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21 Haziran 

• • 
Valiler Ankara, lzmir ve 
·Edirnede toplanacaklar 
lık toplanb Ankarada olacak, Dahiliye Vekilinin 
riyaset edeceği fo;Jlanhlarda parti işleri hakkında 

kendilerile hasbihaller yapılacak 

SON POSTA 

Küsuf ve iliın 
adamları 

Sovyet Rusyada balon ve 
tayyarelerle çok mühim 

vesikalar elde edildi 

Moskova, 20 (AA.) - İlim akade • 

Ankara, 20 (AA) - Valilerin yeni 
deruhte etmiş oldukları parti işleri hakkın
iia kendileri aydınlatılmak ve hasbıhaller 

yapılmak üzere Ankara, İzmir ve Ed!rne· 
de dahiliye vekili ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri Ş. Kaya'nm baş
kanlığında valiler toplantısı yapılacaktı:. 

23 haziran salı günü ilk toplantı Anka
rada olacaktır. Ankaradaki toplantıya da
vet edilen valiler şunlardır: 

misinin küsufu tetkik komisyonu, Sovyet 
lisi Nevzat Tandoğan, Sinop valisi Sürey- ve ecnebi alimleri güneş atmosferi ilminde 
ya Yurdakul, Samsun valisi Fuat Toksal, emsali olmıyan vesikalar toplamışlardır. 
Çorum valisi Ziya Tekeli, Amasya valisi Bilhassa bu iş için hazırlanmış olan bir ba
Kadri Üçok, Tokat valisi Faiz Ergun, Kay- lon Krasnodar' da 4. 100 metreye yüksel
seri valisi Nazmi Tok er, Niğde vali:si Fa- miş, bir saat 2 7 dakika süren uçuş esna• 
ik Üstün, Konya valisi Cemal Bardakı, sında küsufun bütün safhatını tesbit eden 
Yozgat valisi B. Baran, Seyhan valisi Tev- 1.000 resim almıştır. Kabarovsk'ta hava 
fik Hadi Baysal, Malatya valisi Etem A· fena olduğundan bir tayyare 4. 900 met• 
kıncı, İçel valisi Rüknettin Sözer, Gazian· reye çıkarak resimler almıştır. 

Bilecik valisi Ali Riza Oksay, Eskişe· 

hir Valisi Talıit Öncel, Kütahya valisi Se· 
dat Erim, Bolu valisi Saüh Cemal Gülen, 
Zonguldak valisi Halit Aksoy, Kastamonu 
valisi Tevfik Talat Demirkan, Ankara va-

tep valisi Ali Riza Çevik, Ordu valisi Hay· Uzak Şarkta Kuibişevo'daki devlet as· 
ri Sırtıkızıl, Gireson valisi Feyyaz Bosut, tronomi müessesesi münhasıran Einstein'in 
Afyon valisi Durmuş Evrendilek, Kırşehir nazariyesini tevsik işi ile meşgul olmu~ ve 
valisi Mitat Saylam, Sivas vali vekili Ah- bütün proğramını muvaffakiyetle bitir
met Refik Noyan, Maraş valisi Adli B'ay- miştir. Enstitü 14 reıim almıştır. 
man, Çankırı valisi Derviş Hüsnü Uzgören. 

Avam Kamarasında 
Filistin için müzakere 

Loyd Corc Filistin ve Habeşistan hadiseleri arasında 
münasebet gördüğünü anlattı, birçok meb'uslar 

Yahudilerin lehinde söz söylediler 

Londra, 20 (A.A.) - Avam kama·ı Araplar durmadan lngilizleri iz'aç 
ııasmda, müstemlekeler nazırının, fi. ediyorlar 

fistln hakkmdaki diyevini müteakip Kudüs, 20 (A.A.) - Geceleyin, 
Loyit Corc, Filistin ve Habeşistan İngiliz askeri kuvvetlerine muhtelif 
hadiseleri arasında bir ilgi olduğunu yerlerde taarruz edilmiştir. 
tebarüz ettirerek, Yahudilerin zararı - Nablus civarında, Haylanderler, pu
na olarak Araplara her hangi bir mü - su kurmuş olan Araplar tarafından 
saaC:le gösterilmesinin şiddetle aleyhin- tüfek ateşi ile karşılanmıştır. Fakat hiç 
Cle bulunmuştur. birine bir ~ey olmamıştır. 

Loyit Corc, Filistine Hindistandan Şatta köyünde, İngiliz askerleri ge-
takviye kuvvetleri gönderilmesini iste- ne böyle bir yaylım ateşe maruz kal -
mlftir. mışlar, lakin mukabele ederek, müte -

J\mery, Filistinin Britanya impara - arrızlardan bir kişiyi öldürmüşlerdir. 

torluğunun iltisak noktası olmak dola- Berut Araplarının Filistindekilere 
yistyle, hayati ehemmiyetini izah eyle- cemileleri 

miş_tir. Berut, 20 (A.A.) - Araplar dün 
Loker Lampson: Filistinde grev yapmakta olan kardeş-
«Kendisine karşı bütün hudutların lerine karşı bir sempati tezahürü ola .. 

kapalı kaldığı bir kavme» bir sığınak rak, şehrin kapılarını bir kaç dakika 
temin etmek lüzumunu işaret etmiştir. için kaftamışlardır. 

Bulgaristan da 
tevkif at 

Maksim Gorki'nin 
ölümü 

Kral aleyhine beyanname- ismet lnönü Bay Molotofa 
ler dağıbldı taziyet telgrafı gönderdi 

Belgrat, 20 (Hususi) - Pravda ga
zetesinin yazdığına göre Sofyada im ~ 
zasız bir takım beyannameler dağıtıl-
mıftır. Bu beyannamelerde kral ve ha
nedan aleyhinde münasebetsiz cümle -
ler yazılı bulunmakta, hükumet aleyh
tarlığı gösterilmekte ve Damyan Dolçef 
hakkında sitayişkar sözler söylenmek

tedir . 
Bulgar zabıtası beyannameleri der

hal toplatmış, tertip edenler hakkında 
da takibata başlamıştır. Bir gazetenin 
müdürü ile diğer bazı eşhas ve bir çok 

talebe tevkif edilmiştir. 

Kuvvetli Radyo 
• 

Moskova, 20 (AA.) - Maksim Cor
kinin ölümü dolayısiyle Moskovada bulu· 
nan elçiler, Sovyet hükumetini taziye et· 
mişlerdir. 

Ankara, 20 (A.A) - Maksim Gorki· 

nin vefatı dolayısiyle Başbakan ismet İnö
nü tarafından Sovyet Birliği komiserleri 
Hey' eti Reisi B. Molotof a ve Hariciye ve• 
kili Şükrü Saraçoğlu tarafından da harici· 
ye işleri komiseri B. Litvinof a taziyet tel· 
grafları çekilmiştir. · 

Atinada F akaçel
linin karısını 

soydular 

----------------
Akdenizdeki 

İngiliz kuvvetleri 
Bütün bu kuvvetler yerin

den ayrılmıyacak 1 

Londra, 20 (Hususi) - İngiltere Ak
.denizin Şarkındaki kuvvetlerini muhafa
zaya devam edecektir. Anlaşıldığına gö. 
re hu taraflardaki bütün İngiliz kuvvetleri 
.yerli yerinde kalacak ve bu vaziyet bir 
müddet devam edecektir. Halihazırda İn~ 
giltere mena(iine karşı bir tecavüz vukuu 
beklenmemektedir. 

ihtiyat subayları 
temmuzda davet 
edilecekler 

Ankara 20 - Harp sırufından olan me
mur ihtiyat subayları bir temmuzdan iti -
haren bulundukları mahallerde mensup 
oldukları askeri kıt' alarda staj görmeğe 
davet edileceklerdir. Davet 313 doğum• 
lulardan başlıyacaktır. Harp sınıfından ol· 
mıyan ihtiyat zabitleri staja çağırılmıya -
caklardır. 

Bayan ismet lnönU tayyare 
ile uçtu 

Ankara 20 (Hususi) - Başvekil Is • 
0

met İnönünün refikası Bayan İsmet İnönü 
bugün çocuklarile birlikte tayyare ile An· 
kara üzerinde bir uçuş yapmışlardır. Bu 

0

arada Başvekil İsmet İnönü de hava yol • 
,ları işletme idaı!esinin faaliyeti etrafında 

,malumat almışlardır, 

Peştede iki casus idama 
mahkOm oldu 

Budapeşte, 20 (A.A.) - Askeri 
mahkeme, üç gün devam eden bir mu
hakemeden sonra iki casusu asmak su
retiyle idama mahkum etm~tir. Diğer 
dört maznuna üç ay hapis ile on beş 
sene ağır hizmetler arasında tehalüf e
den cezalar verilmiştir. 

Yeni bir Cumur Reisi namzedi 
Vaşington, 20 (A.A.) - Meb'us -

lar meclisi azasından Wiliam, şefi bu
lunduğu ve «Birlik partisi» denilen ü
çüncü partinin mümessili sıfatiyle A
merika cumur reisliğine namzetliğini 

koymuştur . 

Galatada dün 
Gece kanlı bir 
Kavga oldu 

Dün gece saat 9,30 da Galatada sey
rüseferi bile durduran bir sokak kavgası 

olmuş, üç kişi bıçak ve usturalarla birbir
lerine girmişlerdir. 

Kavga edenler Ahmet, Mehmet ve 
Yusuf isminde Rizeli üç hemşeridir. Bun· 
)ardan evvela Ahmetle Yusuf eski bir mü
naferet yüzünden Galatada İhvanlar bira· 
hanesi önünde birbirlerine girmişler, Meh
met de usturasını çekerek bu kavgaya ka-
rışmıştır. 

Üç kavgacı hemşeri boğuşa boğuşa yo
lun ortasına yuvarlandıkları, halk da topla
narak bunları seyre başladıkları için münd· 
kalat durmuş, polis ve seyrüsefer memur· 
lan geliş ve gidişi tanzim için kavgacıları 

ayırmağa uğraşmış, fakat muvaffak oh· 
mamışlardır. 

Nihayet polisler tabanca çekip kavga· 
cıları ayırmağa çalışmışlardır. Kavgacıiar 

tabancaları görünce birbirlerinden ayrıl

mışlarsa da bu arada Mehmet kaçmaya, 
Yusuf da Ahmedi iki yerinden kama ile 
.hafif surette yaralamağa muvaffak olmuş· 
tur. 

Yusufa gelince: Bunun bütün vücudu 
adeta parçalanmış bir haldedir, hastaneye 
kaldırılmış, Ahmet ve Mehmet de bilaha
re yakalanmışlardır. 

Türk dili bülteni 

Sayfa 3 

e~ 

Sovyet Rusya - İsviçre 
münasebatı 

S ovyet Rusya ile münasebet ha -· 

linde bulunmıyan memleketler

den biri de, İsviçredir. Bu arada Yu -
goslavyayı da sayabiliriz. Yugoslav -
yanın Sovyet Rusya ile henüz siyasi 
münasebet tesis etmemiş olması, siya
sı ve iktısadi olmaktan ziyade hissidir 
ve eski Çarlık ailesiyle Yugoslav hü -
kümdarlarınm sıkı münasebetlerin .. 
den ileri gelmektedir. İsviçre için ka
ziye böyle değildir. Fakat son zaman
da bu memlekette genişlemek istidadı· 
nı gösteren sosyalizme ve komünizme, 
daha ziyade büyümek imkanını yarat· 
mamak içindir ki bu memleket. Sov
yetlerle münasebet tesisine yanaşmaz. 
Maamafih bu mevzu, daha evvel bir 
kaç defa olduğu gibi, son zamanda bir 
defa daha lsviçre milli meclisine ak -
setti ve mecliste reye kondu. Fakat 
meclis 70 küsur reye karşı 90 k~sur 
rey ile yine Sovyetlerle münasebet te
sisinin aleyhinde bulundu. 

İsviçrenin, sistematik bir surette 
Sovyet Rusya ile temasa gelmek iste
memesine, yukarıda kaydettiğim nok
ta başlıca sebep teşkil etmekle beraber 

ı b 1 20 (A A ) T .. k 0·1· K bu münasebetten, esas itibariyle stan u , . . - ur ı ı U· 

G 1 S k t l·v· d maddi bir fayda ummaması da, rumu ene e re er ıgın en: 
Türk Dili bülteninin ı 4 üncü sayısı verdiği kat'i kararda mühim bit 

Kurulu rol oynuyor. İsvirrelilerin iddia-çıkmıştır. Kurum Genel Merkez 'S 

üyelerinden Konya Saylavı Profesör Na- larına göre, Sovyet Rusya ile 
im Onat'ın ikinci Türk Dili Kurultayında münasebet tesis eden milletlerin pek; 
Türk ve Arap dil birliği üzerine verdiği çoğu, bu memleketle iktısadi muamele 
tez bu sayıdadır. yapabileceklerini düşünerek bu işe gi-

«Türk diliıı bülteninin her sayısı 30 rişmişlerdir. Halbuki, Sovyet Rusya "ı 
kuruştur. 1 O sayının abonesi üç liradır. Sa- nın mübadele faaliyeti gittikçe azal -. 
tış ve abone yazılma merkezi İstanbulda maktadır. Bu faaliyet, son beş sene 
Ankara caddesinde Türk kitapçılığı limitet zarfında üç mislinden fazla eksilmiştir. 

şirketidir. Kendi ifadelerine göre realist bir kavm 
Türk Dili Kurumunun başlıca çalışma- olan lsviçreliler, bu ~artlar içinde ve 

!arını ve bunların verimini koynunda top- kendi bakımlarından kar yerine zarar 
layan «Türk Diliıı bültenine sayın okurla· görebileceklerini sandıkları bir müna· 

rımızın değer vereceklerini umarız. Birin· sebete girişmeyi muvafık görmüyor ., 
ci abone yılının tam takımı kalmamış ol- l ar. 
ması yüzünden edinmek isteyenlerin dilek-
lerini yerine getiremiyoruz. İkinci abone 
yılında da böyle bir güçlüğe uğramamak 

için şimdiden abone yazılmak gerektir. 

«Türk Diliıı bülteninin 15 inci sayısı 

da doktor profesör Saim Ali Dilemren'in 
Türk • Kelt söz kökleri karşılaştırılmasına 
dair bir etüdünü havi olarak basılmaktadır. 

Yunan krah 
Atina 20 (Hususi) - Kral Jorj 

dün öğleden sonra ahalinin fev .. 
kalade tezahürleri arasında Se .. 
reze varmışbr. Kral Serez Dra .. 
ma civarında buluna bütün askeri 
kıt' alan teftiş etmiş, geceyi de 
Serezde geçirmiştir. 

Kral akşama doğru Seliniğe 
vasıl olmuştur. Selanik şehri 
baştan başa donanmış, ahali de 
pek heyecanlı bir surette kralı 
karplamışbr. 

Dün sabah Seliniğe gelen 
Başvekil Metaksas kolordu kıt'a
lannı teftiş ettikten sonra kuman
danlara hitaben irat ettiği bir 
nutukta Yunanistanın gayesi sulh
tan ayrılmamak olduğu halde "her 
ihtimale karşı daima hazır bulun
mak mecburidir,, demiştir. 

İsviçre milli meclisinin, Sovyet Rus· 
ya ile siyasi, iktısadi her türlii müna
sebet tesis etmek istememesinin başlı· 
ca sebebi işte budur. - Selim Ragır . 

Boğazlar 
konferansı 

Murahhaslar ve gazeteciler 
Montröye vardılar 

Cenevre 21 (Son Posta) - Boğazlar 
konferansına iştirak edecek olan heyetler 
Montroya gelmeğe başlamışlardır. Yunan 
ve Bulgar heyetleri, gazetecileri cumartesi. 
sabahı gelmişlerdir. 

Konferans yarın İsviçre hükUınet reisi 
tarafından bir nutukla açılacaktır. Konfo• 
ransı takip etmek için Cenevrede bulunan 
bir çok ecnebi gazeteciler de Montröya 
hareket etmişlerdir. 

Murahhaslarımızdan genel kurmay ikin· 
ci reisi General Asım ile diğer müşavirleı 
de Montröya vasıl olmuşlardu. Bütün lla· 
zırlıklar ikmal edilmiştir. -----

Ankarada resim sergisi 
Ankara, 20 (A.A.) - Halkevinde 

ressam general Halilin eserlerindeq 
mürekkep bir sergi açılmıştır. 

istasyonları 
Kurulacak 

Atina 20 (Hususi) - lstan
bullu müteveffa doktor F akaçellinin 
kansının oturduğu eve gece meçhul 
bir takım hırsızlar girerek evde 
yalnız bulunan karısının ağzını 
tıkadıktan sonra evi soymuşlardır. 
Zabıta hırsızları aramaktadır. 

1 iki ahbap çavuşlar '--------------------------------- ___ ..:..., __________________________ __ 
Ankara 20 (Hususi) - Radyo işleri • 

tnin ıslahı etrafında hükumet tarafından e
saslı tedbirler alınması takarrür etmiştir. 
Memleket dahilinde 3 kuvvetli radyo is· 
tasyonu kurulacaktır. En kuvvetli ist3syon 
Ankarada tesis edilecektir. 

Kuvvetli istasyonlardan diğeri İstanbul
da kurulacaktır. 

Radyo işlerinin ıslahı için bir buçuk mil
yon lira tahsis edilecektir. 

Bu meyanda herkesin tedarik edebil · 
mesi için radyo makineleri de ( 40) lira • 
ya kadar indirilecektir. Abone ücretleıi de 
indirilecektir. 

~-------

Menemende zelzele 
İzmir 20 (Hususi) -- Gece Mencme· 

nin Aliağa nahiyesinde kısa fasılalarla 3 
zelzele olmuştur. Zelzeleden halk heye • 
cana kapılmış, bir çokları geceyi dışarıda 

geçirmişlerdir. Zarar yoktur. Yalnız hü • 
.kumet konağı duvarları çatlamıştır. 

