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Sene 6 - No. 2120 - CUMARTESi - 27 HAZİRAN 1936 idare itleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 Kurut . . ' 
Cemiyeti Akvam • 

yerıne lngiltere· .labinesi dün 
Boğazlar işini görüştü Avrupa devletleri birliği 

.Fransızlar, Kon/ eransın güç Bugün Cenevreye giden Fransız 
netice vereceğini söylüyorlar Başvekilinin götürdüğü plin 
Montrö'de gelecek umumi içtima ancak 

6 Temmuzda aktedilebilecek, 
teknik komite çalışıyor 

lngiltere Bogazlar hakkında yapılan müzakereler 
vasıtasile İtalya ile yaklaşmıya imkan bulabilecekmiş 

· 1 - --IHabeşisfan, Milletler Cem{getinden 
,..,..~~-~ çıkarılıgar, Fransa ile lngiltere 

bunun için uyuşmuşlar 
Konsey dün toplandı, Milletler Cemiyetinin 

hakkında uzun münakaşalar oldu 
Cenevre 26 (Hususi) - Mil!etler 

Cemiyeti konseyi bugün İngiJt,..re dış 
bakanı Mister Edenin başkanlı~ı altın
da toplandı. Habeş • İtalya davasının 
Asambleye havalesi peşinden kararlaş· 
tırılmıştı. 

Fakat Habeş - İtalya davası yüzün-
Baldvin den ortaya çıkan Milletler Cemiyetini 

T •ı • B k .
1
. islah meselesi birdenbire kendini göı -

ıngı ız aşve l l terdi. 

D •• • ~ /: Şili murahhası bir takrir vererek un ıstı, a memleketinin doğrudan doğruya ve-

Ed ~ • • •• l d • ya bilvasıta alakadar olmadığı bir ta -
ecegını soy e ı kım meselelere karıştırıldığım söyle -

ıslahı 

Londra, 26 (Hususi) - Mister di ve bu meselenin halli ile Milletler 
.. Baldvin bugün Kembriç üniversitesin- Cemiyetinin islahı lazım geldiğini an· 

de söylediği bir nutukta çekileceğine i- lattı. Buna karşı Sovyet Rusya murah
şaret etmiş ve Kembriç üniversitesi ile hası Litvinof Milletler Cemiyetini islah 
gelecek yıl, ayni şekilde kar~ılaşmayı ( Devnmı 1 O uncu sayfada) Fransız Başvekili M. Leon Blum Murahhaslar sesli sinema maki nesi önünde konuıurlarken 

M ontrö koni ı..mii.z'pkerelerinin birinci af hasını dün tamam· 
ladığı ve murahhaBlflr Cencvrede yapılan toplantılara iıtirak et· 

tilderJ için dün Montröden mühim bir haber gelmemiıtir. Gelen ha· 
berler, ilk müzakere devresinin neticel~ri hakkındadır. Konferansın ilk 
ıalhasından elde edilen neticeler ikinci safhanın naııl baılayacağı 
hakkında fikir vermektedir. 

cr=ı~:=;::~~============:::::ıı:::========ı:= ummadığını anlatmıştır . • 

Baldvinin istifa edeceğini, yerine 'z· mı•tte on yedı• ko••yıu•• 
maliye nazırı Çemberlaynın geleceği ~ 
bir müddettenberi söyleniyordu. Bu 

nutukla istifa meselesi ilk defa olarak tevkı·f edı.ldı· 
~ayia hududunu aşmış bulunuyor. 

Birinci aalhada Boğazların tahkimi eıaı itibariyle umumiyetle ka
bul olunmuıtur. Fakat bu iıin beyrıelmilel bir anltqma ile baıarılma· 
ıı için Japonya ile Ru•ya ve Rusya ile lngiltere araıındaki anlaıama· 
ma.zlığı bertoral etmek lazım gelmektedir. 

· Umumi içtima ancak 6 Temmuzda olacak 

Bir Ermeni alimi 
ilim dünyasını şaşırtacak 
keşiflerde bulunduğunu 

söylüyor 
Montrö, 26 (A.A.) - Anadolu ajansının sureti hususiyede gönderdiği Çok yakın günlerde, şahsiyata döküle-

muh~birinden: {Devamı l O uncu sayfada) miyccek bir ilmi münakaşaya şahit olacak 
g ibi görünüyoruz. (Devamı 1 O cu sayfada) .................................................................... -.. . . . . .. ... ·~ .... .. ... ,., .... . . .. -· ·-"Son Posta,, Montrö'de Yeni tefrikalanmız 

Konferans koridorlarında Gavur Mehmedin 

ı .. d .. J • • • yeni maceraları 
ne er gor um, ne er ışıttım bü.~~ ~-=·.~::.~ir.~;;::;:::'~:: 

Mehmet o zaman da söylediğimiz gibi 
hayal mahsulü bir tip değil, memleke· 
timizde polis ismi meydana çılanadan 
tebdil namı al:ında sivil polislik yapl\n 
hakiki bir simadır. Son gÜnlerde bu· 
nu ispat ve Gavur Mehmedin bilmedi
gunız maceralarını anla.tan pek 
mühim vesikalar elde ettik. Bunlnu 
yarın nep-edeceği:z:. 

Titulesku ilk toplanhdan sonra büfeye giderken, 
•'Birinci boğaz meselesi fi'len halledilmiştir, şimdi 

sıra ikinci boğaz meselesindedir,, diyordu 

Fansız Baş delegesi Poı' Boııkur nutkunu söylerken 
Montrö, 22 (Hususi surette giden ar ·ı ce.lsesi kapandıktan sonra elden ve ~ilden, 

kadaşımızdan) - Tevfik Rüştü Arıııs ile mılli ve yabancı, kucak kucak tebnk top· 
Mencmencioğlu konferansta ilk. aünün ilk (Devamı 3 üncü sayfamızda) · 

ı 

Şarlok Holmesleıri, LO"koklaı'ı ve 
bunlar gibi bütün hayali dedektifleri 
gölgede bırakan Gavur Mehmedin ye
ni mnccrnlarını merak ve heyecanla 
takip edeceksiniz. 

orsanın kızı 
Yazan: Kadircan Ka/lı 

Tüılk denizcilik tarij'a)nin harikula· 
de !kahramanlık sayfalan111 kuvvetli 
bir aık ve macera mevzuu içinde anla· 
tan bu romanımız da okuduğunuz tari-
bi romanlann en güzeli olarak hafıza· 

, nızda y~ edecektir. 

Pek yakrnda 
-·-·-

Otuz bir köylü de müşevvik ve muharrik olmak 
suçu ile nezaret altına alındılar 

lzmit (Hususi) - Kollar köyünde muhalefet etmiş, bu yüzden başlryaf\ 
müessif bir hadise olmuş, bir ilam teb- hadise gitgide büyümüş ve nihayet bu
tiği için köye giden bir icra memuru radan köye 2;) jandarma giderek hadi .. 
ile bir jandarmaya köy ihtiyar heyeti (Devamı 8 inci sayfada) ............................................................ 

Güreşcilerimizin yeni 
parlak bir zaferi 

ve 

Dün gece Almanları 7 - O mağlup ettiler, müsabaka
ların dördü tuşla bitti 

Meninli A1Unet rakibinin ıuıtma , .. ıetirirken (Yazısı 8 inci sayfada) 



2 Se •fa ) SON PÖST'A 
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'-=-----~~-=-:~~--------------------------------------Resimli Makale il Felaket anında il 

idare adamı 

._ ____ Yauo: Falih Rıflcı Atay --E ski Mülkiye, şimdiki adı ile, 
Sıyasal Bilgiler Mektebi belki 

bu sene sonunda Ankaraya geliyor. Bu 
mektep, müşterek bir ders programın
dan başka, üç ihtısas şubesi için ayrıca 
bir takviye programı ile çalı~maktadır: 
Siyasi şube, idari şube, mali şube! 
924 de 4 l olan talebe sayısı, 9:l4 de 
147 idi. Mektebe son dört sene içinde 
on sekiz kız talebe de alınmıştır. 

tarihte muazzam hamleler yapt~D'. • 
Memleketimiz ıçın idare adamı, 

çok eski zamanlardanberi esas refor • 
ma meselelerinden biri idi. idare ada -
mı, Türkiyede hazır bir mekanizma 
içinde cari muamelatı görmeğe 
memur, bir bürokrasi adamı değildir: 

İnsanlar büyük feliket ve büyük saadet anlannda birletir
ler. Bu balomdan biİyiil feliketlerle büyük saadetler insan 
kalabalıklan üzerinde aJDİ tesiri yapar. 

Felaket inında bu feliketten kurtulmak için öteki insanlar
la elele vermiyen ve yalnız kendini kurtarmaiı dİİfÜDen a -
dam sürüden aynlmlf koyuna benzer ve kurdun aizma her
kesten önce düter. 

Eğer aaadetlerde olduğu kadar feliketler de imanları bir tek 
kurtuluı ümidi etrafında birleıtirmeseycli bqeriyet ilk fırtı. 

nayla darmadağın olurdu. 

Bilakis, Türkiyenin bütün kalkınma ve 
inkişaf davasında mahalli faaliyetleri 
tanzim eden bir rehber, bir fiil ve ha
reket adamıdır. Hele merkezden bi -
raz uzak yerlerde her şey, en küçük 
beledi faaliyetler bile onun fikri terbi -
yesi ile iş kabiliyetinin klavuzluğunu 

Büyük felaketlerden müıterek kurtulut ümidi, insanlara 

Büyük saadetlerde ka1abalığm sevincine katılanuyan adam 
nasıl ürkek ve basta bir ruh taııdığuu isbat etmit olursa, bü
yük feliketlerc:le yalmz kendi kuıiulUfGDU dÜfÜnen insan sade 
bir basta değil ayni zamanda korkak bir alçakhr. 

(söz ARASINDA 
beklemektedir. 

411 adamı 
Keserek giyen 
Kabile reisi ~ 

. __ , _________________________ _ 

HERGüN BiR FIKRA 
ihtiyarına bırakmış 

Bizde bir idare adamının sicilli, ev
rak ve muame1e işlerinin düzgünlüğü 
ile değil, bulunduğu yerin umumi ha
yat ve bayındırlık manzarası üzerin -
de müsbet ve gözle görünür değişiklik- Mefhur banker Roçild bir sün Y•· 
ler yapıp yapmadığı ile ölçülebilir. uhaneaincle otururken, kapıdan içeri-

Memleket eski devirde, fikri terbi- ~~ üstü baıı temizce bir delikanJı gir-

yesi olmıyan faal'lerin hemen bir yıkıcı 
ihtiyacı hissettiren yapıcılıkları ile, fi'il Roçild bu ziyaretlere alıtlundı. Her cin, aenç ve ciizel biricik kızma bir 
ve hareket adamı olmıyan yüksek mek çok talip ve yahut ki kendisinden para 
tep mezunlarının meskenet ve atale - kopannağa ıelen bir çok açık gözler 
tinden mütecasir olmuştur. selirdi. 

Devlet, köye kadar gitmedikçe, kö- Roçild bu defaki ziyaretçinin bun-
yün en küçük ihtiyaçları ile uğraşma - lardaa biri oldajunu tahmin ederek: 
dıkça, her şey yerli yerinde duruyor. - Niçin ıeldiniz? diye aordu. Be-
Devlet köye kadar gitmek için, bir ta- ni Wal etmeyiniz .• çünkü pek çok itim 

Bügük ikramiyesi 
Ölüm 
Olan piyango 

l . 

J 

lum ihtısas adamları ile takviye edilmiş ••· MabadUUD baca söyleyin: 
o1an, idare adamından istifade edebilir. Kmau mı iatiyonanu:a, )'Oksa para- Amerikada Masatoaette mühim bir 
Fakat bu idare adamında sevk ve tan- mı? piyango tCitip e<lilmiş. Fakir bir adam 
zim edeceği faaliyetler hakkında umu- Delikanlı, ıayel sakin bir tavırla: terhin etmiş olduğu evin faizlerini na-
mi malumat ve fi'i] ve hareket terbi • - Siz bilirainiz! dedi. Hanaiaini is- sıl ödeyeceğini düşünürken, kendisine 
yesi olmak lazımdır • Afrika yamyamları arasında tetki - ~ onu verin. lhtiyannua INrakı- gelip, büyük ikramiyeyi yani 50 bin do-

Sıyasal okullar mektebine talebe katta bulunan bir ilim heyeti Londra- yorum! lan kazandığım töylemişlcr. Fevkall -
liselerden geliyor. Onun programını ya dönmüıf ve tetkiklerini bir rapor ha- • ıt de memnun olan adam derhal bankada 
biliyoruz. Siyasal okullar mektebinde linde neşretmiştir. Termomelernin borcunu ödemeğe gitmiş, borç tesviye 
sekiz türlü hukuk dersi ile, iktısat ve Bu rapor çok alaka vericidir. Yuana Tarihi edilmiş, fakat adam nenin önünde 
iltatistik, maliye ve coğrafya dersleri - Naro ismindeki bir kabilede görül - Havanın sıcaklık veya soğukluk geniş bir nefes aluken duyduğu heye. 
vardır. Mektep Ankaraya gelirken, ida- düiüne aöre kabile ba,kanı Tia - Kora derecsini ancak iki yüz senedir ölçü _ candan dolayı eektei kalpten ölmüt-
re fUbeaini, belki bu derslerden bir kurban edeceği insanı bizzat kesermiş yoruz. Thermometre denilen alet ancak * * * 
kısmını hafifleterek, belkı' ayrı ı·ı~ve _ ve şimdiye kadar 417 tane insan kese- 17·3 d d'' ·· ·· d k" B11htı,ın ne oldulunu •nlan11ra11 .... :>. e unya yuzun e ı sıcak ve so-
lcrle, bu memleketin idare adamlığı - rek fişte kebap etmiş. ğuğu ölçmeğe yaramıştır. hUkGmdar 
nın muhtaç olduğu kabiliyetlerle ci- • * * O tarihten otuz sene evvel lngiliz A vrupanın bir çok memleketlerin -
hazlıyacak bir proğram islahı yapmak Y•terlo harblaln -n•I devrlr•al fi.7.ikçisi Fahrenheit'in civa derecesi de bahşiş usulü çok suüatimale uğra -
lazım olacaktır. 19 Haziranda Jnailterede Vaterlo vardı, alkollü derece de bilahare ke~- mıştır. Onun için şimdi de bir aksüla-

Bclki muayyen zamanlarda bu #U- ~uh~r~beaini~ tenci devriyesi tes'it c- fedildi. mel uyanmış ve lüzumsuz yere bahşiş 
be talebelerini, sık sık dolaştırmak, zi- dılmıştır. lngıltere matemde olduğu Fakat bunların hiçbiri ile hava te- vermiyelim, denmiftir. 
ıaat, köy hayatı ve ürbanizm meselelc- için bu sene merasim Windson sara - bccldülleri ölçülemedi. Onun için eski Mesela sizi taksi ,oförü paranız mu
ri ile yakından ilgilendirmek, onları yının bahçelerinde yapılmamış, içeri - tarihlerden bahsederken filan sene 80_ kabilinde alıp bir yere götürür, inece
ihtısas memurlarının işlerinden daha de yapılmıftır. ğuk oldu, ortalık dondu, yahut fi!an ğiniz zaman kapıyı açar ve taksi ücre
iyi anlıyacak ve onlann mesailerine, Bu meyanda Wellingtonnun da bir sene hava pek !ıcak oldu dendiğini tinden başka aynca para ister. Bah,i -
toplu olarak, daha iyi rehberlik edecek heykeli dikilmi' ve resmi küşada o sü- duyduk. Fakat derecei harareti hıçbir ~in bi~ .türlü ~anasını anlamayanlar: 
bir surette kabi.liyetlendirmek gereke- lalenin varisi çağırılmıttır. zaman öğrenmedik. dan hın de lngiJtere tahtına oturan Bı
cektir. Merasime beş dakika kaldığı halde . 1753 de ölçülmeğe baslayan tcbed- rinci Jorjdur. Aşağıda okuyacaklarınız 

Onlar mektepten çıktıktan sonra, dük gelmemiş ... Davete icabet etme - dülatı havaiye ancak 1846 da yazılma- onun ağzından c:liıılenmiştir: 
faal bayat nizamını d~ği,tirmek husu- mek, dükün bütün hukukundan iskat ğa başlanmış ve Pariste 17 temmuz H Tahta çıktığımın ikinci günü idi. 
sunda şevkli ve hara?etli fikirlerle, in- ~ilm~sini mucip ol~rmuş.. A_da1?~ - 1 !)04 de en sıcak gün olarak tesbit e- Pencereden bana ait olduğu söylenen 
kılabın piyonyeleri gibi, hizmet başına gız nıhaye~. son d~kıka~ ~etışmış ve dilmiştir. Hararet gölgede 42 dereceyi mükemmel bir bahçeyi ve içindeki ha-
gjdecekler, kendilerini masa karşısın- ~ayatınca öcleyemıyeccgı hır kabahat bulmuştur. vuzlarla dereleri ıteyrediyordum. 
da kalmaktan rahatsız eden iç ateşle- ışlemekten kurtulmtıf. O sırada bir çocuk bizim bahc;enin 
ri, halk ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların • • • Anj'ındır diye bir zengine satmış kahyası tarafından gönderildiğini aöy-
tatmin çareleri hakkında malumat ve Kurnea bir doleadıncı Meğer kilise modern mimarinin mah ~ ]ediği ve benim bahçedeki nehirden 
ameli tedbir kudreti ile zenginleşmiş Avusturyalı kurnaz bir dolandırıcı sulü imiş. Bunu alan adam Aınerika - tutulan bir balık getirdi. Mabeyinci ço-
bulunacaktır. kendisini etrafa evvela ressam diye ta- da gösterdiği mütehassıslardan anla - cuğa ~fimle mütenasip bir hahfiş 

