it mahkemeye intikal 

etti ve uzayıp ıitti. 
Devam eden muhakemede bir doktor, hadise esnasında 

bulunduiu için bey'eti laikimeye fa ifade1i verdi: 
(IBir arkadqunla beraber Sirkeciden seçerken bir kalaba

lık toplanmlf idi. Camdan bakınca içeride baY1m bir adamm 

yathğmı aördüm n içeri girdim. Hutanaıı nabzım yokladık
tan soma ec:zacaclan Ovobain ile bir iin• istedim. Ovobain 
yOktur dediler. O halde (Adrenalin) yeriniz dedim. Adrena
lin fiyah 160 kuruıtur verelim amma iine veremeyiz. Çiinkü 
açık iinemiz yoktur dediler. ıcSiz kutu açJP bir itne venmz. 
paruıru tonra alırsmızn dedim. uBiz ~le nice yerlere itne 
iliç verdik te parumı alamadık.» dediler. fineyi verseydiler 
ben çabukça orada takinı edip fİrİnp ppac:aktun. •• » 

lSTER 1NAN iSTER İNANMA! 

Haziran l 

Kızılay Nedir? 

Er'llel • Tal 1 

T ürk ülkesini baştanbaşa dolaşacak 

olan meraklı bir seyyah her uğradı• 

iı tchirde, kasabada, hatta geçeceği yolla· 
nn bir çoğunda yıkık, dökük bir takım e• 
serlere rastlar. Bugünkü günde hikmeti vü .. 
cudu kalmamıı olan bu eserler ıunun bu• 
nun hayratı, suyu çekilmiş çeşmeler, bay• 
kuılara yuva olmuş hanlar, damlan çök .. 
miit medreseler, ıebiller, imaretler ve bü• 
ttla bunlara benzeyen şeylerden ibarettir, 

Şüphesiz ki bunları vücuda getiren ec• 
dadımız. ıervetlerinden bir kısmını ayırıP. 

da bu hayratı kurarken ;nsanı u ·ygulara, 
beıeriyetin iatıraplarmı azaltmak kaygusu .. 
na uyarak hareket etmiş~erdi. 

Sos}'etenin ve İçtimai yardım sistemi .. 
ain tekamülü bu hayrata lüzum bırakma· 

dı. Diğer taıaftan insanların ihtiyaçlan, 
ururetlel'.i, istırapları da baıku bir şcki' 

ııldı. Bugün, istırap duyan b ir adamın ilı. 

tiyacı bir taa sudan, bii dam altında ko· 
:ıaklamadan, bir bimarhR'leye lcapaıııp t" 
yıne kendi dileneceği sadaka ile kifaflan• 
r:ıaktan ibaret değildir. Bc·ecrin ihti} ac.ı da, 
iıtarabı da artmış, şümutienmiştir. 

Bugünkü :nsanlık ukaZ&ya rıza ,, göster• 
miyor. ve buna mukabil cie hemcinsleri .. 
:un he•hangi bir felaketin<' lak.ayrl kalamı .. 
y.:-r. E~ onur. lehine, ve t-ıkdir(' şayan biJ; 
tekamuldür. 

K 11lhaç ve -lslfun ülkeleriı.de- Kt .. 
zılay te{ekkülleri bu tekamülden doğmuş• 
tur. Bunlar, her m emlekette olduğu gibiı 

bizde de açlara gıda, hastalara d eva y~ 
tiıtircn, felaketzedeleriu yardımına koşan, 
harpte yaralıların imdadına erişen modern 
hayır kurumlandır. 

içinde yaşadığımız 'losyal durumun bıı 
yüksek gayeli müessesesi hayır işl emekten 

bıkmaz, usanmaz.. her yerde, her zaman 
yetiıir. Nerede, maazallah hır Met olsa, 
Kwlay Cemiyeti oraya kıymetli yardımı• 

nı koıturur. Denebilir ki onun sayesinde 
her felaketin dehşeti yarı yanya azalmıı ... 
tu. 

Lakin böyle ulvi bir hayır cemiyeti 
yardımlarını devam ettirebilmek için el• 
bette ki sermaye ister. Almadan vermek, 
Allaha mahsustur, derler. Kızılay da siz,. 
den, benden toplamalıdır ki yine size ve 
bana harcayabilsin. Onun en büyük güve• 
ni, aza sayısının günden güne çoğalmasın• 
dadır. Kızılayın safları kabardıkça, muh· 
taç ve muztarıp insanlara yardımı da o 
nisbette artar. 

Başka memleketlerde, Kızılhaı; kurum~ 

lan halktan çok geniı ölçüde müzaheret 
ıörürler. Zira, Kızılay ufak bir yardıml3' 

çok ıevap kazanmak imkanını verir. Muh• 
taç olan hemcinslerine el uzatamamakta!\ 
elem duyan insanlar Kızılayı araya koy• 
makla bu elemden kurtulurlar. 

Kızılaya yardım, doğrudan doğruya 

insanlığa yardım demektir. Memleketi 
bqtanbaıa hayrat ve hasenat ile doldur
mut olan ataların torunları elbette ki bu 
müabet ve hakiki yardımdan kaçınmazlar. 

Bugün baılayan Kızılay Hafta11 bu va
zifeyi ifa için mükemmel bir fırsattır. 

------------------------------- ---ÖzlUsözler 
Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Mill .. 

tin bayatı tehlikeye maruz kalmayınca harP. 
bir cinayettir. A!atürk 

Harpten daha kötü olan harp korku• 

sudur. Seneca 

iyi bir harp yapan iyi bir aulh yapar. 
....- ata ıö:aü 

Harp için hazırlıklı olmak sulhun ida1 
meai için en mücuir çaredir. 

Corc V afİnltoD 

Karıncadan file kadar harp var. 
Moıol ata sözü 

Harbi, sonunda zafer olduğu için se • 
viyorum. Alp Aralan 

Harp dostları düşman, düşmanları dost 

yapar. Emil Hanri 

Nefis ile mücadele dünya ile m uhare " 
beden güçtür. Türk ata sözil 

Harpten ne korkulmalı, ne de onu kc;. 
rüklemeli. PlinJ 

Şiddetli bir harp mcs
0

ut bir sulhun ınr 

kaddemcaidir. lnailiz ata aöaii 



1 Haziran 
Sayfa 3 

Türk - Bulgar Cemiyeti ı (' 1 
dürı Sofyada toplandı \:J.;/11ıLL~~.--

Fransız· sahillerinin müdafaa 
teşkilatı yenileştirildi 

<Baıtarafı 1 inci sayfada) "' --:~ • 

Stoyano.f, ~ü~.tür, .~konomi ve siyasal Aı.: E -.L.~-. 8 
sahadakı buyuk T urk - Bulgar müna • 

ten sonra iki memleket arasındaki Filistinde Arap - Yahudi 
sebetlerini uzun uzadıya teşrih ettik-, 

menfaat beraberliğini kaydetmiş ve . davası 

Yer altında büyük petrol depoları vücude getirildi. Fransız 
filosu, yakında model bir filo haline getirilecek 

kom,şu ve dost iki ulusu birbirine bağlı- B ir müddettcnberi Filistinde ıid • 
yan bağları daha ziyade sıklaştırmak dctli bir kıyam hareketi nazarı dik • 
için bütün şartların rnevcud olduğunu kati celbediyor. Yahudi muhacerctinin dur. 
bildirmiştir. durulmasını ve Filistinde bir yahudi yur

Bundan sonra cemiyetin ikinci bat- dunun kurulmasına miıni olunmasını iste • 
kanı Dimitre Pandof söz alarak, yeni mek için vuku bulan bu hareketi, ltalya • 
Türkiyenini kooperatif tarim ve kre • nın körüklediğini iddia edenler çoktur. Bu 
disi hakkında izahat vermştir. Her iki iddinnın ne derece doğru olduğunu kes • 

Brest, 31 (A.A.) - Bahriye nazırı \keyfiyet bakımından istisnai bir hattı 1 altJ~~a ~Ü.yük petrol depoları vücuda hatip te Türk Bulgar dostluğu için ha- tirmek kat'iyetle mümkün değildir. Fakat 
M. Pietri, dün yeni deniz mektebinin a· harp filosu teşkil ederek bu sure.~le pek ~~tırılmıştır. Bu ~epolar, her türlü teh- raretli temennilerde bulunmuşlar dır. • mübalfığah bir şey olduğu da muhakkak· 
çıl • . .. b ·ı b' yakında müteveffa M. Leygues ın me· lı eden masun hır vaziyettedir. Cemiyet nutuklarından sonra İtti • tar. Çünkü: 

tukma~ı lmer.asımıbmunaske edtı e Fır nu - tod.ık mesaisini ikmal edecek ve Fran· Nazır bundan sonra, deniz tayyare- Filistinde. Araplarla yahudilerin geçim· 
soy emış ve u nut un a ransız .. k l . . h . . fokla aşağıdaki karar suretini kabua et- 1 b. d ··ıd· F'l' t' l Ta 

f . . . sız filosunu müvazene tecanus ve uv- erının e emmıyetmden bahset • miştir: siz iği yeni ır şey egı ır. ı ısın ngı ı 
ılosunun ınşaatından bahsetmıştır. b k d . dı·ye kadar eRi ol. miştir. Yeni Fr tayyarele • Tu··rk h mandası altına konup ta meşhur ialfur ta· 

M P
. . . . . vet a ımın an şım T ansız ulusu ve onun cum u - f d b d .11• b. h d' d 

. tetrı, demıştır kı: b. del filo haline getirecek· ri ecnebi devletlerin en asri ra ın an, ura a, mı ı ır ya u ı yur u 
M'W d l :lO .. .. ' I tnıyan ır mo yarelerinden h. b" h'l . tkayl • riyeti kültürel ve sos:aI ve e- tesis edileceği İngiltere namına dünyaya 

ı ı onan~a!,a ' ~uzutam ama tir. Hafif yirmi cüzütam'ın kızağa.çe • k ıç ırvec ı e gerı a • konomik sahada musalemeper • ilan edildi(ii zaman bu geçimsizliğin to • 
olmuş olan buyuk harbın ferdasında kilmesi ve «Bearn» tayyare gemisınde mama tadır. Vaktile Vaşingtonda ka- ver münasebetlerin ve iş bera • humlnrı ekilmiştir. O gün, bugün, Siyoniıt 
cumhuriyet; on iki sene zarfında yeni- tadilat yapılması da, deniz kuvvetleri- bul edilmiş olan ağır ipotek kaldırıl • berliğinin hararetli tarafdarı olan biz teşkilfıtın yardım ve müzahareti ile Fi
den kendi ihtiyaçlarına tekabül edecek nin arttırılması için sarf olunan gay • mıştır. Evvele~ bitkin bir hale gelmiş Bulgar vatandaşları, Türkiyedeki dost- listine, geniş mikyasta bir yahudi muha· 
bir filo meydana getirmiştir. Yalnız reti takviye edecektir. .. . olan Fransız fılosunun dünyaya an • larımıza samimi selamlarımızı gönde- cercti başlamıştır. ilk zamanlar, Filistin 
Zırhlı kuvvetlerinin arttırılması kal - Tulon ve Bizert son derece asrı. bı- cak vücudunda açılmış yaraları gös • rir ve kendilerini aynı amac için seme- arapları, bu istilayı hüsnü telakki etme • 
rnış idi. Hacimlerinin yekunu 125,000 ter üssübahri haline gel~!ştir. ~ahılle· tennekten baş~a. bir şey yapamadığı reli br surette faaliyette bulunmaya mek!e bernber ses de .çık~rmak ietc~em~-
tona baliğ olan dört kuvvetli zırhlı ye· tin müdafaasına ait teşkılat yenı baş • zamanlar geçmıştır. Vaşingtonda vü • davet ederiz.» lerdır. Fakat vakta kı dunyanrn do~t hır 
n. b · . l"h d'l • b l t ı"k edilmiştir. Karbüranların cuda getirilmiş olan meratip silsilesi tarafından Filistine yahudi sennııyesı ak-

ı aştan tamır ve ıs a e ı mış u u .. tan ens y T k f ·ı· d l "" b · b ı d h .. bb. tıa . . . . . , iki misline çıkarılmıştır. er ortadan kalkmıştır. Ür • ngı iZ OSt ugu mıyn ve ar~ ıı nıs. ete a a mut~ş~ IS v.• 
n «Lorrraıne» ler serısı ıle bırlıkte mevcudu .....,. ••• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • ticaret fikrıne sahıp olan yahudının fa alı· 
~ • ••• ••••• • .,.. •• • •• •• • •••• • ••• • • • • • • • • • • • • • •••.,... •• • •• • • • •••• ••• (Baıtarafı l inci aayfada . . . . 

''E 
• k d s ti • yeu semerelerını vermıye baglııyınca, ara• • k s} n a OVye erID - Ben şahsen ötedenberi Tfirk- 11 k • 1 b 1 1 ç·· m r 1 Va 1 ar Ş 1 ıngı.lı'z tecırı"kı mesaı·s· ı· mu"'dafaa bın mi i inı ga eyanıı ak§ 

0dmış :~· d~~ .. • b• k Y kü Filistinli arap, o vakte ·a ar &en ısın• 

k 
yeni Ir ar arı etmekteyim. Bir takım hareket- ait olduğunu Lildiği toprakların, parça, 

b gv meme f · . d lerde bütün Türkiye ile İngiltere parça yııhudi ellerine geçtiğini ve bura • o yun e ,, şçı sorguya çekılme en, arasında eski bir dostluk mev- !arda yahudi mamureleri vücuda getirilmi· 

F' .. J d• hakkında hiçbir ceza cuttur. Bu dostluk, bu dostluğun ye başladığını görüyordu. Yahudiler, Fi-
tansız sosyalist partisinde heyecanlı nutuklar soy en ı. tertip ed ·ı . k harbı umumide bozulması birazda !istin ııraplannı, topraklarından etmek için · . . 1 · d t as etti 1 mıyece gayet planlı hareket etmiıılerdir. ilk evvel, 

Bır batıp Habeşıstan mese esıne e em Moskova, 31 (A.A.) - Sovyetler İngilterenin hatasından ileri gel bu işe tahsis ettikleri büyük ıermayelerı .. 

Paris 3 1 (A.A.) - Sosyalist partisinin 
!fUn öğleden sonra yapmıı olduğu toplan· 

d b mek Birligvi halk komiserlerı· meclı·sı"nın· kon- miştir. zengin ıırapların topraklarını almıcılar ve «Emrivaki karıısın a oyun eyme .. 
icabeder.» trol komisyonu 22 mayıstan 26 mayı- Son hCJ sene zarfında Türk· bu topraklara çok yüksek para venniıler· 

M. Bracke, harici meseleler için birer sa kadar toplanmıftır. Toplantıya Mo- lngiliz dostluğunün inkişafını mem· dir. 
hal sureti arayıp bulmak üzere beynelml· lotof ve Çubar da İftİrak etmi§lerdir. nuniyetle görüyoruz. Bunu Türk Bu zenginler için yapacak ıey, toprak· 
le) bir ıosyalist konferansının toplanma Komisyon verdiği kararda, işçilerin gazetecilerine bir kompliman ola· !arına ağırlığınca dahi para verilse bunlan 

tıda · · l h ·· h l'd · partının eo cena munle ası ı erı r· Pivert, «Kapitalistlerin irtikap ve irtiga 

çağrılması teklifinde bulunmuştur. beyanat ve tikayetlerinc karfı göste • rak söylemiyorum. Hakikab bil· aatmamak olmakla beraber, Filistin zen • 
Kral Marx·ın torunu M. Jean Longuet, rilen ağırlık ve kırtasiyeciliğin kabul d ginleri, siyonist sermayesinin sıcak yüzü· 

•zihalarının bir timsali» olduğunu iddia 
etti;,· M F d p . • . 'h b .. · ernan ouısson un ıntı ap maz· 
. •tasının red intihabının feshedilmesini 
istem· . ıştır. 

iyorum.,, k d · f k' l 
M. Lavalin «caniyane görüşmeleri» ni ıid· edi1emiyeceğini bildirmekte ve Sovyet ne mu avemet e ememış ve a ır arap ara 

• S k J k k 'k k 11 k 1 d Lord' Türk milletine karp hiyanet etmekte zerrece tereddüt göster• Bundan sonra M. Bracke, sosyalist en
ternasyonali tarafından Hitlerizme karıı 
rll.pılmnsı karar altına alınını§ olan tedbir
~i hatırlatmı§ ve enternasyonalin Habe· 
~ tan meselesindeki noktai nazarını halen 
tf c rnuhafııza etmekte olduğunu söylemiı· 

r. Bu noktai nazar, şudur; 

detle takbih etmiı ve üveyı ana ının a- e onomı uru arının, anun ar a den'n bı·r muhabbetı' olduannu -• 1 • • d e- "' mcmivlcrdir. Bu adamların çoiu, bu para· 
patılmamıf olmasına teessüf ey emııtır. yazılı haJler dışın a, sosyal menşe ve- Bclgratta 3 gün kalacağını, ora- lan alarak doğruca Mı!lıra veya diğer arap 

Sosyalist kongresi, grev ilan etmiı olan yahut.. ana, baba veya oğullarının tec· dan Venedik tarikiyle Londraya memleketlerine giderek oralara yerleımiı· 
maden sanayii amelesinin bu hareketlerini ziye edilmi~ olması aibi sebeplerle iş- döneceğini söylemiştir. !erdir. Arkada. işçi, çiftçi, memur gibi or· 
iyi bulan bir sempati takririni kabul ettik· çiye yol verilmesine nihayet vermele- ta halli arap sınıftan kalmı~ır. Siyonist eer• 
ten sonra celse tatil edilmiştir. rini etmetmektedir. Ankara Dil f akUlteSİ maycsi, asıl burada rolünü oynamıştır. Ço-

fdari tasfiyelerde yol verilen işçi • ğu borç altında bulunan çiftçilere, top • 
lerin muameleleri tekrar tetkik edile· talebesinin tetkikatı rakları karşılık alınarak küçük yardımlar 

İngiltere ile İtalya arasında yakında cek ve bundan sonra kontrol komisyo· Çankırı, (3l (A.A.) _ Çankırı vo yapılmış ve ilk sıkıntılı vaziyette bu top• 
nunun müsaadesi olmadıkça tasfiye raklııra vnz'ıyed edilmek surctile gayet ge• 

Zonguldak havalisinde coğrafya tet • 
Yapılmıyacak ve icıçi sorguya çekilme· niş ve çok kurnazca bir vaz'ıyed emri va· 

" kikatı yapmak üzere Ankara dil fa· ı 
A 

· · den hakkında hiç bir ceza tertip edil • idi meydana getiri miştir. müzakereler başlıyor 
(Baıtarafı ı inci sayfada) ı reket yapıldı, bu gazete, rjantının kültesi talebesinden 4 kız ve 16 erkek 

Fransız gazeteleri ne diyorlar zecri tedbirleri tatbik etmemekte ol • meyecektir. olmak üzere 20 talebe öğretmenlerilo Bu teşkilatlı ve himaye gören istill ha· 
P · 3 A h l k b d 1 k b J K ) 'k h reketi karşısında fakir arabın duyduğu ıey, 

• arıs, ı (A.A.) _ Gazeteler r- duğunu atır atma ta ve un an yap- Habeşı'standa yereleşecek biri te ugün trene a ecı ten fe • la"t' A d sadece derin bir kin ve galiz bir nefretten 
·•. ınin Milfotler Cemiyeti asamble • mış olduğu teşebbüsün t( vrupa a rimize geldiler. •ln it I I ·çı·n tahsı'sat ibaret olmuştur. Bu hareket devam ettikçe, 

1 
ın içtimaa davet edilmesi için vaki sükun ve huzurun teessüs etmesine ve ayan ar 1 istasyonda kar.Qılandılar. Yarın tet-() b rt bu nefret te şu veya bu şekilde tezahür göı· 