.:. -~-, .... ~·;:... ';. - . . . .. . , 

' .. -.--- -- -, .;. ... : ~.,, 





21 Haziran SON POSTA: 

MEMLEKET ·' HABERLER/ 
Bigadazengin bir kaolin ve Geliboluda bağlar 

b• .1. d . b J d Mahvoldu 
ır Si ıs ma enı u un u Gelibolu (Huauai) - Havalar fe-

Kağıtlara cila vermek için kullanılacak olan kaolin 
madeni çıkanlır çıkarılmaz fabrikaya 

gönderilecek kadar saf ve temizdir 

na gitti yağmurlar devam etti ve bil

hassa karayel riiza&rları esti. bağlara 
hastalık getirdi zavallı bağcılar çok 
uğraştılar, didindiler, maalesef hiç fai
de vermedi. Gelen hastalık durduru -
lamadı, ilerledi, ilerledi, nihayet bağla
rı istila etti, bugün Gelibolu vilayeti 
bağlan mahvolmuştur. Yiyecek bir sal
kım üzüm bulunamıyacağını bağcılar 
söylüyorlar. Zarar ve ziyanın kırk bin 
lira kadar olduğunu tahmin ediyorlar. 

Gelibolu merkez kaz.ası etrafında İs· 
kan işleri çok fa'al bir devreye girmiş
tir. Üç dört mahaJde evler yapılmakta
dır. Gelecek sene göçmenler için her 
:şey hazırlanın~ bulunacaktır. Yapıl -
makta olan köylerin mevkileri çok iyi 
:intihap edilmiştir, hava ve su boldur. 

Bipcw. .. sör&n1t1 HQYmt pu.n Biga panayırı 
Biga (Hususi) - Kuruoba köyü Ruhsatnameai alınıp bzılmağa bat- . .. v 

civannda çok zengin bir kaolin made- lanan DurmUf köyündeki grafik cin _ Bıga (Huausı) - Her yıl oldugu 
ni keşfedilmiştir. Bulanlar tarafından ıinden ıiyah boya madeni dahi fahri_ gibi bu ~ne de Çınarlık mevkiine ku
ruhaatnamesi alınarak kazdınlmağa k.alara yanyacak ve çok ucuza mal o- rulan Bıga panayın çok kalabalık ol -
başlanan bu madenin, kağıt fabrika • lacak temiz bir madendir. muştur. 
larında kağıtlara cila vermek için kul- Çanakkale - Balıkesir ve Çanpazar Panayırda civar kazalardan gelen bir 
lanılan çok temiz ve sedef gibi beyaz köyile Karabisıa ıosclerinin birleştiği çok esnaf pavyon açmıf ve üç gün üç 
've parlak bir maden olduğu görülmiif noktaya üç dört yüz metrelik bir me- gece hummalı bir aurette alı(. verit yap
·ve damarlarının çok zengin olduğu da safede bulunan liynit maden kö - mıştu. 
mütehassıslar tarafından tasdik edil .. mürü ocağı da çok zengin damarlı bir . 
miştir. ocaktır. En hızlı alını satım muameleaı, hay-

Marmara havzasında bundan daha Bunun da letanbula nakli c.Qk ucuı.a van pazarında olmuttur. Y:crli hayvan-
elverişli ve le.ağıt fabrikası için daha az mal olacak madenlerden olduğunu mü- lardan en ala öküzlerin çih.i 108 ve en 
masraflı bir maden olamıyacağı da ke- tehassıslar söylemekte ve örnekleri ha- iyi cins atlar 80, gürbüz manda ve ka-
za mütehassısların ifadelerinden anla- zırlanmaktadır. ra sığır inekleri de 60 ar liraya alınıp 
~ılmaktadır. Bu maden, çamur halinde satılmı~tır. 

Bunlardan maada. ,.duimiz toprak-
~e yık~nmağa m~htaç ~~mayı.p doğr~- larında daha bir çok mek,uf maden bu- Panayırda bu yıl yapılan alıf verişin 
dan dogruya fabrıkaya gonderılecelc. hır l k .. . beki k _ _ı· mikdan 80 000 füa kadar tahmin 

k 'ld d' unma ta ve muşterı eme tccıır. • e -fe ı e ır :1:1 __ L..ed· 
· Bu madenler adam akıllı faaliyete Wllllc:Al: ır. 

ilerde kazıla kazıla yıkanmağa muh- geçtikten sonra burada işsizlik ka•mı
taç bir tarzda çıkmağa başladığı takdir- acak ve halk parasızlık çekmiyecek -
de maden ocağının yanı başında daimt tir. 

Bartın da 

Emanete hiyanet 
Barbn (Hususi) - Bir hafta qnce 
Bartına gelen ve Safa oteline inen Hak
kı otel adamlarından Cemale 114 lira 

Sayfa 

Urfa Halk evi geniş 
kadro ile çalışıyor 

s 

• 
ır 

Evi idare edenler az para ile çok iş görmenin sımnı 
bulmuş insanlardır. Mesailerinden müsbet 

ve verimli neticeler alıyorlar 

Urfa Halke't'I idare lıeyeti 

Urfa (Husuıl) - Urfa Halkevi I 165 çocuğa okuma ve yazma öğretmİf· 
934 de açılmıştır. İlk açıldıiı zaman tir. 
ye<li kolu olan bu teşekküle ertesi ıe- Köycülük kolu bir toprakçılar birli
ne dersane ve kurslar kolu ilave edil- ği yapının ve bir de çiftçi kooperatifi 

. . . _ açmağa teşebbüs etmiştir 
mıştır. Bu yıl da bır muze kolu açıla • 1 t' .. d k l f · ı k ç ımaı yar un o u a · yavru ara 
ca tır. bakmaktadır. Halkevinde bir dispanser 

Neşriyat kolu Halkevine 4,000 cilt- açılmıştır. Bwad.a fakirlere bakılmakta 
lik bir kütüphane kazandırmıf ve üç ve ilaç verilmektedir. 
kitap bastırmıştır. Yakında zehirli gaz- Ar kolu caz ve bando olarak iki Ja. 

sımdan mürekkeptir. Ayrıca bir yerli 
lar hakkında bir kitapla, Urfa tarihi, mukisi takımı yetişdirilecektir. 
Urfa kitabeleri, üç ciltlik Urfa şairleri Bu kadar çok iş gören Urfa halke-
ve Urfaya ait halk fİİrleri adlı birer ki- vinin bütçesi 3,000 liradır. 
tap bastıracaktır. Bir matbaa alınmış- ............................................ - .... ·-

tır. Bununla Kurtuluş adında haftada Bahkesire dolu yağdı 
iki defa çıkan bir aazete baatırılacak -
tır. Balıkesir, 20 (A.A.) - Balıkesire 

şiddetli dolu düştü. Her biri ceviz bü· 
Temsil kolu, yılda bqıp, altı milli pi- yüklüğünde buz parçaları halinde dü· 

yes temsil etmektedir. Dil, tarih ve e- şen dolular bazı ağaçların yapraklarını 
debiyat kolu bir çok mahallr türkçe ke- yere dökmüştür. Dolu bir kaç dakika 
limeler bulmuş ve bunlan 935 yılı dil devam ettiği için mahsule kayda değer 
kurultayına göndermiştir. bir zarar vermemiştir. 

Spor kolunun futbol, voleybol, yü- Bir Tavzih 
zücülük, kısımlan faaliyettedir, ya -

12/ 6/938 tarihli gazetenlzln be§lnc1 satıu..-
kında bir de binicilik ltısmı açılacak - eıntn dördüncü sütununda İzmit haberler! 
br. 1935 de yapılan birincilik grup mü- meyanında İzm!tteld gazoz lhtikll.rı serlev
sabakalarını Urfa takımı kazanmıştır. hnsı altındaki yazıyı okudum. Kısaca arzede-

yim ti fiyatı.ar iatanbul fiyatlarından çok u-
Dersane kolu 1935 ve 1936 ders yılı cuz oJmakla beraber Türtıyenln en ırı ma-

devresinde açtığı iki 11nıflı dersancCle den suıanndan olan Çene SU)'1l Ut ve fll1tre surette akan bir dere vardır. Bundan 
havuzlar vücude getirilerek kolayca yı
kanması da temin edilecektir. 

Bu madenin, mevcudiyetinden ha -
berdar olunur olunmaz İzmit kağıt 
fabrikasınca alaka uyandıracağı şüp .. 
hesiz sayılmakta ve bu iıŞlerle uğr~
lar, memlekete bu yüzden para gire .. 
ceği için ~imdiden sev inmektedirler. 

Manasız bir kin yüzünden 
bir genç öldürüldü 

emanet bırakmıştır. tki üç gün sonra Zonguldakta kadın 
parasını almak istiyen Hakkı otelde Ce-
mali bulamamış ve zabıtaya müracaat yüzünden bir genç 

edilmek p.rtlle mütehassıs usta tarafından 
ve sıhhi kontrol altında rapıimakta -

dır.- Hüseyin 

Bundan başka yine şehrimizin Ka -
panbeli köyünde cam fabrikalarına ya
rıyacak, gayet az masrafla elde edile
cek bir de Silis madeni bulunmuştur. 
Bu da kaolin madeni gibi çok temiz ve 
~ok zengindir. Bunun da ruhsatname
si alınmış ve örnekleri mütehassıslar 

tarafından muayene edilerek çok kıy
metli bir cam imaline çok elverişli bir 
maden olduğu anlaşılmıştır. Bilhaaaa 
kristal cam imaline yarıyacak olan bu 
çok temiz silis madeninin tonu, İstan
bula 5 lira gibi az bir masrafla mal ol
maktadır. 

etmiştir. Zabıta Cemali Kurucaşileclc ••ıd •• ••ıd •• 
Bartın (Hususi) _ Geçen hafta. Ser- yakalamış ve üzerinde 52 lira bulmuş- 0 UrU U 
dar köyünde bir kadın yüzünden iki tur tahkikata devam olunmaktadır. 
genç birbirine girmişler. biri diğerini Zonguldak (Hmusi) - Dün teh -
öldürmüttür, vak'a şöyle olmuştur: Yaprak yüzünden cinayet rimizde bir cinayet olmUf, bir genç 
Mustafa ve Şükrü adında iki gençten mezara bir genç da hepiahaneye gir .. 
Mustafa, Şükrünün kız kardeşini sev- Bartın (Hususi} - Kalaycı köyün- mir,tir. Cinayetin acbCbi kadın 
mektedir ve kızı ailesinden istemiştir. den Gökmen oğullarından Mahmud k be 'd' Umum"'ı kadı l d 

ı 1 
re a tı ır. n ar an 

Fakat ret cevabı almıştır. ~e bilhassa ve anası Fatma ile amcasının oğlu Nu- biri yüzünden Ramazan ve Ka-
Şükrünün ~~ni.. .?l.~u~un~. ~lıyan ri arasında, Karaağaç yaprağı yolmak zım adında iki gencin aralarında 
Mustafa da Şukruyu oldurmuştur. yüzünden, bir kavga çıkmış, Mahmud bir münaferet çıkmış Ramazan karde

Hadiae köy bekçisi tarafından hüku- belindeki liıçağı çe'kerek Nuriyi ağır şi Şabanla beraber e~ine dönerken Ka
mete haber verilmiş, Mustafanın ölüsü surette yaralamıştır. Yaralı hastaneye zım yanında bir kaç arkadaşiyle bera
epeyce arandıktan sonra bulunmu,tur. kaldırılmış ve suçlular yakalanmıştır. her önlerine çıkmış, kavgaya başla -
Katil de ertesi gün saklandığı diğer bir mıştır. Evvela ağızla başlayan kavga 

köyde bulunmuş ve suçunu itirnf et - sö""gütlüler ortamektep istiyorlar az zamanda sopa ve bıçağa dayan
miştir. 

Söğüt (Hususi) - Bu sene beş sı- mıştu. 
Yine Biganın Çanpazar köyünde Balık • M"dd • ·1•w• eaır u eıumumı ıgı nıfh okullardan diploma alan talebe Bu kanlı kavpnın ıonunda, çok 

mevcut olup harbıumumi sırasında ci- Balıkeslr müddeiumumisi Sunuhinln is - adedi 79 dur. Bu ilk.mekteplerden çı· kuvvetli bir genç olan Ramazan, Ka-
heti askerice işletilmiş bir de alçı tanbul batmüddeiumumi muavini olacağını _,_ • f k 1 zımın savurduguv bıraklardan aldıgwı 
madeni vardır. Bu da dıg'V erleri gibi çok kan talebenin ~eeriaı a ir o duğun- ~ 

Yazmlltık. Sunuhlden boş kalacak yere de • . l t · il d" .. ..1_ .. 

zengin ve emsaline faik bir madendir. mülga Trabzon İhtisas mahkemesi müdde- dan orta tahsılı yapamam~tadırlar. yara ann eaır e yere UfDlUf 
01111

Uf"' 
Bunun da marmara havzaaındaki bü - iumumlal cemllln tayin edileceği öğrenJlnıl§- Merkezde bulunan mektep bınaaı ea- tür. 

k dad.. k0 lib 1 • ı· ı Kazım tevkif edilmiptir. 
tün alçı madenlerine üstün olduğu mü- tir. Diler adliye memurlannın tayin ve ter- iden i ı teş 1 na e verış 1 yapı -
tehassıslar tarafından •öylcnmekte .. tııne aıt ııste pazartesı günü taadtkten oı-ı dığından Söğüt ~ıkı bura~ bir orta -----7-A-K_V_l_M ____ _ 
dir. kacaktır. okul açılmasını dılemektedırler. 

Pazar Ola Hasan e. Diyor KIJ HAZiRAN 

- Ne o, Hasan Bey amca? 1 . . . Bu futbol 
ne oluyor? 

kıyafeti de j . . . Sen de mi topa merak 
" sardm, 1oksa 7 

Hasan Bey - Ya 1 Stad
yomdan içeriye girer, bir de 
oturacak yer bulursam, fut. 
boldan çok banediyonmı1 
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Hadiseler' 
kal"$1&1nd 

Günün haberlerinden 
Nqriyat müdürü çağırdı: 
- İzmir panayın hakkında bir yazı 

yazl 
Dedi, hemen cevap verdim: 
- Görmedim, bir ıey yazamam 1 
- G eçen sene gitmİf, görmüıtün ya.. 
- Görmüotüm amma, bu sene.ki ge· 

çcn senekinden büsbütün baoka ola .. 

cak ... 
- HHHHH 
- Geçen seneki lzmir panayın idı 

bu ecneki ise İzmir fuarı! 

* Takaimde açılacak yerli mallar ser • 
gisi hakkında yapılacak afişlere göyle 

bir cümle ilave edilebilir: 
«Senenin on bir ayında ekseri dük • 

Unlarda Avrupa malı diye ublan yerli 
mah; T aksinı bılbçelinde ancak on beı 
gün, yahut ta bir ay kendi adile yani 
yerli malı diye sablır 1 B 

* lngilterede. zecri tedbirler yüzünden 
çıkan münakaşalar mevmubaha olmut
tu; biri sordu: 

- Eden, acaba bu müna'kapların ö
nünü almak için de bir çare bulur mu) 

Biri de cevap verdi: 
- Münaka~lann aniinü almak için 

çare bulur mu, bulmaz mı bilmem am• 
ma; bildiğim bir şey varsa Eden buldu. 

* Lokantalarda, garsonlar için verilen: 
yüzde onların bir kısmını lokantacılar 
garsonların ellerinden alıyorlarmış. 

Bu havadisi okuduktan sonra, bizim 
karnımızı doyuranların kendi gözlerıni 
doyuramadıklannı bir kere daha öğ -
renmiş oldum! 

IMSET 



6 Sayfa 

Bir soyadı hikiyesi 
Eskiden ( Kayğısız) dım. Bu adı benden evvel başkası 
tescil ettirmiş, şunu alayım, dedim olmadı; bunu 
alayım dedim, olmadı; ben de ( Kaygılı ) oldum 

Yazan: Oam•n Cemal Kaıgıh 
Ben vaktiyle şu (Kaygısız) ıözünü 

kendime soy adı olarak aldığım zaman, 
bunu niçin aldığımı bir gazetede uzun u
zun yazmış ve bu Kaygısız kelimesini ar
tık benden başka kimse almaz aanmıştım. 

Meğer yanılmışım. 

Bu !'ahah soy adımı nüfusa kaydettir· 
mek için bir de nüfus dairesine gittim ki 
mübarek (Kaygısız) lakabını benden Ön· 
ce başka birisi kendine kaydettirmemiş 
mi} Derken biz orada o kalabalığın için
de yeni baştan bir soy adı aramaya baş
ladık. Fakat oracıkta, o kalabalığın içinde 
aklımıza çabucak ne geldiyse onların da 
hepsi alınmamış mı} 

Derken, o knlabalığın arasından bir bil-

dik atıldı: 
- Yahu, sen zaten muharrinıin, ya7ı

cısın ve santTsam çok da yazıyorsun, onun 
için (Çalakalem) koysan a ... 

_ Olmaz, dedim, (Çalakalem) kor- Osman Cemalin bir karikatUrQ 
aam o zaman tercüme, telif, adapte, afire- dağ. dere, çay yağmur falan gibi şeylerden 
mento, palavra, atmasyon, harcıalem, ak-ı bana artakalmış hiç bir şey bulamayınca 
hna ne eserse durmadan yazan bazı arka- eski Bürhan Ümidin yeni ıoy ada olan o 
daıların haklarını yemiş olurum. Ayni za- canım (Toprak) kelimesine kuşı kim bi
manda (Çalakalem) biraz da (Çala ha- lir kaçıncı defa kıskançlıkla içimi çekerek 
dem) gibi bir ıey olur. nüfus katibine seslendim: 

Çala badem dedim de hatırladım. Bi- _ Buldum kardeşim, bulduınl 
zim nüfus şubemizde kayıtlı olan bayan- - Ne buldun) 
lardan birisi (Elma) lakabım almış oldu- - Kaygısızın akıil 
iu gibi Fatihte de baıka bir bayan kendi - Kaygısızın akıi nedir) 
eoy adanı (pekmez) koymuş... Oüşüniin - Kaygılı! 
hir Jtere. elmaya pekmeze varıncaya kadar Ve o zaman hey ıidi kara bahtım, heyi 
henimaenen bu kadar ad içinden artık. ben dedim; bana, fU dünyada bir (Kay*1ıız) 
kendime uysun ne bulabilirdim) adını bile çok gördün, benim ıoy adımı 

Oradaki genç katibe: da kendim gibi ırerçekten (Kayaılı) yap-
- Bari dedim (Yaz) koyalım. ben ya- tın! 

