
HALKIN GÖ Z Ü 

HALKIN K LAGI 

MALKIN DILi 

Sene 6 - No. 2121 Yazı ~leri telefonu: - PAZAR - 28 HAZİRAN 1936 idare İfleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 Kurut 

Rüştii Ar in Boğazlar için Cen~vrede 
yaptığı -teması~-~ iyi _ ~ti~eler verdi 
ltalya, ~ İngiltere ile Maslakta dünkü 

aramızdaki itilafın otomobil laciası 
feshini istiyormuş! Tanınmış ve kıy -

metli bir askerimizi 
kaybettik 

Akdenizde gerginlik 
tekrar baş gösteriyor 

• 
ltalga Akdenizi ikiye 
bölmek teşebbüsünde Roma Montrö konferansına iştirak 

için bunu şart koşacakmış 
9lr Yunan gazetesi " italga konf •ransa gelmezse 

Akd•nizin şarkında gözü olduğu hakkındaki 

On tane de ağır ve hafif Sicilya ile Tunus arasındaki :adayı tahkime karar 
yaralı var verdiler, İngiliz gemilerini buradan geçirmiyeceklermiş 

kanaatları tegit etmiı olacaktır/,, dig?r -- -

Konferansın üçüncü günü Tevfik Rüı tü Araş Titülesko ile beraber 

öğle ye mcğinde 

Dün akşam saat 17 ,30 da Büyükde
re • Şişli yolunda ve Alman çiftliği ö
nünde gene feci bir kaza olmuş, bu 
yol, mevsimin ilk kurbanlarını vermiş
tir. 

Kazada 10 k~i yaralanmış, bir kişi 
de ölmüştür. Facia bir otobüsün Bü
yükdere - Şişli yolunda ağaçlara çar -
parak parçalanmasından ileri gelmiş -
tir. 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 

İlk kadın 
Taggarecimiz 

S. Gökçen tayyare ile Eski
şehirden İstanl;>ula geldi 
Eskişehir Tayyare Mektebi birinci 

Berlin 27 (Hususi) - Sicilya ile Tu-ı 
nus sahilleri arasında bulunan ve İtalyaya 
ait olup Akdenizin garp kısmı ile Şark kıs• 
mı arasında sevkülceyş bir vaziyeti ha~ o• 
lan Pantellarial adasının Roma hükumeti 
tarafından tahkimine karar verildiği haber 

alınmıştır. 

İtalya bu adayı tahkim etmekle Akde
nizin garbından şarkına ve şarkından gar
bına geçen gemiler üzerinde hakim bir va• 
ziyet almak istemektedir. Bu ada, Afrika 
sahilinden 50, Sicilya sahilinden 80 kilo
metre uzaklıktadır. Bu ada tahkim edildi
ği ve tahtelbahirler ve hücum botları ile 
techiz olunduğu takdirde Akdenizdeki ha

( reketler üzerinde tesirü bir mahiyet alma
sı umuluyor. İtalyanın hedefi, ingilterenin 
Akdeniz şarkında kuvvetlerini yığmasına 

ve yine Akdenizin bu taraflarında yeni üa-
ler yaparak ltalyaya karşı gelmesine mani İtalyan Ba,bakanı M. Musolini 
olacak tedbir almaktır. ta lüzum görmesi Akdenizde vaziyetin 

İtalyanın bu çeşit tedbirlere muracaa- gergin olduğunu gösteriyor. 