.~n ll'IÜracaati hakkında mütalaalar nizam ve asayişi kuvvetlerinin ir a- Roma, 31 (AA) - Habeşistanın e- kiklerini yapacaklardır. termekte devam edecektir. Fakat fakir a· 
hırutrnektedı"rler. raya toplanmasına engel olan başlıca konomik inki~afı ile bu memlekete ltalyan Q rabın gayzi, her şeyden evvel kendi zen• 

..... euvre gazetesi diyor ki: amili ortadan kaldırmak» gayesini ta- çiftçileri ile ailelerinin yerleştirilmesi işine Yunanı' standa Ant·ıvenı"zelı'st gin kardeşine teveccüh etmek gerektir. 
l' ta J b k k b l d .. u neticesini tahsis edilmek üzere 500 milyon liretlik t nsız ve ngiliz nazırlarının u ip etme te u un ugun Çünkü yahudinin kasdından evvel ona ilk 

()~ebbüsten oldukça tevahhüş etmiş çıkarmaktadır: .. • • . bir kredi kabul edilmi~tir. partileri birleşiyor hiynneti, kendi zengin kardeşi yapmıııtır. 
Ce Ukları görülmektedir. Bu nazırlar, Diploması alemınde ınkipflar Fransada Patron -Amele Atina, ~H (Hususi) - Anti Veni- Selim Ragıp 
tclkevrede haziran ortasında topl~na • Lo~dra, 31. <!-·A:) -.S~ya~i maha- ihtilAfları zelist partilerin birleşm~leri etrafında-
la olan konsey için bile pek nazık o· fil, dıploması alemınde~ı ı.nkışafJ~rın ki faailiyet günden güne artmaktadır. 
~ ll. Va~iyetin büyük devletler arasın • şimdi faal bir safhaya gırmış oldug~ • Paris 31 (A.A.) - Maden sanayii Son habcrleıe göre milli ve islahatçı 

Musolininin ogullarma 
madalya verildi 

~ın tek:rrür ettirilmiş bir plan olmaksı- nu ve bunun aşağıdaki sebe~lerden ıle- amele ~e patronları arasındaki ihtilaf, partilerin ahali partisile birlevdikleri 
ha Ça~ırıl~cak asamble karşıs,nda da· ri geldiğini beyan et~~~tedır: . yatışmak yolundadır. Bu sanayi fab- anlaşılmaktadır. Roma, :n (A.A.) - Bu sabah Cent. 
dadtehlıkelı bir hal alacağı mütalaasın· 1 - Romanın buyuk .Brıtanya ıle rikalarının en mühimlerinden on beşi, ccllo tayyare meydanında yapılan bir 

ır. bir mukarenet vücuda getırmek arzu • amele ile bir ihtilafname imza ederek Selanikte iki gazeteci mahkum oldu merasi msırasında M. Mussolini bruno 

M .R~mada görütmeler sunu izhar etmiş olma~ı. . hl . onlara mühim menfaatler temin et - Atina, 31 (Husisi) - Selanikte çı- ile Vittorioya - matbuat ve propagandq 
~ .. 1_

1
• • ~vıc ıle M. Drummond arasın • 2 - Milleyler Cemıyel tı as~'? Aesı· mişlerdir. kan Makedonya gazetesi müdürü yerli nazırı M. Ciani, faşist partisinin sabılıi 

"'«: Bor" 1 . 1 . h · · vırı ması ıçın r- -·· ....... - -- · · · . D illa I uşme ere daır yapılın~ o an ıs· nın emen ıçtımaa çag t' · · di tasvob eylemek mecburıye· ahali hakkında yazdığı bir makale yü- umumi sekreteri M. f arinaciye ve 0
• 

r ama t k . 1 'M S . . .. tt bulunması ını şım 1 k . 1 
'1ic'j l . ~ zıp ere rağmen · u • jantının muracaa a. . Ic.k··ı·· tinde bırakmaksızın talyanın kollek - zünden altı ay, Tahidromas gazetesi ğu Afrikası harbine iştira etmış o an 
h~·n ngılız sefirine zecri tedbirler 15 3 - Fransız kabınesı teşe u u a· ff m iyet sistemine rücuunu temin müdürü de muhacirlar aaleyhine yaz- diğer bir çok tayyare zabitlerimize as· 
fl«lt ıranda kaldırılması takdirinde nının yaklaşmış olması. ~ eek nbir formül bulacağı ümidinde· dığt makalelerden dolayi üç ay habse ri madalyediğer bir çok tayyare zabit• 
(~::.~n~n Milletler Cemiyetinden çeki· Karar verilecek mi ? e ec mahkum edilmşlerdir. keri liyakat madalyesi vermiştir. 

"'Rtn1 •• l • .1 dir. 
do&r d soy emış olduğu tamamı e .. h f·ı Milletler Cemiyeti 

u ur B b d l . h . . Resmı ma a ı, c 1·kı• hb 1 }'e n . u se epten o ayı arıcı - .. h" b' karar almaksızın tek- a ap çavuş ar 
lcons e~~reti, evvela haziran ortasında kons~yınkın ıdç hır tehir edilmesini hiç ------------------

eyı h · h d d r bır ere a a •aınbı . ~ıran ni ayetin e e a • r~ h·I etmemektedirler. -: __ _...,..-----:-J::;--:::0:-:-=?'Y'::::::::'T--------------ı-----:~:;:?3~~~~~! 
. cyı top) w v. "h bır vec ı e arzu .. ::;..--- - ' 
tıYata amaga mavet etmegı ı • . . reti mütehassıslarının 
ile ..... rnuvafik bulmaktadır. Arjantin Harıcıyeb~eza or vemiş oldukları, \ f /" 

·•1Utab k k 1 ··k" ete ır rap tikanı d'ıv almış olan Cenubi Ame· ıu um d A tedbirlerin ilgası veya 
n ıge d l 1 . R l •· b rapor a zecrı ~rnarn ·ı r ev et en M. oosve t ın u dT klarından birinin ter· 

llıiyer ı.hc Amerikalı bir Milletler Ce • bunların ta. ı .ı şı utlak surette elzem 
~İnde ıkı das etmek tasavvurunun pe- cih edilmes~~ın ~I . t. 

oı:,,_ k ı b 1 dug"'u ogrenı mw ır. 
ll'lağı . T ... a tan ise Cenevrede ka - u un 

ı::)( ıst1~rnektedirler. Formül aram yor 
ce ısor d' . 

Arfanr .' ıyor kı: . J beraber İngiltere hükume· 
S'ade L ıdnın teşebbüsü herkesten zı· Bunun} a C iyeti azasını Habeşis· 

on ra k b. . . t. Millet er em . 
. a ınesını şaşırtmıştır. 1• I 1 t fından ilhakını kabua 

Arı t" • • d a ta ya ara Le Jo 
1 

an ının gayesı tan k nların alenen ve resmen 
~. urna Y etme ve o l . •~ihay t ' azıyor : . . oldukları talyan sıyase• L~~"""'!'!!'!!!"!!"'~~~;..::.~~-----=---~~-"""':!'~-==~~~~----"----==~:::.;oııı::;::;._-ıı:::;....-----

e aklı selim dairesinde bir ha· nakbıh etmış .. -



4 Sayfa 

• 
24 Saatte 
Olup 
Bitenler 
Alh hırsızlık, bir yangın 

başlanğıcı, üç kavğa 
bir kaza oldu 

KnÇ"mcpazarda sebze halinde, Muhtann 
ltahvesinde yatan Hasan, evvelki gece kah
'tede yatmakta iken, sabıkalı Hüseyin tara
fından 12 Ura parası çalınmış, suçlu yaka -
lanmıştır. * ophanede, Necatı bey caddesinde tü • 
t.üncü Şükıil yatalatturuıı, sabıkalılardan 

~lale Osman tarafından üç lirasının çalın

dıltnı iddia etmış, suçlu yakalanarak tahlcl

kata başlailJlllllır. * Erenköy, Kozyatağı Kadıasker soka -
tında oturan Hüseyin ltıZı Sabahat, dün Bah
raytcedit karakoluna müracaatla evinde bu
lunmadığı bir sırada kODlfUSU Şaban :tızı Ra
bia n kardeşi Fazlletln 15 llraslle beş parça 
eümüş bilezik ve 1ld lira kıymetinde bir al
tın yüzük ne bir lira kıymetindeki gümüş gö
lüa ıtnesln1 çaldıklarını iddia etmiş, bunun 
tizerlne suçlu çocu:tıar yakalanarak tahkika
ta başlanmıştır. * Denlzyollar tahmil ve iahllye amele -
ıdnden Hasan dtln Galata rıhtımına bağlı 
Karadeniz vapuru anbannda tüccara alt eş
yalar istif ed111rten bir balyanın içinden iki 

çift. rugan çocuk iskarpini çalıp kaçarken 
7akalanmış, hakkında, tahkikata başlanmış
tır. 

Bir muhafaza 
Memurunun 
Muhakemesi 
Ağir ceza mahkemesinde korkut 

mak maksadile memurine tabanca çek-

mekten ve bir el ate' etmekten suçlu 
orman muhafaza memuru Südinin du-

ruşması yapılmıştır. Mahkeme iddia e
dildiği gibi Südinin tabancayı öldürmek 

maksadile atmadığını ve yalnız kor ~ 

kutmak maksadile attığını tesbit et -

miş, suçlunun üç gün hapsine karar 
vermiştir .• 

ltf ai mektebi 
Yaptırılıyor 
Belediye bir itfat mektebi yaptır -

maya karar vermiştir. Mektep Fatihte 
ltfai müdürlüğü binasının yanındaki 
arsada yaptırılmaktadır. inşaat başla -
mıştır. lıwaat bir iki ay içinde bitecek, 
hemen derslere batlanacaktır. Mektep 
açılınca Avrupadan bir de itfai müte
hassısı getirileceği söylenmektedir. 

Afişaj işi 

Belediye tarafından alınacak afi -
saj resmı ıçın belediye hesap işleri 
müdür muavini Nailin riyasetinde top
lanan komisyon çalışmalarına b~Ja -
mıştır. * Balıkhane İnhisarlar dairesinde bada

na yapan EmJn otlu Basanı, çalışmakta ol- Bazı mağaza ve dükkan sahipleri 
du~ yerde bıraktığı paltosunun, Tahtaka - vitrinlerinde teşhir ettikleri eşyadan 
lede, Drama muhacırlarından Mehmet oğlu da belediye teşhir rüsumu alındığını 
Ahmet tarafından çalındığını iddia etmiş. ileri sürerek şikayette bulunmuşlar -
suçlu Ahmet yakalanarak, tahkikata başlan- dır. 

mıştırFotoğraf makinesi satarken Vaki olan bu şikayetler, belediyede 

!SON POSTA· 

• 
8 inci ihtisas 
Mahkemesi 
Lağvedildi 

30 kadar dava 9 uncu 
ihtisas mahkemesine 

devredildi 

Gümrük kaçançılığı ve uyUf.turucu 
maddeler islerine bakan sekizinci ihti-

' 
sas mahkemesinin lağvedildiği, dün, 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Bu mahkeme, bir hazirandan itiba
ren resmen lağvedilmiştir. Dava ve 
bütün dosyaları dokuzuncu ihtisas 
mahkemesine devredilecek, bundan 
sonra, şehrimizde, yalnız bu mahkeme 
faaliyetine devam edecektir. 

Lağvedilen sekizinci ihtisas mahke
mesinin on beşi mühim olmak üzere 
otuz kadar davası vardır. Bunları, do
kuzuncu ihtisas mahkemesi görecek -
tir. 

Sekizinci ihtisas mahkemesinin ha
kimi, müddeiumumisi, zabıt katibi, 
mübaşir ve odacısı, mevcut münhalle
re derhal tayin edileceklerdir. 

Yalovanın imarı 
Şehircilik mütehassısı Prustun mu

avini Jan Runayyer Yalovanın imarı 
ve rağbete erişmesi ıçın hazırladığı 
projesini dün Akay idaresinde Cemile 
izah etmiştir. 

Projede Y alovaya ait bazı yeni in
şaat işleri vardır. Bu yaz Yalovaya 
rağbetin fazla olacağı tahmin edil -
mekte ve bunun için de hususi ve doğ
ru postalar ihdası düşünülmektedir. 

Bir ltokain davasi 

'Haziran 1 

MEKTUPLARI 
hoğaziçi halkı memnun değil! 

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

Şirketi Hagrigenin yaptığı geni tenzilatlı tarife 
ka/i görülmedi 

Şirketihayriye yaz mevsiminin baflangı· ı kullanılmıyan karne sahiplerinin 3 aylıli 
cında Boğaza halkın rağbetini celp için ye- paralarını defaten şirketin kasasına hem ~ 
ni bir tarife yaptı. Tatbik mevkiine koy • 
mıya hazırlandı, bunun üzerine buı gaze
telerde de bu yeni tedbirin fayda vereceği 
hakkında muhtelif tahminler görüldü. Hal· 
buki dün aldığımız bir mektuba baktlırsa 
Şirketihayriyenin yeni tarifesini kafi ıönnİ· 
yenler de vardır. Bunlar diyorlar ki: 

«Biz, Boğaziçi hallu, Şirketihayriyenin 

1 1 haziran 936 tarihinde mevkii tatbike 
koyacağını ilan ettiii tenzilatlı tarif ede 
halkın lehine hiç bir menfaat temin etme• 
diğini açıkça aöyliyebiliriz. Bu ciheti maz• 
bata yaparak llttieat Vekaletine dahi tika
yet etmek üzereyiz. 

Doksan günlük. karne ile 120 aün gi • 
dip gelmek hbil olacağı yolundaki mev
zuubahs tenzilatlı kame hiç te şirketin hal· 
kın lehine yaptığı bir tenzilatı ifade et • 
mez, çünkü 12 &Ün pazar ve 1 O gün de her 
hangi ailevi ve aıhhi bir vaziyet dolayıııilo 

peşinen olmak şartile yatırmış olacaklar • 
dır ki neticede halkın lehine bir rnenfaal 
kaydedilemez. 

Anadolu Derniryolları, Şark şimendi • 
ferleri karnelerde yüzde 30, yüzde 50 ten• 
zilat yaptığı halde Şirketihayriyenin Bo' 
ğaziçi halkına bu kadar hesaplı davranma• 
•ı hiç te doğru değildir. Bu gibi fahiş tarl• 
felerin devamı hiç şüphesiz BoğaziçiniG 

günden güne sönmesini, sayfiye ve ıer. 
daimi surette ikamet ittihazına rağbeti • 
zaltmakta olduğu pek aşikardır. Biz tir • 
ketten hakikaten tenzilatlı bir tarife beli • 
lemekte bilmem ki haksız mıyız.)> 

Biz bu mektubun bütün, Boğazlalan4 

ıu..iyatına tercüman olup olmadığını bıl 

dakikada bilecek mevkide değiliz. Bun~ 
la beraber mektuba tirketin alikaslDI ceJ! 
betmeyi tirketin hesabına faydalı buluyq1 
ruz. 

1 EKONOMi 1 

Borsasında Bir Zahire 
Haftalık Vaziyet 

---------------~------~ 1 
Y APAGI : Geçen hafta şehrimiz - mit ve bu hususta alınması lazım ge • 

de yapağı üzerine ehemmiyetli if1ler ol- len tedbirler hakkında fikirlerini bil • 
mamıştır. Ufak tefek satışlar piyasayı dirmişlerdir. içtima nihayetinde bütüıl 
doyuracak dereceyi bulamamaktadır. cevaplar tal"lamile hazırlanamadığın • 
Bir hafta içinde Samsun, Karabiga, dan toplantıya bugün de devam edileıe 
mallarından 100, orta Anadolu mal • cektir. 

Fethi ve Eyüp 1smlnde 1k1 kafadar Bakır- alakadar mahafilce büyük bir dikkat-
köy Kartaltepede Mellhanın evinden çaldık- le dinlenmektedir. Şayet bu suretle her Bundan bir müddet evvel, üzerleri?
ıarı blr fotoğraf makinesini satarken yaka- hangi bir yanlışlık eseri olarak böyle de bir kaç paket kokain bulunan Moız 
ıanarak, hatıannda tahkikata başlannuş - bir vergi ahnmıs ise derhal sahiplerine Behar ve Hasan Kazım'ın muhakeme-
tır. iade edilecektir.' T~ekkül eden bu lerine, devam edilmiştir. l d .. 

farından 150, Trakya cinsinden de BUGDA y : Mevsim hasebile mevaıt 
200 balye kadar satılmıştır. "d 

1 
y . 

1 
5 /1 

. 1 . . rı at aza mıştır. evmıye ge en '"' 
Almanyadan permı ge memı,tır. vagon buğday ~ehrin ihtiyacına kifayel 

Hafta içinde yerli fabrikalar bir mik • etmediğinden küsuru mevcut stoklarld 
tar yapağı mübayaa etmişlerdir. tamamlanmaktadır. İyi cins buğdayld 

Bir yangın bqlangıci komisyon afişaj ücretlerini tahsil eden Bundan evvelki duruşma ar a, pa • 
Dün, İstlklAl caddesinde, Beker mağazası t kk"I.. dünden itibaren hesaplan- ketlerin kokain değil neokain olduğu 

Fiatlarda geçen hahaya nazaran 6,25-6,30, Trakya sertleri 5.J.30, yirmi 
cüz'i düşüklük kaydedilmiştir. Orta A- çavdarlı yumuşaklar 6-6,15, Polat' 
nadolu mallan 61-62.50, Samsun, Ka- maHarı 7-7,15 kuruş arasındadır. Ça.

eşe u un . . dil . . d .k. . b. ahl"l - ............ da yangın çıkmUJ, sirayetine meydan t tk'k b 1 t ıddıa e mış, netıce e ı ıncı ır t ı .... 'll...... nı e ı e aş aml§ ır. . . . 
Terllmeden .Ondüriilmüştür. yapılmasına karar verılmıştı. 

rabiga 56, Trakya yapağıları 68-71 dar 5 kuru~tur. 
Nua abyonnut! 9· · k k 1 .., "hb Bu maddelerin tahlili netcesinde, 

istanbuı belediye lokantası yanında bulu_ ır Yergı aça ÇI IQI I arı Moiz Behar ve Hasan Kazımın gayri kuruştur. MISIR : Piyasa gevşektir. Ziraat 
Bankasının Romanyadan tekrar mısıf 
getirteceği duyulmuştur. 

nan Mahmudiye otelinde oturduğunu söyle- Galatada Mumhane caddesinde te- mevkuf olarak muhakemelerinin deva- İzmirden de satışlar hakkında bir 
haber gelmemiftir. Buna mukabil Mer
sinde diğer şehirlere kıyasen iyi işler 
olmuştur. Bir hafta içinde Mersin pi -
yasasında orta Anadolu mallarından 

1500 balye kadar kilosu 60 kuruştan 

yen Yusuf otlu Albddln gece yarısı, Çarşı- razi fabrikası işleten bi recnebi firma- mına ve ancak arkadaşları Angilos'un 
opıda nara atarken yakalanmış, hakkında nın hem fabrikadaki mamulatından, davası ayrılmak suretile bu zatın mev-
tabttkata başlanm!ftır. hem de satı' mağazasındaki muamela- kufen muhakemesine karar verilmiş- Fiatlar hafta iptidasında altı kuru~ 

kadar yükseldikten sonra 5,30 kuruş• 
kadar düşmüş ve geçen haha sonund• " 
tekrar yükselerek 5,35 parayı bulmuf 
tur. Yeni mahsul yetişinciye kadai 
fiatların bu seviyeyi muhafaza edeceil 
zannedilmektedir. 