11 çok aeveriml Zaten hen ilk baıtan bu adı ten. yan• 
GilJdU: lıt almııtım. Ben ki dünyanuı ıerıekten 

- Haqi yaz, dedi; yaz, kıt. bahar, en kaY1ılı bir adamı iken (Kaygım) be
sOz. onlar çoktan alındı. Hattl temmuz. nim nemeydi) 
aiuıtoa, eylül, mart sibi ay adlan bile tÜ• lıte timdi tencere yuvarlandı kapafını 
kendi. ve bak da yerini buldu, bir buçuk yıllık 

Biraz daha düıündüm; çok aevdiiim muvakkat Kaypız timdi müebıbed Kay· 
tabiat adlanndan çayır, bayır, kır, orman, 11h oldu. Ollnan Cemal Kaysı)a 

Kızılay kermesine hazırlık 

Dün ticaret odasında Kermea tertip heyeti umumi bir toplantı yapmıttır. 
Toplantıda Kermes programının ana hatları görüşülmüftÜr. 

Bundan ıonra Kermeste vazife alacak olan komiteler tesbit edilmit Lü
naparlr. ve pavyonlar, piyanıo, umumi kontrol, proğram, propağanda, mü· 
..bakalar komitelerine seçilenler vazifelerini alm\şlardır. · 

Kerme8te dans, berberlik, terzilik, boks, eskrim, preş müsabakaları 
yapılacaktır. 

Bu komitelerden başka umumi eğlenceler, tezyinat, reami işler, tefrifat, 
umumi hesap işleri, para işleri, ispiker, bilet satıfı, komiteleri de teşkil edil· 
m~. Beynelmilel bebek sergisi Kermesi müteaikp 15 aün açık kala • 
cakbr. 

CÖNÜL iSLE·Rı 
Çocukluk 
Aşkı 
Geçici.olur 

eliti ıenedenberi bir kızla ıeviıiyo• 

rum. ikimiz de üniversite talebeaiyiz. 

Tahsilimizi bitirmemize daha iki ıene 

•ar. Ondan sonra da askerliğim gele • 

eek. Bir müddet te hayatımı kazanmak 

için lazım. Düşündüm, taşındım. Vazi

yeti kıza da anlattım. Bu kadar zaman 

birbirimizi bekleyip bekliyemiyeceğimiz.i 

düıündük, bir karar veremedik. Siz ne 

dersiniz)» 
Sıtkı 

Gençlikte sevai aletli ve lıuvveıli o
lur. Fakat saman alni sı'bi ıeliı- ıeçer. 
Evlenme ~ ıelcliii zaman duygu· 

lanmz da, diitüncellriniz de dej'ifİr. 

Oç aene IODl'UI İçİD fİmdiden birbiri • 

nizi bailıyacak taahbOO.. alameti doi· 

ru bulmuyonan. 

Fakat haZJ çocukluk aıldan vardır ki 
devam eder ve büyüdükçe aevci de be

raber hüyür. Bu takdirde tehlike Jok • 

tur. Bu&iin aynlunız bile evlenme za -

mamnda aene birbiriaizi ar• bulm • 

IUDUZ. 

TEYZE 

SON POSJ"A 

Şmelling tekrar 
dünya şampiyonu 

olacak mı? 
Evvelki gece Alman bok
sörüne yenilen Joe Luis 

kimdir, niçin yenildi? 

Şmeling ile zenci boksör Joe Luis ara• 
sında evvelki gece yapılan boks maçı Şme
ling' in galibiyeti ile neticelenmiştir. Bu ga• 
libiyet Şmeling'in dünya şampiyonu Bra· 
doch ile çarpışmasına vesile olacak ve 
diinya şampiyonu ondan sonra taayyün 

edecektir. 
Dün gelen telgraflar maçın tafsilatını a

şağıdaki şekilde anlatmaktadır. 

Şmelinır • Joe Luia Maça Naıal Oldu? 
Dün gece 85 bin ıeyircinin önünde 

zenci boksör Luiı ile Alman Şmeling kar· 
ıılaşmıı ve Alman boksörü l 2 nci ravund· 
da Luisi nakavut ederek yenmiştir. 

Bu parlak muvaffakiyetten ıonra dün• 
ya boks şampiyonluğu namzetliğini kazan
mış olan Şmelina, dünya pmpiyonu olan 
Amerikan Braddock ile Berlinde karşıla· 

ıacaktır. 

Bütün boks pmpiyonlarını şimdiye ka
dar ilk bir kaç devre içinde iskambil kl
iıdı gibi yere acnniı olan zenci Luiı'in 
feci mağlubiyeti hayretler uyandırmııtır. 

Huauıile ki ilk dört ravundda Şmeling'i 

fena halde dövmüı ve bir defa yere yu. 
varlamııtır. Bu dört ravundu Şmelina zen• 

Şmelling 

CJnın müthiş ıol yumruklannın yağmuru 

alhnda ring etrafında dönmekle geçirmiş 
veya iplere tutunarak yere düşmekten kut
tulmuıtur. 

Şmeling kaçmıf, zenci kovalamıı niha· 
yet beıinci ravundda Şmeling zenciye te
lfr)j ilk yumruiunu yerlcıtirmeğc muvaffak 
olmuıtur. Bu yumruk o kadar ini ve o ka
dar tiddetli olmuttur ki, zenci yere dü§
müttül'. Bu andan itibaren de Luiain §İm-... 

Joe Luls 

~ye kadar herkeae aman dileten ve Şme• 
ling'i de dört ravund mütemadiyen topaç 
gibi döndüren müthit sol yumruğunun 
sanki kuvveti ltalmamııtı. Şmeling'in üze
rinde artık hiç bir tesir yapmıyordu. Ve 
ravundlar ilerledikçe Şmeling'in faikiyeti 
ve yumruklarının teıiri artmış zencininki 
İle tedricen azalmıı ve nihayet 12 nci 
ravundda nakavut olmuıtur. 

Şmeling bu maçta çok yüksek bir tek
nik göstermiıtir. 

Hitler Şmelina'i Tebrik Etti ve 
Kanama Çiçek Gönderdi. 

B. Hitler ve iç bakanı B. F rick, boksör 
Şmeling' e tebrik telgrafı göndermişlerdir. 

B. Hitler. Bayan Şmeling' e bir de çi-

Haziran 21 . 

•Son Posta,, nın müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a ve 40 TarihiTablo 
30 F'ravunun •• 

ruyası -

Mil&ttan evvel 1700 de Suriye Ye Filia- zellifiy)e töhret almııtır. Babaları en çok 
tin J'Olile selen Hikıos Türkleri •lr.i Mı- Yuıufu ıever, kardqleri onu kııkanırlar. 
mı zaptetmifler ve Teb tebrinde oturan Muıra giden bir kervana aatarlar. Bu iter• 
Flr'avunların ealtanatına nihayet Termit- Yanla Mıııra aiden Yuıuf orada da Fiı'a• 
lerdi. Millttan evvel 1500 ze kadar Mı- \'Unun aarayına aatılır. Fir'avunun genç ka• 
ara b&ltim olan Hilr.aoslar, bu tarihte Teb nn bu delikanlıya gönül verir. Fakat Yu• 
prenılerinin sayretiyle Mısırdan çıkan]- auf kadına yüz vermez. Bunun üzerine il· 
mıt. Mısırda Fir'avunlann ikinci Teb ıal- liraya uğrar, zindan gibi kullanılan bir ku· 
tanatı kurulmuıtu. yuya atılır. Bir zaman sonra Fir'avun, ril• 

Hiksoılar Mıııra girerlerken iatill yol- ya11nda bir takım kara öküzlerin ak öküz• 
lannda raıtıeldikleri akvamı da önleri ıı· leri yediğini gör6r, merak eder. Rüyasını 

ra ıürerek Mısıra getirmiılerdi. Hiksosla- lr.imıeye açamaz. Yusufu sağlık verirler, 
nn devrinde bu kavmler Mısırda iyi bir ha- Yusuf kuyudan çıkanlır. Fir'avunun rüya• 
yat seçirdiler. Fakat Teb prensleri Mısıra nru açar: «İlkönce bolluk olacak, sonra 
yeniden aahip olunca, Hikeoeların Mısıra kıtlık olacak 1 » der. 
aetirmiş olduiu bu kavmlere çok aiır bir Onun ıözü üzerine bolluk yıllannm 

esir muamelesi yaptılar. Kendilerini en ağır mahsulü anbarlarda saklanır. Kıtlık yıllan 
itlerde kullandılar, Mısırdan çıkıp gitme- baılar. Bütün ön Asya kamvleri Mısıra baı 
lerine de mani oldular. vururlar. Mısır bu yüzden çok zengin o· 

Nihayet §İmalden Asur·lıların, cenup- lur. Yusuf büyük bir mevki alır, kardeşle· 
tan Habeolerin Mısıra hücumu bu kavmle· rini, babasını ve onlarla beraber İbranileri 
ri Fir' avunların elinden kurtardı. Mısıra getirterek yerleııtirir. 

Teb aaltanatı bu iki istila dalgasının Yusuf Lejandı, Hiksoslar devrinde Jb. 
arasında yıkılırken, vaktiyle Hiksosların ranilerin Mısırda oynadıklan büyük iktısa· 
Mısıra getirmif oldukları kavmler de Mı· di rolü aydın olarak göstermektedir. Yu
aırdan çıkmağa muvaffak oldular. aufa gelince, hiç ıüphesiz ki İbranilerin 

Bu kavmlerin başında İbraniler bulun- Hikıoslarla beraber Mısıra sirdikleri sıra• 
maktaydı. lbraniler, tarihlerinin bu faslını da lbrani ıeflerinden biri olmuştur . 
iki süzel Lejand ile ıüslemişlerdir. Bunlar· Yukarıda Harold Speed'in tablosunda 
dan biri Mısıra gitmelerini, diğeri Mısıtdan Firavunun rüyasını açan Yusufu görüyo• 
kurtulmalannı anlatır, birincinin ltahrama- ruz. Genç ve güzel Yusuf rüyanın manlo 
m Yuıuf, ikincisinin kahramanı da Muu- aını Fir'avuna anlatmaktadır. 
dır. Reuam, onun sağlam çizgili vücudun· 

lbranilerin ulusu Y akubun on iki oğlu da enerjik bir tef yaptmaia muvaffak ol• 
vardır ve bunlann içinde Yuıuf epiz gÜ• muıtur. Retad Ekrem Koçu 

çek buketi aöndermiıtir. Bayan Şmeling, 'yok, aol ayak ilerde ve müvazeneli bir 
Amıi Ondra adıyla maruf eaki ainema ar- tarzda durulmaıı lizım gelirken o hiç de 
tiatidir. öyle yapmaz. Bir aol direht çıkardıktan 

Göbela De ŞmeJins'e Telaraf Çekti aonra, her yumruğunu rakibine rast getire

Propaganda nazın B. Göbela boksör 
Şmelina' e telsraf çekip: 

«Bu gece radyoda haber aldıiım hari
lr.ullde zaferinizi can ve gönülden kutlula· 
nm. Sizin, Almanya namına çarpıımış ol· 
duiunuzu biliyorum. Bu itibarla, sizin za
feriniz, Almanyanın da zaferi demektir. 
Sizinle müftehirizı> demiıtir. 

Joe Luia Neden Majlup Oldu 7 

Şmeling ile Joe Luiı.in maçı bayii mü• 
nakaıalara yol açmış ve umumi kanaat 
zenci bokıörün Şmelins'i mailup edeceği 
merkezindeyken eski dünya ıampiyonla

nndan Cak Conson bir makale yazarak 
bunun akıini iddia etmioti. Makalede hu· 
liaaten ıöyle ıöylenmektedir: 

Ben bir çok boks münekkitlerinin ka
naatleri hilafına bambaıka bir fikir il~ri 

ıüreceğim. Joe Luis bizim zamanımızda 

yetiıen bokıörlerin hiç biriyle kabili kıyas 
değildir. Bir kere ringde kendisine vazi -
yet vermesini bilmiyor. O vaziyeti nereden 
edindi bilmem ki. Boks her §eyden evvel 
bir kafa işidir, yalnız yumruk haemı mağ· 
)up etmek için kafi değildir. Joe Luis'in 
dehtetli yumruklarından baıka bir fCYIİ 

mezse müvazenesini kaybeder. 
Bugün ring' e çıkaalar Joe Luis'i naka· 

vut ile mağlup edebilecek aıgari iki düzine 
iaim aayabilirim. Ben ıol yumruğumu vu
rup ta rast getiremediğim zamanlar arlı:.a

mndan sağ kroşeyi de atabilirdim. Joe' de 
bunların hiç biri yok, o yalnız yumruğu

nun kuvvetine güveniyor. 
Beni kimse kıskançlıkla itham etme.in 

doğru söz söylüyorum. Ve sözlerimin doğ. 
ruluiu maçtan ıonra daha iyi anlaşılacak• 
tır. 

Yakalanan kaçakçllar 
Ankara, 20 (A.A.) - Geçen bir 

hafta içinde gümrük muhafaza örğütü 
iki ölü, seksen bir kaçakçı, üç bin dört 
yüz elli kilo gümrük kaçağı, yüz on 
dokuz kilo inhisar kaçağı, otuz üç bin 
dört yüz kırk defter sigara kağ1dı, bin 
üç yüz yirmi paket sigara, yüz seksen 
üç altın lira, kırk aekiz Türk lirası, 
kırk bet gram Eroin, üç tüp Nco koka· 
in, bir tüfek ile kırk yedi kaçakçı hay
vanı ele geçirmiftir. 
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SIHHI BAHiSLER 

Ruh hastalarından: 

Norma Şererin evli 
kadınlara tavsiyeleri 

Greta Garbo, 
Şarl Buage ile 
Film çevirecek! 

esrar müptelilan 
Esrar yalnız dimağı ve vücudü çürütmekle kalmaz. 
Kafaian dumanla esrarkeşler birden harekete geçerek 
önlerine gelene saldınr, adam öldürürler. Yahut da 

"Eflli- 6lr katlının ııı eilmlegl alglt1meal memnııJıır: 
Aramam• glgecelc. bir ı••im le.almadı/,, 

Amerikanın en methur prodüktör -
lerinden biri olan lroing T elbera büyük 
bir film çevirmek için hazırlıklara gi -
ritmiftir. 

yüksek yerlerden atlar, kendilerini suya atarlar 
Yazanı Doktor -=tem v ... ı 

Sinema yıldızla • 
nnın içinde aüzel • 
liği ve IBD •atinde • 
ki kudreti ile büyük 
bir töhret bzanmıt 
olan Norma Şerer 
ıeçenlerde, izdivaç 
hakkında fU yazılan 

Filmin ismi: Kontes Valevska"dır. 
Filmde Napoleon rolü meşhur sen'at

k8r Şarl Buaye tarafından yapılacak -
tır. 

Keyif zehirleri içinde en eakiai earar-ı - Ben onun ne olduiunu biliyorum, 
dır. doktorum dedim ve ayni auali tekrar et-

Batak.banelerde ve esrar ocak· tim. 
lannda Kandabia indica denilen kerı- - Bildiğin halde ne sorup duruyonun. 
dirotu yapraklan, kurutularak veya toz e- Keyfin, zevkin lisanı olur mu hiç. Keyif ke· 
dilerek esrar i•mile kullanılmaktadu. yiftir, ,dedi. Ve başım öbür tarafa çevirdi. 

yazmıttır: 

- Benden izdi· 
vac baklanda yazı 
iatiyorıunuz. Size 
fikirlerimi olcluia 

aibi bildireceiim. 

Bat kadın rolü için prodüktör, Gre
ta Garboyu angaje etmiştir. 

Filmin çc;vrilmesine Ağustosun ilk 
günlerinde baflanacaktır. 

Yıldızların 
Güzellik 

Belki bunlan be • rr t . l . 

Tütün tiryakileri, tönbeki alqkanları a· 
rasında; çok defa esrar tiryakilerini de bu
luruz. 

Tütün ıibi çubukla, çubukla dumanın • 
dan keyif alınan esrar Anadoluda «ka • 
bak ıı içinde huıuıi bir tarzda dumanı çe -
itiliyor .. 