Yeni mektep, Ankarada, idare ada- nıttıktan sonra, kötü l.ötü tablolan sa- mış, ve derhal Avusturyaya müracaat vermemi söy)eyiace ben de verdim. 
mının bu bakımdan terbiyesi ıçm en tın alarak onların altına meşhur res - ederek dolandıncıyı tevkif ettirmiştir. Fakat bunun aebebini de anlamadım. 
elverişli ~i!._ muhit bul~or demektir. samların imzalarını atar ve Amerikalı Dolandırıcı bu suretle kazandığı para- Kahya maiyetimde hizmetkar, bahçe 

Bir le• kahreme•u antika meraklılarına satarmış, hatta ]arla satın aldığı evinde yakalanmış - benim, nehir benim, kendi balığıma 
Doktorlar ve fen adamları tecrübe- yarım kalmış bir kilise resmini Mikel tır. bir de üstelik niçin para vereyim?n 

lerini hayvanlar üzerinde yaparlar. Hiç r '\ 
biri, tehlike ile karşı karşıya gelmek is- İ s T E R t N A N i s T E R i N A N M A ! 
tcmez. Son gelen "gazetelerden öğre -
niyoruz ki Varşova üniversitesi kim -
ya hocalarındai profesör Stryzowski 
keşfettiği bir panzehir hakkında izahat 
verirken oturmuş ve bir insanı öldü -
rebilecek süblime miktarının beş mis· 
]ini yutmuş. Arkasından da ilacının te
sirini göstermek için k~fettiği pan -
zehri içmiş ve hiç bir ~ey de olmamış. 
Gazeteler onun bu hareketini takdirle 
lı:.artılamaktadırlar • 

Evvelü ıece S.bpuarmda Osmamn ıuinosunda sarİp 
hir vak'a olmuftur. R....,.t memurlarından 417 11111111....ı. 
rüsumat memuru bu psinoda rakı içiyonnuı. Bir araLk pek 

aarbot bir halde olmuma rağmen pzinoda çalıpn Mebrure
Jİ yanma çailmuf, urtınclaki lurbnm kaçak olduğunu ıöyle-

mİJ ve muayene ~ illemİftİr. 
Betiktq sulh mahkemesi mühafirlerinden AbdulWI da o 

sırada ayni pzinoda rakı içifonmlf, ,- +at uwm ~
mamn bu hareketine ve bçakçdlk -.... ~ bra bıW
muına kmmt n yerinden kalap Sil JW m tobt .._. • 
mUflur. Tabii bu bereket riilumat amw bama clo • 
kanmut. o da tabancasına sardımt, D 9 ,.S bqnaJa, Süle7· 
man da tabanca ata ata arkasından kovalamaya baılamlJbr. 
Na.ayet adile mabal&ne polisler yetifwitler Ye ~ me
manmu ~ablamqlardll', 

İSTER lNAN 1STER İNANMA! 

Haziran 27 

r 
Sözü Kıs ı 

Haydi/ Ucuz, ucuz! • 

!rmel Talu 

F en, terakki, tekamül, yenilili, 

kolaylık ve emniyet asrındayız!. 
Yangın ve zelzele gibi afetlere karşı 

medeniyet betonarmeyi icat etti. Ok .. 
yanusların dalgalarını Normandi ve 
Kvin Meri ayarında gemilerle yendi. 
Otomobil, tren, otobüs, tayyare gibi 
nakil vasıtalarını en metin madenler • 
den yaptı. 

Gene de bunları kafi görmiyerek, 
yıldan yıla tekamül ettiriyor, sağlam • 
)aştırıyor. Geçen senenin modeli bu 
sene köhne sayılıyor, rağbetten düşü. 
yor, mü~teri bulmıyor. 

Fen, terakki, tekamül, yenilik, ko .. 
laylık ve emniyet asrındayız t.. 

Bu asırda yaşayan insanlar canlari
nın tadını, rahat ve huzurlarının kıy
metini biliyor ve bunları emniyet aı. 
tında bulunduracak esbap anyorlar. 

Lakin her kaidenin bir istisnası ol· 
duğu gibi, bu insanların da müstesna
sı var: O da bizler 1 

Biz, vapurun köhnesine, otobüsün 
çürüğüne, taksinin bozuğuna, kayığın 
müvazenesizine biner ve Ermeninin 
dediği gibi: « Tmmayızh> •. 

Ba!lka yerlerde vapurlar, çarpışır da 
batar: Bizde, kapaklanır! Başka yer
lerde otobüsler, otomobiller daha zorlu 
vesait tarafından çiğnenirler: Bizde, 
şahı kırılır, heni tutmaz, devrilir!. 

Londradan, Berlinden, Paristen vaz 
geçtim; lzlandanın paytahtı olan Rey
kiyavik' de, Hayti'nin merkezi bulunan 
San Domingo'da hatta gayri medent 
diye istilaya ugrayan Adisabeba'da 
tramvayın yoldan çıktığı vaki değil • 
dir. Lakin fstanbulda .• bu, her günkü , 
alelade bir hadisedir. 

Sebebi: Biz, vapur alırken, köhne
sini, otomobil alırken ıskartasını bil • 
hassa arar ve buluruz. Ray döşerken, 
yol yaparken, bina kurarken de ucuza 
çıkartmağa bakanz. 

Zira, bizde insan canı ucuzdur .. be
davadır.. kökü sudadır t 

Değilse bile, son zamanlarda sık sık 
tekerrür eden kazalar bu kanaati veri-. 

---···-·---·· .......... -... · .. -······· il 

Biliyor Musunuz 7 
1 - Kumw, ye§il. beyaz -ve beyazın 

ortasında sağ eliyle bir kılıç tutan aslanın 
sırtı.nda güneş olan bayrak hangi milletin 
bayrağıdır) 

2 - Pariıteki Bastille kalesi kaç sene· 
sinde 'kimin tarafından yapılmağa baılan

dı, kaç senesinde ikmal edildi) 

3 - Şilinin nüfusu ve mesahai sathi· 
yeai ne kadardır) 

4 - Cook kimdir) 

(Ce.aplan ,...) 

* 
(Dinlrii SaaDerin Cenplan) 

- Boğaziçinde dört hisar vardm 
Bojazkeaen (Rumeli), Güzelce (Anado
lu), Anadolu kavak. Rumeli kavak hisar
ları. 

2 - Boğaziçinin en dar yeri hisarlar 
arasıdır ve tahminen 54 metredir. 

3 - Haliçte ilk köprü İstanbulun 90n 

muhasarasında Fatih Sultan Mehmet tara
fından fehrin zaptı için kurulmuştur. 

4 - Vaniköyüne dördüncü Mchmedin 
bocaaı olan Vani Mehmet efendinin bura
da bahçesi bulunması dolayısile verilmiştir. 

S - Boğaziçinin sularını kııbaçla dövır 

düren lran hükümdarı Serhasdır. Yunan 
seferine giderken kurdurduiu köprüyü 111-

ların yıkmasına kwmıtır. 



...... :
Filistin de Araplar İngilizlerle 

beş saat çarpıştılar 
~- -~- -~~ 

Müsademe çok şiddetli oldu; ngilizİler bir subay ile 
birkaç asker kaybettiler, Telefon hatları kesildi 

Londra 26 (Hususi) - Filistinde va-ı maktadırlar. 
z1yet gittikçe bozulmaktadır. Bugün Nah· Kudüs, 26 (A.A.) - Filistinde ger-
lusta Araplarla İngiliz askerleri arasında · . d k d' 

, .. gın vazıyet evam etme te ır. 
şiddetli bir muharebe vuku buldu. Musa- . . .. . 
deme beş saat sürdü ve İngilizler bir kaç T edhışçıler Kuduse su ısal ~den 
zabit ile bir kaç asker kaybetmişlerdir. yolları bozduklarından, Kudüs susuz 

Araptedhişçileri telefon hatlarını kes· kalmıştır. 
rneğe muvaffak oJmuşlardır. Askeri kuv· Londra, 26 (A.A.) -Avam Kama
'Vetleri bunları pusuya düşürmek için çalış· rasında, komünist meb'uslardan Gal-

Uyuşturucu maddeler 
ticaretine karşı tedbirler 
Uyuşturucu maddelerle mücadele mukavelesi, Ame
rika hariç, 23 devlet tarafından Cenevrede imza edildi 

legherin hükfunetin Filistinde serbest 
ve müstakil bir Yahudi milleti vücuda 

getirmek niyetinde olup olmadığı şek
linde sormuş olduğu bir suale cevap 

veren Ormsby'e göre şöyle demiştir: 

«Filistinin Araplara ve yahut Yahu
dilere ait olduğuna dair hiçbir metin 
yoktur.» 

Bükreşte 
Toplantılar 
Yasak edildi 
Bükreş, 26 (A.A.) - Yahudi demok

ratların gazeteleri olan Adeverul ile Lup
.ta, Rasistler tarafından yapılan ifratkara· 

Cenevre, 26 (A.A.) - Afyon kon- uyuşturucu maddelerle mücadde ala- ne hareketleri protesto etmektedirler. 
feransı, toplanmıştır. Amerika birleşik nında geriye atılmış bir adımdır. Adeverul, zorla milli hıristiyan partisi 
llevletleri, uyu~turucu maddeler tica- binasına götürülmüş ve orada kendilerine 
µ T Cenevre, 26 (A.A.) - Amerika işkence yapılmış olan bir takım kimselerin 
ll'etinin önüne geçilmesi için yapılan birleşik devletleri müstesna 23 devlet fotograflarını ve isimlerini ne~retmiştir. 
~eni mukavelenameyi imzadan imtina uyuşturcu maddelerle mücadele hak - Polis, bütün umumi toplantıları mu· 
eylemİ!Jtir. Amerika birl~ik devletle - kındaki mukavelenameyi imzalamış - ,vakkat surette yasak etmiştir. 
tinin fikrine göre, bu mukavelename, tır. 

Amerikada 
Reisicumhur 
Seçimi 

----
Demokratlar Ruzvelti 

tekrar namzed ilan ettiler 

Yunan kralı 
Atinaya dönüyor 
Kral hudutta Yunan, Yu
goslav subaylarile birlikte 

yemek yedi 

Nevyork, 26 (Hususi) - De- Atina, 26 (Hususi) - Kral Yugos-

Almanya - İtalya 
Berlinde hava seferleri 

mukavelesi imzalandı 

Berlin. 26 (A.A.) - ltaiyan hava 
bakanlığı müsteşarı general Valle ve 
İtalyan sivil tayyarecilik şefi general 
Pelligrini, alakadar Alman makamları 
ile bir anlaşma imzalamışlardır. On 
sene müddetlik bu anlaşma mucibince 
İtalya ile Almanya arasında hava sey
rüsefer hatları tesis olunacaktır. 

mokrat kongresi, Cuınur Başka.-. lavya - Yunan hudut muhafaza kıt'ala
bğına gösterilecek namzedin se- rını teftiş ettikten sonra Se1aniğe dön
çilmesi için ananevi iki sülüs müştür. Kral hudutda bulunduğu sıra-
ekseriyet yerine sadece ekseri- da öğle yemeğini Yunan ve Yugoslav Almanya, lngiliz sualnamesine 
yet temin etmiş ve seçim prog• subaylariyle birlikte yemiştir. 
ramını tesbit etmiştir. Kral cumartesi günü bir torpido ile cevap veriyormuş 

Dış siyasa hakkında, program, Atinaya dönecek, yakında Mora ve Paris, 26 (A.A.) - Matin gazetesine 
~avaşa mu~alefet, bit~rafl~k! Tsalyada seyahata çıkacaktır. göre, B. Hitler, dün Almanyanın Pari9 se-
komşu Amerıka devl~tlerıle ıyı yeni matbuat kanunu ,lirini kabul etmiştir. Jyi haberleı: almakta 
komşul~k münaseb~tlerı. Atina, 26 (Hususi) _ Hükfimet ,bulunan mahafilde dolaşan şayialara göre 

Denız kuvvetlerı muahede hu· . b' tb t k h l k Alman hükumeti, İngiliz aualnamesine ve· 
d ti d • · d t t 1 k h yem ır ma ua anunu azır ama -

U arı aıresın e u u aca , a- d receği cevabı pek kısa bir zaman içinde 
va kuvvetleri çoğaltılacak ve ordu ta ~r 'y l d" .. ·Londraya göndermeğe karar vermiştir. 
makineleştirilecektir. Bu unan vapuru kaya ara Uftu · 

Bugün M. Roosveltin intihabı Atina, 26 (Hususi) - 9000 tonluk Göring Göbels Atinayı ziyaret 
yapılmış ve kendisi namzed ilin Hirisopolis vapuru Madagaskardan ' d ki 
edilmiştir. dönerken kayalara düşmüştür. Vapu - e ece er 
Boksör Şmeling Berlinde 
Hükümet erkanı 
Tarafından karşılandı 

Bertin, 26 (Hususi) - Meşhur bok
ı6r Maks Şmeling tayyare ile geldi ve bü
yük bir kalabalık tarafından karşılandı. 

Şmeling'i karşılayanlar arasında hükUınet 

erkim da bulunuyordu. Propaganda nazı
n, Alman boksörünün zaferini kutlulanıışlır 

ffariçte mevduatl bulunan 
Fransızlar 

run vaziyeti ümitsizdir. Atina, 26 (A.A.) - Göring ile, Gö-

Avrupada buğday rekoltesi 
Roma, 26 (A.A.) - Beynelmilel 

ziraat enstitüsü Avrupada önümüz -
deki buğday rekoltesinin 41() milyon 
kental olacağını tahmin etmekkdir. 
İthalat yapan memleketler istihsalatı 
295 ve ihracat yapanların yani Tuna 
havzasında bulunan devletlerle Lehis
tan ve Litvanyanınki 121 milyon tah
min olunuyor. 

,bels, geçenlerde Almanyayı ziyaret etmiş 

,olan Atina belediye Reisi Cotzinaa' ın da· 
vetini kabul ederek olimpiyat oyunların· 

,dan evvel Yunan payitahtını ziyaret ede· 
.ceklerdir. 

~-~~--~~~ 

İngiltere - Mısır 
Kahire, 26 (Hususi) - Londrada bu· 

lunan Mısır fevkalade komiseri Mister 
Mayer Lampson ile Mısır Başvekili Mister 
paşa arasında muhabere devam etmekte 
ve Nahhas paşa tarafından her mesele 
hakkında verilen cevap hariciyeye bildi· 
rilmektedir. İngilterenin bir an evvel Mı-

Paris, 26 (Hususi) Bugün 1 
Fransa parlamentosu hariçte nakit ismet nönünün Molotofa telgrafı 

sırla anlaşmak ve bir muahede imzalamak 
Ankara, 26 - Maksim Gorkinin ölü- fikrinde olduğu anlaşılıyor ve bunun için mevduatı bulunan her F ransızın bunu 

hükumete bildirmesi hakkında bir ka
nun layihasını ittifakla kabul etmiştir. 

mü münasebetiyle Başbakan İsmet İnönü müzakerelerin uzun bir zaman sürmiyece
ile Molotof arasında telgraflar çekilmiştir. ği söyleniyor. 

iki ahbap çavuşlar 1 ------------
' , 

" Son Posta ,, 
Montröde 

(Baıtarah 1 inci sayfada) 
!adılar, sükunun heyecanla karşılaştığı da
kikalarda işittiklerini hatırlıyacaklar mı bil
mem fakat ben· İsviçreli bir gazetecinin 
yaptığı mükayeseyi uzun müddet hafızamda 
saklıyacağım: 

Konferansın açılmasına henüz yarım sa· 
at vardı, balkonun ve bahçenin çiçekleri a
rasından kayarak göle ve dağa bakan man
zarayı karşısında halka teşkil eden arka • 
daşlarına bırakmış, gözleri geniş balko • 
nun geniş kapıları arasından, salonda kay· 
naş~n diplomatlara dikili, söylüyordu: 

- Siz belki hatırlamazsınız, kim bilir o 
zaman gazeteci de değildiniz, fakat ben on 
üç, yahut ta on dört sene evvel bu otele 
yine Türkiye münasebetile bir defa daha 
gelmiştim, yine şimdi oturduğum bu mer
mer korkuluk üzerinde kim bilir kaç defa 
oturarak yorgunluk çıkarmıştım. O zaman 
Lozan muahedesi henüz yapılmamıştı, top
lantıyı Türkiyeyi Lozana çağıran devletler 
kendi aralarında yapıyorlardı, Türk işinin 

nasıl halledileceğini düşünüyorlardı. Ve 
muhakkak ki Türkiyeye dost değillerdi. A
radan yıllar geçti. Bugün toplantıyı tertip 
eden Türkiyedir. Ve muhakkak ki dostlu
ğuna kıymet verilen bir devlet haline gel
miştir. 