Rizeli Ömerin yaptıklari tından muamele vergısı kaçakçılığı 
Sütlücede bir dükk.lnda yatıp kalkan Rl- yaptığı hakkında Beyoğlu ve İstanbul tir. 

seıı Ömer, Oalatada Trabzon - Rize otelin - varidat müdürlüklerine bir ihbar ya • Deri ihracatımız 
de oturan Mustafa ve Arife taarruz etmiş, 
Mmtafayı ş1fe Ue yüzünden yaralamış, bir 
el slllh atmış. ıtaçtılt sırada pollsler tarafın-
dan yakalaI1JlU4tlr. 

Bir alacak kavgui 
Evvelki gece saaı 22 de Cerrahpaşa cadde-

linde fırıncı Mebmetıe Cemal arasında ala -
eak yüzünden bir kavga çıkmış, Cemal Meh
mede tabanca çe:tm.ıştır. Suçlu yakalanmış, 
baklanda tahkikata başlanmıştır. 

İki kavgacı 
Dün gece, Gedlkpaşada oturan manifatu

racı Agop, aralarında çıkan kavgada Fotiyl, 
balından yaral.amıf, :tendlalnin de bir dişi 

tınıJDl§tır. Her 1t:l tavgacı yakalanarak tah
lcikata başlanmJfbr. 

Kadm yüzünden kavga 
Dün Bayram sokağında Mehmedin tabve-

ainde sabıkalılardan Şükrü ile Ahmedin a -
tasında bir kadın meselesinden dolayi kav
ga çıkmış, Şükrii Ahmedl eline geçirdiği san
dalye ile yaralamıştır. 

Yaralı Ahmet hastahaneye kaldırıJmış, 

Şükrü yakalanarak hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Baca temizlerken .• 
Evvelki gün saat 19 sıralarında Fatihte A-

tıf oğlu Raif blr evin bacasını temizlerken 
baca. ateş alJnl§ ve Raifln ellerile yüzü yan
mıştır. Yaralı Ralf Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

incir sat?şımız 
Bu sene,incirlerimize en çok talip 

çıkan ve fazla mikdarda mal talep e -
~en memleketler, başta Almanya ol
mak üzere İngiltere, Kanada, Avus-

~rya, 

lır . 

Bu 

Amerika, Fransa ve Belçika -

memleketlerden Almanyaya; 

pılmıştır. 

Bu ihbar üzerine gerek fetanbul ve 
gerekİstanbul Beyoalu Varidat mü
dürlükleri tahkikata başlamışlar, mü
fettişler ihbar edilen yerlerde teftiş 
yapmı~lar, evrak defterlerini de tetkik 
edilmek üzere muhafaza altına almış
lardır. 

Kadıköy Kız sanat mektebi sergisi 
Kadıköy Kız San'at Mektebi sergisi, 

evvelki gün saat 3 de bir çok davetlile
rin iştiralcile açılm:wtır. Davetliler, ha
zırlanan büfede .ağırlanmış, müteaki -
ben, bir nutuk söylenmiş ve sergi ge
zilmiştir. 

Bir ço kgüzel eserlerle dolu olan 
sergi dün bir çok kimseler tarafından 
gezilmiş ve çok beğenilmiştir. 

Şirketi Hayriyenin 
yeni vapurları 

Şirketi Hayriye '1aresinin iktisat 
Vekaletinde tasdik edilen iki vapura a
it projeleri yakında Ankaradan şehri
mize gönderilecektir, Şirketi Hayriye
n in Hasköy fabrikalarında yapılacak 
olan bu vapurlar için fabrikadaki ha -
zırlıklar ikmal edilmiştir. Bütün malze
me fabrikada ihzar edilmiş bulunmak
tadır. Proje Ankaradan gelir gelmez 
ilk vapurun omurgası merasimle kıza
ğa konacaktır. , ___ ........... .,, 

d~h~ ·~i;did~~ 't~~ir piyasasından ol-

dukça ihracat yapılmı9tır •. 

satılmıştır. 

Geçen hafta, muhtelif memleket - TiFTiK : Yapağıdaki durgunluğa 
lere, on s~k~z yirmi bin li~alık deri i~- mukabil tiftik aat,,.ları hararetle devam 
raç edilmıştır. Bu hafta, yınc muhtelıf etmektedir. Bundan bir haha evvelisi
memleketlere, mühim mikdarda ve i- ne nazaran fiatlarda kilo başına iki üç ARPA : Şehrimiz ve Anadolu piya~ 
yi fiyatlar üzerinden deri sevkedilece- kurusluk bir fazlalık vardır. Fransızlar ealarında arpa üzerine muamelat he' 
ği sanılmaktadır. mü~yaatına devam etmektedirler. Al- nüz canlanmamıştır. Anadolunun ~ 

• • manlar da bir miktar tihik satın alml§- zı mıntakalarında yeni mahsul piyaslt" 
Hayvan sargısı lardır. Geçen haftaki satışlar daha faz- ya arzedilmeğe başlanmı"sa da satışld 

fstanbul Baytarlık müdüriyeti. t~ra- la Ankara, Beypazarı gibi orta ayar ehemmiyetli bir yekun teşkil etme. • 
fmdan açılacak olan hayvan aergısı bu 11 .. . l B" h h 1 k mektedir. Önümüzdeki haftalar içerı ıi · k d k 1 ma ar uzerıne yapı mıftır. ır a a ı 
sene 15 eylülde Edırne apı a uru a- l lOOO bal k d h · edil sın' de piyasanın canlanacagvı zannohııı' · h · · k satış ar ye a ar ta mm -
caktır. Sergiye her cms ayvan ıştıra k d. maktadır. Çuvallı arpalar 3,30 kurut . . . . .1 . h me te ır. 
edecek ve en ıyı yetıştm mış ayvan tan satılmaktadır. 
sahiplerine ikramiyeler verilecektir. Fiatlar: Orta mallar 103-105, yağlı ır1' 

. ] cinsler 90-94, oğlak 113 kuruştur. KUŞ YEMİ - Pi~asa~~ kuş ye • 
I J\T••b t • Evvelce en birinci tiftik müşterimiz aranmaktadır. Hafta ıçerısınde pera • 
ı Y O e Çl olan İngilizlerin de mübayaata başlı - kendeci tüccarlar tarafından 1 •t kurı;r 

E l yacakları ve bir kaç firma mümessili şa kadar talepler olmuştur. ihracat czane er olan bir lngilizin de memleketimize tüccarlar 9 kuruşa kadar alivre satir' 
Bu pceki nöbe~çi eczaneler palardar: gelerek tetkikatta bulunduğu duyul - lar yapmışlardır. 
latanbul cibetindekiler: t' 
Akıarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: muştur. YULAF : Mevsimi geçtiğinden Y~ 
(Eşref Neşet). Bakırköyünde: (iste- * 1i sarfiyat için satışlar azalmıştır. ~il" 
pan). Beyazıtta: (Belkiıı). Eminönün- Son günlerde yapağı ve tiftik ihra- teahhitler Bandırma malları üzerıo• 
de: (Benaııon). Fenerde: (Emilyadi). catı hakkında mühim kararlar veril - taleplerde bulunmaktadırlar. Adapaı' 
Karagümrükte: (Arif). Küçükpazar - mek üzeredir. iktisat Vekaleti ihracat rı 3,30, Bandırma mallan 4,10 kurur 
da: (Hikmet Cemil). Samatyada: (E- mallarımız arasmda ehemmiyetli bir 

) tur. 
rofilos). Şehremininde: (A. Hamdi · mevki tutan yapağı ve tiftiklerin mun- -·----,-------· 
Şehzadebaşında: (Asaf)· tazam ambalajlar içerisinde ve stan - R. Peker'ln -~ 
Beyoğlu cihetindekiler: dardize edildiği halde ihraç edilmesine İnkılaA b Dersleri 
Galatada:: (Merkez). Hasköyde: karar vermiş ve bu kararını ihracat tüc-
(Halk). Kasırnpaşada: (Merkez). Sa- . ·1 b"ld. k f'k. t l O · te· carlarına bir tamım ı e ı ırere ı ır- Ankara ve shınbu nıvers . 
rlyerde: (Nuri). Şişlide: (Merkez). E 

1
. · · · ,. (! ~l 

]erini sormuştur. vve ısı gün tıcaret lerin<le R. Peker ın ver "' 
Taksimde: (Matkoviç, Kemal Rebul). h l ele 

odasında içtima eden tüccarlar, Veka- inkıl'\h dersleri kitap H 1 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: f tutarı 

H b 1 d letı·n suallerinin bazılarına cevaplarını bflsılmıştır. 124 say a a Büyükadada: (Merkez). ey e i e: ON KURUŞ,. 
bildirmislerdir. Bu içtimada yapağın eser. her yerde 

{Yusuf). Kadıköy Modada: (Moda). ' d 'h d'I' . k sııtılmaktadır. 
Altıyolda: (Merkez). Üııküdarda Çar- ilk kırkım anın an ı raç e ı ıncıye a-
şıboyunda (Ömer Kenan). dar muhtelif safhaları gözd•:n geçiril· \._lıııı------------

:...:;~--....;..---------------



1 Huiran 
SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
Sapancanın imarı için yeni] Ödemişte tarihi 

bir gün 

ProJ·eıer hazırlanıyor Üç saat kanh bir çarpış-
• maya sahne olan Hacı 

120 bin lira sermaye ile kurulacak olan ımar llyas sırbna bir abide 
şirketi Sapanca gölünde yazlık hamamlar dikildi 

ve zarif köıkler yapacak .~emif 1 (Hususi) - Dün Öde .. 
mışm Hacı flyu eııtlarmda ilk kursun 
atımı şenlikleri yapılmıştır. Düş~an 
İzmirden ~ibaren memleket içerile • 
rine yayılırken Ödemi!fin kahraman 
halkı sililıa sarılarak Hacı llyas sırtla
rında düfmaru önlemifler ve orada üç 
saat devam eden kanlı bir çarpıfllla ol
muftu. Bu tariht yerde ,elıit düfenler 

Madrinde yeni ve güzel bir 
Halkevi binası yapılıyor 

adına dikilen abidenin önünde yapılan c 1 - • J .1. l 
törene bütün Ödemifliler İftİrak et .. euup sınırıarımız uzerınue ua unan 
miflerdir. B .. l •JA t 1 J ti A 

Huemt bir tren lzmir hallc•n• ilk u gu.ze vııage son sene ıerue carı 

=::n abidesinin önüne aötürmüş • _ elıemmigetini kaybetti 

Digarıbekirde 
Düşen bir 
Yıldırım 

Mardin (H.....ı) - .A..dolwma eni paıçumm yiibelmeaine büyu'1.: yardunfan 
cüzel ve en eKi phirleriaden biri olan dokuıımupar. 
Mardin zeqia Wr 
tarihe maliktir. ş.la
rin bulanduia da
~n tepesindeki mu• 

........ Wr ... Da Dö k- • azzam kale harabe-y... ... Sapaca ,.__, ....... -- rt oylüyü birkaç sanıye si, mazinin canb bir 

lzmit (H~) - Sapanca taeniih betl-mlfhr.. • Sirlifi içinde öldürdü abidesi halinde a • 
trenleri seferleri dün yeniden be,lam•lh'• lıımit llruıllı,,.,_ t_!& ffa•L--= Di nbeL· (H ") So ·· yakta duruyor. LL. • lmıit Muallimler birliii. uma mcY• ya &:U u.uıı - n gun • ,....... 

Su yıl Sapancada mütenezziblerin daha 1 d h · · . 'dd ı· "' rin üstünde bulun• 
f l 

wl b"l 1 . , • Sa -L:.. bal altına girerek çalıpnalanm program• er e Şe rımız Ve Civarına fi et ı yag• 
aza eg ene ı me en ıçın panca n .... ,e ça rl w b" k I . l bas duğu daim etrafın· 
ınüdürü ile belediye reisi fzmite ıreJerelt la Mr ıekle koymu~ı • mu ar ~ış, ır ço ynler erı su ~r ak daki dal, tepe ve Maıtllade ŞelııWiye 
l'illyetle temasta bulunmutlardır. Spor flf'I mıştır. u arada koyu arını sagm d 1 b 1 aımi 

Bundan bqka devlet demiryollan. iz. Akyefil Jdübü, Hereke ldm~yuTdu üzere yukarı Hatik köyüne gelmekte b:~::;;rle ~apl.:Uıtır. Şehri pıptan 
9 1 ...:a.: büyük Mr farkla la · k"" d O "'I H ınit hususi muhasebesi, Türina' klüp, Sa • ile yaptıiı maçı - •-· o n aynı oy en sınan og u asan ıarka kadar ikiye bölen azan -- bmen 

ı>anca ve Adapazan belediyeleri n lzmit kazanmıfbr. ile Fatma, Esma, Emine ve daha bazı henüz döıenmemit bir cadde vardır. Şe • 
Halk Bankasının iıtiraki ve sermayelerile Pazar trfuıü Adapazannda J~ ~:; kadınlar yağmurun şiddetinden köye birde elektrik ve 1111 tesisatı yoktur. 
büyük bir imar firketi vücuda getirilecek- no)annda da tay kotmaıau. mut üç kilometre mesafedeki bir tepede a• Mardinin buaünkü ihtiyacmı temin e • 
tir. Bu şirket Sapancamn asri bir tekilde ldübünden Nazminin Ak:yetil tayı kazan .. ğaçlar altına sığınmışlar, bu sırada dü- decek bir parkı. orta okul .. Halke.i. ki
hnarı için lazım gelen her ıeyi yaaca~. mıfbr. . .. .. .. .. .. 1 • feD şiddetli bir yıldırım hepsini yere tap sarayı, asri lokanta ve braatbancleri 
Bu şirkete vilayet umumi meclisi de ~O hm Akyqıl klubu, Golcükte yaphp vo ey sermiştir. vardır. Bugünkü Halkevi binası ihtiyaca 
liralık bir sermaye ile iştirak edecektir. Bu bol maçım da kazanmqtır. y ld Esma· F tın Emin ve kafi gelmediğinden prk illeri genel ena • 

1 . k . . 120 000 ı ırım, • a a, e ,_ 
surete şır etin mecmu sermayesı • k -- Hauıı bir kas . jç.inde öldiV .. .,Qbörü Ahidin Özmeaia J'ardunile ço~ 
lira olacaktır. Sapancanın modern bir te· Gemlikte İpe ..ı:~ ~. .kadın-::-.un.iyah bir~ süze1 bir Halbft ...... :Jllllb~.Jrt..ı.... 
lrilde imarı için bir plan çizilecektir. Sa • u.ttSer uç e Ayrıca, burada einük ol.. içtimai. be • 
Panca gölünde küçük yazlık hamamlar ya· böcekçı• Jjgı"' • gelerek yaralaDIDlflar, Y?lcuJar ~ .. dü ve kültürel hayatın .... ıanmasana çok 
ı>ılacak ve etrafında zarif kö~kler inta edi· fında nkaldırılarak tedavı altına an .. çalıplmaktadır. 
lecektir. ' J ak mıflardır. JJbay Fehmi Ural. eon plerde Urfa 

inhisarlar idaresi de yakında Gölcükte Halka parasız o ar Yağmur elin bütün "iddetile devam ilbaylwğma tayin edilen ve yarın Mardin· 
bir ıube açacaktır. lzmit İnhisarlar bqmü· yeniden 10 bin dut etmektedir. Ekinler ve bağlar bu yüz- den ayrwlacak olan urbay Atıf Uluoilu 
dürü Fahri Gölcüfe giderek yeni kunıl•· fidanı dağıbldı den büyük ZB;1'8rlara u~~ıfh~: .. Bu Ye Hailtevi batbnı doktor Azia bu yurt 

cak şube için elverişli bir bina arafbnna • Gemlik (Hu "') _Burada sene .. havaliye ve bilhuaa Turguf koyune, 

8Jna başlamıştır. . • . • . beri iize:Z --'· ılan ipek bö .. yumurta büyüklüğünde dolular düş .. Erbaaya yerJe~rİ-
Uzun zamandanben tchrımız ınhıArlar Jerden . ıtG"ş - t"'r 'l"& 

ırnüdürlüğü ba.pnuhasibi bulunan Tevfik cekçiliği istik~l içm ~~parlak vaat .. m~ş u · * } •• J 
t&nkırı inhisarlar müdürlüğüne tayin edil· ler vermektedir. ~u yuzd~ halka:;"~- Urfa (Hususi) _ Viran şehre ya - en goçmen er 
iniş ve kendini sevenler tarafından te11i rasız olarak on bm dut fidanı dagıtı • .. · dd tli bir dolu ekinleri kısmen Erbaa k ak l tir 
edilmiştir. mıfbr. Yeni fidanların temin edilme • :an şı ~tir Çiftçi vaziyetten çok • .aym . amı yer eş • 
lznıitte haualar hala JiiulnteJi sinden sonra ,ehrin bir çok yerlerinde ~ap e. d' . me ışıle bızzat meşgul 
İzm·tt h ala 1. d:~ .. eımem••i,., yeni bahçeler açılmağa başlanmı,tır. muteesaır ır. oluyor 

ı e av r e an - ...- •t . k f b k 'fte b• k d b v ld \'ağmurlar günlerdenberi devam etmek • Bir taraftan da sun ıpe a r a~ .. Nı ır a ın ogu u Erbaa, (Hususi) - Romanya ve 
lec:lir. Bu hal çiftçi üzerinde yavaı yavat nın infaat hazırlıklarına devam edıl - lzmiT, 30 (Husu.si) - Evvelki gün Bulgaristandan gelen 150 evlik göç· 
endite uyandırmağa ba1laD111tır. mektedir. Bu arada, ~raka~r yapıl .. Kemal pap bzasl yakınında Nif ça· men kafilesi hçenin Destek, Haddadi, 

Kocaeli ailôyet medüi JağılJı makta, toprağın düzeltılm~ıne çalışıl· yını mukabil tarafa geçmek istiyen Boraboy köylerine müeafereten ,_ .. 
. . Kocaeli umumi vilayet meclisi i~!eri~ maktadır. Bu arad~ <?emlık fabrik~: Anc isminde 60 YBflnda bir ~dın su· ~tirilmitlerdir. Göçmen kan:lefleri -

bıtwrerek dağilmqtır. Yeni sene butçesı lannda da devamlı bı~ ı! elde et'?'e~ ı lann cereyanına kapılarak bogulmuf· miz için Rumlardan metruk Kırk Har· 
8 13,400 lira olarak tesbit edilmiftir. çin Karatan bir çok lfÇller gelmiftır. tur. Ayşenin ceaedi henüz bulunama- man, Karamuk köyleri iU8n ve Tapu 

lzmitte Atatürk gün~ .. 14 sene aonn;_ bukman çocuk. . mıştır. • .. - ............. _._ ......... idarelerince namlarına tefviz edilmi.t-
. 19 haziran Büyük Önder Ataturkun İz: Gemlik (Hususı) - Orhan Gazinın _ ................... ~e babattına verilmiştir. tir. Diğer taraftan göçmenlere yeni 

hlıte ilk f d'kl · ·· d" Halkevı • k" .. d 1 ilm" bundan 14 mıyan anne . . . 
1 tcre ver ı en gun ur. Yenı oyun en sma ' H bu yaşa kadar büyüten evler yaptırılacaktır. Kendılerıne verı-
9 haziranı Atatürk günü olarak kabul et· •· Hasan adındaki oilu kay • Fakat. asanı t .. • . .. 1 · · ı· · · c·· 

iniş v b b" • .::L .. .• b"" .. k 1 ki sene once ··f . . d H ·ıe kendi çocukları o madıgı ıçın bu • en arazı venm ı ve genıştır. oçmen-
kutlul:n u u,.~ gunlun ultun cotb l:;tıra bolmuştu. Bir tesaddu li~::ıcehasınl' ede a· yua~'k bir keder içindedirler. lerin beraberlerinde hayvanlarını ve 

ması ıçın ça ışma ara aş • • 18 suamda bir e ı m a· kira ba 1 • 1 d d ı ,ııd'k B" k L-~ıl san Y-rr b l .+ Gemlikte z yramı CfYa arını getıren er e var ır. 1...a ı 
I . _rr ı.zı zorla --suu ~ • ,_1: nası babası tarafından u un~uErv .. ur. Gemlik (Hususi) - Gemliğin gü - istasyonundan Erbaaya kadar nakilJeri 

(, zmıtın Nabihoca köyünde Hatice lllilll• Hasan bundan 14 sene evvel me- · 1 K" ük k 1 ka 1 1 t · d'I • ka 
ir genç kız, mısır tarlasmda ça1ı11rken, •

1 
'fı dan büyük annesile beta • zel bir gezme yen ° an . uç um a myon ar a emı~ e 1

• mtıf ve !1ftlS· 
Davuı k .. .. d H k'-- .rı. b' d m se· nı er tara n Ada I b" kiraz bayramı münaaebetıle bu yıl çok kam Ahmet T emız bızzat ba,lannda 
Lo oyun en a .ıu a"'.: ır a a • be L-~ ıı-... aonra. pazarı ır . b' k ·ı 1 b 1 ak kı b" d 
IQZ arkada .1 H . . eb kaçırm•t' r ~ır ~· . edil' bü' .. .. kalabalık olmuş, mesıre ır ço aı e er u unar sa ır zaman a ayn ayrı 
la şı ı e atıceyı c ren k'" lü tar fından hımaye ıp yu k 1 1 1 d im h . . . . ah 1 . . . • r. oy a ve köylerden gelen öy ü er e o uş- epsının ıstır at erını temın etmış • 

'-a Zabıta. aon günlerde ak sak vuku halan tülmüfl:Ür • Hasan başka çocukları ol· tur~ tir· 
~ hadiselerle ıiddetle mücadeleye Bulunan ' 

... Altma derler a ?- Heç ıulai uma: 

1 
Yalul 

Hasan Bey - Yalan mı? Sen, Tak· 
sim denilea yerde bir ~ topraim 1 
yib lira ettiiiai duymadın pliba! 