·····························~······················ ········ ... Montrö 27 (Sureti mahsusada giden arkadaşımızdan) - Milletler Cemi
yeti konseyinde hazır bulunmak üzere Cenevreye giden Dışişleri Bakanı • 
mıa Tevfik Rüştü Aras öğle üzeri buraya döndü ve murahhas heyetimiz er
k!nı ile yemek yedi. Doktor Arasın yorgun olduğu görünüyorı:lu. 

bölüğünden olup spor tayyareciliğini 1--------- Yeni tefrikamız 

Bununla beraber Dış bakanımızın Cenevrede yaptığı temasların netice
sinden çok memnun olduğu anlaşılıyor. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Montrödeki Fransız 
delegesi Pol Bonkur'un 
~'Son Posta ,, ya beyanatı 
F' ransız delegesi " Konferansın neticesi bize yalnız 
Balkan paktıµın kuvvetini göstermekle kalmıya
caktır. Bir Akdeniz anlaşmasına da temel olacağını 

' 
ümit ediyorum " diyor 

~ ;:_, __ ı... 
~----

~~~ ~ 
1 :~Ü'- c.o .. /q, 
/t~ 
db'4 ~'-~· 

-
Pol Bonkur'un beya nahm muhtevi el yazısı 

ikmal etmiş ve askeri tayyarecilikte ça
lışmak üzere Eskişehir Tayyare Mek
tebinde kalmış olduğunu evvelce yaz
dığımız ilk kadın tayyarecimiz Bayan 
S. Gökçen hem vazifesi icabı olan u
çuşlardan birini yapmış olmak, hem 

· de hafta tatilini Floryada geçirmek ü
zere dün sabah saat yedide Eskişehir
den uçmuş ve saat 8,30 da Y eşilköy 
tayyare meydanına konmuştur. 

Bayan Gökçen Eskişehir tayyare 
meydanında ve Florya üzerinde mü • 
teaddit cevelan1ar yapmıştır. 

Bayan Gökçen vazifesine ve ders • 
lerine devam etmek üzere yarın tek • 
rar uçarak Eskişehre gidecektir. 

Bir kadının feci 
ölümü 

Apartman kapıcısının karısı 
asansörle bölme arasında 

can verdi 

Montrö, {Hususi} - Geniş holi.in' • · ... ' ' ' ' ' ' ~ ... ' ' , ·~ ' ' -· ' ' ·•· · ' ·: 

bir kenarında T:vfik Rü~tiı Aras ile ,.,,on Posta Monlröde f 
profesör bayan Afet oturuyorlar. • • • 

Öbür tarafta bir masada Londra 1 Gazetecıler gızlı celseye 
elçimiz Fethi, general Asım İnce, uzun nasıl şahit oldular? 
boyu ile ne Avrupai bir asker... A k d Ek U ki gil" . . . .. r a aşımız rem şa ı ın 

Daha llende bır koşede Pol Bon- ı kt b 1...--· · f · d d 
(D 10 f d ) me u u ~ıocı say amız a ır. 

evamı uncu aay a a 

Facia kurbanı Keziban 

Dün Vali Konağı caddesinde Aslan 
Recep apartımanında pek feci bir kaza 
olmuş , 32 yaşında bir kadın asansörle 
duvar arasında kalarak can vermi~tir. 

(Devamı ıo uncu sayfada) 

SA KZI 
Yazan : Kadircan Kaf lı 

l\larki dö Gomar haykırd•: 

- Soyun şunları ... 

Yarı çıplak İspanyol zindaucıları bu 

iki Türk levendinin üstüne s:Lldırdılar. 

Bir an ortalık karıştı. 

Onlar elbiselerini çıkarmak istemiyor

lardı. 

Fakat ikiye karşı yirmi kişi çıkmıştı. 
Elbiseler parça parça edilerek çıkarıl

dı. 

Sıra gömleğe geldi. 

O da çıkanlınca Marki dö Comaı

bayretıe bağırdı: 

- Bir kadın. . . Bir kadın ha! ... Kal