* Murahhaslarımızdan biri: 
- Bu, Türkiyenin memleket dışında ha

zırladığı ilk beynelmilel konferanstır, de • 
mişti. 

Hazırlık kelimesinin burada iki cepheli 
bir manası olacak. Birincisi konferanstan 
istediğimiz neticenin çıkması için. Siyaset 
sahasında yorulmaksızın, bıkmaksızın ay· 
lardanberi yapılmış olan zemini yoklama· 
lar, yumuşatmalar, kıvamagetirmelerdir, 

bu sahada gören gözle yılmıyan iradenin 
neler yaptığını az sonra işiteceğiz, hazır • 
lık kelimesinin ikinci cephe manası ise top
lantının mekanik kısımlarını alakadar eder. 
Bu kısımda ne derece muvaffak olundu -
ğunu işte gözlerimizle görüyoruz. 

* Montrö Plas bütün dünyada eşi bir 
düzineyi geçmiyen muhteşem saraylardan 
biridir. Bu sarayın alt kat salonlarından 
bir kısmı aleni toplantı, gizli toplantı, ko
misyon, komite, yazı, Türk ve ecnebi ga
zete, matbuat müdürlüğü, propaganda, a
jans salonları olarak ayrtlmış, bir kenarın· 
da da modern bir telgrafhane, telefon ka· 
bineleri vücude getirilmiş, yazı makinele
tinden, barına, gazeteci köşklerine, telsiz, 
radyo tertibaıtına vanncıya kadar bütün 
ihtiyaçları temin edilmiştir. Ve bütün bun· 
lar, umumi kaideye uyularak toplantıyı 
hazırlayan Türk murahhası heyeti tara • 
fından, masrafı tamamen kendisine ait o
larak tapılmıştır. Bu masrafın muazzam bir 
şey olacağım tahmin etmişsinizdir. Fakat 
hemen söyliyeyim, yanılıyorsunuz, masraf 

Sayfa 3 

E 
Amerikada yeni Reisicum

hur seçimi ve bu seçim 
etrafında mücadeleler 

A merika cumhur reisi M. Roose• 

velt'in başkanlık müddeti bu se

ne sona eriyor. Bu sebepledir ki Ame· 
rikanın başlıca iki büyük fırkasını teş· 
kil eyleyen demokratlarla cumhuriyet
çiler, bir defa daha karşılaşmıya ve 
namzedleri etrafında mücadeleye ha
zırlanmaktadırlar. Demokratların yeni 
namzedi, lahik reisicumhur Roosevelt
tir. Onun, iyi netice vermemiş olan ik
tısadi tecrübesine rağmen, halk arasın
da hala sevilmiş ve tutulmuş bir insan 
olduğunu gören demokratlar, ellerinde
ki bu muvaffakiyet kozunu ihmal et
mek istemiyorlar. Buna mukabil cum
huriyetçi partinin taktiği başkadır. Es
ki cumhur reis Hooverin tekrar nam
zed gösterilmek isteğini izhar etmiş ol
masına rağmen, bu parti, yeni vaziye
tinin yeni insanlara ihtiyacı olduğunu 
anlamış ve Hoover'i ihmal etmeye ka
rar vermistir.Onun yerine Kansas va
lisi Lando~'u ileri sürmektedir. Landon 
reisicumhur seçiminde reylerj_nin bil· 
yük kıymeti olan garbi Amerika çift
çileri tarafından takdir edilen ve tutu

lan bir kimsedir. 
Başında bulunduğu eyaletin mali 

işlerini iyi idare ederek müvazeneli bir 
bütçe kurmaya muvaffak olması da, 
bugünkü şartların istediği bir meziyet
tir ki cumhuriyetçi partinin, onu ileri 

sürmesinde başlıca amil olmuştur. 
Buna mukabil, demokrat partide 

bazi ihtilaflar göze çarpmaktadır. Bu 
partinin bir kısım azası ve bilhassa ileri 
gelenlerinden bir çoğu, Roosevelt'in ik· 
tisadi si;yasetine muarızdır. Bundan 
dolayıdır ki başlarında eski Nevyork 
valisi Al. Smith bulunan ayandan beş 
kişilik bir grup, M. Roosevelt'in, par
ti riyasetinden iskat edilmesi lüzumuna 
dair bir beyanname neşretmiş, bu hu· 
susta da, ayrıca, partinin umumi kon
gresine başvurmaya karar vermişlerdir. 

Bu tezahür, demokrat partinin saf
ları arasında büyük bir şaşkınlık husu
le getirmiştir. Bu sebebledir ki, muvaf
fakiyet ihtimalleri pek kuvvetli olma
makla beraber, bu sayede, cumhuri
yetçilerin maneviyatı artmıştır. 

Selim Ragıp 

sıfırdan ibarettir, ve ilave edeyim: Bu da F ransada grevcilerin sayısı 
artık tamamen İsviçrelileşmiş sayılan Nec· 

Paris, 26 (A.A.) - Seine, dep:ırt -meddin Sadık'ın sayesindedir: Öyle ya işte 
b. k' h manındaki grevcilerden 10,027 amele ır saray ı seyya sayısının gittikçe eksil-
meye başlaması neticesinde bomboş dur· daha yeniden işe başlamışlardır. Bu 
maktadır, eğer şu alt kat salonlarının bir departmanda grevcilerin miktarı 
kısmını tadile razı olur, şu tertibatı da ken- 9,150 ye inmiştir. 
diliğinden hazırlarsa konferans burada top- Bütün Fransada grevcilerin yekunu 
lanır, otelin üst kat daireleri de gelecek o- 1 ~6 GG') dir 
lan diplomatlar ve gazeteciler sayesı'nde .. ~! .. ~ .... :: ..... : .... , ....................... d•••••d•••••:··~ 

imkan verir. Fakat ayni zaman a a ıçtı· 
müşteri bulmu 11 oJur. d ~ h l k 'ht' a 

'Y mam ortalarına ogru ava a ma ı ıy • 
Mantığın ve hesabın kuvveti önünde o- cında olanlara, hiç bir şeyi kaybetmeden 

tel müdiriyetinde fazla mükavemet gö • salonu boşaltıvermek imkanını verir. Bil· 
rülmediğini tahmin etmek güç değildir. fe de öyledir. Kuruyan boğazlara serinlik: * venr, amma salonu da çabuk tenhalaşh -

Saat dörde on vardı. Halk büyük sa -
!ondan aleni toplantı salonuna aktı. Ön 
tarafı diplomatlar, ortayı gazeteciler, so
nu da davetliler işgal ettiler. Zil çalındı. 

Önde kırmızı zırhlı beyaz mantosu ile bir 
mübaşir, ortada muhterem Mösyö Motta, 
arkada bir katip dört beş basamak merdi· 
venden sahneye çıktılar, bir köşede dim
dik kalan mübaşir müstesna, müstatil ma
sanın gerisine yerleştiler. 

Celse tam dörtte açılacaktı, fakat mös· 
yö Matta diplomaıtların sıralarına haktı, 
bir koltuğu boş buldu, yanındakine sordu 
ve yetişmesini temin İçin bir kaç dakika 
beklemeye karar verdi, fakat a~ami bekle
me bir çeyreği geçer geçmez, dördü on beş 
geçe çıngırağı çaldı ve ayağa kalkarak: 

- Ekselanslar, Bayanlar Baylar, diye 
başladı. 

* Büyük toplantılarda biri yeni diğeri es· 
ki iki kaidenin hem fayda hem de zarar 
getirdiğine dikkat ettim. Bu iki kaideden 
birincisi radyo, ikincisi büfedir. 

l{adyo faydalıdır, toplantı salonunda 
yer bulamıyanlara da içerde söylenenleri 
bitişik salon veya bahçelerden dinlemeye 

rır. 

* Toplantı bitmişti. Büro intihabı yapıldı, 
müteakip toplantının yarın yapılması ka
rarlaştırıldı. Ve halk ta toplantı salonun• 
dan büyük salonlara aktı, tebrik etmeler, 
el sıkmalar ve kadeh boşaltmalar başladı. 

Titulesku: 
- Birinci Boğaz meselesi fi'len halledil

miştir, ekselans diyordu, şimdi sıra ikinci 
Boğaz meselesindedir. 

* Gece geç vakit umumi emp rs yonu 
ben şöyle hülasa ettim: 

Hatta ltalyanın bulunmamasına ra~men 

Boğazların askerileştirilmesi meselesi umu
mi tasvibi kazanmıştır. fakat bu, bütün 
meselenin bittiği manasına gelmeı. bü un 
delegeler nutuklarında talebimizi csa<> iti
barile kabul ettiklerini söylemi~lerdır, bu
nunla beraber nutuklarının arasında giılcn· 
miş öyle kelimeler vardır ki. Boğazların si· 
lahlanma<:ını kabul etmekle beraber B ~
ğazlardan harp ve ticaret gemilerinin geç• 
mesi bahsinde söylıyecekleri epeyce ~öz: ol
duğunu göstermektedir. 

Bu sözler nelerdir} Yarın anlıyacağız. 
Ekrem Uıaklıgil 



,, 4 Sayfa 

Atatürk köprüsünün 
yapılmasına başlanıldı 

SON POST~· 

Eski ağır ceza 
reisi öldü 

Yüksek tahsil 
Eski adliyecilerimizden sabık 

İstanbul ağırceza mahkemesi reisi 
Aziz dün ölmüştür. Bugün cenazesi 

UmUIDİ müfettişi kaldırılacakbr. Merhum Azizin 

h • • d cenazesine latanbuldaki bütün ad-
şe rı mız e liye erkanı ve müntesipleri iştirak 

iki gün sonra Almanyadan bir vapurla eski köprünün Müfettiş Üniversitede Mül- edecektir. 

sökülmesini kolaylaşbracak bazı malzeme getirtilecek kiyede ve Güzel Sa~'atlar --.··.· -.·-.-.··;;.;.;--·.· ·.-.···. ·.· ., 
Unkapanı köprüsünün sökül- biraz daha kaybetmiş olacakbr. akademisinde tetkikler ~ 

mesine ve Atatürk köprüsünün Köprünün boyu beş yüz, ge-
inpsına bqlanmışhr. Dişliği yirmi beş metredir. yapacak 

Bir taraftan Halicin iki sahili- Köprünün iki tarafındaki yaya 
ni bir birine bağlayan eski ve ha- kaldınmlannm her birinin eni 
rap Unkapanı köprüsünün parmak- beşer metre olacak ve yaya kal-
lıklarile zemin tahtaları sökülmek- dınmlan arasında on beş metre-
te, diğer taraftan da yeni (Ata- lik bir yol bulunacakhr. 
türk köprüsü ) nün beton kazık- Bu on beş metrelik yoldan her 
lan inşa edilmektedir. türlü nakil vasıtaları geçecektir. 

Köprünün sökülmesine ve yeni Möprüden tramvay geçirilecek-
kazıklann konmasına Unkapanı tir. Tramvay Atatürk caddesinden 
tarafından baflanmışbr. köprüye gelecek ve İstanbul ile 

Unkapanı köprüsü parça parça Beyoğlu bu köprü vasıtasile ikin-
aökülecek ve işe yarayabilecek ci bir defa daha tramvayla bir-
parçalan Südliceye götürülecektir. leştirilm.İJ olacakbr. 

Bu parçalarla Halicin Südlice Köprünün ayaklarının Unka-
ıahilile Eyüb sahili arasında yeni panı cihetinde işgal edeceği saha-
bir köprü kurulacakbr. nm boyu 56 metredir. 

Unkapanı ile Azab kapısı ara- Unkapanı tarafının çöküklüğü 
smda inşasına başlanmış olan Ata- böylece büsbütün giderilmiş ola-
türk köprüsü üç senede tamam- cakbr. 
lanacakbr. Köprünün Azapkapı cihetinde-

Köprünün dubalan Balatta yapı- ki ayaklarının sahilde tutacağı 
)acak ve bunlar işi biten kazıkların sahanın boyu daha az ve takriben 
üzerine parti parti yerleştirilecek· otuz metre kadardır. Çünkü bu 
tir. Bu suretle imkan nisbetinde sahada toprak daha sağlamdır. 
zamandan tasarruf edilecek ve Köprünün eskesinden iki bu-
köprünün üç senede mutlak su- çuk metre daha yüksek olması 
rette bitirilmesi temin edilmiş dolayısile Unkapanı cihetinden 
olacaktır. gelenlerin Kalafat yerine bir mer-

Atatürk köprüsü şimdiki köp- divenle inmesi icab edecektir. 
rüden iki buçuk metre daha yük- İki gün sonra Almanyadan 
sek olacakbr. gelecek bir vapur eski köprünün 

Bu sayede Aksaraydan Unka- sür'atle sökülmesi için lüzumlu 
panına inen Atatürk caddesi de bazı aletleri ve makineleri geti-
biraz daha yükselmiş ve meyli recektir. 

Ayasofya ve Jüstin
yen sarayları tamir 

ediliyor 
Ayasofyanın tamiri için 15 
bin lira tahsisat istenildi 

Bu sene müzelerde yapılması 

tekerrür eden tamirat için lazım
gelen proje, kqifname ve planlar 
müzeler mimarlığınca ikmal edil
miıtir. 

Tamirahn fenni bir tarzda 
yapılması için önümüzdeki pazar
tesi günü müzeler umum müdürü 
Azizin riyasetinde bir heyet top
lanacakbr. 

Müzeler mimarı Kemal Altan, 
nafia miman Faruk, evkaf başmi-
man Nihat ve eski eserleri koru
ma encümeni azalarından mürek-
kep olan bu heyete şehircilik 
mütehUSlsı M. Prost da iştirak 
edecektir. 

Ayasofyanın tamire muhtaç 
olan dış sıvalan, uçan minare 
külahları ve kube kurşunları için 
15,000 lira sarf edilecek ve tami-
rat usta ve ehli olan san'atkirlara 
yapbrılacakbr. 

Ayasofyanın arkasında bulunan 
eski öksüzler yu~du da bugünler
de belediye tarafından yıkbnlarak 
ankazı bir müteahhide verilerek 
bahçenin tanzimine başlanacakbr. 
Camiin tamiri ile bahçenin tanzimi 
1,5 ey kadar devam edecektir. 

Yelken uçuşu 
kampı · 

Kamp 8 temmuzda açılıyor 
Dersleri ve imtihanlan dolayı

ıile İstanbulda açılu Türk Kuşu-
nun Mayıs ve Haziran devresine 
iştirak edemeyen üniversite tale-
belerinin lnönünde açılacak olan 
yüksek yelken uçu§u kampına 

iıtirak ettirilmeleri kararlaştırıl
mıştır. Bunun için bunların İstan-

bul Türk Kuşunda görecekleri 
ders ve talimlerin lnönü kampın-
da ve kısa bir müddet zarfında 
yapbrılması kararlaştınlmışbr. Bu 
gibi kimselerin kampa iştirak 
edebilmeleri için kampın açılışı 

1 temmuzdan 8 Temmuza talik 
edilmiıtir. 

Türk Kuşu üyelerinden olan 
yüksek mektep talebeleri hava 
sınıfına ayrılma sureti ile kamp
larını Türk Kuşunun İnönündeki 
yüksek yelken uçuşu kampında 
yapabileceklerdir. Bu kabil tale
belerden kampa iştirak edecek
leı in hava sınıfına nakilleri de 
Milli Müdafaa Bakanlığınca yapı
lacakhr. 

Yüksek tahsil müfettisi umumısı 
Cevat dün sabah şehrimi~e gelmiştir. 
Ce":at şehrimizde bulunduğu müddet
çe Üniversite, Mülkiye Mektebi ve Gü
zel San'atlar Akademisinde tetkikatta 
bulunacak ve elde ettiği netayici bir 
raporla vekalete arzedecektir. 

Cevat dün kendisiyle görüşen bir 
muharririmize yapacağı tetkikat etra
fında ~unları söylemiştir: 

«- İstanbulda üç gün kalacak, Ü
niversite, Mülkiye Mektebi ve Güzel 
San' atlar Akademisinde tetkikatta bu
lunacağım. Bugün Üniversite ile Gü
zel San 'atlar Akademisinde biraz me§
gul oldum. Henüz bir netice elde etmiş 
de~ilim.» 

Müfettişi umumi Cevat, dün Üni ~ 
versitede yapılan profesörler toplantı -
sına da iştirak etmiştir. Önümü7.deki 
tedris yılı senesinden itibaren hukuk fa
kültesi :3 seneden 4 seneye yani 6 sö -
mestirden 8 sömestire iblağ edilecek 
\'e bu suretle çok fazla olan hukuk 
dersleri 4 seneye taksim edilmek sure
tiyle hafifletilmiş olacaktır. 

Maarif müf ettitleri döndüler 

İzmir ve havalisinde bulunan mektep 
lerde umumi bir teftiş yapmak maksa
diyle seyahata çıkan müfettiş Salih Ze
ki, fsmail Hikmet, Fethi ve arkadaşları 
dün şehrimize dönmüşlerdir. Müfettiş
ler tetkikleri esnasında elde ettikleri 
neticeleri bir rnpor halinde hazırlaya
rak bugünlerde vekalete bildirecekler
dir. 