Cenup mmlarumr: üzerindtt hlunan 
Mardin ilba7llil bagün için liaıri .... i. 
yetiai ~r. v.~ile lııir traMİt mer
kezi olan bu iJba]f&.k b ..... badi _.iti 
içinde aOOflP kalmlt bıiı ~. 

Maamalilk Mltiiıı ........... ---- Mm • 
elin gün geçtikçe p.u..pn Lac. 0..-lı 
ir;timal .._,.atlam halk üuriDe qıladiiw bil· 
giaizlik hem• bemen yok olaaut bulun • 
makt.dıL 

Mardiaia -.daiım bu umiyctlcıi me
yamada bir ele mihi: eMrlM zenpfiii 
ziluedaLebair. ŞeMin cl&t puesi eaki 41 .. 
virlerden, BW.... Roma Lıan ve Selpk 
devialerind.ı kalma taıih1 aerleıla dolu• 
dm. .Bu uada ŞehidQe canm arap mimari 

...:ı--l L!- •• _t..J• 
tAnılDln eA _.._ ..- cwmpneMUlr• 

Piliva dair 
- CalMaauayın ~ pili.va mı 

vardır da. GalataıarayLlar pillv taba· 
Pıın etrafında toplanıyorlar) .. 

Diyenler oldu .. 
- Hayır, diye cevap veriyorum. Ga

lataaarayıo yalnıa pillvı yok; fakat 
dünyanın: biç bir tarafında kitap Yliıa· 
lan etrahnda toplanmak. &det ofmanut
tır da.. 

* 
Bayram umazlarmda aamaza. bq-

iamadan MrMZI tsif eclarler.. ile de 
pilava b•.ıe=ı.dan pill.Y ycmqi dei;l 
amma pilav kayaatmaMI tarif cdA,rim~ 

Pil&. ,..ı.ız tencsede ~ 
yemkhanede de UyDM. unma kayallt1 
manıa yolmu w..&il 

* y emel.le•, mıylım evvelden ko .. 
..tmuftuL Y eİnakhamyc airoukııo bir 
ıpkadatıımla anlatır. aanada Wır ki· 
filik yeri bot bs.bıc.k tuada.. •rur• 
sunuz, ve gözle kat arasında • '-t yer• 
de kalan yemel:leri lendi tab.ıklltl'IMU 
boşaltıp bQf tabakları mıt.Honı albna 
koyarsınız. Bu \fi yaparken ;rakaJ.n • 
mamaya dikkat etmcliıini&. Yakahıaan. 
en aşağı bir izimiz .ı.r. 

* Şimdi tarif edeceiim ..... usiz 
almak tehlikw yoktur: 

Pila'VtD yaruandaa fuluıru :yedikteq 
sonra bapnızdan bir tel saç koparıp ta• 
bakta kalan pil.i.vm içine atarSIDIZ. ve: 

- Hocam, yemekten saç çıktı. 
Diye baiJnnımz. yanınıza gelecek 

muayyen tabağwnm değiştirtir; ya • 

rım pilavın yerine bir bütün plav gelir .• 
saçınız sıfır numara ile traılı olsa bile 
üzülmeyin; yanınızdaki arkadqlanaız

dan bir tel saç isterseniz arkadaflJlıZ si· 
zi krrmaz, verir. 

* Pilavın yağt azsa protesto maJı:amm• 
da: 

- Hop güm, hop ıröm ... 
Diye baiınrıtnız. 

* Karnı ruz doydu mu? Öyleyse haydi 
hep bir ağızdan: 

- Ra ra ra, re re re, Galatasaray 
Galatasaray ziın, bom. bom .. 

lMsET 



6 Sayfa 

Filistinde Yahudi -Arap davası 

Her gece, çalılıklar içinde 
bir kaç Yahudi cesedi 

bulunuyor 
* • • 1 

1 
Yahudi - Arap davası en evvel boğaz ve menfaat 
meselesi olduğundan pek çabuk halledileceğe 1 

1 benzemiyor. Yahudilerin dini taassupleri 

Tel - Aviv (Hu
ııusi muhabirimiz • 
den) - Kudüs Vl' 

Filistinde Çok buh· 
ranlı dakikalar geçİrİ· 

liyor. Fransız matbu· 
atını takip edenler, 
İngilizleri bu yüzden 
kusurlu buluyorlar. İn-

giltere artık cebir isti· 
mal etmeğe ve yahu
d.ileri ı memleketten 
kovmağa uğraşan A-

rapları te' dibe çalışı

yorlar. Araplar ise bu 
müdahaleden mem-

nun olmadıkları aibi 
.korkmadıklarını da, 
hergün artan tehev• 
vürlerile isbat ediyor-

Hergün İngiliz askerleri tarafından üstleri aranan 
Filistin Arapları 

lar. Bu suretle artık Filistinde emniyet na
mına hiç bir şey kalmamıştır. 

Yahudiler ticarette ne kadar ileri git· 
mişlerse, dini itikadlarda da o kadar taas• 
tuba meyletmişlerdir. Dünyada esasen tek 
bir ıeye, bütün kalblerile inanırlar; o da 
ellerindeki dini kitaplandır. 

Yahudilerin oturdukları yerlerde ida-

yoruz. Cezri hareket istiyoruz. Yahudi a
,kını durdurulmazsa biz de ııükunete var
mayız I» demişlerdir. 

Son hareketlerden ııonra Arap ihtilal
•cilerinin elebaşıları lngilizler tarafından 

nefyedilmiolerdir. 
Buna rağmen iııyan emanetini bunların 

,ellerinden alan diğer mücahitler 
.reislerini aratmayacak şekilde mü· rei örfiye ilan edilmiş olmasına rağmen 
cadeleye devam etmektedirler. her gece, derede, çalılıklar içinde bir kaç 

Bir Arap gazeteei, Arap memurları ııreyahudi cesedi bulunmaktadır. Araplar el· 
ve teşvik ettiği için on beş gün müddetle ]erine geçen Yahudiyi derhal öldürüyor-
tatil edilmiştir. 

lar. 
Altı haftadanheri hu vak'alar o kadar Davanın Mahiyeti 

korkunç bir mahiyet a]mağa başlamııtır Dava, Yahudi aleyhtarhğı olmaktan 
ki İngiltere nihayet Mısırdan, müsellah ziyade, bir istiklal davası mahiyetini almış• 
kuvvetler eetirmeğe mücadele ıahasına ,tır. Ve . meselenin uzamaııı, İrıgiltere-
ıanklar sokmağa mecbur olmuıtur. nin de müdahaleııi bu yüzden olmuştur. 

Arapların EndiJeai Yahudiler Tel - Aviv'i yeniden yarat-
Araplar yahudi nüfusunun Filistinde art- ,mışlardır. 1909 senesinde çöl ve step olan 

masından endişe duymaktadırlar. Filhakika bu yerlerde ıimdj, operası ve üniversitesi 
1930 senesine kadar, her yıl oralara beş ile medeni bir tehir doğmuştur. Arapların 
altı bin kişi arasında bir muhaceret olur- muhalefetine rağmen toprak yavaş yavaş 
ken, 1934 senesinden sor.ra bu rakam 40 Yahudilerin eline geçmektedir. Bütün ara
bine kadar çıkmıştır. Bu vaziyet karşısın- zi sulanmaktadır. Stepler, ıulak vadiler 
da nüfuslan bir milyonu geçmiyen Araplar haline gelmiştir. Buhrana rağmen yeniden 
endişe duymağa başlamışlar ve mülkleri- ,4 bin fabrika kurulmuştur. Onlar bütün 
nin elden gideceği vehmine düşerek isyan verimleriyle çafışmaktadular. Bir sene 
etmiılerdir. Milli Arap fırkası derhal bir zarfında bir buçuk milyon ağaç dikilmiş· 
beyanname neşredek filistinin muhtariyeti- tir. Arteziyen kuyuları, su ııkıntısını ber
ni istemiıtir. Londrada bir anlatma esası taraf etmiştir. Ve Filistin dünyada işsizlik 
hazırlanacağını tahmin edenlere karşı A· ve iktisadi buhranın ne olduğunu bilme• 
rap milliyetperverleri: yen tek devlettir. 

«- Biz mütavassıt anlaşmalar istemi- (Devamı 8 inci sayfada) 

Okuyucuların 
Sorduklarına 
Cevaplarım 
Kadıköyde Bağrıyanık: 

Bu ıenç aizi bili seviyor. Aranızı de
dikodular bozduğuna göre ona bu de
dikodulann manasızlığını anlatmak la-

aım. Belki siz gerıçııiniz, evlenme çağın
dasınız. Taliplerinizi ftddedip imkba
linizi tehlikeye koyamazsınız. Ona bir 
vasıta ile vaziyeti anlatıp ııizi blqkala -

Bu vasıflan nefsinde toplamq bir kız 

bulmak o kadar İrtiç değildir. Bu klZI 
buld.ıktan aonra da tereddüde mahal 
kalmaz. 

* * ccŞimdiye kadar bir kaç genç be -
ğendim, ve onlara karşı sempati duy
dum. Fakat onlar beni sevmediler. Hal· 
buki kendilerine karıı hiç bir alaka duy
madığım kimselerin bana meyilleri ol
duğunu hisııediyorum. Siz buna ne der
siniz?» 

Balıkesir: Y. 

SON POSTA Haziran 1 

" Son Posta ,, nın müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 
Sizi en fazla alakadar eden tarihi vak'a hangisidir, tarihi vak'alar1 

canlandırmakta en çok muvaf /ak olan ressam kimdir ? 

11-Moskova seferi (1812) 

• 

Napoleonun muharebeleri Avrupa haritaııını tamamen de-) rağa gömüyorlar, ve ordu ile beraber çekiliyorlardı. Napoleon 
ğiştiriniş idi. Fransız büyük ihtilalindenberi rnutlakiyetçi Avru- Rus ordusunu yakalamak için ilerliyor, fakat onu tutamıyordu. 
pa hükümdarlan Fransaya karşı müşterek bir cephe almışlardı. Niemenden Dvina ırmağına kadar 150,000 askeri hastalık ve 

Fransada doğan hürriyet fikirlerini boğmak istemişlerdi. Fakat açlıktan ölmüştü. Hayvan telefatının fazlalığı büyük ordunun 
inkilabın enerjiııi galebe etmiş, Fransa düşman iııtilasından kur- iaşesini imkinııız kılmııtı Erzakın girilen topraklardan tedariki 
tulmuştu. Napoleon imparatorluğunu ilan ettiği zaman Avrupa lazım geliyordu ki, Ruıılar her şeylerini kendi ellerile yok ettik· 

hükümdarları bu seferde ona karşı birleşmişlerdi. Avusturya • 
Rusya müttefik ordularını 1805 te Austerlitzde; Prusya • Rus
ya müttefik ordularını da 1806 da İena ve F riedlandda mağlup 

eden Napoleon İtalya ve Almanyaya hakim olmuf, yalnız Fran• 
ııanın değil, garbi Avrupanın İmparatoru sayılıyordu. Jngiltereye 
gelince o Napoleon İmparatorluğunun başdüşmanı ile, ve Na• 
poleonun sukutuna kadar Fransa ile harpte devam etti. 1805 
de Amiral Nelsonun hayatı pahasına kazandığı T rafalgar zafe
rile denizlere hakim oldu ve Napoleonun kıt'adaki zaferlerinden 
müteessir olmadı. 

181 2 de Rusya Çan Aleksandr, Napoleona karşı Jngiltere ve 
İsveçin İştirakile yeni bir ittifak hazırlamıştı. Fransa imparatoru 
da Avusturya imparatoru ve Prusya kralından mürekkep mu· 
kabil bir ittifak vücuda getirdi; fakat F ransanm müttefikleri 

kuvvete boyun eğmiş dostluğu şüpheli devletlerdi. Napoleon o 
zamana kadar Avrupanın görmediği 675,000 kişilik muazzam 
bir ordu topladı ki bunun 400,000 kişilik kısmı istila ordusu idi; 
bunun da 200,000 kişisi Fransızlardan, üst tarafı Alman, Jsviç
reli, ltalyan, Hollandalı, Lehler ve Hırvatlardan mürekkepti; ki 
Ruslar buna «yirmi millet ordusuıı adını vermişlerdi. Çarın 

elinde ise ancak 150,000 kişilik bir kuvvet mevcuttu. 
Fransız ordusu 26 temmuzda Niemen ırmağını geçti; Vilna 

üzerine süratle yürüyerek iki ordudan mürekkep Rus kuvvetle
rini dağıttı. Napoleon bu orduları ayn ayrı ezdikten sonra Mos
kovada bir sulh imzalamalc. istiyordu. Fakat Rus ordularını bir 
harp meydanında yakalıyamadı. Çann generalları Napoleon için 
en telikeli bir tabiye tatbik ediyorlardı: Harbi kabul etmemek, 
ahaliyi de beraber ııürerek Rusya içerilerine çekilmek. 

Ruıı köylüleri, köylerini kendi ellerile yakıyorlar, erzakı top· 

lerinden bu da imkansızdı. Bulunabilen ise bu muazzam ka1a .. 
balığı doyuramazdı. Her aıün. hiç harbetmeden 5000-6000 kişi 
ölüyordu. Fransız orduııu. Rus ordusile nihayet Moskova önün• 
de karşılaştı. 

Napoleonun elinde 12 7, 000 kişi ile 5 60 top kalmıştı. Rus 
başkumandanı Kutuzof 1 '40,000 kişi ile 640 topa sahipti. Has• 
talık. açlık ve yorgunluğa rağmen Napoleon, bilhassa kuman • 
danlarından Mareşal Neyin kahramanlığile harbi kazandı. Çar• 
lığın bu mukaddes şehrine giren Napoleon murahhaslarını sulh 
için Alek~andra gönderdi: Fakat Fransız murahhaslara Rus or• 
duaunun ileri karakollarından bile geçirilmediler. 

Ertesi gün Ruslar Moııkovada büyük bir yangın çıkardılar, şehir 
baştanbaşa yandı. Kışı orada geçirmek istiyen Napoleon on gün 
kaldıktan sonra geri çekilmeğe mecbur oldu. Teşrinievvel orta• 
sında hareket etti. Bu ııefer Kutuzof takibe, Napoleon harpten 
aakınmağa başladı. Teşriniııanide hararet (- 16), kanunuev• 
velde (- 3 7) dereceye düşmüştü. Büyük ordu adım attıkça 

eriyordu; terkedilmiş arabalar, toplar ve yığın yığın ceııetleri1 
lapa lapa yağan bir kar örtüp yokediyordu. Fransız orduııunun 
enkazı Beresina ırmağını geçeceği sırada üç Rus ordusu ile ııa• 

nlmış; ve ırmağı ancak buz içine atılan, yüzlercesi orada donup 
ölen, fakat yirmi dört saat bilafasıla çalışarak kahramanlığının 

eşsiz nümuneııini göııteren köprücü efradının sayesinde geç • 
mişti. Giderken Niemeni 400,000 kişi olarak aşan büyük ordu,. 
dönüşte 18,000 kişi kalmıştı. 

Ressam Yvonun yukarıdaki tablosu Moskova muharebesini 
bütün fecaat ve kahramanlığı ile gösteriyor. Ortada elinde tüfe~ 
bulunan adam, ölen bir neferin tüfeğini alıp atılan günün kah· 
ramanı J\;tareşal Neydir. 

Reıad Ekrem Koçu 

KORKUNÇ MA.ÇERALAR: 

sakalı Birdenbire sakallanan ve 
yerlerde sürünen adam 

* * * 
" - Sigaramı yakarken · k1:1cağımda siyah bir şey gözüme ilişti. Dikkat 
ettim: Bu benim sakalımdı. O kadar uzun bir sakal ki, yansı kucağıma yı "ılmıştı 
İstanbul matbuatının emektarlanndan dada gece kandili yanmakta olduğundan 

biri olan Muamer Cahidi yirmi iki 1enede11 ~çeriııi yan karanlık bir halde idi. Çaktı-
beri tanının. BüyÜk muharebede beraber iım kibritin alevi bir anda odayı aydınlat-
askerlik ettik. Sonra uzun zaman hayabn ,tı. Tam ııigaramı yakarken kucağımda si· 

nnın iatediiini, ve evlenmek niyetinde 
ise bir an evvel talip olması, lüzumunu 
ıuılatmağa çahıımz. O ufak bir tereddüt 

Sempati ve sevgi meseles~ izahı güç 
Lir İttir. Sevebileceğiniz kimselerle bel
ki lantımamıı olmak, onlara duygula -
nnızı ifadeye imkin vermemiı::ir. Yok
sa sevdiğiniz bir kimsenin size karp ta
mamen lakayt kalması mümkün değil
dir. 

ditli çarkana takalıp beraber sürüklendik, ,Yah bir şey gözüme ilişti. Dikkat ettim· 
beraber dii§üp kalktık. Bqmdan geçen bu ,Bu benim sakalımdı. O kadar uzun bir sa-

devresi geçiriyor. Onun bu tereddüdü .. 
nü izale etmek li.zım. Bunun çaresine 
bakınız. 

* * ıcYaşım 25. Evlenmek istiyorum, fa. 
kat cesaret edemiyorurtı. Kazancım bir 
aileyi geçindirmeğe müsaittir. Ne ya • 

payım? 

Erengöy : M. R. 
Cesaretinizi kıran nedir? Alacağınız 

kızda aradıiuuz vasıfları teıbit ediniz. 

* * 
Burhaniyede Cemil: 

Kızın teklifi doğrudur. Siz daha 
gençsiniz, bekliyebilirsidiz. Onun ab -
lası evleninciye kadar siz tahsilinizi bi -
tirir, hayatmı:ın kazanmağa bll.flarsınız. 

. O vakt nİfanlanmanıza bir mini kal • 
maz. 