dırın! 

Türk denizcilik tarihinin harikulade kahramanhk sayfaları , 
başmdan sonuna kadar heyecan. ask ve macera 

Bugün başladık. 9 uncu sayfamızda okuyunuz 
,_ ____ _ PEK YAKI NDA 

Gavur ehm in yanı mac ralan . 



2 Sayfa 

-------, Resimli Makale 

Avnıpanın Ummacuı 

• Niçin korkuyorlar? 

• B"r lriiçülı mukayese 

Avnıpanın Ummacı•ı 
-

•ı talya Hab~tanı ilhak etti. Millctl..:r 

Cemiyetine meydan okudu. Jngiltere • 

nin tehdidine, diğer devletleıin zecri ted -
bir tatbik etmelerine aldırmadı "e icabın· 
da hepsini harple korkuttu. 

Almanya Lokamo muahedesini bozdu. 
Ren sahasını işgal ederek askerileştirdi. 

Biraz gürültü, patırdı. Souunda emri va· 
ltii kabulden başb bir ıey yapılmadı. 

Yarın Almanya müstemleke istfyecek, 
hudutlarını genişletecek. Gene etrafta kı

yamd kopacak. Bir sürü notalar "e mü • 
zakereler olacak, fakat o kadar. 

Analık dünyanın en isfıraplı, en ü

zücü, en güç bir i~idir. Yeni bir hayat 

yaratmak ve onu büyütüp yetiştirmek 

vazifesi bir kadını yıpratacak, öldüre

cek, eritecek kadar ağırdır. 

Fakat her acının kendine göre bir de 

zevki vardır. fstırapl~ zevki analık ka

dar birleştiren hiç bir meslek yoktur. 

Yavrunun bir tebessümü, bir tatlı ıö

zü, bir n~li hareketi, ananın bütün 

yorgunluğunu gidenneğe kafidir, ço • 

cult annenin hem iatırab&, ~ zevk 

.kaynağıdır. 

Çocuk yapmak istiyen kadınların, 

analığın yalnız istirap tarafını düsü • . 
Boğazlar konferansında da bazı dev -

letler ihtirazi kayıtlar ileri sürüyorlar. Ko-
nenler bu zevki bilmiyen ve anlamıyan

lardır. Halbuki dünyada evlat zevkinin 
nuşacaklar, münakaşa edecekler, fakat so· 
nunda bizim teklifimizi kabule mecbur o- yerini tutacak başka bir zevk gösteri • 
lacaklar. lem ez. 

Çünkü Avrupa devletleri bugün artık 

harbi göze alarak istediklerini kabul e•ti
recek vaziyette değildirler. 

Dünyanın en mes'ut insanı, sıhhat 

ve neş'e içinde yavrusunun büyüdü • 

ğünü gören anadır. 

SON POSTA 

il Analığın /arkı a 

Harp bugünkü Avrupanın ummacısı ol
muştur. Harp ilahı kendisini gösterir gÖ'!I • 

termcz, deıfıal yelkenler iniyor, itirazlar 
susuyor, ve emri vakiler kabul ediliyor. 

* Niçin korlrayorlaT? 

A vrupa devletleri niçin harpten bu 

kadar çok korkuyorlar} 

( s O~Z_A __ R ___ A ____ S __ l_N ___ D ____ A..;;_] 
Erkek •lbisesi giyen Aşk güzünden 

Sekiz aydır güneş 
Çünkü: 
91-4-18 harbinde Rusya 2, 750,000 ölü, 

5,000,000 yarab nrrniştir. 
Almanya 2,000,000 ölü, .f,000,000 ya· 

ralı ile harpten çıkmıştır. 
Fransanın zayiatı 1,350,000 ö!ü, 

.f,500,000 yarahdır. 
italya 600,000 ölü, 1,000,000 yaralı 

"ermi~tir. 
fngiltere 900,000 ölü ve 2,000,000 ya

ralı vermiştir. 

Bu tecrübe göz önünde "c henüz 
o facianın eserleri kafalanmızda iken, yeni 
bir harbe girmek mes'uliyetini hangi dev· 