Istanbuldaki /zmirli 
Gençlerin tertip 
Ettikleri gezinti 

İstanbulda, İzmirli yüksek tahsil genç
leri için yapılacak olan yeni Ege bürolım 
menfaatine tertip edilen Yalova gezjntisi 
yann yapılacaktır. Gezintiyi Dahiliye Ye· 
kili Şükrü Kaya himayesine almıştır. 

Çok eğlenceli sürprizlerle dolu olacak 
olan Ege gezintisine mahsus biletler Şeh

zadebaşında Ege yurdunda verilmektedir. 

Kaymakamlarm toplantısı 
Dün İstanbul vilayeti hudutlan 

dahilindeki Kaza Kaymakamlan 
Vali muavini Hüdainin Başkanlığı 
albnda bir toplantı yapmışlardır. 
Her ay yapılması mutat olan bu 
içtimada kaa ve vilayet işleri hak
kında görüşmeler cereyan etmiştir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

--, 

Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 

İstanbul cihet indekiler: 
Aksarayda~ (,Sarim). Alemdarda: 

{Abdülkadir). Bakırköyünde: (Mer -
kez). Beyazıtta: (Cemil). Eminönün
de: (Hüsnü Haydar). Fenerde: (Vi
tali). Karagümrükte: (M. Fuat}. Kü
çükpazarda: (Yorgi}. Samatya Ko -
camustafapaşada: (Rıdvan). Şehre • 
mininde: (A. Hamdi) . Şehzadebaşın
da: (Üniversite). 
Beyoğlu cibetindekiler: 

a 
CD 

1 
! ... 

·-~ 
11.1 
~ 
a:: 

_._, _ ........ -· . -· . . . . ,....._. ·-
Çumra Asliye Hukuk Hakimliğin-

den: · 
Çumramn Arıkören köynnden 

Osman ottlu Hasan tarafından mUddei 
aleyh ayni köyden Mustafa kızı ve 
Hasan karısı Fatma aleyhine açılan 
ihtar davasının yapılmakta olan mu
hakemesinde mtıddeiaJeyhin iki sene 
evvel köynnn terkederek gittiği ve 
halen ikametgAhınm meçhul bulun-
duğu mübaşir meşruhntmdan anlaşıldı

ğından tebligatın ili\nen icrasına ka
rar verilmiş olduğundan muhakeme
nin bırakıldığı 9n/936 perşembe gOntı 
saat ı l de Çumra asliye hukuk mah
kemesiude hazır bulunması aksi halde 
muhakemenin gıyaben yapılacağı ilıln 
olunur. 

Haziran 2i 

Kumkapıda bir 
taraça çöktü 

Kumkapıda Havuzluhamam SQ4 

kağında 5 No. lı evde oturan sey• 
yar satıcı Serkisin kansı Meryem 
evinin taraçasını süpürmekte iken 
taraça birdenbire çökmüş 6 metro 
yükselikten yere düşen Meryemin 
kolu ve bileği kırılmış derhal 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl• 
mışbr. 

Bir kadm kuyuya düşerek 
boğuldu 

Nişantaşında Muradiye cadde
sinde Dere sokağında oturan Meh• , 
medin kızı Mürvet dün bahçesin· 
deki kuyuya kazaen düşerek bo
ğulmuştur. Mürvetin cesedini itfaiy• 
kuyudan çıkarmış ve adliye dok
toru Salih Haşim cesedi muayene 
ederek defnine ruhsat yermiştir. 

Aldığı bakırları satan kalayoı 
mahkum oldu 

Osküdarda oturan TalAbn baktı 
takımlarını kalaylayacağım diye 
alıp başka kimselere satmak vı 
rehin etmek suretiyle emniyeti 
suiistimalden maznun Üsküdarli 
Memhet dün bu suçundan dolayı 
bir sene hapse mahküm olmuştur. 

iki esrar ve bir eroin kaçakcıSl 
mahkum oldular 

Balıkpazarında esrar satarken 
yakalanan lsmail 9 uncu ihtısaa 
Mahkemesinde 8 ay hapse ve 133 
lira para cezasına mahkum ol·· 
muştur. 

* Beyoğlunda eroin satmak .. 
tan suçlu Tahir de bir sene hapis 
ve 200 lira para cezasına mah
kum olmuştur. * T epebaşında esrar sa tal"' 
ken yakalanan Avram 8 ay hap
se 200 lira da para cezasına mah~ 
kum olmuştur. 

DavQtpaşa otobüs kazasmm 
tahkikatl 

Evvelki gün Çatalcadan gelir
ken Davutpaşa kışlası askeri fırını 
önünde bir hendeğe yuvarlanan 
otobüs yaralılarından 13 ağır yaralı 
Gureba hastahanesinde tedavi gör• 
mektedirler. 

Bu kazaya el koyan müddei .. 
umumi muavinlerinden Cevdet tah• 
kikabnı ikmal etmek üzere dün 
belediye fen heyetinden bazı mü• 
tehassıs zevat ile birlikte kaza 
mahalline giderek bir keşif yap
tırmıştır. Fen heyeti bu keşiften 

tanzim ederek sonra raporunu 
müddeiumumiliğe verecektir. 13 
ağır yaralıdan 12 ıinin sıhhi va
ziyetleri seliha doğru gitmekte
dir. Yalnız Hulüsi oğlu Nacinin 
amudu fıkarisi kırıldığı için ha-
yatı tehlikededir. 

Büyükadada merkep yarışı 
Adalan Güzelleştirme Cemiyetinden: 

Büyükadada 28 Haziran Pazar günu sa
bahleyin ve öğleden sonra ~hır bandosu eıa 
müntehip parçalar çalacaktır. 

saat 18 de Büyükadada gayet eğlenceli 

merkep yanşları yapılacakbr. 
Büyükada Karakol meydanmd:ın hareketi 

Kadı Yoran caddesinden geçerek Yat klü• 
bü ve oteller önünden iskele me~ dnnına. ve 
oradan başlangıç noktasına avdet olmak ü
zere iki tur yapılacaktır. 

üçüncü kursda en geç gelen merkep süva
risi kazanacak ve kendisine lı, tıı:ı .kabllln
den bir hediye verilecektir. 

Diğer yarı~arda da birinciye ve ikinciye 
JUstanyen ••rayları tamir 

Kampa iştirak edecek talebe
lerin gidip gdme masraflan ile 
30 eylüle kadar devam edecek 
olan kamptaki iaşe ve ibateleri 
de Hava Kurumu tarafından te
min edilecektir. Bu fırsattan isti
fade edezek İnönü kampına iştirak 
etmek isteyen yüksek okul tale
belerinin bu tarihten evvel Hava 
Kurumu İstanbul şubesine müra
caat ederek kayıtlannı yapbr
malan icap etmektedir. 

Gala tada: (Kapı içi). Hasköyde: 
(Halk). Kasımpa~ada: (Merkez). Sa
rıyerde (Osman). Şişlide (Maçka). 

Taksim bahçesinde birer madalye verilecektir. 

ediliyor 
Ahırkapıda bulunan Bizansa 

ait Jüstinyen. sarayının da keşif
name ve resture planları müzeler 
mimarlı7ınca ikmal edilmiştir. 
Bugünlerde sarayın tamirine baş
lanacaktır. 

f aksimde (itimat, Kinyoli, Tarlabaşı). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tana§}. Kadıköy eski İskele cadde· 
sinde: (Büyük). Kadıköy Y eldeğirme
ninde: (Üçler). Üsküdar Ahmediye -
de: (Ahmediye). 

Halk Opereti 
Bu akşam 21,45 de 

TELLi TURNA 
Program her harta 

değişir 

Pek yakında 
RahM•l Efeadl 

Kısa hizmetliler çağınlıyorlar 
Eminönü Askerlik Şubesinden: Orta eh· 

liyetmtmeli kısa hizmet1ilerin 1 / T f:m -
muz/9 36 tarihinde ihtiyat eubay okuluna 
ııevkedilecelderinden ~ubeye ıelmelcri i • 
lan olunur. 
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MEMLEKET HABERLER/ " 
Adapazanndan haberler 1 

Adapazannda lik maçları başladı - Adapazan•lstanbul 
tenezzüh trenleri rağbette - at neslinin ıslihıoa 

çalışıhyor - ilkmektep müsamereleri güzel oldu 

Yozgatta iki 
cinayet 

Bir adam karde,ini balta 
ile öldürdü 

Adapazarı (Hususi) - Adapazarı spor Haradan ikisi laalia kan Arap ve diğer dör· Yozpt (Hu.usi) -Karh köyünden 
llüpleri arasındaki lik maçları bu hafta dü de halis kan lngiliz ve yarım kan lngiliz lamaiJ kansı Emine ile brdeti Ha.ana ı 
lı•tl•mııtır. Bu maçlar Adapazarı idman atları getirtilmiı ve ıehir hayvanlarına mun• eevifirlerken sörmiif, ve Ha.anı btılta 
yurda. Cepe ldmaa pnla Ye S.peno tazaman Afi tatbikine hatlenmapıır. ile öldünniiftür. Adliye tahkik•ta el 
Y-:L...- Ll.:!..-1-: ....-da ,...,.......,.., lJk ~ :LAi- • • L-

.... ;run .......,.... aMIY•~• au)'Dltlflur. 
nwç Adalı seaı;lede S.paacah paçla •· Adapuan ...,.ftanma ı aiılandan iti .. * 
r....da oı....., Ye neticede hikim bir oyun bar 
o--aa Adahlar 6 • 1 plip selaütlerclir. ec tartı Ye ilçüJeriaia ~lbk muayenesi• Y ozpt (Hu.mi) - T opllÇ köyün • 
: '"ika.a __ ~ ile ~ Adalı De batlalUIUf Ye timdiJe kadar 500 den de ekin.., yiizündea Ali ile Halil 

/..,,. . 
OW 1 JW 

• 
lnegölde yeni bir 

azca <'. 

por 
klübü açıldı 

lnegöl koza pi7uası çok diifük gidiyor, bir çok mü. 
tahsmer kazançsızbktan tohumlarım imha ecilyorlv 

r 

--.- fazla emafıa ölçüleri damsalanmıfbr. Bu ___ ..J_ ~ lr Halil elind k• 
8~ arwmda olm••r. Banda da iJi 07. zuk ar......- _.,,_. Çl-'Dlf. e ı 

.. _. Acl•Ller S. 0 plip phi9'wdir. ~ ~ waafuıö-"'1_!_~ ~ d~lo lapa ile Alinin l.paa wrarak öldür· ..... ~ıu'fıl n .... iMi ..... .._. --- ı--. o__.. s ...._... •• mq•_ere e ı · . _,_ 

Oaümümelri hafta m-c t.bulawak· mitlir. S.Chılar da micld..,.....""'ii• Yeril- mfittür. 1-.fl (~) - HalknWa ....... , ...... O.. Wriıu• ......... Kü-' 
tir. IDİltİI'· Kaz ai •ltnd• Wr .,r kliMl ....... Y• •Y-. ........ ._. ...... Mrlaılıır•u ll'incll 
Aa.r -rı • t..nit Tı• Sfr Tı 1 'mi Adapua,_ de.,..•·ee illeri bugün• yumurtası doP., ...,,) .da y~. IC .... kW .... iJdr. 

l>eYlet .,_.,.ollan Llanıli laer &Pi ilk lenle iluul ..Mee••w. Ve INrada calışan b.. ..ki.. .. d d 1 re-' WiFlk Wr t6na1. ,..ııl••· ..... 8-4N ....,. ki .... --••ilı .. ve 
.-zar ci1ıı1i lzmit - ......... Adapua • Z 1 a.ma.ra1a P11P ~ S.peaca •• Hen· UJU Uğün e 0 U ainwl. 1r•• act len ..... .a .-. ..._. •idld• ,.,,...,, ,.-• .,...., 
n - İstanbul arasında biıer teneniik tre• dekte de amsalama ifine devam edecek· me ................ Y• k~·· '+ ... ~ ..... A ..... 
ıai ifletmeie baılaıDJfbr. Bu aeferler do- tir. Alacada ..:.mı• .._ t.:..:ın ha• ldidM ......,_......,, Kr••••• _.. ...... IJ-.a -,,._ •--'•-
la)'IBile Adapazarmda bir çok kiınaeler J.. ----- 7- ~ W7 9 ra da•ediln l.ifed.e iıraz ıdl '" ..... PliUll ~-r. -..uu• 
taabula ptmifJerdir. mahsulünü harap etti At K lan kadar 11 o - 120 kuruı arasında satılan ko-

t_ı~L- OfU za bugün 60 • 10 kuruı arasında muamele 
At Netlinin....... zarı ilk mektepleri talebeleri velilerine mi• Halkevi sosyal 1ardım tubeai menfaa· '-ö,mekteflir. ~tf.i, ~ I>" .. 

Adapazannda at aealinin islib1 için bü· wnereler tertip etmektedirler. Alaca (Hwıuıt) - BlJl.ada şiddetli tine bir at koı_. ~· edilmiıtir. bumlarını rp.,.Jry--~JR~ ff.811 to • 

pJt bir p7ret ve ehemmiyetle aair .. 1m•k· Şelairde rne.-cut 6 ilk.mektebin verdiği bü· bir dolu Yaillllf• 25 köyün ıuhsulü Üç yaıındaki Nlit k.a arap taylan ar HavaJwııı bo.ıvk pcli,j dut t'9.r.W.lllD' 
tadır. Bayt.arlık idareainiıı bu il icin ıe • tün miiumeıeler iok aü.r.el olmuı ve mi· tamamen harap olmuftur. Kaıa Malı- raaında yap"- btud• Wrinciliği Mehmel tam~n jrnlıııa ~~. Bw» Uk:A.r&Nı ~· 
tiıttii:i 6 damı.ılık at ilatiyaca kifi ıelme • aimiailn büyük bir muvaffakiyet kazan • mut, Kara Kaya, Kaleh.isar, Koyun oğ- Eminin De.- ikbleiliji ftagıbın KarabU.. bankaların .V"di.l#i ~Ul ~ JJp. 
m••edir. . . . . mıeiardu. lu. Çiy Hasan. Mazlbatı, 1 imurlu, lutu; ü~~ ~ K..r.cabey ziraat m~ za almaktan aarla nup.r ~mlk.-.lirler. 

Adapazamıda iki aenedenben bu .. IÇlll M-L-.. ..J• LI---- G·· A 1--a--1 muru Refik.,. eea. kuanmııtır. Şimdi piv•sad• .l-L. 'lPİV•.J- 1.-.J: =............_ . . ... 1a...a...u. d . caııwuuıyııe. ~MNU, ore, .rtJ11W MJ, Y. L-- •-~~- ....t- k d d ,,,.,.. ........... -,.. •\Hl a.w ~ m tahaıaat konahn..lıa:ı halde muntaza ·- 8Vrilllm yapaaJar K k.. I . --L .. 1.:.: • anm ..,.. ....- '-r .. n oıuaun a • faatinf dü§jinea bir iı.: ·~e&r ·r_ı -~--...&... 
~'-- 1 L k 1 argın oy erı ea ~ zaıaı 80lCD AQY b" ·--:ı1a.: e.--•· •·---- .... 'k . ~ .. _,_ maa at yaı,...-a• yap• oıaıd• ve az•n•0 

•• ın-.. - -- pıontanı osu. "' ta 1ı 1k b h 1 ç 
n ikramiyeler verilmektedir. Ka, (Huıust) - Kazamıza bir san• ler meyanıodachr. kiru:iliıii llecebia Klt'M ••; üçüncülü" ve a u • l!ıaen ,ıtk m•azunr .. • 

Hükiimet baytarı Ninmıp tqebbüü ile dal içinde iki Atman seyyahı gelmi,ıir. Yaiu dolu kaz ywnun.& büyük- de .A.- Nazı._;;.., maktadır. 
bir atlı spor klübü açılmıı; az bir uman· Bunlar sandalla devri llem seyahati~ we ortMI ~.,& Dolu v-- ba S..- s .. lıarakları ko. TeniBirSuBul-.iu 
da 60 duı fula atla aza k•Tdedilmiıtir. Bu yapmaktadırlar ve Almanyadan iki ıe- dört .W dev .. etmittir. Mahm1 iıde- ı de e Waz5ii y,ı.,,, din OlpA 
eene yine hükumet baytarlıii tara&ndan ne evvel çıkmıflardır. ta tırpanla biçilmif bir haıldrdir. ;ın;. iliii Şe"Mw• B«ıl'I!' .. ka~mıflır. 

Karaman Orta 
mektebinin yeni 
sene mezunlan 

Mezunlar güzel bir 
müsamere verdiler 

Karaman (Hususi)- Karaman orta 
mektebinden bu sene 36 aenç diploma 
almıştu. Ermenak. Hadım, Bozkır, 
Mut ve Ereili ~ cWi 
hu oda mektebe cieftm edeD mleheler 
aadar. Mektepte talebe mikhın Pn
den güne artmakta w mektup binası 
artık ihti7aea klfi plınemektedir. Bu 
eene mezun olan talebeler velilerine Te 

111t1affimlerine temaa1 edilınek üzere 
llir veda mtl881Dereai vermitlerdir. 
Akıncılar ve Kahraman piyalerini 

büyük bir muvaffakiyetle temtil 
etmiflerdiz. 