TEYZE 

garip vak' ayı bana anlata1ı epeyce zamanı -~kal ki yarısı kucağıma yığılmıştı. Ellerim• 
oldu. Fakat dinlediiim o hadise beni çok le yokladım. Koskocaman bir sakal... Git-
müteessir ettiğinden baııma bir çivi gibi tikçe hayretim artıyor, gözlerim açılıyor• 
saplanıp kalml§b. Kendisini görüp müsa- du. Çıldıracak gibi oluyordum. Bir kaç sa-
adesini almadan onu bu sütunlara geçiri- at içinde fışkıran bu yarım metre siyah sa• 
yorum, çünkü 0 müsaadeyi benden diriğ .kalımın bir kısmı da çepçevre boynuma sa· 

etmİyeceğini biliyorum. Muammer Ca- ,nlmıştı. Sağ tarafta aynalı dolap vardı 
bit, bu garip macerayı ,öyle anlatmııtı: ,hemen bir kibrit daha çakıp yüzümü ayna• 

Öteden beri geceleri uyanınca kalkıp .Ya çevirdim. Bir de ne göreyim 1 Simsiyah 
sigara içmek mutadımdır. Bir gece yine ı Hadisenin kahramanı Muammer Cahit ,sakallı bir adam. 
sigaramı tellendirmek üzere kalktım odam- ,koltuğa oturarak sigara kutusundan bir si- Gözlerimi açıp iyice baktım. Elimle tek• 
.da yanmakta olan sobanın karşısındaki gara alıp yakmak için kibriti çaktım. O- (Devamı 8 inci sayfada) 
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Genç a111k, genç sevgilisine sokul -

du: 

İster mısın, dedi, seninle uzak, 
çok uzak bir yere gitsek, orada seninle 

baş ba~a ölünceye kadar yaşasak. 
Genç sevgilinin gözü parladı: 

- Ne iyi olur, amma bugün değil, 
akşama berberimle randevum var saç

larımı kıvırtacağım r 
* ..... 

Ne J'&pı1orsun 

- Benim nişanlımın beş kız kar -

deşi daha var. Hem bu yüzden çok 

mes'udum .. kaynanam her damadile 

ayrı bir günde kavga ettiği için kavga 

sırası bana ancak altı günde geJiyor. 

* * * 
Ne çatarsın 

Balık alacaktı, baktı: 
Bahçemdeki elma ağacına kom.şu .. _ fena balık . 

ınun çocuğu çıkmıştı: Dedi, tekrar baktı: 

-Orada ne yapıyorsun ,dedim, el~ - Bu balıklar kokmus .• 

llıa mı koparıyorsun'? Balıkçı kızdı: . 

- Hayır, yere bir elma düşmü~ de _ Siz de mi balık avına çıktınız? 1 - Bir şey söyliyeceksen bana söy-

Diktatörlük ve Demokrasi 

Beynelmilel vaziyetin en can sıkıcı nok· 
tası, diktatörlükler muayyen ve sarih bir 
plan dairesinde hareket ettikleri halde de· 
mokrasilerin şaşkın ve ne yapacağını bil -
mez bir vaziyette görünmeleridir. 

Musolini ne peşinde koştuğunu biliyor. 
Hitler de öyle ... İkisi de ne için çalıştıkla
rının farkındadırlar. Stalin de ayni vazi • 
yette olduğu gibi Japonyadaki militarist 
rejim hakkında da ayni noktai nazarı ser· 
dedcbiliriz. 

Hitler, kuvvetli bir kaç darbe ile Ver • 
say muahedesinin askeri aksaklıklarını her· 
taraf etti. Ve iki yıl içinde memleketini 
Avrupanın askerlikçe en kuvvetli iki misli
ni korkutacak yenilmez bir kudret sahibi 
yaptı. 

* 

Yazan: Lovd Corc 

onu tekrar yerine asayım, diye çık -ı _ Evet amma benim avlıyacakla • le bay, ağızsız, dilsiz balığa ne ça.tar -

d sınl 
tım. rım ııBJ) siz i;:.r~. =--==-=-=-""=-=-==c..:==-=======,========-"'==========-=--===========-== Hitler iktisat bakımından da muvaffak Kar'a ile ş e D d D 1 . oldu ve İşsizliği yüzde yetmiş derecesmde 

Mahcup deli .. İmset çalgılı bir indirdi. 
kanlı salona gir • ) k Musolini ise bir çok büyük, küçük, uza~ 

okantada yeme di: yakın milletlerin protestolarına ve tehdit • 
yiyordu. Garson, )erine aldırmıyarak, mşehur . selefinin Gal 

- Şey bay, bir Loya corc sert bir biftek ge- memleketini feth için sarfettiği müddetten ~e;y: arzedecek • ni petrol ambargosunu tatbik etmiş olsay.' 

ti
. k tı'rmı'ştı'.. Jmset daha kısa bir müddet içinde bir impara - k b db d b l h1 ızınıza t dı, Ameri a u te iri suya ü•üre i irdi. 

·· a- torluğu istila etti. Japonya da, Asya kıt'a· -s 
libı·m de.. ,

1

J/fi'L;'·\tA.111 bı'fteg' ı' keseme .. Buna benzer meseleler bir kere daha or· /1(/1, ;wf"l,ı sında yeni ve büyük bir imparatorluk vü -

P 
· taya çıkacak olursa Amerikanın ne vazİ• 

. - eki oğlum, yınce garsona ses- cuda getirmektedir. 

13
tninizi adresini- ~~ ~ lendi: Sovyet otokrasisine gelince o da, ev - yet alacağını kimse de bilmiyor. 

~i s ·· l · d . .:-1. ·H. r/ velce hiç bir millet tarafından tatbik olun· * 
oy eym e ya • 

11
'///; //" //!/ ~ 1~ '".•. 1/ - Bu ne sert Bu demokrasilerin bir de dahili dert •, 

layım J VI mıyan istismar ve tevzi esaslarına müste-
J;/ ,, /J -! ~·~~r,ı; '/ 1 ,·, n~rca 1 • • d ·· · bak d leri var ve bunlara da göz gezdirilince plan• 

} .,,,. ~ (~ / I'\ ~ mt yenı ve unyanıo venm ımın an en 
- '? H)) ~,'/(f/P 1, 

11 
ılı d l sızlık ve hedefsizlik gene göze çarpıyor. 

•. büyük ziraat ve sanayi ev etini tesis edi -
- Sizden ev • Garson çalınan Mesela Fransa ve lngilterede yığın yığın 

\t ] yor. 1 

k

?. daha on dokuz müziğe . dalmıştı : * servet bulunduğu halde ikisi de işsiz ik · 
ı~ı talip oldu da. ten muztariptirler. Amerikada ise yükl'lek 

fltanı"'da kur'a çe-ı · · f - Şen dul ba - Bütün bu devletlerin vazıh bir maksadı, mahkeme M;ster Ruzveltin her planını, de· 
"'" - En manasız §eylere bile ehemmiyet vermm. keceğim 1 Kendine bunun için mi fazla ehemmiyet veriyorsun 1 yım 1 bükülmiyen bir idaresi, ve dinamik bir e- virmektedir . 

...._~~---~=!...~--=,....==--=-=-~=--•-"==-=-===_.,===-=-= .... ':"==::====-""""===:_==~=:="""'- nerjisi var. Bütün bu saydıklarım buhran alamet• 1s1 a D m a m ak 1ç1 D Buna mukabil demokrasiler de ne olu· leri ve lidersizlik emareleıidir. 
reaaıarı 

b Ann~ ile baba, yetişmiş kızlarından 
ahsedıyorlardı ;anne söyledi: 

- Kızım benim bütün iyi huylarıma 
l&hip olmuştur. 
I - Tevekkeli değil sende hep fena

:;1 kalmıfl ................................................ -.......... . 

eh - Makineye şirit dayan
tarnıyorum. 

- Anlamadım. 
k - Anlatayım, susune o 
~dar d·· '-· 

tı· Uf1ttindü ki, elbiscle-
ne ·· 

il . sus Yapmak için maki .. 
enın i . 1 .. 

D.. f rıt erım kesip keaip 
~Ot" •• uru yordu. 

• • 'I< 

Bıııroram 
l<adın k ocasına kı:ıdı: 
-ş· 

tP.ririrn. •mdi dişlerimi gös 

t\.t - Zahmet etme, biliyo -
rn .. san l 

ben. a on arı yaptıran 
lh'}! 

••• 

isteyin, 

1 

/ 

r 

Bırıızıar 
- E\ri . 

~/ 
di. mı:ıe hırsızlar 

-Bir .... 
I'/// 

MANİLER 
Sevdiğime gül demem 
Gönlüme dökül demem. 
Bir kö1ede tutarak, 
Ôpücük sökül demem 

* "' '!< 

Saltın sanma hurmadır: 
Gelip geçen turnadır; 
Tatlıcı dükkanında, 
Şekerleımiı hurmadır .• 

* * * 
içlere akıcıdır .• 
yaman bit çakıcıJır •• 
Aık gibi yanıp sönen, 
Alevdir, yakıcıdır. 

Ziya Vehbi 

_ E şey goturdüler mi'? 
Vet k.. ~· • ) k 

Pıh'lı opegımız e, a-
zın kilid' . 1 1 

A da ancak üç yaş fark var öyle mi 1 
- ramız 

Ş. _ı:ı·k .. le fakat bu fark aeneden seneyo 
- ımo.ı ı oy • ler. ını a ıp Kitmiş ~ 

artacak! 

MualJim sordu: 

- Güneş, yağmurlu havalarda niye 

meydana çıkmaz ? 

Talebe cevap verdi: 

- Islanmamak için! 

- Neclaya, benim için, aptaldır de-

mişsin .• 

du. 

o. esasen evvelden biliyor-

Olmadı 
Bir senelik evli kadın an

latıyordu: 

- Biz kocamla evlendi • 

ğimiz gündenberi hiç kavga 

etmedik! 

H?HH 

Şöyle anlaştık: Kim 

haksızsa haklı olana boyun 

eğecek.. benim hakkım o .. 

]unca kocam bana boyun e-

ğiyor. 

- Ya o haklı ise .• 

- Şimdiye kadar öyle bir 

şey olmadı. 
* * * 

Boyalılar 
Karşıdan üç kadın geJi. 

yordu. Üçü de güzel boyan· 

yor? Halbuki bir iki ay geçemeden Milletle1 
Demokrasiler harp sırasında azimli, ce· ,Cemiyeti toplanıp Muııolininin Habeşi6tem 

saretli ve eğilmez bir oekilde hareket etti· ilhak meselesi karşısında ne yapdcağını 
ler. kararlaştıracak. 

Fakat sulh deVTesincle j§ değişti ve bun• . Musolini, bütün bu milletlere meydan 
!ar bir merminin sadamesine uğramış gibi okudu. Buna karşı bu milletler ne yapa • 
oldular. Hepsi de ürkek, sarsık, yumuşak caklar? Boyun mu eğecekler} 
ve titrek bir haldedirler. Boyun eğerlerse Milletler Ceıniyetiııin 

Dünya tarihinin geçirdiği bu çok buh· ,misakı da, tecavüze karşı gelmek ve si • 
ranlı sırada demokrat hükumetler ne ya • .lahları azaltmak için yapılan projt:lerl• 
pıyor? dolan kağıt sepetine atılacak 1 

Mesela Jngiltereye bakın. Baldvin hü - Küçük milletlerin hepsi de hareket le~ 
kumetinin gaye ve hedefini söylemek müm· hincledirler. Fakat bu milletler Jngiltercııi;ı 
kün mü? ,ve Fransasız hareket edemezler. 

Baldvinin taraftarları buna bir cevap Bu iki devlet kat'i l'arekete karar ve • 
vermiyor ve kovanını idare edemiyen bir rirlerse, o zaman tarihin cereyanı değişir. 
kraliçenin arılan gibi vızıldayıp duruyor • .İtalya buna karşı duramaz, Rusya bu iki 
lar. garplı devletle birlikte hareket eder, ve 

Baldvinin çekilmesi üzerine yerine ki • Almanya İtalya ile birleşmez. 
min geleceğine dair bir sürü sözler söyle- Fakat İngiltere ile Fransan.m iş ba • 
niyorsa da onun da ne yapacağını bilen şarnıak fikrinde olduklarım anlatan bir ia 
bir kimse yok. görmüyorum. * Blumun Heriyoyu dış bakanlığına .ge • 

lngiltereden sonra bir de F ransaya ba- tirmeğe uğraşması şayanı dikkatti. l leriyo, 
kalım. Onun da siyasetı ayni derecede miip- Allakların prensidir. Hiç bir kimse Allak· 
hem ve kararsızdır. Bu sefer de sosyalist lığı onun kadar süsliyememiş ve bu kadar 
lideri Blum talihini deniyecek. canlı belagatle ifade edememiştir. Galiba 

Blumun iş başında mazisi olmadığı için M. Blum, Heriyoyu hariciyeye getirerek h19 
ne yapacağına dair bir söz söylerneğe im· bir iş yapamamanın mes'uliyetini ona yük

kan yoktur. Şimdiye kadar yalnız muha • lemek istedi. 
lefet safında vaziyet almış olan rical, iş Milletler Cemiyeti muvaffak olmazsa, 
başına geldikten sonra verdikleri sözler • harp çıkaran eski gruplara ve paktlara dö· 
den fedakarlık yapmağa mecbur olurlar. nülecektir. lngiltere ise Fransa ve Belçika· 
Çünkü henüz düşüncelerine umumi bir kıy- ya askeri şekilde bağlanmakla infirat si • 
met vermek imkanını kazanamamışlardır. yasetine dönmek imkanından da mnhrum 
Onun için M. Blumun nutukları onun takip kalmıştır. 

edeceği siyaset hakkında tam bir ipucu - • ' - ' ' · · ' ·-· ' • ·- • ' ·-TAK V l M veremez. 
Avrupanın diğer demokrasilerine ge • 

lince bunlar Jngiltere ile F ransanın rehber• 
liklerine o kadar güveniyorlar ki yakında 
Avrupa siyasetinin alacağı şekli Baldvin 
ile Blumun kararlaştıracakları hattı hare· 
kete bağlı saymak yanlış olmaz. Baldvin 
ile Blum henüz bir şey üzerinde uyuşmuş 
değildirler. Ve henüz birbirine bir şey tek
lif etmemiş bulunuyorlar. 

* 

Humf sene 
1362 -Hızır 

27 

HAZiRAN 

1 
Resmi sene 

H.13ti 

Arabl sene 
1355 

Mfl\'IS 
1 !} 

PAZARTESİ 

mıt?Jardı, göze güzel görü- Şimdi bir de dünyanın en büyük de • 

nüyorlardı, yanımdaki dos _ mokrasisi olan Amerikada olup bitene ba • 
kalım: 

SAllAII R b" ··ı ·ı 1MSAK-;--- e ıu eve :::;. D. ti. D. 
s r>B 10 6 43 

turna sordum: 

- Gelenleri nasıl buldun? 

Dostum cevap verdi. 

1 
- Y ağh boya tablolar 

dan hiç anlamam. 

Amerika, beynelmilel meselelere kar~ı 

alacağı vaziyet hakkında bir karar verme• 
miş bulunuyor. Fakat bir çok işlerde va • 
,ziyet onun kararına bağlıdır. 

Mesela Milletler Cemiyeti, tesirli ol 
ması muhtemel olan biricik ambargoyu, yı:ı-

4 31 2 16 
----oğıe lkindi Akşam Yııl:sı 

s. \ D. :s. I u. ::ı. lJ. :::;, D. 
k:: . 4 37 8 37 i .! 59 
'/.. 12 11 W 11 ·H :!:~ ~ t :\2 
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Ki1WtM. 41~~ KAN KONUŞMAZ! 
'" Tarihitefrika ,, No. 53 

( 1 ) Don Kifot, kahramanlık romanlpı 
okuya okuya aklını kaybetien •e zırhlar 
kuşanarak sıska bir at üstünde ve bir fÖ
valye kiyafetinde dünyadaki bütün zalim
leri yok etmeğe kalkııan muhayyel bir a • 
damdır. Dev diye yeldeğimıenlerine hü • 
cumu bilhassa me§hurdur. Bu eserin mu
harriri aıağı yukan kendi ruhunu yazmıı
tır. Y azılı,ta en büyük müessir lnebahtı = 
Sepant harbidir: Muharrir bu harbe bü • 
yük bir arzu ve kahramanlık iddiasile ıit. 
mi§, lakin bir kolu ile birlikte bütün cesa • 
ret ve hülyalarını da kaybederek perifan 
bir halde ancak canını kurtarabilmittir. 

YAZAN: KADIRCAN Kafh 

ÇOtı< 
ZETLI OLUR 

Son Postanm Edebi Tefrikası : 3 
mis. Onların bizim manifaturacı E - ı dırırım tekmeyi. Bu, bir.. Sonra ben 
mi~ efendiyle aralan açık. Halbuki bi- dinsizmişim, imansızmışım, kafirmi• 
zim maçların arkasında Emin efendi şim, belki öyleyimdir, belki değil. Bıı 
var. Hatta topu bile getiren o. iş karış- benim bileceğim iş. Fakat ben coğraf· 
tı . Bizim futbol topu bir şehidi hürri - yada verdiğim her dersin doğruluğunu 
yetin kafası gibi ittihadı terakki klü - çocuklara isbat edebilirim. Ya sen? 
bünde adalet, müsavat, hürriyet na - Sen varlığını okuttuğunun varlığını is· 
mına müdafaa edilmeğe başlandı. bata kadir misin?» 

Deveciler baktılar ki bizim parti ka- Nasıl apansız başladımsa öyle apan· 
zanacak, cayır cayır top oymyacağız, sız sustum. Daha doğrusu muallimler 
bir gün muallimler odasında akaidi di- odasında öyle bir sessizlik oldu ki ken· 
niye hocasını saldırttılar üstüme. He - di sesimden ürktüm birdenbire. Etrafı· 
rif şer'i şeriften başlayıp, mektep ta - ma bakındım. Hafız hocanın yüzü sa• 
lebelerini baldırı çıplaklar menzilesi - rığından beyaz. Mektep müdürü kıp· 
ne kadar indirdiğimde karar kıldıktan kırmızı. Bir riyaziye hocası vardı, şiş
sonra avaz avaz bağırarak ne dinsizliği- man, dazlak kafalı bir sersem. O da 
mi bıraktı, ne de imansızlığımı. Hoca gözlerini yere dikmi~, nerdeyse ağlıya• 
nın sözlerini gülerek dinliyordum. Da- cak. . 
ha da dinliyecektim. Fakat birdenbire Hafız hoca. oturduğ koltuğun yar· 
gözüme odanın kapısı ilişti. Kapı a - lan boşanmış gibi_ birdenbire ayağ3 
ralanmıştı. Aralıktan binlerce göz, ha- kalktı. Aramızda epeyi mesafe varclı· 
ni mektep kitaplarında büyütülmüf si- Kısa kısa adımlarla, adeta ko~ar gibi 
nek gözü resimleri vardır, arı peteği burnumun dibine sokuldu. Ve ben da· 
gibi, bir yığın göz, işte öyle bir yığın ha ne olduğunu anlamadan üç defa: 
çocuk gözü bana bakıyor. Talebelerim «Tuh, tuh, tuh, kafir, kafir, kafir!» di· 
kapının önüne birikmişler. Sarıklı ha- ye yüzüme tükürüp bağırdıktan sont8 

fız hocanın sarıksız İstanbullu Cemal yine ayni kısa adımlarla koşup kapı • 
hocayı nasıl tekfir, nasıl haptettiğini nın önünde biriken talebeleri yararak 
dinliyorlar. merdivenlerden aşağı inmeğe başla • 

Birdenbire kan başıma çıktı. Hafi ~ dı. _ 
za şöyle bir kalın perdeden «Susssl» Kendimi toparlayıp hafızın yakası• 
dedim. Bu emir öyle apansız, öyle kes- na yapıştığım zaman ikimiz de mektt 
kin oldu ki hafız sustu. «Dinle, dedim, bin sokak kapısı önündeydik. Elimi fit' 
mademki talebelerimin sıhhatları, çe - tasının yakasında görünce bağırmai' 
viklikleri, gözlerinin bir parça pekleş - başladı. Talebeler, hocayı ancak tüylt 
mesi için lanmdır, o oynadığımız şey ri yolunmuş bir karga biçimine gir • 
meşin top değilya hazreti Alinin kafası dikten sonra elimden alabildiler· 
olsa ben düdüğü öttürür, çocuklara çal- (Arb• ..,.) 