Esrar; eroin, morfin. kokain gibi pahalı· 
ya mal olmuyor. Ekseriya tarlalarda hü
dayi nabit bir halde yetifiyor. Bun111t açin• 
ucuz oluyor, kolayca ele eeçiyor. Tiryakiler ienmeyenler bu- .ı er ıp erı ..• 

lunur. Fakat ekse- kendirotu yapraklarını avuçlanrun içinde 
<<Manei Şantal» ID söyledikleri: ezerek toz ederek ve tütün aruına kanı • 

riyetin bunları be • 
- Ben katiyen jimnastik yapm.ım. hrarak içiyorlar. O zaman kimaenin naza

ienecejine ...mim. 
bünyada her teY Belki buna f8f8rBınız ..• Bence jimnas- ra dikkatini celbetmiyor. 
Ue çok y•Jr•ndan a- N .___ tik hareketi kadındaki inceliği mah- Fakat her ıeyde zevkin hudutauzluiu • 

orma v-- vetmektedı"r Halbukı" b" k d n ı"nce nu Labul eden ruh haıtalara, cemivetin bu IA':ad,.•r olun- Bu L-L'----ı.r. FaL-t k kad "f "d" 1 ·· k d · ır a 1 
• iL " 

m&-- - llll&&lllZW ıua me ının vazı esı ır. tiUZBr a ın I" w. .. 1 d" iradesiz aınıfı bu keyfi de yalnız olarak de-
en fazla •J4Lnm cıeL.L-eL -Y be • bütçesı"nı· ona go··re tanzı"m eder. ıgı ne guze tey ır ... .. _ ~ & ~ H b iil, toplu bir halde yapmak istiyorlar. EA-
hemehal kllM"8DJZ ohmhdar. Kocanızın Kocanız arkada9lan ile aezmeğe er gün ir saat masaj yapbrırım. rarkeılerin bu alemini görmek ve husuai 
eize merbut bulunmeemı iltiyorsanız, gitmek arzusunu izhar eylerse hiç iti- Masajtan sonr~ du.ş ~aparım. Duştan hayatlan hakkında daha esaa1ı bir fikir e
yapbiı her f8Y ile alllrıldar olunuz. raz etmeyiniz, gülerek muvafakat edi- sonra ela sıkı hır frıksıyon !.. dinmek için dört sene evvel Mınra bir se-

Karılannm alAlr•ıızhlrlvmdan tiki .. niz. Bu sırada evde kaldığınızda husu- Yüz tuvaletime gelince: Hiç sabun yahat yapmııtım. O eski medeniyet lbi· 
yetçi oLm baıJ.nn haddi heeabı yok- si itlerinizi görünüz. kulJanmam r Geceleri yatmadan evvel delerinin yanında en yeni ve modern bir 
tur. Kat'iyen kıskanç olmayınız! .. Koca· yüzümü gayet iyi cinsten zeytinyağı tehirde bu eararkeılerin bulunduklan yer• 

En mes'ut kadınlar, kocalarını çıl- nıza kıskançlığınızı hiç hiHettirmeyi- ile yıkarım. Yıkadıktan sonra yüzüme leri bulmak ve kendilerini aörmek o ka • 

Cca bir .,k ile eeven kadınlardır. nizl .•• Kocanız ba9ka bir kadını !leviyor alkollu su sürerim. Gündüzleri hafif dar güç bir iı olmadı. Her nedenae iyin • 
' b k il lerini aerbeıtçe yapabilmeleri evvell bay-vaçtan IODra mes at olmasını isti- ise, başka bir kadın ile alakadar bulu- ir koldkrem u anınm. 

retimi celbetti. Yerli bir arap fdırin or -
~orsanız mf halihazudalri saadetinizi nuyor ise bunu bildiğinizi kendisine Rejimim tudur: Günde bir defa ye· tasında bir binanın alt katında bulunan 
dütünUnüz. •• beride me•ut olup ol • ihsas ediniz. Bu suretle kocanızın bu mek yerim. Sabah kalkar kalkmaz bir geniı bir odaya bir kaç arkadaıla be
mıyacaimm hiç dfltünmeyiniz. Bir maceralardan çobuk geçeceğine emin bardak ılık su içerim. Sonra taze meyva raber bizi götürdü. 
~erikan darbımetellne ıöre izdi va • olunuz... Erkek kısmı zorlu iı;ılerden lar yerim. Aqamlan et ve sebze ye • Küf ve toprak kokan havaaız., dumanlı 
cm en güç zamanı ilk 8ellesidir. Bu hoflanırl rim. Hiç alkol kullanmam. Davetli bu- bir ııığın gölgeleri aruında ma aua dizil
pek doğrudur. fzdivacta aüçlüklerden Bu nasihatlerim, bu dü9üncelerim lunduğum vakit tampanya içerim. Pek mit. bağdat kurup oturmut eararkeıleri 
bahsetmemelll lzdivac hayatı kolay - bir kaç dakikanın mahsulü değildir. On de 0 kadar rejimleri tatbik etmemi» gördük. Uzamış saçlar, çukura batın11 ıöz· 
la9tırır. üç senedenberi çalışmaktayım. İlk beş Annabella' .. ledikl •• ]er ... Korkunç yüzlerin, uzamıı hrnaklann 

ı h bal nm soy en. w 1 k lb" 1 • . 1" w. • . d zdivactan emen, IODra ayı seya- sene zarfında sırf para kazanmağı dü- .. . w. . . . ,Yag anmıı yaıta .e ıae enn paa ıgı 1Ç1n e 
hatine çıkanlara PfUJJDI Ben balayı şünür idim. O sıralarda ıan'atim uğrun- «Sıhhat ~e g~~cllıgı~ı ıstıyen ka • elden ele dolaıtırdıklan ~ab~ çubuiu -
eeyahatimi bir sene aoma yaptım ve da her şeyi fedaya amade idim. Yavaş dınlar mutlaka Jımnaıtık yapmalıdır- nun dumaruru yutarak deran bu zevk. vecd 

b L memnunum fiL· 1 · d b" · k 1.. hus le lar ... Her sabah 45 dakika müddetle içine giırniılerdi .. Sabahın oldukça erken una pe& • yavq &ır erım e ır ın ı ap u . . 
1 • ı __ L ld" ·· "k S ··d 1 d h" bir saatinde idi. Yenı başlıyan bu keyıf zdivacta mee ut OlllUI& için her gü- ge ı I... Jımnastı yaparım. tu yo ar a ıç d"" d b ... . 1 d b" . k .. unyaaın a yaşayan u aarenç tıp er en ır 

ntin kendiıine hu bir zevki olmalıdır. Bundan bet sene evvel kocam çok te ıstemeyece boya kullanırım. Gun- · . . k Jd K lla d ., 
· w · h 1 d O k" h . . - . taneaınan yanına so u um. u n ıgı 

ct.. prt ile, müteakip pnlerin zevki agır hır surette asta an ı I va ıt er düzlerı hıç makıyaı yapmam. Fakat d .b. b" k d d .. ö"' ..,.. . w . . l teY en ne aı ı ır zev uy usunu ıren-
ilk güniin zevkini andırmalıdır. Koca- ~eyden fazla kocamı sevdıgımı ana- dudaklarım için ruje bayılırıml.. Du- mek istiyordum. Kendiaine sordum. Reb • 
nıza, kendiaini izdivacmmn ilk günü dım 1 Az daha sanflt hayatımı terkede- daklarıma ruj sürmez isem kendimi berim arapçaya tercüme etti. 

kadar sevc:liiiniz binini vermelisiniz... cektim 1 çırçıplak zannederim 1 . - Bu kokladıianız 'Ve yuttuiunuz du· 
Ev itlerini bizzat deruhte ediniz. Hele çocuğum old~~t.~n .~onra ha - En güzel makiyaj tabiabn bahşey •. man nedir) 

Kocanıza bırakmayınız. Kocanızın yat bana daha tatlı gozukıµI... Gece ıec1··· k" "d - Hqİftir. 
·..ı_L f la b · ~ı L---- .. d od d w d ıgı ma ıyaı ır. aana az mer utıyoıı:IUlll ~mıt o- stu y an av ette çocugumu ev e u- • _Ne için kullanıyorsunuz) 
lursunuz •• • yurken görmek benim için ne kadar Sıhhatınızı koruyunuz. Bol ve temız . . . • 

ha ah G el · ·· k"" ld - Sizin anlamaclıiınız. bızam annnazt 
r-uiunm oluna: Çocuğunuza kar- büyük bir saadet te•kil ettigwini anlata- va nız... ec en mum un ° u- · .... . . . . . 
~ • T .. , __ ..ı 1 • F Terdıaımız zevkimiz IÇ1D. 

fi olan muhabbetinız kocanıza kartı maml. gu ıuwar pencere en açınız.. ırsat · . . 
lan __ L_LL-~-· • _:.ı_ bı ak b ldukça sayfiyelere gidiniz - Bu nuıl zevk dedım. 8apnı bir kaç 

o mWU1UUSUDIZl .... - r mama- Aile hayatımı korumak için iki defa u • • • • ·••• ,defa 1allach. Ooooh ~e bir defa iclnl ça. 
hc:lır. san'at hayatımı terke hazırlandım. Be- Mıdenıze 1.~1 bak1!1ız. Alkol ~- ti 'Ve nihayet kabalı elime uattı na 

Evli bir bdmm f11 cümleyi söyleme- ni zor ile vaz geçirdilerf.. Fakat gu00nün mayınız. Gunde bır defa et yıyınız. _Al d L•- _1. __ -L • 

Çok k h• d . . b" dd:ldir . HD e Dil" n..- 'ljWAt eonra M an 
Iİ memnudur: birinde, o da pek yakında tamamiyle :reme ıç e ıyı ır feY ~· • ladıiımı &freninin. diye cnap Terdi. 

((Arkama sfyecek hir feYcİğim kal- aile ocağına döneceğimi şimdiden söy- Her teY karannda olmalıdır •• » 
madı h> EJbieeeini, tu...letini temin et· leyebilirim 1 itte dü9üncelerim h> 

Zeplin Filaıi ((Marie BeU,, in Vr Filmi/ 

Bir çok eenelerdenberi Almanya ile Methur san'atkar Marie Beli bu 
Ameri~ anmnda pyet muntazam sene ıinema ileminde pek büyük bir 
~ferler yapmaja mUftffak olan Al- faaliyet göatermektedir. 

tnanlann ınethur (Jeplin) balonu 13 Pariste geçenlerde ıösterilmeie haf" 
lefrini evvel 19'28 tarihinde büyük bir lanan ve filmi muvaffakıyet kazanan 
bza geçirmiftir. (La Garson) filmniden sonra (La 

Balonun denize dütmeeine ramak tentation) adında büyük bir film çevir
hlmlfP, ıiivariai doktor Elrner yolcu • meie batlanı19tır. 
lann hayatlannı kurtarmak için balon- Bu film biter bitmez derhal (Niıfül· 
da mühendia bulunan ojlunun hayatı- leyi olunca) adında bir film çevirecek· 
nı tehlikeye lroymUf w: balon bu ea .. tir. 
rede kurtulmUfhl. Bu filmden eonra dahi mqhur F ran-

R. K. O. film kumpanya• bu em • ıız ediplerinden Mareel Prevonun pek ( Fob ) an lflzel lhıema Jl}dulamıdan; Helen Wucl pJlJ aefumda 

.Uiz blıramanhğı filme çelmıeğe ka- büyiıBak"k b~r "°ı .. h)ret k~nmı~ olank • (Ya- türlü varidabn mukayeseli vaziyetleri- km uyw: 11.265.824 idi. Elde edi-
, • nm ıre er esennı çevırece tır. • ih . _L ec1· I len L---ıa • 8 987 610 Ra rar vermıftır. nı · tiva etme&t ır er. ...... t ıee • . 11tmarktır. 

Dr. Ekner rolünG tanmmıt Ameri. , Berlin Sinemalarında Canlılılı Bu iltatistiiin ıinema fuhnda fU Halbuki 1935 senesinin ayni aylann-
hıı ean'atklrlanndan Uonel Barri .. (Berlin) şehri vergiler müdüriyeti maltlmata tesadüf edilmektedirı ela alnemalara aiden halkın uyııı: 
mur, oğlu Knut Eber rolünü Con umumiyeei her ay istatistikler DOfJ'ey• 1936 HDeai kanunusani ve tubat 10.222.417 ve elde edilen baııllt ise: 
Bola ~br. lemektedir. Bu ietatiatik cetvelleri her aylan )ierlin ainemalarma aiden bal • 8.010.220 RaYlflDB'k idil 

Konuımak iıtemiyordu. 

Dalga geçmeğe baılayan earar itıianın 

eline bir kaç kuruı babtit verdim. Bak • 
madan cebine attı ve kendi alemine dal -
dı ... 

Gözlerinin altı morarmı1o rengi aapaarı. 
fakat daima mütehevvir, esrarkeı tipleri. 
yalnız bu keyif aleminde böyle baidq ku· 
rup kalmıyorlar. KuTVetli zehrin dimai bile 
releri ve ainirleri üzerinde uyandardıiı teair 
yavaı yavaı kendini söateriyor, ve çok 
adam yaralıyor, bazen de dalsa eenaaanda 
harekete geçiyor. Bir damla auyu bir de• 
niz kadar büyük gören ve her ,eyi (al • 
randisman) yapan. büyüten bfuı ken • 
diaini de metlıur bir deli haline eokuyor. 
Atak. meaaloman, manyak haline ıirince 
önüne ıelene 1aldıflJ'or, cinayet yapl)'ori 
katil yapıyor, hazan da dalaa eanaamcla 
bir denize 'Ve akar aaya kendini abyor, .. 
yahut yüksek bir yerden atlayarak Jaayab
na aon Termit oluyor •• 

Eaki cehalet ve taueup devirlerinin. 1-
rümcek tavanlı tekkelerin. örümcek kafalı 
19ylılerin bu kötü mirumın feci bir dra • 
mını da Menemende sördük. 

Bazı aeneriler 711ttuklan earar du
manının nele ve kahramanbiı içinde M .. 
nemene inmifler ve ilk raatladıklan Kubi· 
lay iamindeki Türk zabitinin, eski bir Tilrk 
muallimini tehit etmitlerdi. Sahte din• 
propaıandacıhiuu yapan bu budalalann 
birer eerarket olduimw lzmirde Yeni Asır 
sazeteaine bir makale ile o zaman da yaz.• 
mııtım. Eararkeılerin dimai hücreleri u • 
JUfUYOr. Zürriyet yetiftinne kudretleri kal• 
mıyor, kendi ellerile kendi cezalannı ve • 
riyorlar ve hayatlannda böyle adi ve k6· 
tü bir zevkin kurbanı olarak umumi ..h • 
halleri bozuluyor. Nihayet pek çok yap• 
madan ölüyorlar. 

Keyif veren zehir kullanan tipler birer 
ruh haatan olduklan için ekaeriaıi..,W aki· 
bete uiz'ıyarak çabuk 8lüyorlar ve yahut 
ta ömürlerinin aonuna kadar mefluç bir 
bayat ıeçiriyorlar .• 

Hastaneler ve m6..eselerde iyi olup ta 
bayata atılanlar ve eeki vazifelerine 1ami• 
mt bir d117p n aJab ile bailananlar da 

ebik olmuyor. Fakat ~iu da bu keyif ze
birini bınızlık İçin. canilik için tıbbı adlt 
ve mahkeme huzurunda kurtancı bir va• 
llta halinde kuJJan.-. Kendini mazur 
ıöatereceiiııi bilerek hem keyfini yapayol', 

hem de ayni cürmü itliJ'en diier hınızla• 
ma 'Ve canilerin aördlkleri ceza)'I aanne • 
du bu ruhi baatabiı eebebile yakwaı 

kultaflJ'Or. 
Kanaatime aöre bu sibi hutalan timar· 

laaneleıde daimi bir hizmetle alakoymah
dır. Yal yeni Tak' aJar hazırlayacak ze • 
im ~fini l>unu bi1mi7enlere aplamak far• 
abDı YjUmemd&dir. Yakinlere yapıldıia 
sibi icra bir adada w yahut bir prnizon
• illa bir kontrol albnda toprak hizmet • 
lerinde p)qtırmahchr. Keyif vuıtalann • 
elan tamamen mahrum 'Ve uzak yaptma• 
Ildır. 

Ancak o zaman zehir keyfinin umumi .. 

)epneainden ve ballun bu aınıf baatalanna 
zarar veımeainden i;timat bir kitleyi Te 
DM bıtanmf oluraz. Y oba alh ay bir 
butanede kapatınak. muvakkaten nbir 
kullamnuuu menetmek. Aaer zaman ve her
kea için tam bir teda.i ve fifa yerine b;m 
olamaz. 

içtimai dert durmaz ve yürür; biz he
kimlerin emekleri de yerinde maaruf ol • 
maz 'Ve manevi bir mükafat ta temin et • 
mit olamayız.. 

Çok zararlı olan morfin, kokain. eroin, 
earar, eter aibi en kuvvetli zehirleri kulla• 
nanlara karp yeni kanunlar yapmak yerin
de hizmet olacakbr. 

.,._a..v...ı 
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Yazan: Orhan Selim ıı-·--------- Geçe11 
Bi/111.ecemizde 
Kazananlar 

ARTIK YAZABILIRIMI 

KAN KONUŞMAZ! 
-----SOi PISlanın Edibi Tafrilam: 22 (Dünkü niishadan kalan kısım) 

~ICEIV KMliM 
Uııak, Nuri Uıttaya sordu: ni aıkm '- · · '--1 k "' a~ ıçın J1D unu urzatır en. usla İstanhuli erkek lisesi 1 /C; den 85 MM -
- Beyefendininki de öyle mi olacak tepsiden kehveyi atm11 balunuyor _ harrem, Fııranbul CTt• &.ea 385 Ek:r.-... 

efendim? du. LA.sTIK TOP 
Ömründe ilk defa Ullaya hem be.~ lJMa ,afııcb. lsıaabul'. lairioci mel.tep tl (i Ali Mahir, 

fendi diyorlar, hem de bir suali doğ- Te.vfik Şemsinin uzanan ko1'1 böy- • İstanbul 44 üncü mektep 367 Nermin. 
rudan doğruya değil, terbiye icabı, lece f>ir müddet botluk.ta lı.:atdı. 11 MVPITIRA DEFFERf 
aşırtma usulle soruyorlaıdl. t ,......._ .__..__ • lstanbul .++ üncü mektep 4-f.9: S'enuıhtı; v-. .llllln'~ masanın üstüne te -

Ustanın içinden gWmek geldt Boz- Ia,,Ja koyd... Güı:ılÜıf aarfın. daracık, Anliant Ri. V: cfeıü naillyah umma mis: • 

madı: işlemeli kaidesi müvazenesini kaybeöı dürlğü~de. Ulviye kardeşi Beh~at.. 1-- -
- Benimki de az şekerli .ouun ve fi1ı ~- 'ldi buL l l uuııımellıeP. 3/A .lan ol Şuki. Zile 

dedi. • ua ucvrı • l.tiltlil melttebi. 20 'I'w:aut Saydam., Af· 
-Zararı yok beyim.. Rica ederim. o.afi.a. miidilıü Fehmi Tokar luzı EW." 

Ufak çekildi. ÜatiiniiıEe dökülmedi ya. Salih. fU fut.. ~:;oğlu Senpulşeri Fransız kız mektebi 
canı kaldw. Şefika Ateıoilu. 

- Nasılsın ustam> 
Ü.ta: 

Upl:, fincanı aldt LOS'YQN' 

T f.k Şe · be r Ni • J Beyoğlu 1 S inci mebev S 14 ~ Har-
- Vallahi hocam, dedi. Ba hah,....; ev ı msı yıe urı usta e sı-

...-.1 ·• k t 1 Şe · 1 cftrrpaşa: Yeldeğinneni Kaıaiol1 ..ddesi 
F>u odayı yadwa.madım dersem -lan ış 1 ar. msı patanın oğ u, ustanın ··e- .1- I' ~ L k 130 No. Eliz K.oen, hstanbul E'ndülltrit 
söylerim. Hani kendimi kadın çarpfı e mı ıra madan yüzüne baktı ve biı: mekteSi t /D dan 4'f6 Z. !5on Ectey. 
giymiş te sokağa çıkmış aanıyonrm. Sı- nutka ba~lar 1.ibi: BOYA KAUMl 
kıldım senin anhyacağın. - Ne kuvvetli, ne «forn bir eliıı.iz İstanbul 44 üncü- mektep- 1'6+ Hikmet. 