Pazar Ole Hat11111 & Diyor Klı 

-Neo...._ a.,'l••ı ... Y----~~ı ... Y.,.... _. Jr;& ••• .mil ... h'"•• ı.. 
... , ...................... t 11 ..... ~- _.,...., 
••• 1 ! .. , . 

v .... ,.. aal ba •• .dan koıuaunda 

.. ,----------,····-·-·--
Dördüncü Dokuma 

fabrikası 
Malatyada kurulacak olan 
fabrikanın temeli Eylwde 

ablacak 

MaLııtp, (....__) - Burada kuru· 
lacak oLm ııiöt lfttd biyük dokuma 

fabrika• iGia ,...lan lıazırlıklar hayli 
ilerlemiştir. Si ım..k umum müdür 
muavini 0-- Nuri ile mütehauıı • 
lardan mürekkep hir heyetin yaptığı 
wh tetkikler Wt.iftir. 

Fabrikanın istasyon civarında ve is
met fn6a6 caddeai \iı:eftnde kllnllma· 

• eeaa itibat iyie tebrriir etmp. Y • 
plan tetkikler neticesinde suyun dü· 
şüşünden temin edilecek kudret, bü • 

yük kombinadan bafb dijer büyük 
bit- EaDribyı cW.a idme ed...bilttA bir 
bı.wette bnlnnmuftw. 

Fabrikmım brüa<Hı 3> bip met

" munı1:,fJpı 9B11işJiiindcki arazinin i .. 
timl&kipe bqlanmıttır. Fabrikanın 

temel atma ıneraaiminiıı EylUI ayında 
J'BPılacaiı kuvmle aöyleımaebe.lir. 
Hazubklar pa ~ iledewkta -
clr. 

Sinsta llOflllnler 
Si--. (H-ai) - Yugoalavyadan 

F'- ._, c(jpae• alim f'lbrimlz~ 

re~irihniflir. 

~ •ıl•ı ....._ Be, - H~, ...._ 
..... Wri ... , c......._ 
.... ............ L 

Jnecöle 2 aat -..we 'dw• o.. .. 
çayın IW,üı..ıe ..-•ffııde pıiik .. Wil6t 
olduiu bitw.JiJ ..U...lan cıek ı.r-.ı. Lir • 
b•w• eypur. -Bir be yıW.M.~ .,.., ı 
aıMlem,irea M • -'iıkMad• t• ' fw 
kabili istifade bir bale aetd.cektir. 

v. -.k .. -) Belli ...... .., ... 

bakıyOUllW - -- - .... .... 

miDd-.U, -- ... - .... .. t ·-

aMWZ ki ıkM •ri • ı.w 
- Ne acaJ'ip Mvat 

DiYorawwz. Fabt • k*rla W.. 
yor .. fazla Jik'ıvet Allf:mir.-•w•L ... 
kü ltu •~ettela biraz da •---
nuz. 

* Belediye memnundurı 
Çünkü ikide 1>ir: 

- Sokaklar aıdanmıyod 
- Buz bulamıyoruz1 

Oirıı 'er~. ca. ..... r•i~ ,._ ..... ..__I w .... 

l11nıbnıror. He.gtia ç .. inea ..__ • 
,..ne bu iba:iJr,a.cma ta••=I· ~ .. 
~qQI. 

* Aile 1-b- aa ....... rı: 
-Kıı .. 1-ım ..... 

Diymlere: 
- & menimde tattık eşya 

mı) 

Cevabını v.ftyor. 
- Yazlık rop isterim, ,..-. Pf>U 

isterim t diyenlere de: 

-Kıav.a,.a -~ .. m-e ._. lwrad• 
yazlık giyen1ere dlerlcl c!b9 ifln i
~ea ... OJ. 

• S.,ifrteye ..,_..,,elMw • • 
•rlw; 
~ _,.,_ • ...._ kısı••· 

_ ...... p.s..-.......... 

--·-~--= -Ala ................. , 
'4ikl 

Demezler. 

- Oh ot..ıı.ı, -...ı. cittiler aısuaa 
ı.w.-.ıı.nN.adıa ..... 

* Sa,liv.,.e tıiQe.I., * •••n d •• 
la,r: 

Böyle J.av•aa evlerine - ak .. , 
aelir: • Go.t. .-e .ee •b'r ••' • 

Nibq.et .... ---~· 
Şey. söylemek •YIP olmasın anunaı 

bu ICQe~koıı&im 
dal •• 



6 Sayfa 

V aktile bütün Parise 
hükmeden, Krallarla 
yaşayan kadın dileniyor 
Nihayet otel ve gazino kapılarında kokain satarken 

yakalanarak hapishaneve atıldı 

Dün 

Bundan bir kaç gün evvel Paris sokak-ı 
larında paçavralar içinde dolaşan ve bir 
yaralı hayvan gibi kendini sürükleyen yaş· 
1ı bir kadın tevkif olundu. Bu tevkife se· 
hep üzerinde kokain bulunmaaiydi. 

Meğer bu kadın bir zamanlar ((Paris 
Kraliçeşj» diye şöhret bulan, bütün Pari· 
ıin tanıdığı, kralların ve prenslerin prestiş 
ettiği Jan Baldi imiş. 

Bu asrın başlarında bu kat:lın, güzel 
atların çektiği muhteşem arabasiyle sokak· 
farda göründü mü bütün gözler ona diki· 
Jir, herkes onu hayran hayran temaşa eder-

di. Yarış atlariyle dolu bir ahın, mükelld 
konakları vardı. F otograflan camekanları 
süslerdi. En büyük ressamlar onunla meş· 

gul olur, sözleri, nükteleri gazetelere ge· 
çerdi. 

Onun bir tek tebessümü için servetler 
harcanırdı. 

15 yaşında ev len en J an Bal dinin ilk ko
cası kumarda 1 7,000 fnınk kaybederek 
bu parayı memurlarından bulunduğu de-

- miryol idaresi kasasından çalmış, Jan bu 
parayı ödemek için sağa sola tebessümle-

rini ve lutuflarını saçmağa mecbur kalmış, 
fakat parayı toplamağa muvaffak olmadığı 
için kocası hapishaneyi, o da sefahat yerle
rini boylamıştı. Bir gece Barbenton markisi, 

Jan'ın eline düşmüş ve onun uğrunda mil· 
yonlar saçmı~tı. Bu milyonlar sayesinde 
Jan, bir saray sahibi olmuştu. Yalnız ara-

bacısının kostümü 3000 frank değerinde 
idi. Janın cep harçlığı ayda 30,00-0 frank 

Bugün 

kalktı. Bunları bir İngiliz asılzadesi takip 

etti. 

tutuyordu. Fakan Jan, bu Marlci ile görüş- Jan bunu müteakip Londraya gitti ve 

mekle iktifa etmemiş, arada bir sürü rliğer ,o zaman veliaht olan yedinci Edvard ile 

zenıinleri de sızdırmıııtı. ,dans ettikten başka meşhur Oskarvayle 

Jan, Markinin servetini imha ettikten tarafından davet olundu. 

aonra bir aralık kral Leopold ile dost ol- Londradan Parise dönen Jan, prC"ns 
du. Daha sonra Portekiz kralı ile düşüp Poliakof'un dostu olmuş, ve prensten 

<;ÖNÜLİSLERİ 
Sevmediğimi 
Nasıl 
Sögligeyim? 

•26 yaşında güzel bir gençle karşı· 
laştım. Fakat kalplerimiz anlaşmadı. 
Nedense onu sevmedim, sevemedim. 
Ben 1 7 yaşındayım. Daha kimseyi sev· 
rnedim. Bu adamla sokakta bir defa hu· 
luştum, randevu verdi, gitmedim. İkin· 
ci bir randevu verdi yine gitmedim. 

hafta bir kızla bir arada bulundurdu; 
Orada tanıdım ve sevdim. Şehre dön· 

dük, Burada da görüşüyoruz, fakat ar
kadaş gibi. O başka erkeklerle de görü-

şüyor, fakat kendisine bir şey söyle • 
meğe cesaret edemiyorum. Ne yapa -
yım} 

Buraa: A. Ş. 
Sevginiz daha olgun bale gelmemİf. 

Yoksa anlaımakta güçlük çekmezdiniz. 
Acele ' etmeyiniz zaman bütün müıkül
leri halleder. Er geç anJaıırsıruz. 

Şimdi artık ona rastlıyacağım diye so- «İki sene seviştik. İkimiz de ayni sı· 
kağa çıkmağa cesaret edemiyorum. Ne 

* * * 

yapayım} , nıfta idik. O tahsilini ikmal etmek üze-
Ankara Z. H. Gökşen re Avrupaya gitti. Birbirimizi bekleme-

Neden bu kadar iradesiz, bu kadar ğe söz verdik. Fakat günden güne bir-
çekingen duruyorsunuz. Sevmİyonanız, birimizden uzaklaştığımı:zl anlıyorum. 
sevemiyorsanız bunu söylemeğe de lü- Tahsilini bitirmesine üç sene var. Bekli
zum yok. Yanınıza sokulursa kendisine yeyim mi} 
yüz vennez, ve sizinle me~gul olmama
ıını ıöylersiniz. Onunla alakadar olma· 
ymaz, suaUerine cevap vermek değil, su• 
al ıonnasına bile imkan vermeyiniz. 

"' * * 
• l 8 yaşındayım. Teeadüf beni bir 

Huriye 

Kısmetiniz çıkarsa fırsatı kaçırmaym, 
sevgilinizin Avrupadan döndükten son

ra sizi sevmekte devam etmesi ihtima· 
Ji pek azdır. " 

TEYZE 
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-"Son Po.ta,,nın miisab111ca1ıı- lşden el çekmiş bir sabıkah ile şehri nastl gezdim? 

40 Tarihi Vak'a İSTANBUL un AL TINDA 
40 Tarihi Tablo KİMLER YAŞIYOR ? 

S G .. ··ı * • • 
3 - onu - Bir demir kapı ..• Bir demir kapı daha ... Bir demir kapı. daha ... 

Eski Ege kavmlerinin inanışında, Eros 
=Aşk, güzellik ve garam alihesi Afroditinio 
oğlu idi. Anasının bütün güzelliğine sahip o
lan bu haşarı ve merhametsiz çocuk. elin· 

de yay, omuzunda ok torbası gezip. dolaşır. 
insanların kalbini nişanlıyarak eğlenir

di; en büyük zevki oklarının kalplerde aç· 
tığı sızıları seyretmek idi. 

Eski Yunan artistleri ((E.ros» u yedi se • 
kiz yaşında bir çocuk olarak tasavvur e • 
derlerdi. Güzel yüzüne merhametsizliğini 

gösteren bir eda verirlerdi: Elinde bir altın 

yay ile ateş gibi yakan altın oklar bulunur
du, saçlarını zevk ve safayı temsil eden bir 
gül çelengi süslerdi. Bu güzel çocuk bir gün 
kendi okları ile kendi kalbini yaraladı: Gü

zel ve alımlı bir prensese vuruldu. Anası 
Afroditi onun Psihe = gönül adını taşıyan 
bu kızla evlenmesine engel olmak istedi, 
kızcağıza yapılması zor ve hatta imkansız 

bir takım şartlar koştu. Fakat muvaffak o
lamadı. Aşk'tan yardım gören Gönül bu 
işlerin hepsini başardı. Nihayet Aşk, sabah 
rüzgarlarının perilerini toplayarak Gönül'· 

ü kaçırdı ve evlendi. Yukarıda ressam Al
fred de Curzon'un tablosunda Gönül'ü gö
rüyoruz: Afroditi tarafından cehennemlere 

inerek yer altlarının alihesi Persefon'u gör
meğe memur edilmiştir. Yer altlarının ka
pısını üç başlı müthiş bir köpek, Kerber 

beklemektedir. Bu canavarın pençesinden 
parçalanmadan kurtulmak çok zordur. Ker· 
beri aldatarak Persefon'u gören ve görüş· 

tüğünün bir nişanı olarak ondan Afroditi 

için bir hediye almış olan Gönül, bir rüz • 
gar gibi, sevinç içinde dönmektedir. 

Reıad Ekrem KOÇU ................................................................. 
sonra, meşhur Fransız siyasisi Bartunun 
.sevgilisi olarak tanınmıştı. 

Jan bu kadar tanınmış adamlarla dü
.şüp kalktığı halde kibarlaşa~amıştı. Onun 

en hoşlandığı yer ayak takımının devam 
:ettikleri meyhanelerdi. Jan buralara gider, 

külhanbeyleriyle dans eder ve bunların 

.kaba, ve vahşi aşklarından hoşlanırdı. 
Janın yegane meziyeti fakirlere karşı 

saygısı idi. Zenginlerden alır, ve fakirlere 
verirdi. 

Büyük harbin kopacağı sıralarda Fran· 

Nihayet Cinevizliler zamanından kalma: ~aranlık, ı~.lak ~ır ?.'-ah
zen ... Bu mahzende yükselen bir ses: " İçımızd~ ne gun gormuşler 
vardır, diyor. Şu yerleri süpüren ihtiyar . va~tinde y otuz k~~uşt.an 
günde 150 kabak doldurur, faytonunun beygırlerıne yogurt yedınrmış,, -----

Yazan: Suat Derviş 

Sinebar Recebin bir bqka resmi 

_ 4 _ 1 daki beygirlere yoğurt yedirirmiş. Amma 

E9ki çinkolardan yapılmış bir kapının elinden bir kaza çıkm~ş hapishane~~ ~~y
•. .. d bekliyorum. Bulunduğum yer kap· ladı. Ondan sonra iflah olmadı çoktu .. • 

konun l~k l ız ilerde bir fener var Allah insanın üstüne sabıkalı damgasının 
aran ı .. ya n h f · Ev 

b ı d v yerden Fransıb revü yıl- vurulmasından mu a aza etsın. · • ger 
u un ugumh . t' tt " kendisi acnçliğinde çoculduğunda bir halt edersen dızı meş ur mıs ıngue e ın • k 

kadar methur Mon Homme numarasinı ha- ömrünün sonuna. kadar o damgadan ur• 

1 b. d kor görüyorum Yüksek bir tulamazsın. Şinıdıden sonra namuslu ola • tır atan ır e · . . d · 
b . k k f · · d' . .... nki nu- yım herkesin ıçıne karışayım ersın amma duvar ır 80 a enen ve şım ı .... • . . . d 

b 1 k · t" t• t t sahneye i• işten geçmıştır, ınsanlar senden veba an maraya aş ama ıs ıyen ar ıs c .. . 
· · F · v d ğru bir sokak kaçar gibi kaçarlar. iş bulmayınca ne yapa• 

gınyor... enerın ışıgına o k 1 ak b'• k ld k a 
kadını yaklaşıyor ağzında bir sigara var cakaın aç a m . sızın ya ta ıı aç a ı . : 
bir eli kalçasında, kadın benim görüş sa- çalacaksın çaldıkça d~ bir sabıka daha ıl~
hama geldikten JJonra ancak iki üç adım ve olacak. Kurtulabilırsen kurtul bu zencı• 

atabiliyor birden karşıdan bir erkek çıkıyor rin içinden .. 
· d' - Buradaki arkadaşların hepsi de sa• ve onun yolunu kesiyor. Tamam şım ı 

Mon Homme'un ilk notası başlıyacak hiasi hıkalı mı;> 
d - Aşağı yukarı öyle, bizden korkuyor bana gelmişken acı bir feryat uyuyorum .. 

- Kesme yolumu git işine .. 
Bir hadise mi çıkıyor) Bir cinayete mi 

şahit olacağım. 

Yanımdaki erkekler bana: «Biraz şu

rada durn deyip uzaklaştılar .•• Nereye git

tiler? 
Erkek kadının sözüne ehemmiyet ver • 

medi. Duvara kolunu dayadı ve kadının 
tam karşısında, kadın, içkilerin, hastalık

ların bozduğu müstekre bir sesle: 
- Bırak beni be git işine diye tekrarlı· 

yor. 
Fakat erkeğin onun yanından ayrılma

ğa hiç te niyeti yok.. her halde görülecek 
bir hesapları olmalı ... 

Şimdi döğüş mü edecekler} 
Yüksek sesle konuşuyorlar her halde bir 

hadisenin başlangıcındayız fakat onlar beni 
ne diye burada bıraktılar ve ben hangi ak· 
la uyarak gece yarısı tek başıma Galata • 
nın bir sokağında durup onları beklemeğe 
razı oldum. 

İlerde fenerin ateşinde 
sesleri perde perde alçaldı. 
bir kadın gülüııü işitiyorum. 

konuşanların 

Şimdi hırçın 

Ve bir el kolumu tutuyor, irkiliyorum: 
- Ne oldun korkma benim .. 
- Nerede kaldın Allah aşkına "> 
Arkadaşım kolumu tutuyor: 
- Gel içeri gel.. 
- Nereye gidiyoruz .. 

~ - Görürsün .. 
Temiz giyinmiş bir delikanlı karşımızda 

hem de pek sevimli bir çocuk: 
- Buyurunuz Bayan buyurunuz! 

Kapıdan içeri girdik bir başka kapı a • 
çıldı koskoca bir demir kapı daha açılıyor. 