let omuzlarına alnıağa cesaret edebilir) 

* B ."r lıüçülı malıayeıe 

T ürkiyenin nüfusu 18 milyon, Bul -

garietanın nüfusu 6 milyondur. Ti.ir· 
kiyede ilk mekteplerde okuyan talebenin 
miktan 800,000, Bulgari.standa 1,000,000 
clur. 

Türkiyede orta mekteplerde ok.uyan ta
lebenin miktaıt 60,000. Bulgariatanda 
31,000 dir. 

Türk.iyede üni-.enite talcbHinin mile -
lan, bütün yü.bek mektepler talebesi de 
dahil olduğu halde, 5,000 i bulmaz, Bul
gariatanda 8,000 dir. 

Bulgaristaoda gazetelerin günlük san~ 
75-80 bin nüalıadır. 

Kadınlar 

Gittikçe çoğalıyor 
F ransada ka -

dınlar arasında 
erkek elbisesi giy
mek modası gün
den güne revaç 
bulmaktadır. 

Bilhassa bu 
yaz keten erkek 
kostümleri yaptı
ran kadınlar pek 
çoktur. '~~ 

Erkek elbisesi 
giyme taraftarı o

lan lann iddialan yerinde 
Diyorlar ki: 

bir iddiadır. 

((Eakiden erkekler de kadınlar gibi 
dantelah, 1rö~e çarpar renklerde elbi • 
selcr giyiyorlardı. 

Fakat bunların hiç de hoşa gitmiyen 

şeyler elduğunu anlayıp bıraktılar. 
Bugünkü kadın giyimi de eakideki er-

kek giyimi gibi cicili bicili, fak.at mi • 
nasızdır. 

En iyi giyinen erkeklerdir. Kadın 
lar da artık onlar gı'bi ~talon ceket 
giymelidirler.» 

• • • 

*-------------------------~ 
HERGüN BiR FIKRA 

Yüzü görmegen adam 
Sülalenin hayaiyetl lsveçte vuku 
Sabıkalı Cızbıı Hüseyin, üç ,Ua bulmuş bir hadi-

mahlciım olarak yattığı kovufta ne yi- seyi Fransız ga-
yor, ne içiyor, sadece pis pis dü,ünü - zetelerinde oku .. 
yordu. 

duk ve aşkın in ~ 
Onun bu vaziyetini haber alan hapis-

hane müdürü, yanma kadar ıidip, ae .; sana neler yaptı • 
bebini anJamaJc istedi. rabileceğini bir 

- Neyin nr, Hiise,.iıı? diye aorda. kere daha öğren ~ 
Hüseyin. kederli ba1uı1anm müdür~ dik. 

doiru kaldırıp: Mesele ~udur: 
- Evden, köti la.a'berlo aldım, mi>- İsveç muallimle -

dür bey! dedi. rinden biri bir kız 
- Vah, vahl Ne İmi§ bu kötü ba - seviyor. Fakat kızın babası evlenme-

ber? lerine razı olmuyor. Kız kaçmağa razı 
- Ne olacak, müdür bey? Bizim bi- olduğu halde, muailim bunun me~ -

lider •• bir fahribda İ9 tutnMq.. rn bir hareket olmadığını söylüyor ve 
- Jyi ya! tam dört yıl hemen her gün babasına 
- Nem iyi, be babacsğun? Y ec1i Jm. 

pkt:D' lursazhkla nam almat bir aülik _ yalvarıyor. Fakat her gün de menfi 
cevap alıyor. 

niıı laaysiyetini berba.ı etti, kerata! 
•-------------- Bunun üzerine hayattan beziyor. 
Denbİn dibinde * ~erslerini, talebelerini bırakıyor ve 

bir kömür ocağında ameleliğe başlı -
Yapılan nikalı yor. Dört sene de böyle geçtikten son

ra gene kıza nail olamıyor, çünkü o 
başkaaiyle evleniyor, bunun üzerine 
muallim ((hayat bana zindan oldun di
ye maden kuyusuna giriyor ve bir da
ha toprağın üzerine ç"ıkmamağa ahte· 
diyor. 

Bulgaristan daha dün bizden aynlan 