Korkunç Maceralar 
J (Baş tarafı 6 mcı sayfada) dim beni saatlerce uğraştıran menhus ka 

rar tutup çektim. Başım sallandı. Karyo- ra kediye baktım o şimdi sobanın önünd• 
lada uyumakta olan zevceme seslenmek halıya uzanmış. Rahat rahat uyuyordu. 
istedim. Bir türlü sesim Çlkmıyordu. Sanki Bu bir kabus mu idi~ B;r kaç defa di~ 
boğazıma bir şey tıkanmış gibidi. İçim da- katle aynaya bakbğun halde kucağımdaki 
raldı, aklım fikrim allak bullak oldu. Ka- kediyi nasıl sakal zannetmiştim~ Bir tüıll 
ra bir yılan gibi boynuma sarılan bu saka· akıl erdiremedim. Ertesi sabah bu hali ~f 
ldan nasıl kurtulacağımı düıünmeğe başla- halkına anlattım. Aman kara kedi teki' 
dım. Elimde kibrit kutusu yavaşça koltuk- ,deiil demek .. diyerek herkes kediden Ü~ 
tan ayağa kalktım bir defa da kendimi a· ,meğe başladı. Kediyi cami kapısına hıra)• 
yakta göreyim, dedim. Sakalımın yarısı .makhiımı söylediler. Öyle yaptım hay~• 
oturduğum koltuğun üstünde kalmı~tı. Bi- ,akşam yine yolu bulup geldi. Boğaz içioO' 
raz aynaya doğnı yürüdüm. Sakalın yarı· Yeniköyde oturduğumuz için bir gün h•1' 
sı da. yere düşüp aü.rüklenmeğe başladı.. ,vanı bir sepete koyup beraber İıtanbol• 

götürdüm E.Ininönünde salıverdim ve k-' 
tuldum bu dertten. 

Salih Mahmut 

Filistinde Yahudi-Arap 
davası 

(Baş tarafı G ıncı sayfada) I• 

Filistinde malU.m Yahudice kon~ı> ~ 
maz. Resmi lisan lbranicedir ve b-1 
lbraniceyi sönmekten ve kaybolmak~ 

. b" ı· }ıaliıı' f~urtarmış, yepyenı geçer ır ısa~ .. I· 
getirmiştir. Sinemalarda bile Monı Şov' 
ye, Marlen Ditrih lbranice konuşmakt" 
dırlar. 

* Yukarıda Yahudilerin fazla mutekit J 
duklarından bahsetmi§lim. Üniversite P'" 

ı• fesörlerinden biri verdiği bir konferal19 

bugünkü hadiselerin cümlesinio kitabı rıı; 
kaddeste yazılı olduğunu söylemiş ve 

izahatı vermi~ir: . 
«- İçinde yaşa~ığımı_z ~evir, M~ 

itaat etmemiş olan '\ ahudıle.rm d~a t'ıl' 
mk olarak hayat s~rdük~eri devirdır. ~V 
düıı • . yabancıların çızmesı altında v r 
merhuna kadar inleyecek, fakat bir güo 1, 
ne Beni İsrailin eline geçecektir. 3 aeoe e f 
vel buralarda yahudiliğe ait en ufak bitJI 
mare yokken bugün Yahudi muasır ıne 
0

niyetin asarı adeta yerden fışkırmıştır. ıeıı 
Y ahud.ıerin ceza görmeleri lazun ge 

müddet bittiği zaman milletler de ~ 
cek, güne~ debüyük lekeler gö~ülecek ;ıı' 
~eleler, felaketle~. ~~acak, v~ nıhn~et el' 
l srailin başına hukumdar bır Mesıh g 

KiNOPRiN kareleri HER'<E~~E-~ıı.uRuş 
BAŞ.DİŞ.ROMATİZMA AtRILUİLE. G RİP VE NEZLEYE l<AR 1 BIRIClı< ILAÇTIR 



• 
t Haziran 

Galatasaraylılar senelik 
plivlarını beraberyediler 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) ler onu kuıatan muhte;eın ve çetin kapı· 
Sırf bu toplantıya iJtirak için, ti Anka· ıın:n pamaklıklarında lunldılar. Hatta bir 

ndan, lzmirden ve Eskişehirden buraya 'aralık ondan kurtulmak için onu yoktılar. 
kadar gelen Galatasaraylılar bile vardı. Fakat Galatasaray, eaatirin fenib kuıu gi· 

Mektebe gelen talebeler, birbirleriyle ·bi yeniden dirildi. Dirildi. ve ideal olarak. 
buluıuyorlar, ve derhal, eski günlerdeki ruhunda taşıdığı mertebe, hayal olarak 
takalarını tekrara başlıyorlardı. .gönlünde yaıattığı bugünkü Cumhuriyet 

Futbol Maçı rejimine kavuıtu. 
Bir aralık, mektebin meşhur «Gran· 

1 
Ercüment Talu, her cümlesi birbirinden 

kuu unda hararetli bir futbol maçı baıla• canlı olan bu nutkuna. .. 
lnıftL • Mes'ut Bir flidİle 

Jıtanbulda, bu kadar eğlenceli bir Usun uzun aJkıtlanan fU eöderle son 
manzara daha ıeyredebilmek imkanı yok· v..cti: 
tur denilebilir: _ Ne yazık ki bizim en büyük mav~•· 

futbol topunu görünce dayanamayıp kiyet kuvvetaiz olan o ıüzel vaJadetmuz, 
çileden çıkanlann en hevesliai inhisarlar teaanüdiimiiz, bir aralık ..,..ddı, ldfe bö· 
ınüralubı Cevdet Hamdi. lündük. Ve senelerce bir talmD ~az 

150 kiloluk gövdeıine rağmen, 15 ya· declikocluW, çirkin Jaadiaeler, Gal••eıaraJ• 
tında bir çocuk ıibi oradan oraya ııçnyor, b karcletler .,..mda bir uçurum~ İl· 
\re takunını mağlubiyetten kurtarmak için · tidadmı ıöaterİr sibİ oldu. S-. menfa· 
ter döküyor: atlerine 117PD ba)ap ta hariçl• köriikJe-

- Gayret çocuklar... Bir ıol atana bir yenler vardL 
tabak pilav fazla var... Fakat arbdatlar' .....,., .....taldan 

Çarp'fll"'lar nifakı aranma aoka-ed•lar, .. tebtiı' .. 
Son Poıtacı Selim Ragıp, müdür Beh- derim, baa'iin burada ...... pillVllDISt 

vetle çarpıııyor, ditçi mektebi müdürü Ki.- Giineflilerle Gakteerayblarm ,_;den ve 
lım Eut, Abidin Daverin peıini bırak.mı· bir daha aynlmameca-a biri iP"ı...iyle 
Jor, Ye topu onun ayajından aldıkça, aa• bir kat daha, bin kat daha .,,..J.ı bir Ü· 

banın ortuında bir aiaara tüttürüp gülü- dile mahiyetini almJflll'• Bise .. NVinc:i 
Jor ı temin edenleri tebcil elmelİJİS. 

Futbol ıenden seçmiı hocam, ıen Münanif kimseler, bizim bu teaanüd ve 
1İne nalbantlıia devam et ı vefaUrlıjımızı takdir etmelidirler. Halbu• 

Şık Futbolcular ki bunlarda bir imtiyaz iddiası, mukaddeı 
Sahada, gayet ıık futbolcular da var: Türklük camiasına kartı bir aynlık tema

hıesela izzet Melih, iki dirhem bir çekir- yülü sezmek iateyenler oldu. 
dek, topa bir defa vurur vurmaz, papuç- Hayır arkadaılanm, biz çok bir ıaman 
lannı, İçeri setirttiği boyacıya parlattırıp böyle bir davada bulunmadık. Seve ıeve 
Jeniden sahaya çıkıyor. Ercümend Ekrem katıldığımız inkılaplarda birer nefer olarak 

~~ ceketini, gömleğini çıkarmıı. Fakat bü- ıavaımayı ıiar edinenlerdenizl • 

tiin ıayretine rağmen fırsat bulup ta topa Hatıraları İhya \ouramıyor. Arkadaşlar, vatan ve istikbal uirunda 

' SON POST~ 

Beme gemisi 
Hadisesi 

(Battarafa 1 inci sa,nd• 

olmak· 

Sayfa 9 

Faik Bercmen' 

[-:=Hı~ı~9k7.a_y_e~~ı ___ B_ı·_r_n_o_el._g_e_c_es_i_ •• __ _JJ 
<ıMaurice Leblanc» dan 

senedinin kıymeti 450 isterlin 
la beraber bu para firkete tediye 

miıtir. 

- Niye söz dinlemiyonunuz Pol.. Böy· - Ne .• Otomobil mi? •. 
edilme- le bir tchre gidilir mi) - Evet .• Otomobil devrilmif .. 

- On iki kilometrelik yol; turacık ta.. Bu sefer ıözü köylü aldı. 
Bernardla karar verdik ... Noel gecesini te· - Evet otomobil devrildi. 
'1irde geçireceğiz. çarptılar. Şuracıkta.. köyün 

Bir duvarı 
kenannd.t Buradaki hiuedarlar ıirketle Diyakon 

zade arasında mevcut olan mukavelen•· 
meyi tanımak istemiyerek ellerindeki mev• 
cut hisse ıenedatını icraya ibraz etmitler, 
kendilerinin bu ıirketin müdiri olduklan
nı ıöyliyerek gemi hakkında haczi ihtiyat 
kararı verilmesi hakkında icradan bır ka
rar almıılardır. 

- Görmüyor musunuz, yollan kar kan- h m .- . e en .• 
lamıı. - Yaııyorlar mı) Çabuk ıöylc.. Yap" 

- Kar eridi anneciğim •• Hem biz dik· yor]ar değil miL 
katli insanlarız değil mi Bernard > - Hayır .. Evet .. Biti ni kaJdı .. AtUl\I 

Bernard da söze kanıh: verdim ona .. Ge1iyor •• 
- Merak etme teyze.. Korkacak bir - Öbürü .. Öbürü .• 

ıey yok. - Ölmüt. madam .. 
Madam dö Reve onlara söz yetiıtire • lki ana birden sordular: 

22 Mayıs günü sabahleyin gemi ... t mi:J&eCeiini anlayınca kardeti Madam O • , - Ölen hangisi) 
11 de Karadeniz boiazından içeri girerek beni imdadına çajırdı: - Bilcmiyeceğim. Bildiiim bir ıey vaııt 

Gemi Haczedilmek lıteniJor 

Büyükdere önlerine seldiği aırada icra - Sen de oiluna bi{ fCyler aöyle kar • aa o da biriainin sağ olduğudur. Bana: 
memurlan ve polisler bir motöre binerek detim- Bu iki delikanlıyı kendi kafalanna cÇabuk ptoya koı. Anneme haber ve(lj 

gemiye yaklatmıılar, ııhhiye motörü semi mı bırakacağız> Böyle bir secede... dedi. 
ıüvariıine transit olarak geçip seçmeyece· . - Ne diyeceksin ablacıfım. Küçük de· , Antuan atıldı bu sefer: 
ğini ıormuf, süvari Denberı transit ola- iiller ki.. Koskoca adamlar.. Ben usan - - Aptal.. insan ıormaz mı bir defLı"' 
rak ıcçeceğim diyince polis ite müdahale dım onlara dert anlatmaktan .. Ne yapar • Köylüyle Antuan çıktılar. 1 

edememek mecburiyetinde kalmlfbr. larsa yapsınlar. iki ana karıı karflya.. Onların bu kaı:-
Madam dö Reve içini çekti. Ve: J1 karııya kalmaları müthiı ve korkunç b4( 

Liman Reisi Ne DiJor? 

lıtanbul Liman Reisi ayni pn icra 
memurlariyle birlikte Büyükdereye ait
miıtir. Geminin polia ve icra memurları• 
nın emirlerini dinlemİyerek yoluna devam 
etmeıi hakkında Liman Reiai demiftir ki: 

- Hadi bakalım. Yalnız seç kalma • ,sahne oldu. lkiıi de korku içinde idiler. 

yın ha.. Nihayet bir buçuia kadar.. , Dütünüyorlar. Ölen kimin oğlu. Pol mt; 
On dakika sonra avlu kapısından çıkan ,Bemar mı) Yapyan hangisi) Hangi ~ 

otomobilin sürültüaü duyu]du. pıatem tutacaktı) Hangi ana aö2 yaıı dQ.~ 
lki ana senit salonda yalnız kaldılar. A· .itecekti) 

teıin karf111na oturdular. Her ikisi de teselli buluyorlar .• Yaıı • 

lkiai birbirine benziyor. Saçlan ayni yan mutlaka benimk.isidirh 

- Beme vapuru Boğazlarımızdan kaç- 1 mıı deiildir. Gemi Büyükdereye ld:ıc..: renkte.. Yüzleri, ıiyiniıleri bir. lkiai de ay- lk olarak tek taraflı bir felllcete ui ı 
mbh •• '"' ,n; folikeıle" dül"'iitl.,dL nzyoda.d•. Bundan oon•a b;, a<ada y"* 

zaman iye ıordu. Ve ıcmiden transit yamazlardı artık. Konuımuyorlar.. ' 
Pratika alınma11 üz · 

1 
b t Bir ,ünde iki erkek kardeıle evlendiler. erme yo una ser eı çe · . 

1 
.. 
1 

•. .. .. . Salonda bir ölüm seııtizliii dolapyor, 
devam etmesi kanun ahkam'" ındandı. E- Kocalan aynı yı da o du. En kuçuk ıevınç-1 d k k k d l Bahçede at gürültüsü .. 
ğer Beme transit pratika almayıp ta serbest er 7 en üçü e er .. erde beraberdiler. ' İkisi içlerinden mı~ldanıiYorlar: Geı.. 

P
ratika alsaydı 

0 
z ıı> 1. Bır aralık Madam do Reve: _ ... 
aman evveıa po ıı m•· .. mu.lan gomiyo gim vo oon•a da ic,. me- d. - Don ovhamlanma .. baıbyonun, do- benim oğlumdu<. lıte aıten indi .• Goliiöi .. ı 

murlan gemiyi haczedebilirlerdi. Fakat 1• Salonun kapısı b irden açıldı. Bir ıesı 
kanun transit olara'- B .. d L • - Üzülme .. Ben de merak ediyorum - Anneciğim, anneci~...... • 

.. ogaz an geçme& 11- ..... 
teyen hiç bir gemiyi burada tevkif edemez amma.. Telaştan sesin sahibini tanıyamıyorlat. 
ve işte gemi ele bu ıuretle baczedilmemiı- - Bu noel geceleri ya çok meaut ge • ,Gelen hangisi .. 
tir. çer veya çok matemli.. Bilmem bu gece Gelen Poldu. Madam dö Reve oilunıc 

aklıma fena fena ıeyler seliyor.. "'ar~sında görünce haykVdı: • Çünkü gonç oğlu Muvakku, oan ve<0n bütün Tii<k ,.hitloriylo be<ab.,, 
•r11ıında bek oynuyor. Galatasaraylıların, ve bize ödenmez emek· 

Eczacı Celal Ergun da terledikçe bir ler verip ebediyete intikal eden ıevııili ' 
bevrozin yutuyor, ve büyük fedakarlıkla hocalarımızın hatıralannı tebcilen ayağı Geminin beş senelik ..bibi ve İstanbul 

Ocakta odunlar çatırdıyor. Kızıl bir a- - Sen misin Pol) Ah ıen misin çoc~• 
lev ocaktan ıalona doiru yayılıyordu. ğum.. j 

Saat biri çaldı.. , Pol anasını kucaklamak için ilerledi. ~ 

Diyakon Zade Ne DiJor? 

0
YUna devam ediyor. Fazla yorulursa, dü- kalkıp bir dakika .11üktlt etmemizi dilerim. acentası Diyakon zade bir muharririmize 

düX:: .. k b h~d' .. h ı.unu çı arıp hakemliğe baılıyor.. Bu teklifin yerine ıetiriliıinden sonra, u 
11 ıse munaıe etiyle demiıtir ki: 

Amerikadan mühendislik diploması a- Ercüment Talu, arkadaılannı. Atatürkün - Gemi Köstencedeyken Romanya bü-

~· Saim, topu ayağına al" almaz. mooa- ,.,.fino üç defa t• ,. ,. diye bağumaya kilmotino Lond,adan bi, lbba• vaki olmut-
e}'i qlçmeğe kalkı.ııyor.. fakat 

0
, kaleyle davet etti. tur. Bu i.hban tirketle lıiç bir alikuı ba-

~daki mesafeyi keıtirinceye kadar bu· Onu müteakip, senç mezunlardan Taha lunmayan Mehmet MOnir Sokolofaki na· 
tün for 

0 

ıı:.•_L •- 1 · M h · f d 1 mıncla bir adam vapmıı ve •emide '-oka-
ynayan ıaDa& ıı;a ecı u tar, pı- bu toplantıdan duyduğu sevinci i a e eı· " • & 

Posunu çeke çeke ıelip topu kapıyor. tiren kısa, fakat heyecanlı bir nutuk aöy· in, eroin bulunduiunu llÖylemiıtir. Bunun 

T
--'-- ,.._._ üzerine Romanya zabıtan lnsiiiz konaolo-

....,_. ~,,or Jecli. t Tan burun çab,., topu bav ada b"akh. Küı;ik Hatip ounun huzurunda sendd• bi• amna ,ap-
•tbolcular, ve ıeyirciler, hep bir ağızdan: mıı ve en ufak bir kaçakçılık hic:liaeai ol-
- P'I'" d' b ı_L Ve onun sükutundan sonra, ..Ionda. madıiJ 11'bi ne kokain ve ne de eroin ba-

l _ ı av... ıye aiJrarak yemeıuıane- d--'d B 1141te ealdırdılar. incecik bir aeain yüksel.iti UTUI u. u lunmadıil anlaplmıftU. Bunun Uzerine ıe-
F L dünyanın en küçük ve en tirin hatibi. ec· minin kaptanı Denbers lnsiliz konaolOlha· 

lbele d .. ·ı, L zacı Celal Ergıınun. altı J&llDdakİ sürbüz nesinden bu gemide biç bir memnu eaa-•&at meier çalınan tambur onlan ye-
egı ıı;onferanıa çağrıyormut- Ma· ~6", bu oukuıu hayalin k•nl•iı n.,·ı,,, vo zek; yav""uydu• Baba•nm bcaiında nın bulunmad•iı .. .ı.a bi• ....;ı.a afnut-

•oı.fe 1 babasının arkadaılanna, ve babuının bü· tır. 
't-ı ranı aa onunda yeniden alevlendi. Bu vesika ile ıabittir ki ıeminin IÜvarİli 

namu.Ju bir adamdır, ve fimdiye kadar 
• ebeler, mektep zamanında olduğu gibi. yüklerine hitaben, çok alkıılaoan samimi 

• hep bir ağızdan: heyecanını anlattı. 
- Hooooooop, eümmm r Galatasaray için bir bina alınmuı da 

ı . Diye bağrıyorlar, birbirlerinin mendil- kararlqbnldıktan sonra. Ahmet aianın 
~11. Aı:;: fapkalarını kapıyorlar. izzet Melh, tanburu ile Piliv bapna kotuldu. 