- İşte Bayan gel bakayım İçeri. 

musun Bayan? 
Sizden neden kork.ayım zavallı genç a, 

damlar.. insan insandan korkar mı?.. Si2 
de benim bir eşim değil misiniz vücudumuz 
ayni şekilde çalışmaz mı L Teneffüs, ha
zim, deveran hepimizin vücudunda ayni 
şekilde değil midir? Siz de benim gibi bir 
anaya ıztırap vererek dünyaya gelmediniz 
mn... Ve siz de benim gibi bir gün ölüp 
yok olmıyacak mısınız? ... İnsan insandan 
korkar mı hiç... Ben sizleri böyle ve beni, 
bizleri de yetiştiren cemiyetten korkuyo• 
rum sizden değil ... 

Fakat onlara bu sözleri söylemedim bu 
ııözleri yalnız içimden düşündüm ve on • 
lara sadece: 

- Sizden korksam aranıza gelirmiy • 
dim sizin öteki erkeklerden farkınız nedir, 
Onlar gibi siz de yeni kostümler giyiniz on .. 
lan da sizin kılığınıza sokalım o zaman siz· 
lerin onlara ve onları sizlere ne kadar çok 
benzediğinizi anlarsınız siz burada ne yapı• 
yorsun uz.. burası neresidir?. 

- Burası Cenevizlilerin zamanında. 

Frenk papaslarının ibadetgahı imiş, şimdi 

biz burada geceleri yersiz, yurtsuzlar, topla. 
nır konuşuruz. 

- Kumar oynar mısınız} 
- Hayır .. hayır .. 

Belki esrar içersiniz i 
- Yok canım .. 
- Peki o halde neden bu 

top lanı rsını z? 
gizli yerde 

- Gizli yer değil burası boş bi~ mah • 
zen de yağmurdan barındık o kadar. 

Mumun titrek ışığında eski zaman zin
danlarından korkunç olan bu yere bir ke
re daha bakıyorum. 

sız ayanından birinin oğlu ile tanışmış, se- Burası bir mum ışıği1e aydınlanan garip 

vişmiş, bu genç ona her ay 10,000 frank bir mahzen, bir de ot minder var otları 

'vermeğe başlamıştı. Fakat bu tanışma Ja· 

1 

dışarıya fırlamış bir minder. Minderin Ü· 

· h ıhh · l l zerinde iki delikanlı oturmuş.. ayakta se-nın hem servetıne, em s atıne ma o -
kiz on kişi var. · 

Evet minderin üzerindeki gençler yor
gun gözlerle sağa sola bakıyorlar: 

- Canım benden saklamayınız diyo • 
rum. Ben biliyorum burada esrar da içi • 
yormuşsunuz, zar da oynuyor muşsunuz 
oynayın yine oyununuzu, ben kimseye söy
lemem. 

du. Çünkü morfine, kokaine dadandı. Bu, h b d" 
- Mer a a ıyorum. yüzden çabuk çöktü. . · 1 

Güzelliği ile geçinemiyeceğini anlayın· 
ca elmaslarını, eşyalarını satmağa, rehin 

koymağa başladı ve şunu bunu dolandıra-

rak geçinmeğe uğraştı. Nihayet bu yüzden 
18 ay hapse mahkum oldu. 

. Hapisten çıktığı zaman elinde avucunda 
bir şey kalmamıştı. Sokağa düştü ve bir 

gün de maziye karışan aşıkla1ı avlamakla 

- Merhaba dıye cevap verıyor ar. 
- Keyfinize bakınız arkadaşlar diyo -

rum biz sizi şöyle bir ziyaret ettik maksa
dımız sizi rahatsız etmek değil. 

-· - Evet bizi görmek istemişsiniz İşte gö-
rünüz biz de sizin gibi insanlarız. 

- Ona ne şüphe? 
- Bizi taliimiz bu hale koymuş. 
- Elbette .. 

- İçimizde ne gün görmüşler var şu geçinmeğe uğraştı, bıi da para etmeyince 
kenarda yerleri süpüren ihtiyarı görüyor öte beri satarak ve dilenerek maişetini ka-

zanmak istedi. 

En nihayet kokain satarak ekmek pa-

, rası bulmağa uğraşırken 

. düştü ve hapse atıldı. 
zabıtanın eline 

Bugün kmşık, aapsarı yüzlü, dişsİ:l, bir 
cadı halinde hapishanede yatmaktadır. 

musunuz .. 
Hayır göremiyorum. Çünkü arkasını bize 

dönmüş yerleri süpürüyor. 

- O vaktinde günde otu1 kuruştan ka
bak doldururmuş yüz elli kabak doldur • 
duğu gün ~lurmu~ öy~ para kazanırmış ki .•. 
O kadar para kazanıyormus ki faytonun· 

- Oynasak oynarız be Bayan amma oy
namıyoruz.. burada bi'fleşip bir iki çift laf 
ediyoruz, hepsi bu ... 

Ben de aralarında dertleşip iki çift laf 
etmek isteyen bu dostları rahatsız etme • 
mek için oradan ayrılırken içlerinden bi • 
ri: 

- Bayan şuraya bak diyor küf ve rütu· 
bet kokusunu ciğerimize çeke, çeke bura
larda yaşıyoruz sabıkalı deyince hemen la
net etmeyiniz bizim hayatımız en çekilmez 
hayattır vallahi .. 

Neden bu çekilmez hayattan kurtulamı· 
yorlar. Acaba dünyanın en zahmetli işi 

her halde en kolay vurgunla büyük bir pa· 
ra kazandıktan sonra buralarda sürünmek· 
ten daha kolay değil midir) 

SUAT DERV1S 
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Resimli Hikô.ge: 

içi o 

Küçük Ali maymunile köyden köye 
· dolaşarak para kazanınağa uğraşıyordu. 
Fakat son iki gün içerisinde işler pek 
fena gidiyordu. Yiyecek kuru ekmekten 
başka bir 9ey bulamamı;th. Yatağı da 

kuru topraklardı. 

Fakat çiftçinin azan yeti§miyormuş 

gibi arkadan da havlıya havlıya köpeği 

yetişti. Maymun korkusundan Alinin e• 
linden kurtuldu, ağaca brmandı. Alinin 
çağırmalarına kula:k bile asmadı. 

UK AÖA 

((Belki burada biraz para kazanırız» 
diye küçük köyün en büyük evinin önün
de durdu. Gramofonunu yerleştiTdi. Da· 
ba çalmağa başlamadan pencere
de oturan çiftçi ile karısı dışarı 
fırladılar. 

Köpek havladıkça o tırmandı. O tır

mandıkça da köpek kızdı ve daha çok 
havlamağa başladı. Fakat köpek başa 
çıkamıyacağını anlaylnca bıırakıp 
gitti ..• 

<cHaydi, haydi şuradan defol. Svin Ö· 

nünde yabancı istemiyoruz. Kim bilir ge
ne neyimiz çalınır» diyerek Aliyi kovdu
lar. Ali de gene maymununu koluna tak
tı. ((Bari şu ağacın gölgesinde biraz otu
rup dinleneyim» dedi. 

Arkasından Ali de ağaca tırmandı .. 
Ağacın içi oyulmuştu. Maymun bu oyu
ğun içine dalmıştı. Ali bu boşluğa inerse 
çıkamıyacağını anladı. Maymunu çağır • 
mağa başladı. 

..-.--.-~ul 

~ 

7 

Bir gün öğretmen derse gelmemiş- yutmuş ta ondan ... Şimdi söyleyin ba
ti. Sınıfın en yaramaz, en geveze ço- kalım: Anadoluhisarından Rumelihi
cuğu olan Remzi bu fırsatı kaçırmadı. 
Hemen sınıftan çıktı. Kıyafetini de -
ği,ştirdi. Tekrar odaya geldi .. 

«Susunuz bakayım, çocuklar, ma.ı 
dem ki öğretmen gelmedi, onun yeri
ne bugün ben size ders okutacağım» 
dedi .. Remzinin ne kadar tuhaf oldu -
ğunu hepsi biliyordu. Onun için sevi
ne sevine yerlerine oturdular. Remzi 
sual sormaya başladı. 

- Dağ neye derler kim söyleye -
cek ~. Bir parmak kalktı. Remzi ona 
sordu. 

- Ters dönmüş vadiye, dağ derler 
dedi. 

- Peki, bütün nehirler, dereler bir 
tuhaftırlar. Bu tuhaflıklar nedir"}. Bas-
ka bir parmak kalktı: ' 

- Derelerde nehirlerde tuhaf olan 
şey ağızlarının baŞlarından büyük ol
masıdır dedi .. Remzi hemen aferini ya
pıştırdı. Bütün sınıf ta gülmeden katı
lıyordu .. fakat hep Remzi sual so
racak değil a. . . Bu sefer de çocuklar
dan biri sordu. 

- Bay öğretmen bizim derede ne
den hiç balık yok?. Remzi hiç bu sö -
zün altında kalır mı}.. Hemen cevap 
verdi . 

- Derenin ağzı, balıkların hepsini 

sarına yürüyerek gidebilir misiniz ) .• 
Çocuklardan biri kalktı. .. 
- Ben geçerim .. bir dalgıç elbisesi 

gıyer, denizin dibinden yururum .. 
Remzi coğrafyada mat olacağını an
layınca imlaya geçti .. 

- Biriniz tahtaya geçin ve yanlış 
yazın dedi.. Ümit parmağını kaldırdı. 
Tahtaya gitti ve Yafasın diye yazdı. 
Remzi kızdı. «Neye yazdın öy]e Ü • 
mifl » dedi.. Ümit de sen yanlış yaz 
demedin mi işte ben de yanlış yazdım .. 
fakat o sırada öğretmen kapıda gö -
ründii. Hepsi yerlerine oturdular .. 
gülmek te bitti. 

r;~~lf'l.11/Al~i 1 BU HAFTANIN BiLMECESi 

'll!!~ ~ Siyahbôncuk acaba nereye saklanmış? 

Biraz sonra maymun bir elile sımsıkı 

bir kutuyu yaıkalaml§ olarak çıktı. Ali 

kutuyu açtı • İçi mücevher dolu 

fdi. 
«Bunlar her halde çiftçinin olacak» 

diye düşündü. Elmasları alıp çiftçiye 

götürdü. Çiftçi ile karısı elmasları gö • 

rünce pek sevindiler. 

Çünkü bunlar bir kaç zaman evvel [ 
çalınan kendi elmasları idi. Hemen Ali-

ye bir ziyafet verdiler. Çiftçi sofrada A

liye : << Artık sana burada bir de 

iş verip, benim oğlum 

dedi . . Tabii Ali de bu 
sevindi. 

olursun » 
işe pek 

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

MASAL J 
Akıntıya dikkat ! .. 

Yatakhanede, nöbetçi öğretmen çekil· 
dikten sonra, lıer akşam çocuklardan biri 
bir hikaye söylüyordu. O akşam da Orha
nm sırası idi. Orhan gayet iyi hikayeler 
söylediği için hep dört sözle akşamı bek
liyorlardı.. O gece yatakhanede Orhan ar• 
kadaşlarına fU hikayeyi anlattı: 

Daha bu mektebe gelmeden 
arkadaşım vardı. Adı 

da Nedim idi. İki· 
miz de öksüz, kim. 

ıesiz olduğumuz için 

günlerimiz sokakta bir 

kaç kuruş kazanmak 

peşinde geçerdi • Ge-

ce de bir çe~e ya Akıntının bıziyle dıtarı fırlarken 

lağının içerisinde yatardık. Sıcak bir a • 1 lalım: Bel~i çantayı b~luruz da sahibi ~iz~ 
ğustos günüydü, ortalık kaynıyordu. Do • bahşış verır.» Bu benım de hoşuma gıttı. 
laşa dolaşa büyük, hemen hemen bir göl Zaten açlıktan da ölüyorduk .. Hemen dön· 
kadar büyük bir havuzun kenarına geldik. 
Biraz oturup ıerinlemelt istedik. İkimiz de 

zaten açhktan bitiyorduk. Ô gün ağzımı -
za bir lokma ekmek ginnemiıti. Fakat o· 
rada nöbetçi duran bir polis «haydi işini· 
ze gidin. Çanta bulunmadan, buraya kim· 
se yaklaşamaz» dedi. Biz de bitkin bir 

halde uzakla~ağa başladık .. Tabii aç ol· 
duğumuz iç.Wn ç.abdk yürüyemiyorduk. 
Akşam da olmuıtu. Henüz biraz uzaklaş
mıştık ki polis havuzdan ayrıldı. Nedim 
bunu görünce: «Orhan polis gitti. Gel şu 

bavuza gidelim, belki içine düşen para çan
tasıdırıı dedi.. Nedimin bu sözü tuhafıma 
gitti. «Para çantası İse ne olacak, yani ça-

lacak mısın}» dedim .• Nedim hiç öyle bir 
çocuk değildi .. «Yok canım .. çalalım de • 
miyorum. Fa.kat şu havuzun içine bir da-

dük.. Nedim soyundu. Havuzun içerısıne 
atıldı.. «Amma da güzel daldı ha.. Kim 
bilir nereden çıkacak» dedim .. Fakat Ne-

dim bir türlü çıkmadı.. Korkudan yüreğim 
ağzıma gelecekti.. Gözlerimi ıu üstünde 
gezdiriyor, arıyordum. Fakat yok, Nedim 
hiç bir yerde görünmüyordu. Gömleğimin 
düğmelerini yırtarcasına çözdüm. Tam su
yun içerisine atılacağım sırada «akıntıya 

dikkat» diye bir levha gördüm.. Fakat o 
sırada akıntıya filan kim bakar. Dalıver· 

dim suyun içerisine... Tam suyun yüzüne 

çıkacağım sırada bir de baktım ki sürük
leniyorum. Anladım. Akıntıya yakalan • 
dık, dedim. Bir türlü kendimi alamıyor • 

dum .. Git babam git .• Tam borunun ağ • 
zından akıntının hızile dışarı fırlarken kar· 
şımda Nedimi görünce geniş bir nefes al-

Meraklı Şeyler: 

Aferin martılara 
Amerika Birleşik devlet1erinin bi • 

rinde Utah diye bir yer varmıs. Bir 
çok seneler evvel bu Utah çiftliklerini 
çekirgeler sarmiıŞ. Tarlalarda ekin na
mına bir şey bırakmamış .. çiftçileri bir 
telaş almış. Fakat ne yaptılarsa çekir
genin önüne bir türlü geçememişler .. 
koca arazide bir yeşil yaprak kalma
mış .. herkes keder içinde imiş ... 

Nihayet günün birinde denizden 
binlerce martı karaya hücum ediyor. 
Bunlar çekirgeleri yemeğe başlıyorlar. 

Bir müddet sonra tarlalarda çekirge 

namına bir şey kalmıyor. Martılar hep

sini yiyip yutuyorlar. 

Utah ahalisi ve çiftçileri bu işe o ka

dar çok seviniyorlar ki martıların şe

refine bir abide yapıyorlar. Abidenin 

tepesine de bir martı heykeli dikiyor

lar. O gün bugün o abide hala Utah'ta 

dururmuş. Ve her sene ekin zamanı 

bütün halk gider abideyi ziyaret eder

ler ve çiçek çelenkleri yerine dibine e

kin çelenkleri koyarlarmış. .............................................................. 
dim. ((İyi arkadaşmışsın yahu. Arkamdan 
geldin» diyordu. Fazla sular buraya aka 
aka ufacık bir göl halini almıştı. Biraz üs
tümüzü başımızı düzeltelim derken gözü
müze bir şey ilişti.. Tabii çanta ... Hemen 
alıp polis merkezine götürdük. Sahibini 
buldular .. Adam bize öyle bol bahşiş ver
di ki o para ile hem biT ay rahat rahat 
yaşadık, hem de mektebe yazıldık ... » 

Orhanın hikayeıi burada bitti. Arka • 
daşları da bu güzel hikayeden sonra rahat 
l>iı uykuya daldılar. 

«Acaba kardeşim 
Siyahboncuk nere • 
ye saklandı?. Şim -
di sesini duydum, 
kahkahalarla gü • 
)üyordu» demesi
ne kalmadı. Kar- • 
deşini saklandığı 
yerde buluverdi. E
ğer siz de yalnız ka
fasını gördüğünüz 

bu Siyahboncuğun 
vücudunu görmek 
istiyorsanız, elini • 

ze kaleminizi alın. (1) numarayı bu
lun (1) numara ile (2) numara ara -
sına bir çizgi çizin. Sonra 2 He 3 ara -
sını dt yine bir çizgi ile birleştirin. Böy
lece numara sırasını hiç bozmadan bü
tün rakkamların arasını çizgilerle bir
leştirin, ta iı9 a gelinceye kadar. Bunu
maraya geldiniz mi küçük Siyahbon -
cuğu karşınızda göreceksiniz. Bu bil
mecenin birisi.. öteki bilmece de şu: 

,,, o·· 
~ 
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İki kardeşin birer de kedileri 

var.. Siyahboncuğun saklandığını 

görünce onlar da oyun yapmak istedi

ler, birer köşeye saklandılar. Resmi her 
tarafa çevirip dikkatli bakarsanız bu 
yaramaz kedileri de bulursunuz. Bu -

lunca yerlerine işaret edin.. isminizi 

adresinizi yolla)rın. Biz de size güzel 
güzel hediyeler yollıyacağız. 