Gavur Cemal bastı kahkahayı: va.:, dedi. Tam yarınki aana.y.i. kahra - Kozlu P. N. N. müdürü. Hakkı oilu ""11-
- Amma yaptın fıa r maıunm eli. Bilu miainiz ki bütün. An- maz Çetin, Samsun tiüiin Ealiri .. •mtia tar· 

Babı Tab·r e Şürekası 
Yazan: Erme/ Tal• ( ErcUmend Ekram) _ _. _.,._ 

- Amma yaptım var mı llocam. glıo - Sak.tonı milyonalu.i böyle: IWJI' nacı Ahmet kızı Melahat. İstanbul Vefa_ er-
Baksana, bu yayiı kanapede iğne üstün gibi ntalıtm.. ifçiliJm. y.etifmif'. in - kek lisesi 245 Tank- Eman. DımUt. O zam•n. Tabiiiı ...._ 7 7 & - W o :91 ıiz miaiaiz) 
de oturur gibiyim. Y erleşmiyorum kı.. sanJ.n:luı. Biraz keU. ale,thinme: de oJ... BOYOK SULU BOYA Mı•....,..nda bmadliı ~ tfMc ,_... - E"Nt.. 
Atlas kumaşı altımdan kaçacak. gibi sa itiınfaı mecbmwn ki eon asırda. ln - Boğançi 1İ9eıri 6 mcı sınıf 1 ~ Şehime na; .... olarak ••rmif. -5.ia-..ıriyetiniz. aan.•atınız nedid 
aeliyor. Şu Şam itfi. sedefli masacı.kla- giJR a.teti bu afBitdan gefen kuvvetli. Kmnal, Ankarao Çuıllay,a binba11t zeki. oi· lir zaman aoma. bu ad-. lk ,..rde - B • 'h hazreti §ehriyarideninr 
ra bak be hocam. Bunlar cigara masası endividü'lerin ka~a11tcfa ya boyun eğ- lu. Muammer, Silmswı Çar~ba- Y.efilir - ba&.mta kaqıl-.ııca: - O,,la _.., Mabeyni J.ümayunda, kt-
değil mU Üstlerinde dwan tablala..da mif ,,. onlann f>azıkınna. d~ lordfuk mak ille melr.t.ebi 4 üncü aınıf- 6&. Ncuato - Beyefendi! demit- Sizin o verdiiiniz min kapısına müdavim bulmnıyoıaaaaz) 
cigaramı naaıi aöndürürüm}o Sonra pnyeeini verip kendf içine ahnış, yahut İatanbul 49 uncu mclıep 49 Savim. çocuk, benim yanımda bim- lııaha. laldar Müdür fazla oluyarda a. l:adu inee 

baranın öyle tuhaf, kwaa!IL'ı. d\ikkin- kendisi onPara ttymufl'tır. Tebrik- ede- KOÇOK SULlıl BOYA dmduitaR 80IUL ...._ u.ıa..a...: ... -~ ilk .... ~ .. hlıliı ~J 
~ · ' 'N • m S Ç b ilk _ı_.. 289 AL sun. Talıtıi-, .de• llıd 

1

•~ 
lan -=.ı..:. bir kokusw Tar ki... Ne bilevin.. rım sızı un uara. aize sizin gibi te - ı . am.ııun arpm a mc:Ji,l.eg l"Wl· 

8111.11 .1-··, 1!.b t. A-ı~ k k 1 · k .,.. 1 - Kaçtı mı) - Ne olacak~ S- Ne .. i.ti.l-- .ı... 
belki bütün bu e-1--; olmaa-·,ealıa- şeo üaü şanst safli&i, tuttuğunu k.opa- met, ~ara er e iseeı ar a11 n..urtu Uf ~· 

1':t- r- k''....- WTı _, r 1 mahallesi Altuıta• sokak l l. de N .. iat Te· - EveL Çekmecenin ~de duan .. uaul. mııamelrıilı.i yaptua diwe p&irc:W. 
za bizim evde, yahut v-----·ı a_ı:.__ rır, yumru .ıan sag am cıeman ar a- . y ..... b.ir "f t:" • d b b d İ -·e .... "" ~-· T b "k d • • kır Kızıltoprak Şehirkahya sokai 24 efe manet. çı t ~upqı • era er götür ül •. ıte o kadar! 
_;nde ol- 1·, rlJm.. ru.._ ..... _,.-'-- zım.. e rı e erım MZİI ' Mii ...... "'"' ""'8'-r· r.K>Cn ~.1 ... ın .. " Melikeı DıJHan, Ntıruasmaniye Şeref eoliak * "dür §atalamafta. Ve Iıendi kendiııea 
ayn ayn kabahati yok. Ame hurda, Uaıt.anını bu.ı lakırdı. kalabalığı içinde- 4 de Azmi; Şi.U Hal.Ultlrgui cad; '.US 0 Bu hadiseden aonra. on.. on beı sene - Bu adam nefsine 1ıüveamemit olsa 
hepsi bir arada, Şemsi ~amn oğltr. batı. dönmeie başlam ..... Hele- TevEik l...iıife. Tabirin y,üzünü bile gören olmamlf. bu d'erece yüksel:ten atmaz .. Her lıalde ar• 
Tevfik Şemsi Beyin selamlık odaam- be,rin kendisini niçin tebrik- e~ğini biıt Al.BOM Sütnine ölmiiı. Kızı gellolik çağa gel· ,zusunu is' af etmek gerektir .. 
da düşman gıôi, afay eder gibi ~or- türlü aıtllımıyordU. Alaşehir. tahr.irat katibi. oğlu Samim A-. miı, bir koca oul\ıp varmıt- Tahir hakkın· !>iye clüJüncfti. 
lar bana.. Bilmem derdimi anfatabit- ŞCmsi paşanın oğlu ıavur Cemale latanbul 60 ıncı mektep 144 Kemal, Yal - da nıul\telif ıeyler rivayet edlhnir. Bazr - Ertesi "9Aa, nereden sefdiii lıellf ol • 
dim mi~ döndü: vaç malmüdürü. oiw Ôrru!r Nahit, Ca. _ lan öldiiiünü, bazdan dtr b.&asmm memw m.,,an- bi. elae~ice Rnna:J9 ~ 

A 1 tt N 
g"alogwlu Selvilimesçit sokak Neriman Öz- lelteri oliln Sül~Mli,,ey«P- &ittiğini .c;,-lıt- IW:nili Clldd---- fİllMI H.ktı. Tank. 

- n a ın.. - c. iyi ettin de -l~in. monııer, cle-
A ık d 

• · 11:. • • Ü K_.. T can, Ankara inkılap malialleıri Ank 1tOkak miflen Fakat bu .._.,,etleı:dan. biç biri ı:.h- Allllll ve lluia \Ja kar-.ıerm -..1.n ._. 
ç pencere en ıçerıye oır an gır- di. ç gündür çıldıracak _:ı..:~mı Biz ı_,ı. _ _ _ıı·•- .. ...n., 1 .. -an OrL-- L-- L ____ _ı_ __ u_L._LL ll.L..-. 

eli Oda ha 
~.1 - 52-5..f de Melahat oihı Sadi, lstan'bul 49 Al&;'. ma mı--,,. -- - ,... ~~ ~ -

•• run vaaında vııı vın vınlıya - aılam.almayız aır:izim..S.klam-L .. a ma"- .. _ Sü'k.-.Ja. c:ı__ ___ 
0 

..,__, 1 ~2 Gel -. L!- .. L-L-- ıuı_ı_"--•~ • • L--•~ -tıAL uncu me-....., ııı•T& .. ~ _ ~;7 aman. - aman .. - .,.n, -· savva waııwrma .... 'IM"Cm11e• mlifala ...,... 
rak dönüp dolaştıktan sonra Nuri us- na vu rm devri. Hamic:lide. bi - den: Cemil ceıısm o vakitler aza bulunduğu ŞQrayi De.vlet'te J<onlu. 
tanın üstüne saldırdı. Usta arıyı kov- le: te,ebbüaii ph.t b" Jmadar. ICART. içtimada.. bulunurken, ~ aıiı:cn. dilaiz, Ayni :zamanda uSenet» pzeıeaiain da 
mak için ayaja kalktı. Arı. yudıma &e- öldiiriilmaycmchlı Şu ..,.. Baba... Heybeli. unatol')lOm .ı inci bina Sabri bir takım itar8tlerle, dıtanda lııia- ziyaret - Franuzca nüıliaa ortqra çaktı. 
len gavur Cemalin de himmetiyle &el- mın maden imtiyaı İfİnİ bilirsin. Üç Erkan, Girmun kasap OsmaD' oilu Hikmet çjni.a laendisini beklemekte olduiunu ha- Bunun da imtiyazı, NikoTaidia adında 
eliği yere, bahçeye defedildi. giİn' eıvvel yine- Nafia. Numm görd6m. Ergün, Buraa Atatürk caddesi 51 numa- ber vcrmİ.f. bir rumun uhdesinde idi. Fakat bu pzete, 

Usta soruk alıp gülerek: Hem kerata paşa l>abamın maiyetinde ra Nihat- Çağman, lnecik, İnecilt- okulu 4 Babam teneffüs odasına çılimıı. Orada lialtilt.atte Tafıir 'beyin mah idi ve onun ida-
r- ,__,__ı L _ __ ..ı~ • ~ r 

1 
üstü, baıı temiz. yaltışılUı J)ir d'elikanll ite reeinde, omm) dJnfhifled)'le n-redili • 

- \.aÖıuÜn ya noc:am, ~ fU an yetJfmİftİ. nafi, f,i&nem ne l\eyetinin ilncü •nır. 03 numaralı Hümü KO§at', -,.. 
b 1 b 

~ ka1J1laımı1- yOl'dıA 
i e, izim bahçede olsa hana hal ,.. mütat'aasını t>eftliyorum demesin mi~ ~remini pazen Taldaeciı eobk 19 nu • d - Bendeniz; Tamrl Tabirin bu me..tehte ~ bü,,ilr .,.. 

par, hurda eokm.k için ü.tünae ..ıdar- Düşün monşer. Biz, liaydi bu manda manı a iaim yok, ~orlıı. t.d.&JAf mcDlllDI _ ya) ı deierliı rical yekftinn._ aca&annd& l..aıl 
d ab 'h • ~ li 1:._ d' l Fer.it. oiJu Rız• Güven, Eakiıehir Paıa ı. ar ası zı myetıne. a f~nız ıye im. h il . K" ZavaHtı baf>acıiun. amil im: llıya&ttte aö- Hakla. aa.i. Naim P,i :»ükaek: QK ~ 

Gavur Cemal yine yerine ot.mu•- ma a esı okü sokaiı 2 numarada Ya • 
T 6Aıbu var) vuz kızı GUli:lane, Ge!'ede Misaiı Millt ilk riince. adem oldu dl11e- K'Vinmitt iltifat et- lan Zihni Pap gibi idıu:eciler bulwwı • 

tu. Usta hala ayaktaydı. Gözüne du - --------------- oltula ;. inci mmffan 186 Sirlih A,-ar, Sam- m* hazırlamrk.ı, aonıwt= sil (Babamade} lcrle uektan, pbıdıu-. 
vara asılmış, büyük, oyma ve yaldız ,91Uli ç~ Mtıbme.t Güoeıdoidw • - Ne: it-aör~ bakahm. Tahitl hiç bir alakası yoktu. 
çerçeveli iki fotokraf ilifti. Bir Doktoruta ,Ju Mustafa, Beyoğlu 4 üncü.okul 2 inci,auııf - Zaptiye kapmndayım. Yalnız, Süfeymaniyeli idi:. va orada. 

- Bunlar kimin resimleri hocam) GUnlük Pazae 230 Saime Muhiddin, İstanbul Çapa kızı - Memur mu oldun) ammenin lıürmet ve mul\a&betine mazhar 
-Sağdaki, şu sivri sakaD'ı, birincı öğretmen okulu orta Z'/ A dan 34S nu _ - Öyre bir feY, efendim. ohnuı Babanzad'elerin !>u vaziyetinden 

Osmani nişanı Alisini taşıyanı, Şemsi Notlarından (") maralı Malike, lstanbul 49 uncu ilk okul - Öyle bir ıey ·· Ne demek oluyor?' · istifade etmek sevtlımna diiımiiftü. 
B

. · Tı rı-· baba Sol_r k ı:.-> -•- ı . . - MbhıbinıS- eıdij.orum. Mitbe)"ftde, EMıl2l liodtinıanlera _-a.L..-_ 

paaa. azım ev ıgın sı. ua ı Gizli aılnta•J-.•• .- DWDlll'IUI' Şeraiedtiin l14ıürlıt. ıeuml>ul ~ 
pos bıyıklı, üstü altı bir fesli, dik kolalı •-- ı inci ilk mektas>teD! Jı3Z Y--., B.yoölı.ı- - y ar'J 1 lık peyda etmiı, eıirra ıırasına ıep&İf el-

ll • I • lanaı ' ' ' ). duja için. b• aıiıı.te -.._ - lııaJlikl yakalısı ise meşhur ademi merkeziyet- erı geıelt 1 ı inci ilk mektep s. 2/ A daA 6.3ıl DU - - muaıvenet etm-aı DC&)ı& • 

1 ıh o ı_ l b dim. Oradan, arada bir aldığım para. bana ..nipleriıadıea lıad'i:nea pena etmeM•Pie 
çi prens Sabahattin. Abdülmecidin kı- Vücııf alrıfaı mara ı san ıııeair, atan ul 44 üncü okul yetmiyor: da.. büaıuy.oala. 
zı ve Abdülharnidin ablası olan Senma 436 (Sedad),. lstanbul 44 üncü okul 416 

S 1 
1 d d M-'-- d MMıFe._ eMİ.jjm hlllllııı;. Necdet, İstanl>ul Vefa lisesi 46,. numarala - Peki. Tabiri Al fU. lirAY.1•• Eabt.. İtin iç yüzünü bilenler: 

utana ama aıunu pafBDID oi - o~ scıw:lenbui QIDllZ ~' Salmhad'din, ~yoğlu Rum ilk okulu 3 cl~n bq,ka. vakiıı •kın baına 1ıelme. ZUa ben - o.. b&b.e.ı. 'Ialm dciiL ilaha Talair· 
lu. Mafalluuada. ı Anna- AnapostidU, Beyazıt' S inci ilk oul: her zaman san~ bu mua.weneti yapamam. diri 

Uata: Bap11d'a, . 39 numanıf• Süit 15 İftMl ratwlc 11 • • Antadım mı. oglum'J De~rdi. Ve b" lakap artık Ql\a mai 

V d d
. Am -r&t ~ ~· a. moı 8\ı . . ''"'I . . • k I! 

- ay anasını, e ı. a ıuwuesı. Ayaklarında ııelen ve zaman zaman ilk okul sınıf 5 den 146 numaralı Sait A- . ıstisıul • maıtetını anca nafi:re - olup, kal'mııtı. 
varmış hocam. Peki bir de bir teYci de- tiddetM ~ ~ edi.-. tııat. ~eli.~ .;.meııdiferleri. fen me· likle temin yol\ınu Suhnuı olan bu ehli • B'aba Tahir, lıplı:ızıl celiline rainıen 
din... diıa. muru. o9111ı Lcmet Labut. K.ırldiueli. y li kanlıp.. ~la müteemir dmemıiıa. Lira,.. aJt.. pzeteciöje .alik etmeyi w im aklına 

- Ademi merkeziyetçi.. 151 _.. Lal ü ....... 811P -, _. u..,,._. Q wradaı F. Suna. AnLra: ~e- ,dı~ •m tamean~ ....... ve t.ek.ilip, at· ptfrnsit.h"J 

- Ha, evet, ademi merleziyefçi.. ~ - ....._ ai 'ı ._ ._. ~ '-ii ..,,ti neM. ı:amnda 4: numarah. nele mıı. .&.ia ..a ..a-. 
yani.. anlamadrm. a.... IMilıi. .-., - .aı. ~ ...- iı.._... _,u . ' n Perihant f#iphi11 Vl- Bl ukn~~-n ötesi yine bir müddet için ka· A&dülhamit mitZika takımıncla, Leh 

- VaUahi asta 'bizim Zlpll' T~ - da • ı• 1., l & ..._... 'liii illt ... 1 pe11da ı num-b ~ Sü- ,ran ı ..,. esu •erdemi ila öUiilii'tlia. Bu veyahut ki M--. v-.... Bey namında 
te prensin tilmizlerindenclir, ademi iller-- clilııllii. Wlll 2 ! . ! -. .. .. ~ ....... -.--. Hümüı ~lal- plÜd~~t zar~nda, Tahir ne yapmıf) Ne. i~ bit kemane• vwdı- San' atinin fevblide 
keziyetçidir. Bana da lııo,,me Jmfllf!r ~ h-. aI 7 ·a Sı Q -· &mm: ....... ....._. AnliMa ~ - • Jriftnü9> K~~ ~!erde ~Ü§. ehli, cidden artiat rulilu, hassas bir adamr 

d be d 
- Uy• ..- ..._. -1 ..... "8 ••• -.1ı .._, + 11iıQ-aıa Sil _ bıllm~ ltliinltriiı g...., emdtenne alet- d'ı. ICemanının üzerinde harikalar yaratı• 

urur amma, işin iç yüzünü n e pel _ ~ ....._ ..._. r 5 11 
...,_ _ ..,_ Tm. A , 

3 
ille # da, N~ olmuı) Buralan ...... .t.l&hllı• yordu. l.lkift. h ~lr eeın-·.ur içli;. 

anlamlf cleğı1im .. yalmz IJiıdiğim fU -. -h• • t ~ aobianda 2~ . Ya~. ~·lııiriıııııie.. --.-. a.ın - SQll ı+ • mi,_.. eeCW..•-. ...... 
ıi... a ;vlar. • 5 p • 5 n ln ._. d. • + M Aaı.s. Aabra Cebeai. &iç laye mudurununı urvaına, aı. gjizlü.klü.. ~iibda. 