ltüçük bir Balkan devletidir. Bu küçük mu
kayese bizim aleyhimizdedir. Biz.im için Sakala ele Yere• pat'llMe•lo relal Şimdi sekiz aydır güneş görmeden 

toprağın altında ya~ıyormuş. yegane leııelJi tarah, son senelerde bizde Fransız parlamentOll'UDda reis vcki
de raltkamlann birdenbire labannağa 
başlamasıdır. li olan Mösyö Albert Paulin nihayet 

•• * 
DUnya ,amplronu bir kadın 

rlne k•dındtr Avrupa milletlerinden vaz geçtik. Bal _ ilk defa kürsüye çıkarak, meclisi ida- 1 

kan milletlerine yetişmeğe çalışalım. re etmiştir. Gazeteler, geçen sene Fransadan 
Japonyaya kadar uçan, bir kaç gün 
evvel de göklere çıkarak. 1444:1 met ~ 
re yükselip, yüksek uçma rekorunu 
kır..ın Mari Hilz isminde bir bayan -
dan bahsettiler. Bir kadın için hakika
ten büyük bir rekor olan bu uçuştan 
sonra Mari Hilzin etrafını tabii gaze
teciler sarmışlar ve ihtisaslannı sor -
muşlar. O büyük bir tevazü ile tayya
resinin alt kanadına oturmuf, başından 
başhğını çıkannlf: 

ltatradakl -İ•r w;-d-u-.·-ız_l_e_r_ Bugüne kadar o ~refi Heryo kim -
Musolini yeni bir kararla sağır ve sıeye vermiyordu. Sakelh bir zat o

dilsizleri bekarlık. vergisinden muaf 1an Albert Paulin: 
tutmuf, bunun üzerine bir kongre ha
linde toplanan aağır ve dilsizler bu ka
rarı protesto etmişlerdir. 

Protestonun sebebi de şudur: 
- Bu vergi zımnen demektir ki: 

Sağır ve dilsizler kadınlan teshir ede
mezler ki evlensinler, halbuki bizim 
de gönlümüz ve çarpan kalbimiz 
vardır.» 

Sağır ve dilsizler verginin yeniden 
vaz'edilmesi için t~bbüsata g~rışe -
celclerini söylemişlerdir. 

* * * 
Uçan adam 

Sverdlovsk'ta paraşütçü Kosenko, 
iOO metre irtif~da uçan bir tayyare -
den para ütle atlıyarak yere inmek is
terken, birdenbire, yukarı çıkan hava 
cereyanlarmın yüksek tesirine tutul
muş ve bu suretle 400 metre daha çı
karak 1. 100 metreye kadar yükselmiş
tir. Kosenko, bu hava cereyanları do
layısile, 21 dakika havada kalmış ve 
nihayet, paraşütünü açttğı mahalden 
1 O kilometre ötede ancak yere inebil
miştir. 

- Acaba meclisi idare edecek ka .. Garbi Amerika sckenesinin garabet 
dar nüfuz sahibi olabilecek miyim, di- ve merakı ile meşhur bir Seattle şehri 
ye düşünürken arkadaflan : vardır. · 

Burada bir gemi kaptanı hem ga
rip bir tarzda evlenmek, ve hem de ni
kaha kimseyi davet etmemek için en 
münasip olarak denizin dibini bulmuş, 
kendisi, kansı ve papaz dalgıç elbisele
ri giyerek elinizin dibine inm4slcr, ni
kahlan orada hyıhnış. Resim, yeni 
evlileri, suyun üzerinde baslıklannı 
çıkardılctan sonra göstermekt~r. 

- Sakalınız va;. Heybetli gözükür
sünüz. Neye idare ede....""'Üycsiniz. de • 
mişler. 

Kürsüye çıkınca otorite temin ede
yim diye o kadar bağırıp çağımı~ ki, 
nihayet herkes kendisiyle nlay ctmeğe 
baflamış ve mübarek adanı sakalı ele 
vermı.s. ,, 

- Size söyleyecek hiç bir şeyim 