Geçenki Bilmecemizde Kazananlar 
1 2 1 haziran tarihli bil· 

m~emizde birinci ikra
miyemiz olan bir mek • 
tep çantasını Kızıltop • 
rak 6 ncı mektep talebe
sinden 235 Necla Altın 
kazanmıştır. Talihli o • 
kuyucumuzla diğer ka
zananların pazartesi per· 
şembe günleri öğleden 

ıonra hediyelerini biz • 
Geçenki bilmece
mizde futbol topu 
kazanan lıtanbul 

zat idarehanemizden al- birinci ilkmelctep-

maları lazımdır. Taşra ten 67 Saadeddin 

okurlarımızın bediyeleri posta ile gönderi

lir. 
OYUNCAK 

Boğaziçi lisesi 6 dan Şehime Kemal, 
Bey okulu Rum ilk mektebi 3 den Anna 
Aganostidi, Babaeski ilk okul 2 den Ala -
eddin, Konya Abdülaziz mahallesi 66 da 
Kadri. 

DOLMA KURŞUN KALEM 

Beyoğlu .. 7 nci mektep 

Ferda, lst. Lisesi 2/C den Osman Mesci, 
Büyükada Nevruz mevkii No. 1 7 de Mih
rünnisa. 

DOLMA MÜREKKEP KALEMİ 
İst. 15 inci mektep 4/C den 486 Şe• 

him Konakçı, Ayasofya camii sokak Soğuk 
kuyu Medrese çıkmazı 5 de Memduha. 

MUHTIRA DEFTERi 
İst. 1 inci mektep 39 Rauf Atalay, Çan· 

km askerlik şubesi memuru Sadi oğlu 

Ferhan, Alpullu şeker fabrikası yapıcı us· 
mektep 5 75 Muammer, Konya Gazi Alim 
şah mahallesi müddeiumumi muavini kızı 

Necla, Galata Avukat Hasan Fehmi kızı 

Nevzat, Kozlu P. T. T. müdürü oğlu Yıl
maz Çetin, Beyazıt 5 inci mektep 39 Sü

heyla inal. 
LOSYON 

Çapa kız muallim mektebi 2/ A dan 345 
Melike, Beyoğlu 4 üncü mektep 2 inci sı

nıf 230 Sabiha Muhiddin, Beyazıt Bozdo
ğan kemeri Kaptan paşa mektebi sokak 

12 de Sabiha. 

(Arkası var) 
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10 Sayfa 1 SON POSTA 

Bir Ermeni alimi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

"Son Posta ,, nın tefrikası: 120 Yazan A. R. 

Çünkü; bende mahfuz olan adresinin 
gizli tutulmasını isteyen, ve kendisinden 
şimdilik (Adam) namı müstearı ile bah
setmemi dileyen bir Ermeni alimi; bütün 
hey' etşinaslart hayrete dü11ürecek keşifler
de bulunduğunu söylemektedir. 

Cemile, Nasır Mebhiita olan muvaffa
kıyetini kazandıran, bizzat Meliha idi F eriköyünde oturan Adam, elli yaşla

rında bir zattu. Ve çocukluğundan heri, 
tabiat hadiseleri etrafında kafa yormaktan 
zevk duymaktadır. 

Cemil; Seyit İbrahim gittikten son-ı n~~ öyle bir göz a~rısı v~r ki, onu ben 
ra, bir hayli zamanını düşünmekle ge- bılıyorum... Cemıl; yaglı, bitli Ce .. 
çirmişti. O, Nasır Mebhiltun ka~ısı - bel kızlarma tenezzül eder mi hiç~ .. 
na ilk atıldığı zaman uğradığı rnuvaf - Kafir oğlan, burada durmun, durmuş 
fakiyetsizlikten .. ve bahusus pek saf bir ta, öyle bir turnayı gözünden vurmus 
mü&eze çavuşu gibi, onun kurduğu ki... ' 

Bu mevzuda yazdığı eserlerden bazıla
rı, muhtelif ecnebi dillerine tercüme edil
miş, ve ismi «Alim adamlar» listesine id
hal olunmuştur. 

Kendisi, yeni ve büyük iddialarını şöy
le izah etmektedir: pusuya düşüverdiğinden dolayı kal - Cemilin gözleri de dahil olmak üze-

ben çok müteessirdi. re, bütün gözler; bu genç zabite çev- - Tabiatta cereyan eden hadiseler için
de, mahiyetlerini anlayamadıklarımız, ma
hiyetlerini anlayabildiklerimizden çok da
ha fazladır. 

Vakıa, kendisi de dahil olduğu hal- rilmişti. Genç zabit, firari bir nazarla 
de on bir kişi ile Nasır Mebhutun kale- Cemile bakarak sözüne devam etmiş
sini zaptetmek, bu muvaffakiyetsiz - ti: 

Hatta benim keı1iflerim de göstermek
tedir ld, mahiyetlerini anladığımıza inan
dığımız hadiselerde bile yanılmaktan kur
tulamamışızdır. 

Jlği kat kat telafi edecek derecede mü- - Nah, işte.. yüzüne karşı söylü -
himdi. Fakat bu muvaffakiyeti kendi- yorum. Vallahi, billahi; oraya gide • 
sine kazandıran, bizzat Meliha idi. cek. Öyle değil mi Cemil~ .. Doğrusunu 

Onun için, kalbinde bu gizli ıztırabı söyle ... Mesela, gökten arada sırada ktrmızı 

renkte dolu, kar ve yağmur yağar. taşıyan Cemil; Nasır Mebhfüa karsı Cemil, birdenbire kıpkırmızı kesil
kat 'i bir muzafferiyet elde etmedikç~. di. Bu sözleri tasdik mi, yoksa inkar 
Melihanın karşısına çıkmamaya karar etmek mi lazım geldiğini tayin ede • 
vermişti. medi. Onun bu bocalaması esnasında, 

O zaman cahiller, bunu bir kıyamet 

alameti zannederler, ve: 
- Gökten kan yağıyor! diye 

birbirine katarlar. 
ortaltğı 

Ona böyle bir karar verdirmeye se- o genç mülazım sağ elinin şahadet 
bep olan yegane amil, nefsinde his - parmağını evvela diline sürüp sonra 
settiği garip bir duygudan ibaretti. Fil- duvara yukarıdan aşağı mevhum bir 

Fennin iddiasına göre, yağmurun, ka~ 

rın, veya dolunun kumızı yağması, tebah• 
huratın, kırmızı renkte emlah bulunan sa• 
halarda vuku bulmasmdandır. 

hakika o, bugüne kadar işlerinde bir çizgi çdkerek devam etti: 
çok kadınlardan yardım görmüş; bu 
yardımlar sayesinde sayısız rnuvaffa -
kiyetler temin etmişti. Fakat hiç bir 
zaman onlardan hiç birine hayatını 
borçlu olmak suretile minnettar de -
ğildi. Halbuki Nasır Mebhfitun kale -
sinde ,eğer Meliha o küçük kapıyı aç
mamış olsaydı, hiç şüphesiz ki hem 
kendi hayatı; hem de arkadas'larının 
hayatı; o yalçın kayalar arası~da sö
nüp gidecekti. 

KljŞlanın camiinde ikindi ezanı o -
kunurken Cemil, son kararını vermiş
ti: 

- Adam, sen de... Ben. bazen o 
ltadar acaip bir adam oluyorum ki... 
Benim için bu kadar fedakarlık eden .. 
bahusus bana karşı bu derecede ciddi 
ve samimi bir muhabbet gösteren bir 
kıza karşı, şimdi böyle bir gurur mese
l"9i çıkarmak hiç doğru bir şey değil... 
Bir taraftan yükselmek isterken, di -
ğer taraftan kendi kendimi alçaltıyo -
rum. Şimdi Meliha, beni nankörlükle 
itham edecek olsa, hak kazanmaz mı, 
sanki?.. . Eğer ona gitmezsem; ayıp .. 
hem de çok ayıp olur ... Ayni zaman
aa, hem onunla, hem de Seyit İbrahim 
ile helallaşmak ta lazım. Gideceğimiz 
yer, Nasır Mebhut efendinin düğünü 
değil. Nihayet, bir muharebe ..• Serse
ri bir kurşun, adamı olduğu yere mıh
layıverir. Bahusus ben, öyle bir vazife 
Cleruhte ediyorum ki ... 

Cemil, düşüncesine daha fazla de -
vam edemedi. Çünkü, kapı birdenbi
re açılmış; odadan İçeri arkadaşları gir
mişlerdi. 

Cemil; bir taraftan onlarla çene ya
rıştırmaya uğraşırken, diğer taraftan, 
kapıdaki emir neferini çağırmış: . 

-Çabuk.. bana berberi· bulun da 
getirin. 

Diye emir verm~ti. 

Onun hu emri, odada birdenbire bir 
alay tufanı h"usule getirmişti. 

Genç ve şakrak zabitlerin kahkaha
ları arasında, muhtelif sesler yüksel -
mişti : 

- Ne o, Cemil~ .. Nasır MebhUtun 
karşısına pür tuvalet çıkmak istiyor -
sun, galibaL 

- Nah, işte .. :c:uraya yazıyorum. E-ır Halbuki ben, bu izahatın sakatlığıoı is-
ğer Cemil şu Nasır Mebhut patırdısın- pata hazırlanmış bulunuyorum. 
dan da yakasını sıyırsın .. eğer bu kız. Sonra, adına C\haceri semavin denilen 
la kırk gün kırk gece düğün yapıp ta.. «gök taşrn nı, fen, bir yıldızdan kopup 
davulla, zurna ile güvey gırmezse .. boşluğa düşmü:ı bir parça olarak izah e
y ahudi mahallesinde büyük Saranın e~ der. 
vinde hepinize bir ziyafet borcum ol- Ben bu izaht çürütmek için icap eden 
sun. delaili de topladım. 

Dedi. Daha sonra ben fennin, kutublarda 

Bu sözler, Cemilin ruhu Üzerinde 
çok garip bir tesir hasıl etmisti. Hele • 
şimdi, bütün gözler: 

-Ne dersin, Cemil? .. 

görülen mavi renkli ışık huzmelerini izah
ta da yanıldığına kaniim. 

Ve yakında, bu mavi ziya huzm~leri
nin hakiki mahiyetlerini de izah edece-
ğim. 

Diye, kendisine çevrildiği zaman, Benim bütün bu iddialarım, ihtimal 
kalbinde adeta derin bir ıztırap hisset· hayli garip görülecektir. Bir çok kimseler 
mişti. beni, bir ikinci ((devri daim makinesiıı ka-

B 
şifi yerine koyacaklar, hatta alay edecek· 

irdenbire, adeta ağır bir yük altm- 1 
d ık 

er, ve: 
an si inir gibi yerinden fırladı. Ba- _ Laf! diyeceklerdir ... Bütün dünya a-

şını ~iddetle iki tarafa salladı. limlerinin kafa kafaya verip te çözeme-
-Hayır .. hayır .. hayır ..• Çok al - dikleri muammaları bu adam mı hallede· 

danıyorsun, . • Bir Yemen kızı ile izdi- cek ~ 
vaç etmeye.. gençliğimi ve hayatımı, Ben, böyle düşünecekleri haksu: bula-
Y emenin leş gibi katır ve kışır kokan cak değilim. 
evlerine gömmeye heveskar değilim. Çünkü, keşif iddiasiyle ortaya a tılan-

Diye homurdandı. İhtimal _ki bu me- Jarın haddi hesabı yok. Fakat içlerinde id-
dialarını ispat edene rastlanamıyor. Bu iti-

sele üzerinde bir hayli münakaşa ola- barla, keşif iddialarının istihfafla karşılan
caktı. Fakat buna meydan kalmadı... masını tabii bulmak lazımdır. 
Kapıdan içeri dimdik yürüyen bir ça- Bunun içindir ki hen, iddiamı, içinde 
vuş girdi. Doğruca Cemilin önünde du- ilim davaları görülen sahanın dışına taşır
rarak sert bir selam verdi: mamak, ve işi gazete sayfalarına aksettir-

- Efendim 1 .. Kumandan ı:wışa, ace- memek istiyordum. 
le sizi istedi. Faka;t siz heni gafil avladınız. 

' 
Dedi. 

* Mülazım Cemil, kumanaanın oda
sına girdiği zaman gözü, köşedeki kol
tukta oturan bir arap şeyhine ilişmişti. 
Sırmalı akel'i altından inen ipek kef
yesi, omuzlarından aşağı sarkan şeyh 
de, zeki ve mütecessis nazarlarını bir 
an Cemile çevirerek bu genç ve çevik 
zabiti gözden geçirmişti. 

Ben, söylediklerini yazdırmaktan vaz
geçmesinden korkarak uzaklaşırken, o: 

- Şimdi, dedi, hazırlıklarımı tamam· 
lamak üzereyim. Yakında, fen fakültesine 
resmen müracaatta bulunacağım. Ve bir 
hey' et huzurunda iddialarımı izah, ve İs· 

pat edeceğim 1 
Selim Tevfik 

Cemiyeti Akvam yeerine 
Avrupa devletleri birliği 

Kumandan, masasından ~ altı a- (BaJtarafı 1 inci sayfada) 

dım açıkta duran Cemile parmağile- i • lüzumu olmadığını anlattl ve. Ro
şaret etm~: manya murahhası Titülesko ayni me-

- Beri gel, Cemil efendi .. daha .. da- alde sözler söyledi ve sulhun bölün -

h l mez bir bütün oldug~ unu, asıl mesele-a .. şuraya ge , canım. 
Demişti. nın milletlerin müsavatı meselesini 

(Arkas1 var) teşkil ettiğini anlattı. 
-·-·-'~ .. ' ' ' ........ ,.. · ' · • · · ·"" -· • · - - Milletler Cemiyetine il kdefa gelen 

İngiltere 
J 

kabinesi dün 
işini görüştü 

Haziran Z1 

Boğarlar 

Tevfik Rüıtü Aras konferanstan çıkarken M. Litvinofla göl'Ü§Üyor (.alda) 
• lnci1b murahhuı Lord Stanhop 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Milletler Cemiyetinin toplantıları esnasında konferans işleri geriye b~rakıl

mıştır. Maamafih bu, mesainin inkıtaı demek değildir. Zira, teknik komi
te, projenin muhtelif maddelerinin tetkikine devam edecektir. Fakat, bazı 
murahhas heyetlerin ihtiraz kaydı koydukları mühim noktalar üzerinde ka· 
rarlar, ancak muhtemel olarak 6 Temmuza doğru başlıyacak umumi içtima
larda alınabilecektir. Teknik komite, şimdilik bir karar vermeden bütün 
noktaları müzakere eylemektedir. 

lngiliz kabinesi beklenen talimatı verdi --
Belgrat, 26 (Hususi) - Pravda gazetesine Londradan bildiriliyor: Kabi

ne bu sabah Baldvinin riyasetinde toplanmıştır. Toplantıda billuıaea harici 
meseleler görüşülmiiış, Boğazlar konferansmda baş gösteren lngiliz - Sovyet 
ihtilafı etrafında müzakereler olmuştur. 

Toplantıda İngiliz murahhasına verilecek yeni talimatın esaslari hazu'lan· 
mış ve talimat İsviçrede bulunan İngiliz heyetine gönderilmiştir. Londra ga• 

zeteleri Rus • İngiliz ihtilafının çok geniş olduğunu yazmakta ve bu ihtili.fm 
kolaylıkla halledilemiyeceğini ileri sürmektedirler • 

Fransız gazeteleri bedbin 
Paris, 26 (Hususi) - Le T emps gazetesi Montrö konferansından bahse.

den bir baş yazısında vaziyete, hoşn udiye değer bir çarei hal bulmanın ko
lay olmadığını anlatmakta, bu yüzden Montrö konferansının islerin( bir tek· 
nik komiteye bırakarak mesaisine fasıla verdiğini anlatmaktadır • 

Fransız ajansma göre vaziyet 
Montrö, 26 (A.A.) - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 
Boğazlar konferansında müzakerelerin ilk safhasının hitamı üzerln" 1iya8 ma· 

hafilin sandığına göre İngHtere, Boğazlar hakkındaki müzakereler vaaıtulle ltaJya 
ile yaklaşma imkanlan bulabilecektir. 

Konferans dün mesaisinin ilk kısmını bitirmiştir. Bu, terakkiler elde edildiğine 
delalet etmez. Güçlüklerin ekserisi sükunetle ve sessizce şimdilik bir tara.fa bua
kılmı~tır. 

Bu tarzda hareketin üç sebebi vardır: 
1 - Tezahür eden fikir farklarının meydana çtkarmaktan tevakki etmek ve 

diplomasiye C(had zaviyeleri» açmak zamanı bırakmak. 
2 - Hey' eti murahhaaalar şeflerine Cenevreye giderek Milletler Cemiyeti a• 

samblesine iştirake müsaade etmek. 
3 - Zaman kazanarak İtalya yokken kat'i ve yahut geri dönülmez neticelere 

girmemek. 

Şurası kayda şayandır ki, dün dahi ne İngiltere ne de Japonya, İngiltere •e Ja
ponyanm ihtiraz kayıtlarının aynini derme yan eden İtalyanın kendi müzaheretin.i ve
recek bir hale gelmesinden evvel müstakbel mukavelenamenin esas noktalan hak
kında taahhütler almaya mütemayil gözükmemişlerdir. 

Yunan gazetelerinin neşriyatl 
Atina, 25 - Yunan matbuatı Montrö konferansı ile yakından alakadar olmak

ta, Türk noktai nazarının kabulü lehinde neşriyat yapmaktadır. 