Hoca aözünil kesti. Odaya, ande n 1• • 2 z • p ...:;,.,,Jt. r;__ ......_ a 6. a...11....- ..__ __ al>tu yüzlü, etine dolmuı biri dikiliNor ve. V d • b' d ..::--1 ... _ _,_ L.-
- a - - • - -·-... -Y·. . tal\,l,i. ft • g- rzuh on ranın ır e "~-- -

Tevfik Şemsi, mbıda bMe tepm~ .... l.o+• 5 aı _. L& .. F.a. 'a H. IC -ilia Nilaiet imtt~ ~·~ ~r ~ a(r ... ~~· brdcıi vardı. Baba TahirL ltir &.ü.n tala-
-le ...:...itler • La ~ ....-

8
s n • ...___ 1:~ Aı -ILJ:ıl..---1_ ..__ ~ rul'K'il!r' '{".--. .... et-, .-e IYl1lıwnar)' -r- l!S•nn • UO& ~...-., t• uwwwwmı - lla • dl .

1 
b'. . .. lir ..iL .. _...._. düfenı kartasın• çılan. bu luza &i)z koydu.. 

T eıY6k bağuw.k ~: iıPa > a h• ı 1 --. ıL.i"ıii· _... $ır .. Ç'adı: 11ı1cimen ~ oitiaı Oa- a arı e._ ır~ y~~_::,.~te ca:~~ıt, ar Kenclf efe yalCışıklıyaı. Kız da onun &:ara 
- Vay Cemal, ba ne eürpftE höyht. • • ZI 1 - cu 8• L.ia Lıwab Mefl.et: so- Pf18tıılllüa, .... ._... ~ q - yafız güZdlğimt higine htmad... ~ 

Bekl~•tim. Affedersin. M 0 •- .._ iıc .., Miııiia • linaıMi be: --· ıs~ Ana.. Vehbi. Eoç mı •eo laaue~•nadarı.tL~ Salt~ •def l-}t tiM 
-.. irim da. .... hı'k + ... •- · · · N6ueddinı ~ B w 1 Mehmet T ahır bey namına ıstenilmekta 
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L..----•-A_D_Y_o ___ l Lr Harp Hlkage-;;-roı--H-u-.. -cu_m_d_a_n_s_o_n_r_a-.-. -] 
Bu Akşamki Program 

Londra zabıtasına karşı 6 muharrir: 6 -, 

Polisin ziyareti ISTANBUL 

Son PosfaJUD telrlkası: 51 
12,30: Muhtelif plaklar ve Halk muai· 

kisi; 18: Dans mu.ikisi (plak); 19: Ha • 
Yazan: Anthony Berkley Ve onu da bir yumrukla yere yu. berler; 19,15: Türkçe operet ve film par· 

Ben başladığı her i~i ötcdenberi, çar- varladım. çaları (plak); 20: Muhtelif sololar (plak): 
çabuk başarmayı seven bir adamım. . O da Foster'in yanına düştü. İkisi- 20,30: Stüdyo orkastralan; 21,30: Son 
Mirtel de benim gibi idi. Onun için nı yanyana bırakıp odadan çıktım ve haberler. 
karşı karşıya geçip bir iki §işeyi boşalt-j kendi ot.e~ime doğru yürüdüm. O- Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
tıktan sonra gözlerimi yumdum ve dama gırıp yatağıma uzandım. Fena gazetelere mahrus havadis servisi verile • 
müstakbel karımın boynuna sarıldım. yo~ulmuşum. Düşünüyor ve ne yapa- cektir. 
Ert~i sabah Mirtel"in odasında i- cagıma karar veremiyordum. Demek ANKARA 
dim. Fakat tam bu sırada birinin kapı- ki burada dikiş tutturamamıştım. Şüp- 12.30: Plak yayımı ve ajans haberleri, 
yı açarak içeri girdiğini görünce kim he yok ki F oster ile Mirtel benden da- 19, 30: Kan şık müzik. 20: Gençlik kuvvet 
olduğunu sorup anlamadan kamına yak yediklerini anlatacaklar, dedikodu kaynağı hakkında konuşma, 20,20: Hafif 

bir yumruk indirip kapı dışarı etmek etr:h saracak ve herkes benden kork - müzik, 20,30: Ajans haberleri, 20,40: 
istedim. Fakat karşımdaki adam ihti- maga başlıyacaktı. Vakit kaybetmeden Dans musikisi. 
yat1ı davrandı ve yumruğum boşuna çıkıp gi~meyi düşündüm. VARŞOVA 
gitti. Yabancı bana dönerek: Ertesı sabah uyandığım zaman ken- 18.25: Keman konseri, 19: Radyo pi· 

- Ben de, dedi, seni görmeğe gel- dimi vhiç te iyi bulmadım. · ycsi, 19,30: Orkestra (Büyük ıolist konse· 
miftim. Agzım kupkuru, dudaklarım şişti. ri), 2 f ,40: Muhtelif, 2 3, 1 S: Haberler, 

S d
. Gözlerı"mı· b" · 1 d l3,30: Dans, 24: Plak. ert cevap ver ım: n ırı açı mıyor u. 

- Beni görmeğe geldinse dışarda Dolapta bir ışişe vardı. Bir kadeh . • BE~GRA T . 
görüşelim 1 çektikten sonra kendimi biraz daha i- 20,30: Mıllı neşn:at, 21 : Konıer naklı, 

- Dı arda örü meve hacet ok. yileşmiş hissettim. Başıma biraz su 23: Gazete haberlerı, 23,20: Radyo ~r • 
Ş g Ş g y dhk ··k l' k" 'b" kestrası, 24: Lokantadan konser naklı. 

Fakat bu kadını sana kaptırmayız. 0 tu t~n s~nra ote ın atı . ınden he- · PRAG 
_o halde dövüşebiliriz. sabımı ıstcdım. Hesabı verdikten son- 20 30 . 0 k' RUSALKA J ·1 · ba ka . , . vora ın « » opera-
Dedim ve üzerine atıldım. ra ~gı ter~nın ş hır deniz kenarı- aı, 23,45 : Plak. 
Yumruk yumruğa gelmiştik. Fakat n~ gıtmeyı tasarlıyor ve nereye gitme- BOKREŞ 

muhaaimım, kolay kolay yenilecek nın muvafık olacağını düşünüyordum. 18: Orkestra, 20,20: Danı musikisi, 21: 
ıoydan değildi. Enikonu dövüşüyor • Derken odamın kapısı çalındı ve bi- Skeç, 22: Muhtelif milletlerin ıarkılann • 
duk. risi kapıyı açarak içeri girdi. Baktım, dan, 22,55: Konserin devamı. 

Derken Mirtel'in kendisi içerden giren Mirtel' di. BUDAPEŞTE 
çıktı. Ve ikimizi bu halde görünce hay- Odanın içinde bir aygır ~i ilerliye- 19,30: Çingene musikisi, 20.20: Kon-
ret ederek karşımdaki adama: rek Önümde durdu. Benden intikam al- ,ferans, 21 : Beethoven'in .FtDELIOı> o-

- Mister Fosterl dedi, ben bu a _ mağa geldiğini sandım ve hazırlan - perası, 23,45: Radyo salon orkestrası. 
damla evlenmeğe karar verdim. AleY.· dım. MOSKOVA 
hinde takibat yapılmasını istemiyo _ Fakat Mirtel bilakis özür diledi ve: l 8,0: Konser, 20: Opera musikisi, 2 t : 
rum r -Affedersin 1 dedi, dün çok rahat- İsteğe göre musiki eserleri, 22: Yabancı 

Takibat kelimesi beni ~şırttı. Mir _ sız ~ldun 1 dillerle neşriyat. 
tel' c bakarak sordum: Bır şey demedim. Bir lahza düşün - VlY ANA 

- Bu adam kim? dükten sonra yüzüne bakarak sordum: 20,30: Şarkı . piyano, 21: Strnuss"un 
- Mister F oster 1 dedi. - Neye geldiğinizi anlayabilir mi- eserlerinden konser, 23: Haberler, 23,30: 
Tekrar sordum: yim? Johann Strnuss'un «ÜÇ VALO» adlı o • 
- Bu mister Foster'in vazifesi ne- - Seni tebrike geldim. Beni yere pereti, 23,40: Plak, 24,40: Dans. 

dir? yuvarlıyan ilk erkek sensin. Seni teb- 22 Haziran Pazartesi 

- Taharri memurudur! rik ederim, Eddi!. isTANBUL 

Biraz durgunlaştım, fakat tavrımı Ben yine sustum. Fakat Mirtel de- 18: Opera musikisi (plak), 19: Haber· 
bozmadan tekrar sordum: vam etti: ,ler, 19,15: Muhtelif plaklar, 20: Halk mu-

- Burada işi ne? - Sen dün bana izdivaç teklif et _ .•ikisi, 20,30: Stüdyo orkestraları. 2 ı ,30: 
- Ben müracaat ettim ve bana yar- tin. Fakat dün sarhoştun. Bugün ayni Son haberler. 

dım etmesini söyledim. Çünkü benim teklifi tekrar ediyor musun? Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gibi kimsesiz bir kadın bir hamiye Yüzüne dikkatle bakbm. Fakat gazetelere mahsuı havadiı acrviai verile • 

uh M 
cektir. 

m taçbr. irtel ~pkasmı çıkardı ve bir aancbl - -------------------------Mister Foster, Mirtel'e bakarak: yenin üzerine koydu. Sonra bana baktı 
Parti şubelerine tamim - Bayan 1 dedi, bu adamı g(.;züm ve: 

tutmadı. Bana kalırsa... - Cevap bekliyorum f dedi. Cürnhuriyet Halk Partisi lstanbul 
merkezi, vali ve belediye reisi Muhid • 
din Üstündağın riyaaete 11eçtiğini ve 
evvelki günden itibaren fi'len vazifeye 
başladığını tamimen kaza tubclerine 
bildirmiştir. 

Fakat ben Foster'in ıözünü bitirme- Ben bütün ciddiyetimle bağırdım: 
ıine imkan vermedim. Ve yumruğumu - Ben alayı sevmemi Söylediğim 
aallıyarak hücum ettim. sözü bir kere söylerim ve ıözümden 

F oster yumruğu bütün şiddet ile ye- dönmem 1 
di, arkasından bir ikinci yumruğu çe
nesine yerleştirdim. Fakat o da fırsatı 
kaçırmıyarak bana mukabele et6. Dö
vüşmeyi bilen bir adam olduğu mu· 
hakkaktı. Çünkü her darbeye mukabe
~ ediyordu. 

Mirtel bizi ayırmak istedi ve: 
- Dovüşeceğinizc konuşun 1 dedi. 
Biz de birbirimizden ayrıldık. 
Dövüşmeyi bırakıp karşı karşıya ge-

çip oturmak istedik. Fakat ben başla
dığım kavgayı tamamlamak istedim 
ve derhal odanın içindeki eşyayı kena· 
ra köşeye çekmeğe başladım. Sonra 
jaketimi sıyırıp attım. Fakat F oster de 
benden geri kalmıyordu. O da el:ne ge-

(Ar kası var) 

1 lst.nbul ••l•dly••• lllnl•rı 1 
Hafta tatili için harç vereceklere 

1 - Hafta tatili için ruhsat alına müddeti haziranm aonuna kadar uzatıl
mıttır. 

2 - Yeni kanuna göre yapılan tahririn gayri safi iradlar üzerindeki tesiri 

dolayiıile harç tarifeai ikinci T: içtimaında umumi mecüıte tetkik edilf;cek
tir. Meclisce verilece~ karara göre hareket edilmek üzere timdilik yalmz ye
ni tahririn tatbik edildiği yerlerde yeni iratlara ve eldeki tarif eye nazaran 

tesbit edilecek mıktardan dörtte birinin alınması kararlaştırıl-

m1fbr. (8.) (3452) 

çen ~yayı çekiyor ve iaketini çıkarı - 1 Eml6k ve Evt_am Bankası lllnları 1 
yordu. Ben kararımı vermiştim. Ya bu ' 
herifi mağlup edeceğim, yahut icabe-

derse öleceğim. P 1 ki S t 1 k E 1 A k 
ilk önce yenileceğimi sandım. Ken- azar J a a J } m a 

dimi derleyip topladım ve hasmımın Esas No, sı 
çenesine bir yumruk daha indirdim. 
Yumruk o kadar kuvvetle indi ki, ben 
de yerimden oynadım. Buna rağmen ' 
vaziyetim sağlam değildi. Fakat lıer ne 
bahasına olursa olsun galip gelmeğe 
azmetmiştim. Yerimden sıçrıyarak 
sağlı sollu yumruklar yağdırmağa bnş
ladım. Fakat vaziyetim iyi değildi. iyi
ce bir vaziyet alarak bir yumruk daha 
salladım ve yine hasmımın çenesine in
dirdim. Bu yumruk meseleyi halletti. 

Mevkii ve Mev'i Depozito 

6000Lira 
8000 ,, 

Ve hasmımı yere yuvarladı. 
Mirtel bunu beklemiyordu. Onun 

da yüzüne bakarak bağırdım: 
- Sen mi bu adamı .h_ana musallat 

ettin r dedim. 

142 
143 
162 

254 

Anadoluhisannda Küçüksu volisi. 
Büyükada' da Meyandros volisi. 
Nişantaşmda eski Teşvikiye, yeni Harbiye so
kağında 133 No. lı halen İpek Film tarafından 
studio- olarak kullanılan eski ekmek fabrikası. 8000 
Galta Halil Pqa sokağında Ömer Ahit Hanı 

,, 

bitişiğinde 21 No. lı Manokyan Hanı. 6000 ,, 
Bankamıza aid yukarıda meykileri yazılı emlAk, 24-6-1936 Çar

ıanba günü saat on beşte Ankara'da İdare Meclisimiz huzurunda 
peşin veya taksitle pazarlıkla sahlacaktır. 

ısteklilerin o gün o saatte Ankara'da daire Meclisimiz de hazır 
bulunmaları veya yazılı mebaliği depozito olarak Subemize tevdi 
ederek son teklif ve şartlarını telgrafla veya mektupla Ankara' da idare 
Meclisine veya Şubemiz Müdürlüğüne bildirmeleri ve fazla tafsilat için 
Bankamıza müracaatları. (37 4] 

cıEnrir Kisch» den Faik Bercmen 

En yakinimizdeki düşman siperlerini iki l rinci ikramiyeyi kazanan numaralar §Wl * 
aydır dövüyoruz .. Bugün hücuma kalktık; lar: 703625, 897003 ••• » 
ve düşman siperlerini zaptedcbildik ni • Yanımda bir inilti: 

hayet.. - Su, Allah aşkına bir yudum su .. 
Mevzi)erimizdeki cesetler kaldırılmadan Matramda birazıcık ıoğuk kahve kal ·' 

posta geldi.. Mektuplar dağıtılıyor.. Bıına rnıştı. Biri göğsünden yaralanmış.. Titri • 
da bir mektupla bir sürü gazete var. Bu yordu .. O da yolcu .. 
gürültü arasında rahat okuyabilccekmiy • Java şekeri 23,6, gümüş 24,62; huğ "' 
dim bilmem.. d ay ... » 

Gazetenin birine şöyle bir göz gezdiri • 
yorum .. Rastladığım havadisler kafamı alt· 
üst ediyor.. Bulunduğum cehennemi va • 
ziyetten sinirlerim iyice gergin.. Mektubu 
okuyorum. aZiraat bankası memurlann • 
dan Emile Leman, hani Arnoldun sınıf 

arkndaıı Kate Kaliwodla nişanlandı .. 
Yanımdan bir sedye geçiyor. Mülazim 

<ıMahkeme azasından Marthe Planc{ 
yirmi dört yaşına girdi .. Maıthe genç kız'" 
larımız.ın içinde nümune olacak ... » 

«Tiyatro haberleri: Matmazel Wikter • 
fuld devlet operası tarafından angaje e • 
dilmiştir.. Artistin büyük muvaffakiyetl~· 
rini yakında aeyretmek bahtiyarlığında ... D 

ccDün genç müzisyen opereti temsil c • 
Winkleri bir obüs parçası yarnlnmış .. E • dildi. Müthiş bir kalabalık vardı .. Halkı c 
pey kan kaybetmiş gibi.. Yanına yaklaş -

mızın bu candan alakası bizi ... » 
tım. 

- Praga aelam götür benden. 
- Praga yetiıebileceğimi zannetmiyo • 

rum ya.. Dediğin olsun bakalım .. 

Bir ıazeteyi açtım: «Finale kalan Ru • 
dolf apor klübile W. A. F. A. bugün karşı· 
laştılar. İki tarafın canlı pyrctlerine rağ
men maçtan bir netice alınmadı .. Şunu işa
ret etmeliyiz ki ... » 

Müsaade alarak civar tabura gittim. 
Bir iı için siperden çıkan mitralyözcü 

Mitche ıordum: 
- Miralay nerede'? 
Karargahı i§llret etti. 
Altımda toprak birden ıarsıldı. Müthlı 

bir ıslık havayı deldi. Demir kasketim UÇ• 

tu başımdan.. Bir çok kum parçaları yü • 
züme çarptı. 

Mitralyözcü yere yuvarlandı, bakıyo· 

rum. Kafatası patlamış.. Arkasında top • 
rağa saplanmıı bir obüs.. 

Miralayı buldum.. işim bitince döndüm 
geriye .. Titriyordum. Avunmalıydım. Baş· 
ka şeyleri düşünmcğc ihtiyacım vnrdı .. Ga
ıeteye sarılıyorum tekrar: 

<ıJ?uıline Ubrich sahneden çekildi ar • 
uk .• Bu münasebetle kendisine şeref aıtis· 
ti ünvanı vcrilmiıtir.» 

aBaron WJndimir Schlichter büyük bir 
miras bırakarak ölmüştür.. Serveti arasın· 

da çok kıymetli antikalar bulunmakta • 
dır .. Ezcümle Fragonard tarafından tezyin 
edilmiş altın bir tabaka vardır ki ... » 

Bir çok yaralılar, sedyelerde önümden 
ıcçiriliyor. T aııyanlar biraz dinlenmek için 
oturuyorlar .• 

Bir yaralının yanına yaklaıtım. Elini 
tuttum .. Soğumuş.. Biraz sonra tabur dok
toru ıeldi . .-

- Kaiıtlarını ve cebindeki eıyayı alın .• 
dedi. Ağacın arkasına ıömillecek hemen .• 

Takip ettiğim tef r'ikaya dalıyorum: 
«Ayın ııığı kulenin arkasına vuruyor .. 