) 
ın Daverin külahını kapmaya ôir&fl· Günün en eğlenreli safhası, piliv masa· 

or. 11 ba11nda ıeçti. 

<ıHepnm izi.in 

_. Menemenli Etem, gözlüğünün üıtün
~ bütün ~lup bitenlere •alimi.ne bir 

Sll r.:un•:tfedıyor, ve ne eski muallim ,?°P" 

.-_.:;- Çocuklar, hepinizi izinsiz bırakıyo-

'lclı Diye tehditler savuruyor. Fakat bittabi 
ran yok. 

Yediden yetmite kadar, bütün Galata· 
saraylılar, tıpkı mektep zamanlanndaki gi
bi, birbirlerinin tabaklanndan börek apn• 
yorlar. PilAv kaynah)'orlar, arada aıracla 
yine: 

- Hoooooop, gümmm 1 

Diye bağrıyorlardı. 

amiri aıfatiyle bana kat'iyyen kar11 selme
mit. en uf ak bir emri dahi ihmal etme-

mittir. latanbulda bulunan bir kaç kİfl Se
me vapurunun kendilerine ait olduiu bak-
kında icradan bir kraar alarak ıemiyi hac
zetmek iatemitlerdir. Bu harelı:.et yanllfllr. 

Eier semi onlann olaaydı İnailiz bayraiı· 
nın gemiden alınması li.zımclı. Gemi lnsil
teredeki bir tirketindir. Ve ben bu prket• 
ten Bemeyi beı 1ene müddetle kiraladım. 
Bu müddetin bitmCIİDe tam bir acne kal-

mıttır. 

latanbulda ellerinde hiae 1enedi tafl
yanlal' ancak ıirkete lı:art1 kendilerinde bir 

hak sörebilirler.• 

D h t Of 
,dın heyecandan kendini kaybetti. Elini k ' 

- a a yarım saa var.. . •• 
Vakit geçirmek ve avunmak için her bi· bine götürdü .• Ve bir ıöz ıöylemeden y'jl 

ri vaktile geçirdikleri noel ııecelerini anlat• re düştü. 
mai• ba,Jadılar .. Bu hatıralar onlan daha Kalb durmasından ölüvennigti kadın • 

fazla üzmekten baıka bir it• yaramadı. caiız. 
Gözleri saatin yelkovanında.. Dakika· Hayf ada yeniden 

bombalar patladı 
( BaJtarafa 1 ind sayfada) 

lan sayıyorlar. 
Madam dö Reve dayanamadı: 
- Bak, kardq. Bir buçuğu bet ıeçi • 

yor .• 
- Sabırlı ol ablacığım. Arkadatlan ba-

rakmamııtır. 

- Öyle amma.. Söz verdiler yL. 
- Gençlerin sözüne süvenilir mi) 
Madam dö Oben böyle .öylemekle be • 

raber o da telitlanmıyor deiildi. Onun da 
aklına çefit çeıit kazalar, facialar ıeliyor-
du. 

Yelkovan dakilı:.alan atlıyarak dönü • 

yor ••• 
Bahçıvanı bisikletle yollasalar).. Fakat 

ayni yoldan mı dönerlerdi acaba} 

Susuyorlar. Saatin tik-taklan korkunç 
bir haber vermek iaityor Kibi idi. 

Madam Oben birden lr.oltuiundan fır· 
ladı: 

- Jtitiyor musun) Biri seliyor pliba. 
-Hayır .. 
Bir sürültü.. lkiainin de kulalı eok.ak • 

ta ... Sinirleri sergin ..• 
- Hizmetçiler uyudu değil mi kardet> 
- Evet abla .. Yalnız Katerinle Antuan 

uyanık. 

Vakit ilerliyor •• 

Hergün Filiıtine yeni İnailiz kuvvetleri 

gelmektedir. Yeniden dört tabur lnsillı 
askeri ile bir çok zırhlı otomobiller ıevk't
dilmiıtir. 
, Mısırdan yeni kuvvetler daha eönderl• 
lecektir. lngilizler hudutlarda da ıiddetU 
~edbirler almaktadırlar. Komıu Arap ita• 
,hilelerinin muhtemel bir Uınmdan endill 

~ilmektedir. 
Bir Beyaıuwne Nepedildi 

Kudüs 31 -- Nabluıtaki Araplarul 

•rev komitesi, \tir beyanname netretmif. 
.tir. Bu beyannamede padete muracaat IQa 

,retiyle yapılan bütün hareketler protestQ 
edilmekte ve muhtemel tecavüzlerdeq 
,doiacak me•uliyetlerin Jnaıiliz polialeri il4 
İnailiz askerlerine raci olacaiı beyan olun

maktadır. 

Taarruzlar Devam Ediyoı 

lngiliz ali komileri, dün akpm Araa 
beJediye reillerinden mürekkep bir hey'.a 
kabul etmit ve bu hey' et erkanına memıı 
. kette emniyet tamam~le tesis etmedili-

Nutuk 
~r &tün hu hayhuy araamcla, Ercüment 
~ eııı aahneye çıkıyor: Bir ınaaa. bir aan
lla.. ' ın ... nın üzerinde yarım bardak 
k •e Eıcümendin eleinde bir tomar .ki· 

Pilav bitti. Galatasaraylılar remıi se
çidi yapıldı. Ve Cumhuriyet Abidesine çe· 
lenk konulduktan sonra Galatasaraylılar, 

0alınma11 kararlafbnlan binayı cezdi)er. 
Bu toplanb müaaaebetiyle. eski Gala· 

taaaraylılardan selen telgraflara cevap ve
rildi ve bütün büyüklere hürmet telpaf-

Bcme semİIİ üç sün sonra lakenderi- S..t iki.. 
yeden limanımıza seJceiinden haczedilip Madam dö Rene kendini tutaml)'arak 

e müzakeretda bulunmai• imkan olmadle 

ğını .öylcmiıtir. 

Son yirmi dört .at zarfında yiyeceli 

nakleden kamyonlara bir çok taarrualac 
vukubulmuıtur. Bilhaaa AkUda vukub~ 
lan taarruzlar neticesinde Araplar, &d• 
bir çete muharebesi yapmaia kallunmıı oı. 
dulı:.lanndan bunlardan 19 kiti tevkif edQ-

111f1. Erciirnendin oilu Muahharla ayni 11• 

)or: oltumUf olan Pia bıyık ScJim bafrı· 

--uı. F' it n Muvakkar, babana bak bel .• 
,._ - • •t Ercüment Ekrem Galaıuaray-

--..ıı· . . t~ ıınlik etmit olan babasının talebe-
erı Ut d" )or •n ısı isin, ciddiyetini bozamı-
' "e nutk Sev . . unu okumaia batlıyor: 

- · Sıla al.ah ) • • • L d-ı ' :q~ 68 _ • ey enmız. azız ıı;ar C9'en-
lrfarı un_ Ylllık kudıi varhiı bu vatanın 
t>· ••unda ·· L b ld · ı Par)a ıoz &amaştıncı ir yı ız gı• 

"'-im• ~•n Calatasarayın harimincle ayni 
le, mu~ :Ygu ile toplanmıı sizleri hürmet· 

fu .~ betle ıelimlarım J 
I> curnend Ek u g\jzel rem, ıık 11k allı:ıılanan 
~nin b '\re özlü nutkunda, Galatasaray li-
.. ır t "b lö)}e d arı Çeaini yapıyor, ve sözüne 

evarn d' 
- B e ıyor : 

la u ınekt b' k · ah "nın İati e 1 uran Osmanlı paclı~ • 
la.__...ı_ ::ı•dı bu mektebin içine soku--. .. '-ı. taaua71 7alr.mak ia&eJeD el-

lan çekildi. 
-------------------sergiler Biga kazalar mda 

açı il yor 
Biga ( Hususi ) Bugünlerde 

tehrimiz esnafı arasında hummab 
bir eergİ hazırlığı bafLunıftır. 

Sergilere gidecek olan satıcılar, da -
ha geceden mallarını sandıklara yer -
)e(ltinnekte ve arabalarla eergİ mahal

lerine sevketmektedirler. 
1 inci eergİ Ayvacık kazasındadır. 

Ayvacıktqn dönüfte Çanpazar köy ser· 
gisine gelinecek, ondan sonra da sıra· 
sile Biga, Gönen, Sarıköy, HaSIC, 
Upseki ve Çardak sergileri takip olu-
nacaktır. Bu sergilerde en çok nazan 
dikkati celbeden mallar Bige mamula· 
tından gümÜf üzerine yapılmıt savat 

iflerile at eğerleridir. 

edilmiyeccii o zaman anlaplacaktır. ailamaia başlıyor. Kardeti onu teskine 

Diyakon zadenin avakatı icranın ih- uirapyor.. Fakat o da kendini tutamıyor. 
tiyatl haciz karannı protesto etmit ve bu Ablaaı aibi batlıyor luçkmnaia. 
haczin fekkini aaleb etJnittD. Bu arada bahçe kapmnda bir aürültü 
______ ...... , ., __ oluyor .. Bir bainpna. Antuamn wi.. Ge-

lenleri karplamaia kofU)'or. Acele hir mu
havere.. Bu ıefer Antuavmn ICIİ bir cıi • 
lıkla beraber yükseliyor. 

Madam dö Reve titredi: 
- Ah, muhakkak bir felaket.. Bir ka

za. Aklıma geldiydi zaten. 
Kardeti de teliıta .. 
Dıtanda biri hızla kotuyor. Merdiven

ini tırmanıyor .. itte salon kap111na doi • 
ru yaklaııyor .. 

Kaps açıldı. Gelen AntuandL Yüzü sa • 
raı mı§. Gözleri buğulu .. Yanında üıtü bap 
peı ipn bir köylü de var. 

Madam dö Reve kendinden geçer gibi 

mittir. 

' Yeni Neşriyat ] 
Sevmek İçin Sevmek - Ga vsl Hallcl 

ozansoy tarafından yazılm14 bir uzun ~ 
yedir. Zarif bir kapat lçinde tıtap halinde 

çıkmıştır. 

Afla ft Diş Balnssıhhuı - Parasız daiıtı

lan bu kilçtlk kitabın f üncü numarası da 

çıkmlftır. 

Arldtek& •Mimar» - Bu aylık mimarı mec• 
muasının 3 uncu sayısı yine b ir ç ı;: alikalı 

~azılar ve resimlerle çıkmıştır. 

oldu.. · • -

- Söylr. Antuan .. Ne 
An uan mırıldandı. 

var~ 
\ l\IARi\IARA - On beş giınde bir çıkan bu 
J merımıanın 2 inci sayısı da basılm• •r. İc;lnclı 

Nahit Sırn, Faik Ali, Abdurrah ı Şinasi, 
Munis Faik, Ahmet Bedi, Mubln Man)'~ 

Şahap Oiiraelln 7azılan tardır. - Bir kaza .• 
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tO Sayfa SON POSTA 

" Son Posta ,, nın tefrikası ı 96 Yazan A. R. 

Meliha: - Ben bir an evvel gitmeliyim, 
çünkü, Cemilin hayab tehlikede! .. 

Seyit lbrahim, işittiklrine inanını ·ı MebhUt, her şeyi daha evvel ve daha 
yordu. Daha hala, gözlerini kırpmadan kolay duyacak. Ve muhtemel olan fe
Melihanın yüzüne bakıyordu. la.ketlerin tahakkuk etmesine, bir an 

- Meliha!.. Kendine gel ••• Galiba; evvel yol açılacak. 

Dünkü Güreşlerde Finlandiyalılar 
3 -4 mağlllp oldular 

sen, aklını oynatıyorsun. Seyit lbrahim . hiç kıpırdamadan 
- Bir daha söyleyim ki, Seyit İbra- bunları dinliyor; alnında soğuk ter ta• 

him .. şu anda, her zamankinden fazla neleri habbeleniyordu... Melihanın 
aklıma ve şuuruma sahibim .•• Sana, sözleri, tavru, vaziyeti o kadar ciddi 
niçin bu sözler bu kadar tuhaf geli .. idi ki; artık bu sözlere ltiru edecek 

Dünkü güreşler rağbetsizlikle geçti. Atletizm bayramı çok 
güzel oldu. Lik maçlarında Fener bahçe Bey kozu 7 -2 yendi 

Şehrimizde birkaç ttıaç yapmak üzere _ _ · 
yor~. bir tek kelime bulamıyor ı gelen Finlandiya güreı takımt dün Roman- .,.. 

- Canım, nasıl gelmez? .. Düşün bir -İyi düşün, Meliha ••• Kem ken • 
kere, sen.. bir genç kız. . buradan kal- dini, hem hepimizi büyük bir felakete 
kacak .. Nasır MebhUtun kalesine gi- sürüklüyorsun. 
decek .. onun zindanlarındaki bir esiri Diye yalvarıyordu. 
halas edecek ... Bunlar, akıllı sözleri mi Meliha, son sözünil söylemişti:' 

ya yolu ile şehrimize gelmiştir. 
Vapurdan oldukqa yorgun çıkan takl· 

~un ilk günde 3 • 4 mailup olması sebep
lerinin başında yol yorgunluğunu zikret· 
·mek lazımdır. Dün yapılan güreşler ümit 
~dildiği kadar bir alaka uyandıramadan 

Meliha?... -Eğer bize bir felaket mukadder 
- Haa .. evvela sana şunu söyliye - ise, başka yüzden de gelebilir. Bence geçmiştir. 

k S ıb h b Y 
'' Günün en zevkli ve heyecanlı güreşi 

yim i, eyit ra im.. en, emen ın en büyük fel~et, vicdan iztırabıdır. büyük Mustafanın yaptığı maç olmuştur. 
kızlarından hiç birine benzemem. Ba - Ben, bu ıztırap ile yasıyacak kabiliyette hl.k ,. Mustafa üç defa büyük bir te ı eye 
bam kadar cessur .. ağabeylerim kadar degv ilim. Vicdanımın sesi·, beni Nasır ül · düşmüş güçlükle bu müşk ·· vazıyetten 

Per ~·asız olduğumu bilirsin. MebhUtun kalesine sevkediyor. Fela - kurtulmuştur. 
- Vakıa öyle. ket, ve yahut saadet... Ancak orada Dünkü güreşlerden alınan neticeler 
- Vakıa öyle ; olduktan sonra, ar- belli olacak. vunlardır: 

tık düşünülecek mesele kalmaz. Dedikten sonra, susmUf; kapıya doğ 56 kiloda Kenan 16, 13 dakikada 
- Evet amma .. senin böyle bir ma- ru ilerlemişti. tuşla mağlup. 

cer aya atılman için; her şeyden evvel, Seyit lbrahimin sesi, ağlar gibi sü- , 61 kiloda 1O,13 dakikada Finlandiya· 
babanın malumat ve müsaadesi la - rüklenmişti: lı Lane tuşla galip. Ankaralı Hüseyin ve rakibi 
zım. - Meliha!.. Bir ı:ıey daha sorayım). · 66 Kiloda Yusuf Aslan 9,19 da mağ-

T ıkendine ait olan rekoru gü9 olsa da tadil et 1 Esad, Naci, Fikret. 
- Buna, imkan yok. Ben, bir an - Sor. - ,lup. b b" 1 1. ,mesidir. Elde edilen bu muvaffak.iyot , Maçı: Ahmet Adem idare etti. - , 

l
. · ı· · ç·· k'" C ' K l 72 kiloda Nuri sayı esa ıy e ga ıp. evve oraya gıtme ıyım. un u, e- - imin e gı'deceksın· ".. ' ld k b k b '~ B ikt 1 1 tanb l r 79 da Adnan tuıla ııallp. ,Fethi için o u ça üyü ir ....... eı il! - s uspor 

milin hayatı, her an tehlikede . . . - Salihle.. 
89 

kiloda Mustafa sayı hesabiyle ga- . Gülle _ 13 - Veysl Birinci lik maçlanndan olan ba oyun 
- Fakat .. Ben seni nasıl ku:r.uvere- - Nasın .. Salihle mi, •• Aman Ya • Etem pmidin fevkinde heyecanlı ve o niııbette 

bilirim, Meliha?.. rabbil.. Bu ne cinnet? .• O cahil ve 1ip. Ağırda Necmi sayı hesabiyle galip. Disk - 45,71 Veysi rekor. zevkli olmuştur. Beşikta§ takımı bu maçta 
- Beni, sen koyuverecek değilsin.. tecrübesiz gencin sana ne faydası do.. I I CorolyacHa asıl kadrosundan ancak. üç oyuncu oynat· 

Ben, kendim gideceğim... Ve, seni kunur. Ateltizm bayramı çok güze odu ' Uzun - Avni Sıtkı 6,44. mıştır. 
me~'uliyetten kurtarmak için de ba- _Benim, hiç bir yardımcıya ihtiya- İstanbul Atletizm Hey' etinin -~anz~ , Tevfik Mehmet Ali, Hüsnü, Efreften maada 
bama hitaben sana bir mektup teslim cım yok, Seyit lbrahim. • • Salih, bana f:ttiği İstanbul Atletizm bayramı dun 1>u· ' j adım - Saris 12, 91 ,bütün oyuncular B takımından idJ. 

d 
~ 

ıe eceğim. sadece yol arkada~lığı edecek. 
- Pekala .. Farzedeliın ki, böyle - Meliha, yapmal .. ihtiyar baba- )'üksek - Haydar 1,75 

Aıtmaridt. 
yaptın. Oraya gittin. Allah esirgeme ~ na acıl.. Cirit _ Melih _ 49,02 
sin, Nasır Mebhutun eline düşecek °" - Babamdan daha evvel acınacak Mahmut Nedim 

, 
lursan; kendinin, babanın ve bütün adam var. R f 2 yn__ J V CJ 100 Metre: 1. ai, • ı.uet, • e at 
kabilenin ne elim bir vaziyete düşece- _ Bliyorum, sana biltiin bunları 400 Metre: 1. Mufabham, .ı. Merkuris, 
ğini tahmin edebilir misin).. aşk yaptırıyor I.. Allah, sanin yardım- .3. Fikret. 

- Evet .. Bunları da tamamile na - 800 Metre: 1. Raif, 2. ıtb- . J, Lenk-cın olsun. ' -
zarı dikkate aldım. ,ton. 

- Bütün bunlara rağmen}.. - Benim .. Senin .• Ve cümlemizin... 1500 Metre: .1. RecePt; 1. Lazar, J. 
- Evet .. Bütün bunlara rağmen gt. Kapı açılmıf, kapanm1'P; Meliha ,Duşan. • 

deceğim. kaybolmuttu. 3000 Metre: 1~ Riza Mabut,. 2. reo-

- Pekala amma.. Bu Jtadar feda- Seyit lbrahim, başını avuçlarinın a- ,haridis, 3. Remzi. 

ka"rlıgv a n .. lu"zum var}.. rasına almıf; derin derin dtitünüyor:. L"k • 1 "' ı şpmpıyonası maç arı 
- Cemilin bu kadar fedak&rlık yap- - Na yapayım Allahım •. Bu mec-

masına ne lüzum vardı).. nunane hareketin öniin• naeıl a~o - Fenerbahçe 1 •Beykoz 2 
- O, bu fedakarlığı sırf kendi mil- ylm).. •. , lstanbul lik şampiyonan mavlarmın aon Heyecanlı bir dakika 

letl
. için .. Kendi milletinin intikamını Diye soylenıY.ordu. Fenlandiyalı Lane güreıirken oyunlanndan olan Fenerbahve • Beykoz 1 

f 
L' l R b K 11 .• . ki taraf galibiyet için elinden selen 

almak için ihtiyar etti. * yük bir muvaf aııo..iyet e o ert o eıın sa· Kadıköyde kar§ılaıtılar. 
- hasında yapıldı. ilk devre müsavi bir 111retU çarpıtan bütün kuvveti sarfettiyse de maç 1 • 1 be· 

- F arzedelim ki, öyle olsun .. NA " ikindi ezam okunmuştu... Halk Günün en ııüzel derecesini Veysi disk takımlar oldukça düzgün bir oyun oynadı· ~abere sona erdi. 
sır Mebhutu vurup öld.ürmÜf olsay " (kat vakti)ni evlerinde ve kathanelerCle atmak rekorunu kırmak suretiyle yaptı. ·lar. Anadolu 1 • Eyiip O 
dı, bundan biz istifade etmiyecok mi g .. r 1'rdlkte s n t k d~ı1.L" l · 1 d R b" Birinci lik maçlarından olan bu maç --~ n o ra, e rar wus.an arı .. Koşularda en güze erece ece ın ilk devre 2 .. O Fenerin lehinde bittS.. 
idik;. · na, mağazalarına, İ\llerine güçlerine 1500 metrede elde ettiği muvaffakiyetle ,İkinci devre Fenerbahçe çok. dua ıayret· Şeref sahasında yapılmııtır. 