yok. Çıktım ve gene indim 1 demiş ... 

Bundan sonra göklerde bile yanın -
dan ayırmadığı çantasını çıkararak du· 
dağını boyamağa ba~lamıştır. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Yaz münasebetile t.til aünleri b.a1k kendisini kırlara, sayfi
ye yerlerine, gazino ve yazlık eğlence mahailcrine abyor. 

Beyoğlundan kalkıp Suadİyeye, yahut Büyükadaya, yahut 
Boğaza siden bir ailelİİD yapmağa mecbur olduğu masrafı 
§Öyle bir gözden ıeçirelim: 

Suad iyeye ıitmek iateyen için: Kad_ıköye npur gidip gel
me 21 kuruı, Suadiyeye tramvay gidip ıelme 25 kunq, Saa
diye plajında bir tİfe bira 120 kurut. Caraon panu filin. 

Adam batma iki lira. 
Büyük.adaya gitmek isteyen için: Vapur ıidip ıelme 37 ku

ru91 Y orııoluya araba 100 kanış, orada bir kahve 25 kuruı, 
bir bira 80 kuruı. Yani adam baıına iki lira. 

Boğaz.içine ııiden için de lıesap ayni hesaptır. Dört kifilik 
bir aı1enin ıöyle evinden kalkıp biraz bava alıp eğlenebileceği 
)'ere ıidip ııclmcsi en a§ağı on liralık bir masraf 
i.cer. 

lSTER !NAN lSTER lNANMA l 
.. 

_J 

Haziran 28 

1 . 

Merkeb yarışı 

l!rmel Talu 

T ramvayla geliyordum. Önüm .. 

deki sırada, elinde açık bir ga· 
zete tutan birisi yanındaki do~tile has
bihal ediyordu: 

- <<Be birader! diyordu. Şu AdaJa .. 
rı güzelJeştirme cemiyetine bir içerli .. 
yorum ki 1 Mübarek yer, yıllardır su• 
ıuzluktan cayır cayır yanar. Buna bir 
çare bulmazlar, sonra da e~ek yarışi 
tertip ederler .. bunu yapacak yerde, 
Adanın suyunu temin etmenin yolu .. 
nu gösterene bir mükafat a<lasalar, 
daha iyi olmaz mı} 
· Gene buna göre yapılacak neler var}; 

Maksat, Adaya karşı halkın rağbetini 
çekmek, arttırmak ise, bu, e§ek yarış
tumakla olmaz. Gazino, lokanta, otet 
tarifelerini, araba ücretlerini ucuzlat .. 
tırmağa, aileler için vapur, yemek, 01 

tel, araba ücretleri bir arada, tP-nzilatli 
vikend - hafta sonu - biletleri tertip 
etmeğe, ucuz pansiyonlar, mese· 
la Büyükadanm Maden cihetin • 
de, Heybelide, Papas mektebinin 
altına tesadüf eden arazide, harcı· 
alem, ikişer, üçer odalı yazlılC 
aJwap bungalov'lar, yani ufacık: 
köşkceğizler yapmağa baksalar daha 
pratik olur sanırım. Bugünkü günde. 
yazın iki, üç ayını Adada geçirme~ 
o kadar pahalıya maloluyor ki bir çok .. 
ları Varnaya, Köstenceye gitmeyi ter .. 
cih ediyorlar. 

Adaları güzelJeştirme cemiyetının. 
de işi yo~sa eşek yarıştırsın ı. » 

Bu adamın dedikleri doğru idi. Ha .. 
kikaten, Adalara rağbet uyandımak 

' için tutulan yolun pek de rast olmadı· 
ğına ben de kaniim. 

Lakin, eşek yarışı bahsine gelince, 
kendisinden biraz ayrılacağım: 

Zira, nice vakittir, Avrupa devlet .. 
]erinin, karada, denizde, havada silfıh .. 
lanma yarışına, yüreklerimiz hoplıya' 
hoplıya şahit olmaktan bıktık, usan .. 

dık. 
Varalım bugün de biraz, eşek yarışl 