Bu mavimsi ışık manzaraya baıka türlü bir 
ıüzcllik katmakta .. lngcrber, dalgın dalgın 
etrafına bakınıyor ... » 

On ikinci bölükten bir tebliğ geldi: nOn 
heı ölü •• Kırk yaralı ... » ~ 

Gözlerim gazetede gene: 
tıPiyangonun ikinci kctidesi çekildi. Bi-

- Öbür kısma geçin .. . Yirmi ceset aö· 
mülecek .. 

* * * 
Birisi, sürünerek yaklaşttı.. Kur§uij • 

lanmış.. Dikkat ediyorum .• Bizimkilcrden!l 
Bu Kuchner.. Üçüncü taburun borazanci• 
aı ... Sordum: 

- Yaralı mısın? 

Başile evet, dedi. 
Sabahleyin yaralanmııtı. Kur§Un sırlin~ 

dan girerek göğsünden çıkmış .. ÖğleCle 1 

ıonrn §Uurunu kaybetti.. Sonra tekrnr Jie .,, 
dine geldi biraz .. 

Saatlerce, mevzilerimize gelebilmek içfı. 

ıürünmüıı... İlk pansımanını kendisi yap " 
mııı .. Yarasını arkada~ar yeniden tem~ 
lediler, sardılar.. .if 

Göz yaşlarını tutamıyarak mırıldandıt 
- Ta oradaydım.. Uzanmııtım yere-c 

Ne kimseyi görüyor ve ne de kimsenin ıc-ı 
sini işitiyordum. ' 

cıOün Pasaj sinemasında hissi bir fJlni 
gösterildi.. Tamamile Amerikan zarafctil~ 
dolu .. » 

* * • 
Arkadaşlardan biri bir kaput bulmu§. 

Sevinç içinde. I 
- E .. Artık diyor, üıümiyeceğim .. Şlın\ 

di soğuk vız gelir bana ..• 
- Nereden buldun bunu1 
- Bir ölünün sırtından çıkardım.. Deıı 

min gömülenlerden .. 
Cesetlerin yanına ko§Uyoruz.. Bir ço 

kaputlar kaldırıldı.. Altıncı bölük eha~ı 
- t 

paylaştılar kaputlan .. 
Cesetlerin yanından yavaıça döndüm~ 

Tekrar gazetelerin birini aÇlp okuyorum,! 
ajibye mükafatı ... » 

Hava buz gibi .. Biri homurdandı: 
- Ne yazık.. Benim de bir kaputud 

olsaydı .. 
Herkes ona bakıyor .• Kafamızda bir a~ 

,,&ince.. Ölülerin sayısı çoialsın istiyoruz.. 
Kaputlar bollaşacak.. Biz de rahat uyu • 

1 
yacağız.'. 

Rüzgar • bir ölüm havası gibi - ıslık ça• 

larak esiyor.. Üııüyorum.. Gözüm gazete• 
de, fakat: 

<(izdivaç ilanlan: Otuz bcı yaıılarınd8', 
zarif, centilmen bir memur evlenmek iıtl 1 
yor.. Bu hususta muhabere etmek ... » 

.--------------------------------------------------------.... Kadıköy Vakıflar DlrektörlUğU lllnları 

Menba suları arasında en kuvvetli 
radioaktivitesi bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 10/6/936 gününden 

itibaren suculara verilmeğe 
başlanmıştır 

Müteaddit resmi mfiessesatı Slhhiye mütehassıs etibbası tarafından 
yapılan hikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim 
edilen raporlarla sıhhi sularda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz 
olduğu (kolibasil, anearop, likefyan) mikroplarla her türlü mevaddı 
kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulunduuğu bildirilen ve emsali 

arasında en kuvvetli radioaktivitesi bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 19/6/936 günüden itibaren ağzı, bir tarah (Evkaf) di
ğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı hususi kurşun mühürle 
mühürlü otuz litrelik küçük boy damacanalarla iki buçuk fıtrelik 
galon şişeler derununda suculara verilmeğe başlanmışbr. 

Yukarda evsafı kimyeviye, hikemiye ve bal tiriyolojik ha. rnları 

bildirilen ve bilhassa radioaktivitesinin fazlalığı il mü

temayiz olan bu suyun safiyetieden emin olabilmek için şi~ lerin 
üzerindeki vakfın hususi kurşun mühür ve zımbasına dikkat etme-
lerini sayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye edeıiz. (3230) 
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OLUN NAM~ASI 
" &on Poata " nın tefrika .. ı 115 Yazan A. R. 

Cemil, " ölüm mangası ,, kumandanı 
sıfatile mühim bir telgraf çekmişti •• 

- Her. .. Nasır Mebhutun adamlan 1., ki§i ile Nasır Mebhutun kalesini zaptet
Kaleyi, iki tabur asker çevirmiş.. Siz- tiğiniz.. Hele bana da Abdülbarinin 
den başka kalede kim varsa, hepsi tev- katırını ihsan eylediğiniz halk ara
ldf edilmi§tir.Nasır Mebhut ta yolda sında duyulursa .. Aman Allahım; ne 
bütün maiyeti ile ele geçirilmiştir... büyük hayretler uyanacak .. Sizi temin 
Derhal silahlarınızı teslim ederseniz, ederim ki, sizin bu kahramanlığınıza 
ne ala .. Etmezseniz, hepiniz süngüden bütün Yemen kızları birer şarkı uydu· 
geçirileceksiniz. racaklar.. Her yerde bu şarkılar ...... 

Diye bağırmıştı. 

İçerideki telaş ve karışıklık, bir kat 
daha artm1"tı. Hiddetli sözler, küfür
ler ve biribirlerini tel'inler ve tehditler 
arasında bir ses yükselmişti: 

- Ben .. Teslim ... 
Bu sesi, başka bir ses takip etmişti: 

Cemil, Rizanın sözünü kesti: 
- Rıza! .. Vaktimiz az. İşimiz çok. 

Sözlerini sonra ikmal edersin. Hadi 
bakalım, Zımaraya .. Arrrşl ... 

Dedi ... Rıza bu kat'i emri alır al
maz; derin bir iman ile bir besmele 
çekmiş; kapıdan fırlayıvermişti. 

- Ben de .. Teslim . .. 
Ve sonra, bir kaç ses birden ayni keli- Cemil, zindanda mahpus bulunan 
meyi tekrar eylemişti: zencirli Yemen asılzadelerini kamilen 

SON POSTA 

Düelloya çağrılan avukat 
daveti kabul etmiyor 

( Baıtarafı 1 inci .. yfada) 

Türk teb'asından olanlar Türkiye
den başka bir yerde düello yaptıkları 
takdirde bu suç Türk kanunlarına gö
re adi cürümlerden madut olduğu için 
iadei mücrimin kanununa tevfikan 
suçluların Türkiyeye teslimi icap eder. 

Sedat Fuat Teklifi Kabul Etmiyor 
Düelloya çağrılan Sedat Fuat demit· 

tir ki: 
- Baro mecliai benim avukat Hasan 

Fehmiyi ıikayetim üzere bir kaç mürafaa 
yaptı. Bu arada Hasan Fehmi Baroya bir 
istida vererek avukat İsmail Münirle beni 
düelloya davet etti. 

Baro meclisi düellonun Türkiye top• 
raldarında memnu bir hadise olduğundan 
bahisle bu istidayı reddetti. Baro meclisi 
1 5 gün sonra bir daha toplanacak ve va· 
ziyeti tetkik edecektir. Hakkı takdir oraya 
aittir. 

Eğer bu teklifi bana bizzat Hasan F eh· 
mi yapsaydı yine kabul etmezdim. Kanwı 
adamları arasında düello bir sureti hal o· 
!arak kabul edilemez. Yeter ki ben hiç bir 
zaman bir meslekdaıımın hayatının niha· 
yet bulması ile neticelenecek bir tarz halli 
tasvip edemem. ıı 

T 1. avluya çıkartmıt; hepsinin zencirleri-- es ım. 
- Teslim.. ni söktürerek serbest bırakmış; bun- Belçika da zecri tedbirleri 

T 1. ların yerine o derin zindana, yetmiş iki 
- es ım.. ilgaya karar verdı· Cemi1, sevincinden çıldırma derece- esiri yerleştirmiş: zindanın kapısını da 

sine gelmişti. Derhal azametli bir ton llmsıkı kilitlettikten sonra kapıya iki (Bqtarafı 1 inci sayfada) 
aJan sesi, şöy.lece yükselmişti: süngülü nöbetçi dikmişti. etmiştir. Mister Baldvin zecri tedbirle-

- Teslim olanlar, silahlarını bırak- Seyit Nasırın dairesinde araştırma rin ilgasına doğru gitmekten başka bir 
sın.. Ellerini yukarı kaldırsın.. Birer yapılırken; vaktile kimbilir hangi Os- çare bulunmadığını uzun uzadıya an
birer buraya gelsin. manlı kalesinden ele geçirilmiş bir san- latmış, hakiki zecri tedbirin harp oldu

Cemilin bu emrini, birer birer yere cağı da, askeri merasimle kalenin di- ğunu, halbuki kimsenin harbetmeğe 
atılan silahların, taşlara temas eden de- reğine çekmi§ti. gönlü olmadığı gibi İngiliz efkan umu-
mir sesleri takip etmişti. Ve sonra; bütün bu yorgunluklarını miyesi içinde de en büyük kısmın har-

Ayni zamanda Cemil: çıkarmak için, Meliha ile beraber, Na- be aleyhtar bulunduğunu söylemi~, bu 

M S ak M bh od yüzden kollektif emniyetin esaslı bir - anga r.. üngü t 1... sır e Ulun asına yerleşmişti 

Emrı'nı' vermı'ş.. Kasaturalar~ın tü O od d k' h l b" . . sarsıntıya uğradığını, fakat Milletler - a a ı atıra arını ırer bırer C · · • · l .. h ·ı b ] .. f. 
d M l'h 1 C ·ı h emıyetını ıs a ı e u zararın te a ı e-

fek namlularına geçirilmesin en müte- e ı aya an atan emı , o atıraları d'I w. • •1.. . . 
ak

. • ı ecegını ı ave etmıştır. 
vellitşakırtılar biter, bitmez; mangayı t ıp eden korkunç macerayı da hika- Bel ik kar 

d 1 . ç anm an 
(Süngü davran) veziyetinde, uvar a- ye ederken; Melıha çıldıracak derece· B "k l 20 (H .. ) B 1 'k 

d d · h . . . ru se , ususı e çı a 
rın kenarına dizm~ti. e erın eyecanlar hıssetmıştı. h"k.. t' A tedb' I h d u ume ı, zecrı ır er ususun a 

Nasır Mebhutun kalede en sona ka- . ~ıra, Meliha?ı~ başından geçenleri' fngiltereyi takibe karar vermiştir. 
lan sekiz adamını da bu suretle silah- hikayeye gelmıştı. . • Meliha, Nasır Milletler Cemiyeti Taraftarlan karan 
larından tee;rit ederek testim almak, Mebhutun adamlan tarafından nasıl Geri aldınnağa çalqacaldar 

bir kaç dakikadan fazla devam etme- yakalandığını anlattıktan sonra sözü· Londra 20 (AA) _ lngiltere hilkü· 
mitti. gerek bu adamların isticvapla- ne fU suretle devam eylemişti: metinin zecri tedbirlerin kaldırılması için 
nndan ve gerek yapı.lan taharriyattan - Beni, doğruca Nasır Mebhutun vermit olduğu karar, Lord Sesil'in bat· 
sonra; kale dahilinde ve bilhassa Seyit karılannın yanına götürdüler. Biraz kanlığı altında Searborough'da aktedilmiı 
Nbırın dairesinde artık teslim olma- sonra da kendisi geldi. Bana çok hür- olan Milletler Cemiyetine müzaheret birli· 
r.an hiç kimse kalmadığına kanaat ge- met gösterdi. Uzun uzadıya bir Seyyit ii konferansında tiddetle tenkit edilmiş· 

Haziran 21 

Kadıköy iskelesi 
Floryaya götürülecek 

Y enikapı, Samatya, Bakırköy, Y eşilköy ve Floryaya 
vapur if leyecek, aynca Eminönü - Topkapı - Flol')a 

otobüs servisi yapılacak 

Şmdlö Kadıköy iskelesi 

Kasım paşadaki havuzd• yapılmakta Bundan başka T opkapi yolandan 
olan yeni ve iki katlı Kadıköy: vapur is- geçerek Floryaya gitmek üzere otobüs 
keleai yakında yerine konulacaktır. servisleri ihdas edilecektir. 

iskelenin demir aksamı bitirilmi,tir. Floryadan trenin de geçtiiine aöre; 
Üç dört gündenberi tahta kısımlarının lstanbulun bu güzel sayfiyeef trea. va• 
inşasiyle uğraşılmaktadır. pur, otobüs ve otomobil gıDf bathca 

Şimdiki Kadıköy iskelesinin Florya- nakil vasıtalarının hepsine DTUflDUf 
ya nakledilmesi kararlaşbrılmıştır. A- olacaktır. Şehir mütehassıaı Pl'09t da 
kay idaresi Floryaya vapur itletecek - lstanbulun imarı planına Floryadan 
tir. başlaml§tır. 

Floryaya işleyecek olan vapurlar Is- Böylece Florya her türlü koafm ve 
tanbulun Marmara kıyısındaki bazı istirahat esbabını cami, belli ı.,lı bü • 
semtlerine ve bu arada Yenikapı ile tün nakil vasıtalarına malik ve ,.hrin 
Samatyaya, Bakırköy ile Y eşilköye de en yakın sayfiye ve banyo y.t al.c:ak-
uğrayacaklardır. tır • 

[ __ G_ö_r_en_,_b_il_e_n_v_a_r_m_ı_? __ J 
Ablamı arıyorum Kardetlerimi anyonDD 

12 sene evvel Gl- Romanyanın Sllistre vlllyettnln TllVüan 
rıtten çıkarak ev - kazasının Bellçsa. köyünden H1dftD cılulla

vel& Mersine, ora - rından İlyas kızı HallmeJi, AneJI " lııude
dan da İstanbula f1m o~lu Beytullahı Umumi ~ an
gelen BOaeyln kızı yorum. Bilenlerin bent haberdar *7 'r' ll-
Ha.tlce adında.ld zımdır. 

ablamı arıyorum. AJ'dm cea eTilule byu ella ..... 
Ben Meninden bil· 
Jiik annem Kiba -

_______ ,__, ______________ _ 
tirllmişti. kızı olduğumdan bahsederek, bir Türk tir. 

Cemil, o zaman doğruca Melihanm için gösterdiğim bu fedakarlıkların ba- Toplantının •onunda müstaceliyet kara- renin pnından ge-
yanına gitmit: onun ellerini öperek: na şeref vermiyeceğini söyledi. Ve rile bir takrir verilmiıtir, bu takrirde de· llyorum. Ablamın 

Rüştü Aras dün Fransız 
Başvekili ile göriiftl 

- Meliha r.. Biribirimize anlatacak, sonra: niliyor ki: şlşll taranannc1a 
çok şeylerimiz var. Fakat şimdi sırası «Birlik, hükumetin İtalyaya kartı tat· bir nde bulundu -

- Sizi, adım adım takip ediyordum. bik edilmekte olan zecrt tedbirlerin terke- tunu zannediyorum. Bilenlerin adresime bll
değil... Yalnız, sana şimdi kısaca şunu 
slSyliyeyim. İkinci defadır ki beni mÜt" Ve günün birinde, böyle bir macmeya dilmesini teklif etmeie karar vermit olma· dlrmelerlnl rica ederim. 

atılacağınızı da ümit eyliyordum. (). ~nı derin teessürlerle karıılar ve birlik a· Kaclıköyde: Riza pqa çep111'n4e Zl7a beJ 
kili vaziyetten kurtarıyorsun. Sana, ı b k ı rac1a Klltare nun için tam zamanında sizi ele geçir- ~a arını u arann geri a ınmasını temin aokalmda 1 Numa 

t-.ekkür ederim. dim. Şimdi, benim yanımda rehine ma~adiyle bütün meıruti çarelere baı vur· • * "' 
Demişti. la ak k l k Baba . maga davet eder.• * o r a aca sınız. nız, unamlık I 

meselesinden vazgeçinceye kadar be- talya I~~~- 329 lla RKardetumelln!!"j ::pal'*":.baslndan 
~da, Yanya ala11 kumand•nllima · d 1 --'--
Kumandam altmda b 

__ L ___ .M.ı.. . ___ nım yanım an ayrı mıya~ınız. I İstanbul R"""•e mektebine tabıdlt giden 
UJU111111 vnmı - Roma. 20 (A.A) - ngilterenin zec• ...., ... ,, 

paile, Niaır MebhUtun kalesi zaptedilmit- Dedi.·· Onun bu sözleri, benim üze- ri tedbirleri kaldırmak hakkındaki karan- tardellm Selmanoviç Btll9JD"andan 332 den-
.... Şu dakBmda kale, elimizdedir. Yetmlt rimde, çok ağır bir tesir husule getirdi. ·na raimen. ltalya Cenevreye delege yol- beri hlo bir haber alamadım. Kendlslnl bl
M eeir almm'fbr. Aailerdea bir tek maktal Azkalsın, babama bir mektup yazacak, .lamamak kararında ıarar edecektir. len ft tanıyanların adresime lıüdirmelerln1 
ftl'Chr. Kaleye yerleftİrİ)mek &sere acD.a ve onu fikrinden caydırmaya çalışa- Fakat zecri tedbirler ortadan kalkar dileriın. 
idil ..-ca.cla kuYnt söW.ame.iai Ye r.aktım. Bunu dütünürken, birdenbire kalkmaz. ltalya da, herhangi zecri tedbir· Birlıanı,ede Bitçi lladlr .,....De Bel

.. kuvvetin rirudunda da kumandam al- Nasır Mebhuta bir Neccab [1] geldi. ci devlete kartı humane bir vaziyet al· maDOTit 011• üdllllah. 

tmda bulunan Ölüm Mansuile NUır Melt- Kalenin içi birbirine girdi. Naaır Meb- makaızın mukabil zecri tedbirleri kaldara· • • • 
la6bm takibine devamana m6u•de e.til • hut derhal hazırlık emri verdi Ne caktar. 