Ş .. h • 'eli d kal b J k b ah d T'" k" Tamamiyle olmasa bile Anadolunun - up esız. gı yor çarşı a a a ı tan geçilmi .. geçti. Daha düzgün ir s a a ur ıye re· ]i, Beyk'oz da o nisbette yavq oynamaia ' . • . . . 

al 
•• 1.:- 'L 111.: d im .. k"" l b' ' · zayıf bır hakımıyetıyle geçen bu macı Ana-

- O h de, muıŞterex tenıı&e .. Miit- yor u. korunun kolayca kın ası mum un ° a l• başladl. ı I · "b · I dolu takımı 1 • O galip olarak bitlrmiıtir. 
terek fedakarlık... Bunun :ıara ve ihtiyar bir kadın, ba.fini ve yliztintl lirdi. Koıulu atma ve at ~a ar. ıtı arı~ 0 

, Bu devrede Fenerbahçe S. Beykoz l 
faydasını da aramızda talisim etmek ll~ ıimsıkı kapanmıf; elindeki deineie da- ;dünkü müsabakalar mcvsımın hır çok ıyl , sayı yapmıı. oyun Fenerin 7 .. J salebe.Ue KaragUmrUk Stadmdaki maçlar 
Z
itn d yU. u kal--L dereceleriyle geçmiıtk. bitmlıtir. Dün Karaııümrük: ataduıda ppdan . ı yana ayana ruyor; 'OftDI connp ' c·· .. -n el derecelerinden biri de . F b h H" ddZ- y 'C' Seyit brahim; bu genç ve oUret • t f sl (Bab Bol ) i . unun en ""z enor a çeı usame .... apr. ~~-- maçlar da ıunlardırı 

Jih kızın mantıA-ı İiartismda ,-ir. d:~~ 1:p~yça :x.ru n:rliyo:-du. ımua .. ,hiç ıüphe yok kt aınkla atlamada Fethinin m1. Retad, Ali Rlza, Cevad, Ntvad. Namık, İlk müsabaka Fatih idman .. Kaıqlm-
-ı- lJ rUk B takımları arasında yapıldı. 

tniştı. Kapıda, kalabalık.tan aüv_ seçiliyor• M .. h d' 1 • 1 BeraberHklo nJha1et "'- bu 
- Cinneti. Valla1il, clnnetl~ BH • du. ~rtesl gün sabahleyin erkenden U en JS aranıyor JD.açtan aonra KüçUkpazar ·Adi wudı· 

lllii, cinneti.. Hatt&, bunlan konut .. rehre (kat) getirmek için Ule had • f lar ve Küçükpazar t . 1 11altp pldL 

nıak bile cinneti.. cine çıkan katçı kafilelerinin katirlari. ınhisarlar Umum Müdürlügv ünden I Bundan sonra turnuva~ ıçıJdı. 
Demekten başka söz bulamamişti. merkepleri, develeri uzun ~lr katar tet· llk oyun Bozkurt ve Alemdar •in-lan •• 

· Meliha, ayağa kalkmiştı. Ellerini, kil ediyordu. lnbiaarlar idaresi Merkez ve ~ülhakat te,kilitında ça}ıf tınlmü tiwe Mü- raaında cereyan etti. Maçın ilk dak'kelanıı-
geniş ve olgun kalçalarına dayamıftı. Bu ihtiyar kadın da, bu kafilelerin hendis ve Fen memuru alınacaktır. ,da Bozkurt iki gol kazandı. Blrinol devre· 

- Seyit İbrahim! .. Sana kat't ola - arasındaki .kadınların, genç kızların a- MahendiJ: .nin sonuna doğru Alemdar da peuibdaP 
rak söylüyorum .• Hiç bir sözle ve hiç rasına karıı:ım•Atı. Hiç kimıe ile ko • 1 - Makine Maden ve Nafia mühendisi olmak üzere doka Mtihendia ~eref sayısını yaptı. 

T -ır alınacaktır. İkinci devrede açılan Bozkurt •Jl •-
bir hareketle benim yapacağım işe ml- nuşmadan sakin ve tel3.şsız bir surette ,dedini dörde çıkararak bu auretle oyunu 
ni olamazsın ... Babam gibi, bana da yürüyor; yalnız arasıra arkasma dö - 2 - Taliplerin diplomalı mühendis olmalari. 4 1 k d 

Ak lild ··u • bl lan • azanL 
itaate mecbursun. Mukaddes mezhe - nüp bakarak uzaktan kendisini takip 3 - 8 er ennı a etmıt u unma • · S V ld l B il H-1.:e-

b
llm.ek ,.. - • , on maç a espor a eyo u ~ 

bimizin bana bahşettiği hak ve imti· eden bir delikanlıya değneğinin ucu ile 4 - Memur ola için lazınıgelen evaaf ve vesaiki ha.Is bulunmaJ.a.. ,vi arasında cereyan etti. Baıtanbap h!· 
yaz ile sana, emrediyorum. Bu alq,;am, gizlice bir işaret veriyordu. n tarttır. ,kim bir oyun oynayan Valdesporlular ba-

kale kapılarının kapanmaslından iki Kale kapısından çıkmışlardı. Her ta~ Fen Memurlan: sımlarına sıfıra karşı tamam yedi gol yapa· 

saat evvel, bana bir katır ile, bir rü - rafa dağılan katçı kafilelerinin arasın- 1 - Nafia Fen Mektebinden veya buna muadil Avrupa fen mektebin • rak 7 - O galip geldiler. 

velver ve bir de demir kesecek bir tör- dan sıyrılmışlardı . Etrafı çitlerle çevril- den mezun olmak. 
pü tedarik edeceksin... Bizim adam - miş olan bakla, yonca, arpa, yabani 2 - Askerliğini yapmıt bulunmak. 
Jarımızdan biri, katırı alacak. Kale ka- safran tarlalarının arasından ilerlemi- 3 - Asgari üç sene intaat ve su itlerinde tecrübe gönnilt olmak tarttır. 
pısından çıkacak. Yol üstünde, müna- ye başlamışlardı. İsteklilerden Mühendislere tecrübelerine ve tayin edilecekleri mahalle gÖ· 

sip bir yerde beni bekliyecek. Fakat bu Artık, ortalık tamamile kararıyor • re 150 - 250 lira arasında ve fen memurlarına 100 • 150 lira uumda Ücret 
katırın nereye gideceğini ve kimi gö- du. Yolda gidip gelenler azalıyordu. verilecektir. 
türeceğini bilmiyecek .. . Ejcr bunları Şehre dönenler, kale kapıları kapanma- Taliplerin nihayet 5/6/936 tarihine kadar bir istida ve vesikalan ile bir -
sen y<'pmıyacak olursan, ben çarşıya dan yetişebilmek için sağlarına, solla- likte bizzat, bu kat'iyyen mümkiin olmadığı takdirde yazı ile Galata Ömer 
çıkrr•··-.., ve bi7.zat arayıp bulmıya lardı. Ahit han üçüncü katta İnhisarlar Umum Müdürlüğü Hususi Kalem Müdür-
mecL . .- olacağım.~. O zaman; Nasır (Arkası var) lüğüne müracaat ebneleri lazımdır, "2700» 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgevşekliğine karşı 

HORMOBİN 
Tabletleri 

Her eczanede arayınız. 
Tafıifit : Posta kutuau 12.>S HORMOBIN 
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,__ SATİE ,,, tu'-if" 
DER.ıMOJEN 
Ekzema ve cild hastalıklannın emsalsiz ilacıdır. 

l. Derisi kuru, çatlak ve gev§ek olanlar bir tecrübeden sonra baıka bir iliç veya 
-. kullanmalanna imkin kalmaz. Çünkü DERMOJEN yalnız krem deiiL tam 

~aıile cildin devasıdır. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, çatlaklar, sivilceler, 

::1• yaraları, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, soiuktan, süneften cildi muha

,... eder, ve deriye yeni can verir. 40 kuruşa her eczanede bulunur. - --------------- -------
Kadıköy Vakıflar DlrektörlUOU Hlnları 

Alemdağı Defneli suyu 

( .... 

-

~~ ...... -··--~~~,,,. 
~''·· _. 2 

Bu sizin kendi kabahatınızdır, zıra ditlerinızt 

ihmal etdiniz, bunlara ıyi bakmadınız. halbuki 

bundan daha kolay bir şey roktur, zara bu 

ihtiyacı temin edecek bir PERLODENT en 

iya di' macunu vardır. 

·•-

,,..--E-m_l_l_k_v_e_E_yt-;-m Bankası lllnlan 

KİRALIK EMLAK 

-
1 

Eau No.ıı Mevkii ve NeT'i Depozito 
254 / l Galatada Ömer Abit Hanının bititiiinde 

Manokyan Hanının Zemin katı. 
Büyükadada Nizamda Sefer oğlu kötklerin-

195 Lira 

643 
den müfrez lra,k. 37 ,50 Lira 

Yukarıda mevkileri yazılı yerler bir veya Oç .ene mOddetle kir .. 
lanmak üzere açık arttırmağa konulmuştur. 

T aliblerin 12 Haziran 1936 Cuma günll uat onda Şubemize 
müracutlarL (365) 

Bakırköy Malmüdürlüğiinden: 
Numara Cimi Kımyeti Semti Mahallesi Sokağı 

uki yeni lira Ku1111 

Bakırkay KOç&kçekmece l.tanbul 54 811 812 K6hne ev 350 
12 14 ve dOkkAn 250 

Yubnda evsafı yazılı pyri menkullerin mülkiyetleri 3/6/9'J6 Çarf&nba 
ıü~ü ~ 14 de mül.dil ikinci tertip tasfiye vesikuile phlec:aktır. Talip
lenn yüz.de yedi buçuk pek akçehrile mezkUr sün ve saatte Malmüdürlü • 
iünde mütetekkil komisyona müracaatlan ilin olunur. ((2874n . 

1.ıa ~eaddid resmi müeuesatı sıhhiye mütehus• etibbe11 tarafmdım J&PI• 
~ıni, kimyevi ve boktiriyolojik muayenal neticeoi ı.ndm edilm ıa • 
~ •ıhhi auluda aranılan bütün eYAfl lıibmİYİ boia ,;,.;..ju (Koli· 
-._ ~ likefyan) mikroplarla her türlü mevadclı ldmyeviye ve uzviye
fld· laına- iri bulunduiu lıi)dirilen ye emaali aruında en kuvvetli .._ ı~~ktevitasi lıuhmm AJemılait Defneli auyu ıo.Huiıan-936 ııünün- En noş meyn usareıenıe nazır- 1 lst•nbul .. ledlJ••I lllnl •n • 1 
~·~~(~)~~(~)~~ -~~ ~~- ~---------------------~~-ıı.ı...ı..'- buauai kortun mühürle mülıürlü otuz &ırelik kiçülı: boy..._.,. • lnkıban lzııle eder. TemWik itleri için DiRl motllrile miicehlıes 6 - Jıııaaof s8P 'midiye lloc.ı.ı iki buçuk litrelik plon tifeler derununda auculan ..,..;1-ie bafla· Kant ıemizllyerek vııcuda lazellk lıamyonu lıapolı zarfla ebiltm<7e konubıluftur· Bu launycııılum lıepoiııe 
" ır. Y ulıanla .,...n lıikemiye, lömyeviye ve lıoktiriyoloiik hı-lan ve canlılık b•hıeder· 57660 lira bedel talımin oluıuııııttur· Şortnameyi 29 kanıt _..bilinde wı. 
ıı, ~ radioaktavitesinin fazlalıit ile müı-Jia o1an ı.u ""JUll ... tNclLIZ KANZUIC ECZANESi yenler 1nazım müdllıliiiBnden olalıilirler. Ebiltme s/Huiıan/836 Cuma p. 
..... ~ emin olabil-" için tife1eriıı üzerindeld vüfm ~-1 ~ Beyoilu • ı.tanbul nü uol 16 da Daimi mxümende yapılu:aktır. lateldiler bııımım tayin et • ~ •• zımbuına diklıat -'eriııi .. J'lll lıa)kuıma .....-,.tle la-J'• ,, ____________ , tiii vesikalarla 4133 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera • 
• (2965) ber teklif mektuplanaı lıavi zuflannı yulrarda yuılı ııünde -ı ıs e bdar 

----- -... ----- n....!_~ E"-~1--- gı.. . ..........,..._-·,·=· .a.. tc2211• 

* * 

........... ____ ..... , .• -.--~--

Senelik muhammen ldruı 48 .. olan~,...,_ phia F"mcancı• 
yokufu eolaaimd9 41 No.h kiP cliiklrin 937 TeY• 938 - 939 eeneleri myam 
sonuna kadar löraya "Yerilmek üaere puarbja baul•ufhll'. Şartnamai leva • 
zmı müdürlüiüade ıöriilür. Puarbia airmek iMeyenler 360 kurutluk mu • 
vakkat teminat malcbm nya meldubile beraber 12/6/936 cuma pnü IUI 
15 ele daimi encümende bulunmahchr. (B.) (2920) 

• • 

Nafıa Bakanlığından: 
16/Temmuz/936 Pertembe ıünü saat 15 de Ankarada Nafia Bakanbii 

Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasında 10110 lira 97 kurut mubammem 
bedelli 900 metre tulünde 200 m/m.lik ve 200 metre l1llünde 70 m/m.lik .. 
kifSis ....,..au çelik boru, 116 adet iflenmit 329 adet if'-!!Wllit çelik .... 
kor, 8 adet bridli volanla vana n l adet ldapenin bpah zarf usulile akıilt • 
mesi yapılacaktır • 

Eksiltme f&l'lnamesi ve teferrüatı paraıız olarak Bakanlık Malzeme Dai • 

reıinden verilecektir. 
Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruttur. 
lıteklilerin teklif mektuplarını 16/Temmuz/936 Ptqembe siin1i ~at 14 e 

kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüiüne Termeleri liznr. 
.ıw.. u2867» 



J 12 Sayfa SON POSTA • Haziran 1 .. , 
• 

Bugün M O D A A L B 0 M 0 N 0 Qkuyor 
Çu•• nkÜ • Moda albümü yalnız ve yalnız Türk kadınının . Her nüshasında bir yenilik gösteren MODA ALBÜMÜ 

• gazetesidir. . . . müteaddit renkli sayfaları, · seçme modelleri. güzelliğe, 

Çilnkii • MODA ALBÜMÜNÜN her sayfası onu candan dikişe, elişine, modaya aid yazılarile, az zamanda her 
• alakadar edecek zengin münderecatla doludur. kadının kalbini kolayca kazanmıştir. 

BU SAfISINDA : Paris şapkacılarının rengli olarak basılmış en yeni şapka modelleri - yazlık, elbise, manto, tayyör model ve krokileri - Yün işlerinden güzel bir deniz mayosu - iğne hesabı • 
renkli elişleri - Türk terzilerinin moda sergisi - YUz gllzelliği ve gllzelieşme usulleri - Ketenden, satenden, pikeden bluz örnekleri - kadın göğüslerinin tedavi çareleri - çocuk modelleri - Dikişe 
dair yazılar ve muhtelit resimler ile doludur. 

,.--~BUGÜN ÇllÇAN 3 ncü SAYISINI BAYiiNiZDEN iSTEYiNiZ.~-_, 

~----------------------·------·-----------------------,' 
-Hastalık, ölüm 
getiren f a·releri 

ve pislik 
öldürünüz 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi Fareleri, 
Sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir 
gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 

40 kuruştur. Hasan Deposu: İSTANBUL, BEYOGLU, ANKARA. 

Bıı Grıpin almadan evvel 

lsbrabın ve aarının en 
şlddetllslnl en kolay, 
en çabdk ve en ucuz 
geçirmenin çaresi bir 
ka,e GRiPIN almaktlr 
mlderl bozmaz, böb· 
rekl ul ve kalbl yormaz Aldık tan beş dakika sonra 

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

· Kullanan çocukların dltlerl işte 
böyle inci gibi olur 

Şirketi Hayriyeden : 
Muhterem halkımıza yapılan kolaylıklar arasında Vaniköyü ve Rtı

melihisarları iskelelerine kadar 90 günlük ve bu iskelelerden yukarısı 
için de 80 günlük ücret mukabilinde 122 günlük seyahat hakkı veren ve 

ayni günde mükerreren ve pazar günleri boğazın her iskelesine seyahate 

salahiyet temin eden fevkalade tenzilatlı FOTOGRAFLI KARTLAR 

satılmağa başlanmwtır. İstiyenler İdarei Merkezi yede Kontröl Müdürlü
ğüne müracaatla alabilirler. 

Bu kartlar 11 Hazirandan 10 teşrinievvele 
-. kadar muteber olacakhr. 

Maliye Vekiletinden: 
Eaki 25 kurutluk nikel ve 10 kuru,luk Bronz paralar 1 /Haziran/936 ta

rihinden itibaren bir sene nihayetinde yani l/Haziran/937 tarihinde tama· 
men tedavülden kaldırılacaktır. 

Keyfiyet 2257 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince ilin olu-
nur. ((}176,, '<2956>~ 

~~ Clld ve zührevlye ~ 
Hastalı.klan mOtehnssısı 

Dr. Ç 1 P R U. T 
Bqoıığlu. Rus sefarethanesi ııırttsında Posta 

sokağı .köşesinde Meymenet apartımanı . 

Telefon : 43353 ~ ı 

~····---······-···· ·· · ....... .......... _ 
Son Posta Matbaası 

Neııriyat Müdürü: Selim Raıııp 

Saht;>leri: A. Ekrem, S. Ra21ı;>, H. Lüttü • -
ADAPAZARI 

TÜRK TiCARET BANK ASI 
lstanbul Subesi • 

Bugünden itibaren 

Yeni dairesinde çalışmakta olduğunu 
ve gişelerini iş'arı ahara kadar 

Hergün saat 9 dan 15 e kadar 
Cumartesi günleri 9 dan 12 ye kadar 

açık bulunduracagmı muhterem müşterilerine ilan eder. 

Telefon : Genel Direktörlük : 

• 
Direktör, ikinci Direktör : 
Muamelat, Senedat servisleri 
Ticaret, Muhasebe, İstihbarat servisleri 

21040 
2l97l 
22042 
23623 

EN MÜSAID ŞARTLARLA : Senet . iskontosu, senet tahsilib, ticari emtia üzerine avans, altm 
ve hazine bonoları mukabili ikrazat Teminat mektuplan, itibarı mali mektupları ve diğer her , . 

nevi Banka muamelab ile cari hesaplar, Kumbara hesabı, vedeli mevduat ve · 

Faizleri her ayın birinde ödenen 

Kuponlu v AD E L i M Ev D u AT 
Kereste işleri - Demir ve ahşap eşya imalalL 

j 