Yunanistan Boğazlar meselesinde başlıca ticaret gemilerinin Boğazlardan geç
mesile alakadar bulunmaktadır. 

Bulgaristanın konferanstaki vaziyeti ile meşgul olan bir gazete şunlan yazıyor: 
((Bulgaristan Türkiyenin Boğazların tahkimi teklifi hakkında fikrini beyan etme 

ğe davet edildikte hu teklife karşı sempatisini beyan ederken Akdenize çıkmak me
selesini mevzuubahsetmemiştir. Fakat kendisinin mahreçlerden mahrum olduianu dı 
ima etmiştir. 

Bulgaristanın bu imasına karşı Yunan münasebetlerile Yunanistan ile birlikte 
hareket eden Balkan Antantl mümessillerinin icap eden cevapları verecekleri fÜp
hesizdir. 

Bu meselenin Montröde konuşulmakta olan Boğazlar meselesiyle kat'iyya ala· 
kası olmamakla beraber Bulgaristanın Ak denize inmek için arazi istem~inin aulh 
muahedelerinin metin ve manasına muhalif bulunduğu beynelmilel konferanıılarda 

müteaddit defalar kararlaştırılmıştır. z 

Nöyyi muahedesi Bulgaristana Ak denizde iktisadi bir mahreç temia etmitti 
Bulgaristan bunu istemedi.» 

- Ne olur, ne olmaz? .. 
kalesini zapteclerse, N&ıır 
kızına talip olacak. 

Eğer Zafir 
Mebhô.tun 

TA K V 1 M Fransız dıış bakanı Delbos, İtaiya - Ha~ 

Rumt sene 
1352 -Hızır 
53 

HAZİRAN 

27 
Resmi sene 

1!:136 

beş meselesinde hasıl olan muvaffakı
yetsizlikten Milletler Cemiyetinin 

Arabt sene mes'ul olmadığını aalattı. 
1355 İtalya Milletler Cemiyeti riyase'tİne -Haziran 
14 

iştirak etmiyeceğini bildiren bir mek -
tup göndermişti. 

ki cenup cephesi kumandam Ras Nasi
bu da karşıladı. Habeş imparatoru ga
zetecilere «adalet istiyoruz. M](etler 
Cemiyetinin adaleti yerine getireceğine 
inanıyoruz. Habeş hükumeti, Garbi 
Habeşistanda mevcuttur.» dedi. 

geldiğidir. Habeşistan ortadan blkmışsa 

murahhasına Milletler Cemiyeti azaa ara· 
sanda yer kalmamaktadır. Habeşistan orta· 
dan kalkmamış sayılacaksa, İtalya ile ıtr..t· 
yı bozmak icap edecektir. 

İtalya gelecek toplantıda Cenevreye Fransız Bafvekilinin Projesi 
Paris 26 (Hususi) - Ünited Press bil-

- Hayır, hayır ..• Yemin ederim ki, 
çapkın oğlan bu akşam şöylece gidip .. 
Yahudi mahallesinde bir eğlenecek. 

- Ayol, eğlenmesin de, ne yap -
sın?.. Aylardanbe;i Cebel köylerinde 
zavallı süründü, durdu. 

CUMARTESi mümessil gönderecek 
İtalyanın Cenevredeki mÜ'Ilessili, 

diriyor : 

Perde arkasında cereyan eden müza· 
kereler, bu meselenin hallini istihdaf et· 
mektedir. Bir rivayete göre lngiltere ile 
Fransa Habeşistanın Milletler Cemiyetin
den çıkarılması için anlaşmış bulunuyorlar. 

- Aman birader, bırak... Sürünür 
mü o hiç ... O, ne yapmış yapmış .. o
rada da aşıkdaşlık edecek yağlı bir Ce
bel kızı bulmuştur. 

CüıJlerdenberi 
bulamamış genç 
söylemişti: 

traş olmaya vakit 
bir zabit, son sözü 

- l lepiniz aldanıyorsunuz.... O -

Rebiülahır İMSAK Mister Edenle Milletler Cemiyeti reisi 
S. D. sıfatiyle görüşerek İtalyanın ancak ge-

SABAH 

D. t:>. 
8 
4 

45 7 6 25 lecek içtimada hazır olacağmı "\nlattı. 
30 2 10 Habe' imparatoru Cenevrede 

ill
ttle ikindi Akşam Yatsı Habeş imparatoru Haile Selasiye Ce· 
S~ S. D. ~. D. S. D. nevrede çok iyi karşılandı. Ras K<ıssa 

l:. 4 31 8 32 12 - 2 04 1 · · ile imparatorun ikinci ogw lu yanında 
1•) 16 lö 17 19 44 21 48 ' · ....... _._ ..... _..._ ..... _...-_:...;,;;..;,._ bulunuyorcl.u. Kendisini istasyonda es-

Leon Blum yarın (bugün) Cenevrı>ye 
gidecektir. Mist~ Blum'un Cenevrde Av- Asambleye kim riyaset edecek? 
ıupa için « Birleşik devletlern planı teklif Cenevre, 26 (Hususi) - Milletler 
etmesi beklenmektedir. Cemiyeti Asamblesine kimin riyaset 

Habeşistan Milletler Cemiyetinden edeceği henüz anlaşılmamıştır. Avus-
Çıkarıhyor turalyanın Londradaki komiseri Mis -

Cenevre 26 (Hususi) - Cenevre ma- ter Bruce'in kabul ettiği takdirde riya
hafilinin karşılaştığı mühim meselelerin b;- sete getirilmesi ihtimali çok kuvvctli
ri de Habeşistant ne şekilde tanımak lazım dir. 



KUMBARA DESTEKTİR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

it Bankası asgari 25 lira mevduaıı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükafat 
veriyor. Müklfatlarm 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: 

Birinciye. 1000 Lira 
ikinciye ' 250 
10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 
17 S ,, 10 onar ,, 17 50 

Ceman 207 kişiye 5000 . 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

ikişer bin lirahkr ar: 
Diler be, lletld&DID bar lllrlade JalmZ 

ı 11ı,ı1e iki bin lira veriliyor. Ba kefldeler 
ber sene l•bat, Bazlru1 Temmuz, BJlll 
ve Birinci Kbu arlarlDID Dil glalerl 
rapdmütadır. 

ŞiRKETi 

HA YRiYEDEN: 
11 Haziran 936 tarihinde satış müddeti hitam bulan tenzilli ve fo

toğraflı 4 aylık kartlarımızın henüz Boğaza tatınmamıt olan sayın 
halkımız için yeni bir sühulet olarak arada geçen günlere ait ücret far

kı ayni tenzilat esası dairesinde kartlar bedelinden indirilmek suretile 1 O 
temmuz akşamına kadar aatı,ına devam edileceği ve bu itibarla istek

lilerin arzusu üzerine i•bu kart\nrı nihayet üç ay müddet için de itası 
temin edilmiş olduğundan muhterem yolculanmızın yukarıda yazılı 

son sat1' günü olan 10 temmuzu geçirmiyerek Merkezi idare Kontrol 
Müdiriyetine müracaatla bu kartlardan alabilecekleri ilin olunur. 

SON POSTA · 

şiddetli harareti; 
cild için tehlikeli oldu
tu zaman vOcudunuza 

"BARONIA" 
güzellik yağı sürünüz, 
Bunu yapmaK eızemdlr, 
zira bu suretle ıztırablı 
!yanıklıklarından ka
çınabilecetiniz ılbl 
cildinize de hoş 
bir cill vermiş 

.olacaksınız. 

Banyolar ve 
sporlar için 
elzemdir 

Goııeş yuıklıklarııın puze,iri 

Denizyolları 
İŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
Tel 42352 - Sirkeci Mühürdanade 

Han Tel 22740 

Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, Per
ıembe 15 de 

izmlr sür'at postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Pertembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesi, çar • 

f&IDba 18 de 
lzmit - Pazar, aah, per-

ıembe, cuma 
9,30 da 

Mudanya - Cumartesi 14 de 
diier günler 
8,30 da. 

Bandırma ·- Pazartesi, aah, 
çarıamba, per

~mbe, cumar
tesi 20 de 

Karabiga - Salı, cuma 19 da 
lmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Sah 19 da, cuma 

17 de 
Trabzon ve Merıin postaları -
na kalkıt günleri yük alınmaz. 

( 3608) 

I 

Sabah doku.ıdan akşam saat 
peşe kadar mııt, sar ve sevimli 
~ir ten. GUndllz tekrar pudra
lanmağa hacet yok. işte; hava
andırılmış yeni Tokalon pud
~asının garanti muhttssenatı 
)unlardır. nu cazib havalandır
ma usum. Parisli bir kıınyage

rin ke~fidirı Hu usul dairesinde 

havası toplandırılmış yegane 
hafif pudradır. Şimdiye kadar 
~apılan pudralardan on defa 
daha saf ve daha hafiftir. Bu 
usul. Tokalon pudrasıııın islih
zarında kullımılmaktadır. İşte 
bunun içindir ki, Tokıılon pud
rası , daha muntazam ve daha 
mllkemmel bir tarzda yapışır 
cildi hemen hemen görünmez 
bir gUzellik tabakasile kaplar 

Sayfa il 

ve yUze tabır bir gOzell k , .. 
rir ve modası geçmiş ve yl'ızd 

bir nıakiyaj şeklini vermedt>ıı 

kalın Adı pudralardan tammnen 

başka bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze yapı,ı'c 

kaldığı ciheUe buna u8 snatıık 

pudra» tabir ederler. Artık ne 
pıH·lak burun, ne yağlı cild gö-

rllnmiyecek, belki rlizgAr, yaıt

murun ve terlemenin icrayı te-
sir edemiyeceği mat. saf ve l'e
vimli bir ten görOnecektir. 

-----------------
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Taksitle satılık otel 
Eau Mevkii ve nev'i DepozitG 

No.11 Lira 

168 Büyükada'da Yalı maballeainde Altın Ordu 2400 
caddesinde 17, 19, 21, 23, 25 No.lı Otel 

Döla plaj 

T afsilitı yukarıda yazılı otel birinci taksiti pqin ve geri kalan yedi takaiclij 
yedi senede ve yedi müsavi taksitte ve fU auretle tamamı faizsiz sekiz müsavi 
taliaitte ödenmek f&l'lile kapall zarfJaartırmaya çıkarılm .. tır. ihale 10/7 /936 
tarihine tesadüf eden Cuma günü saat onda Şubemizde yapılacaktır. 

lıb1klilerin Şubemize müracaatla tafıilat ve bir lira mukabilinde Lirer f&J'l-; 
name ~arak prtnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplarını o gü~ 
aaat ona kadar Şubemize vermeleri. (377) 

CM~:: h~~ak~~k~~f=~~:.~~:~~~~:~d~ 
~~ . ·--

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünd n: 

Güzel San'atlar Akademisinin Mimari, Resim, Heykel, Fre~k, Se. 

ramik, Afif, Mobilya, Şark tezyini aan'at ıubelerinin büyük yılhk 
aergiıi 4 Temmuz Cumarteıi akpmına kadar her gün aaat 10 dan 

18 e kadar açıktır. Rehberler istiyenlere eserler hakkında lazım gelen 

malumatı verecektir. Duhuliye ıerbeıttir. ((3440H 

lstanbul ve Ankarada 411 

Takip edilecek kazanç, ve
raset ve evkaf vergileri ve 
işleri, ferağ ve intikal mua
meleleri, ve her türlü alacal\
larla bonoların tahsili için 
müracaat ediniz : 

Manalı Vıram,abab 
Jstanbul Bahçekapıda eski Reh
vancılar sokağında Şirin hanın

da 3 linci\ katta No. 10 
HergUn 12 den 14 e kadar 

TiFOBiL::l 
Dr. ihsan Sami 

Tito ve pnratifo hastıılıklanna tıı 
tulmamak için ağızdan alınan lif~ 
haplandır. Hiç rtthatsızltk vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

, ' 
GLANDOKRATiN 

demek 

ADEMi iKTIDARIN 
devası demektir. Profe ör Steinach 
ve Brown Sequard'ın mesaileri ne
ticesile elde edilen bir l<eşirtir. 

Her eczanede bulunur. 

ÇO&ı< 
ZETLI OLUR 

Satı, reri ralnoa ı 

ISTANBUL Btyoglu / 
10"•' m•1t1•'" 12 fllo tv 

Mı~.,,..,.,,, 1ı,11rc• •d ah ••ı• 
ı~ N, ı.. l••He11tlıt l•'•rl•ll 

... ,. .. ~ .......... , ........ 111. 



• 

12 Sayh. 

__ yatmazden evvel PERLODENT diş 

macununu kullanmak sul'etile a~ızınızı 

yıkamayı kendinıze bit vazife biliniz, 

PERLODENT kıyas kabul etmez bir_ 

muzaddı taaffündOr. -·-.A'~ ve "'.it~ . ~/4~· tf.t1 lftR.c""uwı o~ ~-
~ af<.1t ve 4~ o4-t. ~r~ la~ .,_;"4.....4 

Tasfiye Dolayı sile 

MECBURi SATIŞ 

A 
5 

\ 

Resmen tusfiyesine karar verilmesi hnsehile bllc!\ınle emvali lUccariyesinin 
sııtılma ı tekan·ür eden Galııtada meşhur 

E SEL 
ELBiSE MAGAZASINDA mevcut elbiselerin satışı 

20 HAZİRANDAN İTİBAREN 5 TEMMUZ 936 AKŞAMINA 
KADAR 15 GÜN MÜDDETLE TEMDİD EDİLMİŞTiR. 

Bu ınfülclet zürfıııda blltün ııııılların salılarak tasfiyenin neticelendirilmesi 
MECBURİ olup satış mUddetlnin tekrar teındidiue İMKAN OUlADIÖIN
D N hu fırsallnn istifade etmek isteyenlerin herg1ln sabah sa t 8 den 
akşam 1U a kudur mağazaya ınnracırnt eylemeleri illln olunur. 

Hali Tasfiyede EKSELSYOR K. Plikas J. Herşkoviçi ve Şki 
Kollektif Şirketi TASFİYE MEMURLARI. 

-. 1. AGAH AKKAN 
Avukat H. SÜLEYMAN 

- . ~ ' l ,._ t • 

KREM ALSA iN 
Esmer, sarışın, kumral her tene tevafuk 
eden güzellik kremleridir. Sıhhi usullerle 

hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, Sivilce 
ve buruşuklukları kamilen giderir. 

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

Kibar mahfillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi kremleridir. 
MECCANEN NÜMUNE: Gazetenin bu parçasını altı kuruşluk 

posta pulile bize gönderiniz. Yazacağınız adresinize dört şekil 
Krem Balsamin nümunesi meccanen takdim edilir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESi, Beyoğlu - İstanbul 

ROTEJi 
Frengi ve Belsoğukluğundan muhafnza eden en ınUessiı· iJl\~:hr. 

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

Satılık Gemi 

/SON POSTA __ ./ffaziraa 21 

ı 

TOAŞ [)fÇA~I 
' ~ 

0,10 % İNCE LİGİNDE DİQ, 
Bayan SAFiYE . . (.. 

PANORAMA 
Bahçesinde devama başladı 

HALiS ISVEÇ 
ÇELİGİLE >aPILMISTll2 

...-' 

,. Boğaziçinde : Sanyer'de ~ 

HÜNKAR SUYU 

.... ~~~~~~ HEQ YEQDE 
~~ 
~· 

__..._\. 4.RAYlnlZ 
~ 

-.-
TİCAQETHANESİ 

Telefon: 42878 • Telgrafı tııınbuf Rıdlı111 • Pr il. lllf 
Mesiresinde 28 Hnzirıın Pazar uünOn- ' 
den itihııren her Pazar mükemmel EN SON SİSTEM VE EN UCUZ 
bir ince saz takımı icrayı ahenk 
edecektir. Boğazın saf ve temiz G A z • 
havasını teneffüs etmek ve jyi su CIHA ZL A R iMiZ 
içmek için Hünkar suyuna geliniz. 
Her lUrlll csbübı istirahat temin 1 • t• 
edilmi~tir. Sulara kadar otonıohil ge mlf ır 

Beyoğlu, istiklal Caddesinde 1O1 numaradaki 
gw gider. '\m 

.............................................................. ~--· SERGiMiZI ZiY ARET EDiNIZ. 
Son Posta Matbaası 

Neoriyat Müdürü: Sellin Raaıp 
Sahipleri: A. Ekrem, S. Raıııp, H. Lütfil 

-------------------·-----
BANZOPiRiN ka/'ll<Zri HERYERoe40KuRu~ 
NEFES BôRUL.4R tN1 TEMİZLER. BALGAM SÖK ÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ HEMEN GİDERİı. 

--~--~~·--~------------------------------------------------~---~-
- --

o 

BIRE, 
1000 

-TARLADIR 

K A . Ş E 

Akiy işletmesi Direktörlüğünden : 
Paıabahçesinde batık Fenerbahçe ve Yakacık vapurlarmm açık arttırma- Grip • Nevralji • Bat ve Dit ağrdarı • Artritizm • Romatizma 

amdır verilen son fiat haddi liyak ı&iilmediğinden ayna teraitle ihalesi 29/ 
ffaz.iran/936 Pazartesi aünü saat 15 e bU"&lalaUftlr. «3430.-