gibi, müslihane bir yarıt;ı seyredelim. 
Hiç değilse bunun sonunda h~eri .. 

yet için bir zarar yoktur! 

~--
~ ... /J44_ 

-----------·---· --------· 
Biliyor Musunuz ? 

1 - Zübeyde kimdir'? 
2 - Sultan Cem kimin oğludur v~ 

frenltler kendisine ne isim verirler'? 
3 - iıılamlarca mukaddes suyun men• 

bat olan zemzem kuyusu nerededir'? 
4 - Tanganika nerededir'? 

(Cevaplan Yarm) 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - Kırmızı, yeşil. beyaz ve bcynzıD 

ortasında sağ elife bir kılıç tutan aslanın 
11rtında güne§ olan bay:rak hanlıların bay• 
rağıdır. 

2 - Paristcki Bastille kalesi 13 70 de 
' kral 5 inci Şarl tarafından yaptınlmaia 

ba~landı. 1 382 de ikmal edildi. 
3 - Şilinin nüfusu 4,038,000, meaahat 

uıth.iyeai 7 5 O, 000 kilometredir. 
4 - Cook İngiliz denizcilerinden biri " 

dir. 1 728 de doimuş, Büyük Okyanuata 
bir çok seferler yapmış, 1 779 da Sandwich 
adalannda yerliler tarafından öldürülmüş• 
tür. 

Gerip bir evlenme llAnı 
Kielde çıkan Nachrichten gazete • 

sinde okunmuştur: 
«Yirmi yedi yaşında mütekamil bir 

insanım. Hiç bir tahsil görmediğim 
halde şahsiyet sahibi oldum, şimdi Ni
çenin fevkalbeşer dediği tipi yaratmak'. 
istiY.orum. Bir kelime ile dehşetli bir 
adamım. Milyonlarca kadının arasın .. 
da, hangi millette olursa olsun, benim 
derecemde ve benim seviyemde tutu • 
nabilecek birisi varsa gelsin, kendisini 
imtihan edeyim, beğenirsem almm.l> 

Herkes bu milyonlarca kadının arn-
8lndan çıkacak müthiş insanı merakla 

bekliyormUf. 



I 

/ 28 Hazinur.. Sayfa 3 

Milletler Cemiyeti heyeti Pariste bir çarpışma 
Talebelerden başka sokak
tan geçenlerden de yara

lılar var 

E 
Avrupanın bugünkü 
gidişini niçin tehlikeli 

görüyorum? umumiyesi ne karar verecek? • 
Paris, 27 (A.A.) - Bir kısım sağ 1 

gazeteleri, dün talebe mahallesi olan 
Suastier Latni'de yeni hadiseler ce

tiraf etmek lazımdır ki siyasi valiye -

tin bugünkü kadar karışık, bugünkü 

Titulesku, Konseyde, Balkan Antantı 
ve Küçük Antant namına: "Kabahat mi
sakta değil, onu tatbik edenlerde!,, dedi 

reyan ettiğini yazmaktadırlar. 

Ami du Peuple bu hadiselerde 30 
kişinin yaralandığını Echo de Paris ise 
1 O kişinin yakalandığını yazmakta -
dır. 

· Bakalorya imtihanlarını verdikleri 
Saint - Michel bulvarının büyük bir 

kadar esrar dolu olduğu nadir görülnıü~
tür. Diyorlar ki 1914-1916 harbine ta -
kaddüm eden günlerle 19 36 yılının yaşa· 

dığımız şu ayları arasında büyük bir ben· 
zerlik vardır. Bence, bu iddiada eksiklik 
vardır. Filvaki siyasi havanın elektrikliği 

noktasından, ileri sürülen mütalea doğrudur 
Fakat o zaman ile bu zaman arasındaki c· 
saslı fark, devletlerin zümreleşmelerinde -
dir. O zaman, ortada, karşı karşıya mevki 
almış iki grup vardı. Bugün, sarih bir su
retle taazzu etmiş iki veya daha ziyade 