• • iatirlaam lerim, efendim. ' ·•• Fruua &-ı.ı:a..a... !1--! 1!!---•- Batumlu Emnıllahı UIJOl'Um 
_, ey olduğunu anlamak için meraktan çıl- u=auılCll" uan ~ Batumlu Bmrullah ve 1sılm SilrmenlleJl 

Ölim Manpa Kumandam dınyordum. Nihayet, bir kolayını bu- Pariı, 20 (A.A.) - Fransa hüku - arıyorum. Bilenlerin beni haberdar etmeıe -
larak Naaır Mebhutun kanlanndan meti, Roma ve Londradaki büyük el • rint dilerim. 
sordum. çilerine kollektif emniyete riayet ettir- iatanblll Ortaköy Pişmı.olla llbk D da 

CEMiL 

Ce?'il; bu te~kereyi yazdıktan eon- _Türkler, hükumet idarelerini tek- ~e~ is~ih~a~ eden «um~.i tekli~e» i- Aslan oil• laemşiıed Patma. 

ra, Rızaya verdı: w ... lini değiştirmişler. Eski miskin ve aciz nı ~ıldı~~ıft~r.• ~ranaa hukumetı, b~ • • • • 

( 8attarafı 1 iaci ..,,...) 

Fransa Baıvekili M. Leon Blum tarafın. 
dan kabul olundu. 

Paris 20 (A.A) - B. T..ek R6ttU 
Aru. bu aabah hariciye namı M. l.oa 
Detbos ile görütmüttür. Nuu, k...U-ini 
öğle yemeğine alıkoymuıtur. S. ........ & 

nin mevzuunu, beynelmilel ~ tetkd 
etmiıtir. 

Ramea H.,'.el 
Blikret. 20 (A.A.) - BoP* kon

feransına iıtirak edecek olan R- My• 
eti apğıdaki zevattan mlirekkepdn 

D11 itleri bakanı B. Tattileııko, .-el 
kurmay bqkanı aeneral ~ Mil
letler Cemiyeti nezdindeki Rumea •d •eli 
B. Antoniade, Boiadar k ... a••nda 
Rumen delegeei orta elçi B. Cnıa..:o, 
Romanyanın Uhey elçiai B. P.U.. Ka.tri· 
ral Roaca, limanlr idaresi dlreldlw mia· 
vini 8. Mihalopol 

Memuriyetleri mahallinde • ' B. 
Antoniade ve PeHa dan p~ .... etie 
bütün diier azalan bugün ebpNlle lloa
trö'ye hareket etmitlerdir. 

Bükret. 20 (A.A) - M. T..-..o. 
bu aabah Montröye hareket etr'stll. - Riza r. . . Aşagıya, Nasır .. M~h~- hükumet gitmiş.. Yerine kuvvetli ve t~~lı!lerını hır .m?ddet . eonra ecnebı Anumı ve brcletlerinl SIJor 

~~ ahı~ına ın. Orada, Abdulbarınm cebbar adamlardan mürekkep yeni bir hukumetlere bı.ldırc:cektır. Aslen oırıt vlllyetınln 11anp Jmabaaı Ml- ••••••••••••••• 
guzel hır katırı vardır. O katırı, sana hükumet gelm~. Şimdi, Yemene ordu- Fransız teklıflerı şunlardır: llnoa köyünden hicret eden ft Dt - 325 •-

verdim. Derhal katıra bin; bu tezke- lar getirilecek.. imama mensup ve ta- 1 - 11 inci maddenin tatbiki halin- nelerinde Bursa vali muav1nllltne tayin' edl

reyi Zımara götür. Kumandan beye raftar olanlar, te'dip edilecekmiş ... de ihtilafta taraf teşkil eden devletlerin len İzzet beyin nezdinde bulmwı Süleyman 
teslim et t y h f d' • N"' M bh-'I. rey vermek hakkının nez'i, otlu Ahmedln kızı Feride, annesi Haticeyi, · marn a ya, e en ımız asır e u· 

Dedi. 2 - Milletler Cemiyeti azasının kardeşleri Ali, Hasan, Emine, Bana ve Fat-
ta emir vermiş: ~dakl ac1reae bU 

Riza, büyük bir sevinç içinde cevap kaffesinden alınabilecek ekonomik mayı arıyor. Bilenlerin aşa&• -
- Türkler kendilerini toparlama k 1 cllrmelerlnl diler ~rdi. • zecri tedbirlere iştira etme erinin is- · _ .. 

1 
_ 

1 
-• 

dan, biz derhel onlara taarruza geçe· .1 . baz d I I v f.. 1 .. k ' Alpulluda komurc _.e RTCoıı:ı:n 
- Emriniz.. Başım gözüm üzerine, k tenı mesı, ı ev et er cogra ı a a a- ) Feride 

""' d' Abd"lL ~ · · k lim. Sen, hemen. Zafir aleaine git. ları dolayısiyle süel zecri tedbirler ala-
ı asey ı... u oarının atırı, en aşa- O d 'h · ı.. t B d 'lt'h k * * • c.. .. • l ed Ev Sa , ra a cı at ı an e . en e sana ı ı a b'l' I 
1 , yuz rı)'a er. ger onu naya . ı ır er. S ita M·· ti" orum 

ed 3 M k .. k 1 ki d . u n urve any 
götürür, satarsam .. Bir defa değil üç erım. . . . - ınta avı arşı ı ı yar ım mı- Adananın Bahçe kazasında sıo tarihinde 
defa bile evlenmek mümkün olacak- Demış. Şımdı, hepimiz Zafir kale- sakları, coğrafi bakımdan alakadar o- Kadılık yapan Ömer Hul(islnln pnında İs-
ur. Allah, sizden razı olsun; yaseydi ... sine gidiyoruz. lan devletlerin iştirakleri keyfiyeti pe- tanbula gelen Sultan Mttnetl anyorum. 

Tezkerenizin bu akşam kumandan (Arkua var) şin olarak tesbit edilecektir. Bllenlerln aşatıdaki adrese bildlrmelerlnl dl-
beyin elinde bulunacağına emin ola- (1) Posta memuru • haberci • Yemen- 4 - Milletler Cemiyeti mukavele • lerim. 
bilirsiniz .. . Siz, hakikaten harikulade de, kabileden kabileye veyahut, telairden namesi, Fransanın harici siyasetinin ia&aabal K:umkaps Çadıroa &hlDed Çelebi 
bir adamımız; Yiaeydi ... Böyle, on bir bhilel .. laaber sötür-Jer. eaaı prenıibi olmakta berdevamdır. camii sokak 1 de Ali aba 

~lAÇ'AHA1ÇiNll 
1= ... KA.T 

•a1.i1• iiP~ :;::.i'.::::.~"'MSo" Pı:•I• 
DAi< 1 N D I ~ L N: 
BOTON OlKEYi HER GÜN DOlA~ll... 
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KUMBARA DESTEKTİR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgarf 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahlplarln• 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükif at 
veriyor. Mukafatlarm 10,000 Lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekilerek verilmektedir. 

Bu iki keşidenin her birinde 5000 lira, şu şekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birincig6 1000 Lira 
ikinciye 250 ,, 
10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 ,, 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 ,, 
175 ,, 10 onar ,, 1750 ,, 

Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

ikişer bin lirahklar: 
Diler beı keıldenln bar birinde Jalnız 

ı ktııre iki bin lira veriliyor. la ketldeler 
ber ıene Şubat, Bazlru, Temmuz, Bylll 
ve Birinci Kanan aylarının ilk glnlerl 
yapdmalıtadır. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

J - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü eczanesı ıçıb gerekli olan 
miktar ve müfredah şartnamesinde yazılı bulunan ecza açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 26/6/936 Cuma günü saat 16 da Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Komisyon odasında ihalesi yapılacakhr. 

5 - Muhammen bedel 3200 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 240 liradır. 
6 - Parasız şartnamesini almak istiyenler Daire müdürltığüne 

müraccaatları. (1309) (3231) 
-··--·---------------------

HEMORRON 
Ameliyatsız basu!lan tedavi eder tesiri katidir. 

SON POSTA 

Bunun için vO· 
cudurıuzu gOnet• 
ırıetmellılnlz 

~~-"8l 
~ . = 

.,sız olan "BARONIA" 
gOzelllk yaOını mutlak" vO· 
cudunuza aOrmenılnlz. 
"6 A R O N 1 A" sizi gOneŞ 
zlyalarının ızlırablı yzınık
hklarından lcoruduOu gibi, 
be,erenlze bOtDn fay
dılarını lbzıl eder. 

Banyolar v• 
ıporlar için 

elzemdir 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 • İdare merkezi 

letanbul ( Galata) 
Til.rklg•d•lcl ıabel•rl t 
İstanbul, (Galata, Yenicami ); 
İzmir, Mersin. 
Adana btlrosu 
Yananistondakl ıab•l•rl ı 
Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 111uamellb 
İstanbul ve galata şnbelerinde 

kiralık kasalar 

JUVANTIN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegane zararsız 

ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

'--------------~ 
Dr. A. KA TIEL 

(A. KUTIEL) 
Karaköy Topçular cadd11i No. 13 

Sayfa lf 

istanbul Tramvay Şirketi 
[ 1936 yılınJ.n 15 Hazirandan sonra ] 

Pazardan ba•k• gUnlerde gldlf • gell9 yaz programı 
No. YOLLAR İlk kalkış Aralık Dakika Sonkalklf 

10 Şişli· Tünel 5.40 5.40- 7.30 10 23.40 
7.30- 9.00 6 
9.00- 17.30 6 

17.30- 19.00 6 
Tünel • Şiıli 6,00 19.00- 24.00 10 Z4.0"0 

11 Şifli • Beyazıt 

Beyazıt • Şi§li 

12 Harbiye • Fatih 

Fatih • Harbiye 

12 a Harbiye - Aksaray 

15 

Aksaray • Harbiye 

Taksim • Sirkeci 
Sirkeci • Taktim 

().20 

7.02 

6.30 

5.45 

6.40 

5.57 

7.15 
7.35 

1 6 Maçka • Beyazıt 6. 15 

Beyazıt • Maçka 7. 00 

J 6 a Şi§li • Eminönü 6. 1 O 
Depo 

Eminönü • Maçka 6.40 

Maçka - Eminönü 7.05 

17 Şi§li • Sirkeci 6.25 

Sirkeci • Şifli 6.55 

1 7 a Mecidiyeköy - Eminönü 6.45 

Eminönü• Mecidiyeköy 7.17 

6.20 - 9.00 14 23.15 
9.00 - 17.30 21 

17.30- 19.00 12 
19.00 - 24.00 26 24.00 

6.30- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00 -24.00 

6.40- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30-19.00 
19.00 - 23.30 

7.15 - 9.00 
17.30 - 19.30 

6.15- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00-21.00 
21.00 - 24.00 

6. JO- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

l 7.30 - 20.50 

6.25 - 9.00 
9.00- 17.30 

17.30-20.30 

6.45 - 7.30 
7.30- 9.00 

17.30-19.15 

13 
7 
7 
7 

13 

17 
14 , .. 
26 

7 
7 

11 
8 
9 
1 

15 
ıo 

.ıs 
1 

13 
7 

8 
9 

24.00 

23.30 

22.50 

19.10 
19.30 

23.20 

6.S5 

20.50 

20.20 

20.00 

8 20.30 

21 18.4t 
21 
21 19.U . 

-----------------------------------------------~ 19 Kurtuluf • Beyazıt 6. 00 

Beyazıt • Kurtulaı 6.45 

19 a Şifli • Eminönü 
Depo 

22 

Eminönü • Kurtuluı 

Kurtuluf - Eminönü 

Beıiktq - Bebek 
Bebek - Eminönü 

Eminönii • Bebek 

Bebek - Beşİkblf -----
23 Ortaköy • Aksaray 

Akıaray • Ortaköy 

34 Beıiktaf •Fatih 

Fatih • Beıildaf 

32 Aksaray· Topkapı 

Topkapı • Sirkeci 

Sirkeci • Topkapı 

T opkapı • Aksaray 

3 3 Aksaray - Y edikule 
Y edikule • Sirkeci 

Sirkeci • Y edikule 

Y edikule - Aksaray 

3 7 Aksaray Edirne K. 
Edimekapı Sirkeci 

Sirkeci - Edirne K. 

Edirne K. - Aksaray 

6.05 

6.35 

6.57 

5.23 
S.45 

5.55 

5.50 

6.3S 

6.30 

7.10 

5.25 

5.40 

6.12 

5.30 
5.4~ 

6.17 

5.25 
5.45 

6.14 

6.00- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00-21.00 
21.00 - 23.55 

6.05 - 7.30 
7.30- 9.00 
9.00 -17.30 

17.30 - 20.45 

5.45- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00- 1.00 

5.50- 7.30 
7.30 - 9.00 

9.00- J 7.30 
17.30-19.00 
19.00-21.35 

6.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30-19.00 
19.00 - 21.20 

5.40- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00-17.30 

17.30- 19.00 
19.00 - 21.00 
21.00 - 24.35 

5.45 - 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00 - 21.00 
21.00 - 24.40 

S.45 - 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00 - 21.00 
21.00 - 24.25 

IS 23.10 
8 
9 
8 

15 
21 

15 
8 

13 
8 

23.SS 

6.43 

20.45 

20.IJ 

,15 23.40 
8 

,11-12 24.20 
8 

20 1.00 

ıs 20.50 
10 
ı .s 
9 21.35 

15 

1 o 20.4() ... 
9 

15 21.20 

8 
7 

,11 
7 

16 
20 

8 
7 

ı 1 
7 

16 
20 

IO 
7 

10 
6 
ıs 

20 

23.30 

24.00 

24.35 

23.35 

24.05 

24.40 

23.25 

23.55 

24.25 

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 

Güzel San'atlar Akademisinin Mimari, Resim, Heykeli., Fresık, Seram.ili, 

Afif, Mobilya, Şark tezyini san'atlar Şubesinin büyük yıllık sergisinin açıl· 
ma merasimi 23/Haziran/936 Salı günü saat 14,5 da yapılacaktır. Güzd 
aan'atlan sevenlerin gehneleri rica olunur. (3439) 
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SON POSTA 

••• 
tfiç bir soğuk hava dolabı 

FR iG • 
1 RE • 

1 DA kadar 

Mükemmel, kusursuz ve idareli değildir 

Halep orada 1•• •r,ın burada... Elektrlk ••rflyatını 
a•gart dereceye indiren ve FRIGIDAIRE'e mahsus 
olan I! K O V A T tertlbatll• arbk bUtUn aileler bir 
aoauk hava dolabına kavuturorlar. Bu idareli I' R ı .. 
G ı D A ı R E soluk hava dolabını gellp tetkik 
ediniz. Alacaıınız izahattan FRIGIDAIRE'ln bir IUka &9-

• r• olmayıp hakiki bir ihtiyaç olduıunu anhracaks,nız 

EKOVAT kompresörlü 1936 modeli 
Frigidaire Elektrik sıırfiyatıw azıımt 
derecede azaltrnııkJııruıo 

BOURLA BiRADERLER VE Ş0REKASI 
Galata, Hezaran caddesi - Beyoğlu, İstiklAI caddesi - Ankara, Bankalar caddesi - lzmir Gazi bulvarı ve SA TİE'nin bütün ıubelerinde 

............................................................................................................................................................. , 
;ı HiLMi ZIYA ÜLKEN~------~ 

1 y i R Mi N curn AS'iRrl: 
FiLOZOFLARI 

1 Bugünkü felsefeye genel bir bakış - İn asyoo.all.t: felsefe : Emile Boutroux, Emile Meyerson -
Pragmatizm: W. James, John Dewey, F. S. Sebiller - Henri Bergson, Maurice Blondel - XIX 
uncu asır idealizminin mukavemetleri : Benedetto Groce, J. M. Baldwin, Marburg mektebi ve 
Cassirer - Simmel, Le Senne - lngilterede yeni realizmin tekamülü : B. Russel, Alexender, 
Wbitehead'in realist felsefesi, Ruyer - Phenemenologie : Husserl, Max Scheler, Emile Lask, 
Nicolai Hartmann, Martin Heidegger - Mathematik felsefesi : Hilbert - Fizik felsefesi : 
Ernest Mach, Einstein Amprizm logistik: Wiener Kreis, Schlick, Frank, Hans Reichenbach -
İdealist fizikçiler : Eddington, James Jeans - Biyoloji felsefesi - Sosyoloji felsefesi - Materializme 

Büyük kıt'ada 20 forma ve 24 resimle. Fiab 275, cildlisi 300 kuruştur. 
KANAAT KiTABEVi 

Son Posta Matbaaaı 
NC§Tiyııt MüdilrU: Sellin Rnsıp 

~lcriı & ~~ ~ Raa•Pı Ji. ~tfl 

HOLANTSE BANK üNi ~: 
K ""°"'~ A.KÖV- F>..A...L '°"S 

ELVERiŞLi ŞARTLAR 

[~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için 50 ton mazot tartnamesi mucibince 10/VD/936 

tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de pazarlıkla satan alınacaktır • . Ver • 
mek isteyenlerin fartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık için de ta· 
yin olunan gün ve saatte% 7,5 güvenme paralariyle birlikte levazım ve mü· 
bayaat şubesi Müdürlüğündeki alım Komisyonuna müracaatları. (3436) 

'---• BAŞKA YERDE 

İpekli, jarse, bez, yazlık mhhi 

çamaşır takımları, çocuklar için 

gömlekler ve banyo 

havlularının her cinsi 

İstanbul, Sultanhaınam No. 2'-4 
Beyoğlu, lstikll\l caddesi No. 876, 

Bursa, Uzun C!_.1ll No. 98 
ŞUBEMlZ YOKı uR 41m _ _, 