devlet grupları mevcut değildir. Yalnız. 

ortada, bir tek Fransa ile onun etrafında 

Cenevre 2 7 (Hususi) - Konseyin 
dünkü içtimaı sırf resmi bir toplantı mahi
yetinde olacaktı, fakat dün de haber ver-

1 diğimiz gibi Şili murahhasının verdiği bir 
takrir, Milletler Cemiyetinin istik-
balinin mevzuubahsolmasına ve bu 
mesele üzerinde bir çok fikirle-
rin ileri sürülmesine uzaktan ya-
kından alakadar olmadığı bir takım mese
leler dolayısiyle bir takım vaziyetler al
mak istırarında kaldığını anlatarak bun· 
lara karşı gelmek lazım olduğunu anl!\ttı 

ve bu suretle Milletler Cemiyetinin ıslahı 

meselesi ortaya atılmış oldu. 

Litvinof'un Sözleri 
ı ilk sözü Litvinof aldı ve Milletler Ce
) miyetini islah etmek meselesini pro1esız 
konu~manın sırası olmadığını anlattıktan 

1 
sonra esasen Milletler Cemiyeti misakında 
JUq bir kusur bulunmadığını söyledi. 

Titülcsko Kürsüde 

içtimaını beklemek lazım geldiğini anlattı. 
((Gayri muayyen bir takım esaslar daire· 
sinde Milletler Cemiyetini islaha çalışmak 
tamamiyle manasızdır,» dedi. 

M. Delbos'un bu mütaleası umumiydle 
kabul olundu. 

iki devlet daha Lehistan ile Uruguvay 

zecri tedbirleri kaldırmak lehinde olduk-
!arını konsey riyasetine bildirdiler, 

İtalyanın Notaaı 

ltalya bir nota ile vaziyeti izah etti. 
Kont Ciano'nun imzasını taşıyan bu izahat· 
ta deniliyor ki: 

<Şimdiki vaziyetten dolayı, İtalyan de· 
legasyonu Milletler Cemiyeti toplantıların
da hazır bulunamayacaktır. İtalyanın, Lo
karnoda imza edilen ve Fransa, İtalya, 
Belçika ve İngiltere arasındaki mütekabil 
garanti anlaııması görüşmelerine de iştir.ık 

etmemesi muhtemeldir.» 

Kont Ciano mektubunda, ltalyanın 
Milletler Cemiyeti ile işbirliğine devam e· 
debilmesi için imdiki halde vaziyetin ay
dınlanmasını temenni ettiğini ilave etmek
tedir .• 

vakkat hükumet bulunduğunu, Habe- mektebinden çıkmakta olan bazı tale

şistanda meşru yegane hükumetin bu be, milli cepheye mensup :JOO kadar 
hükumet olduğunu, bu hükumetin adamın hücumuna maruz kalmışlar -
Habeş istiklalini kazanmak için bii - dır. 
tün kuvvetiyle çalıştığım ve çalı,şaca- Milli cepheciler talebenin taşımakta 
ğını, bu hükumete silah ve para ile olduğu Fransız bayrağı şeklindeki ro

yardım edilmesi lazım geldiğini bildir- zetleri yırtmak istemişler ve bu yüz-
miştir. den umumi bir çarpışma baş göster -

Asamblenin toplantısı miştir • 
Konsey gelecek çarşamba günü top- Sokaktan geçenlerden bazıları ya -

lanmak üzere içtimamı talik etmiş bu- ralanmış, kahve taraçalarındaki masa 
lunuyor. ve iskemleler parçalanmıştır. 

toplanmış müttefiklerinden mürekkep bir 
halka vardır. Ve bundan başka, maksatları. 
bilhassa barışı korumak ve emperyalist 
devletlerin ihtirasına kurban olmadan yn· 
şamak i tiycn birbirini desteklemiıı Küçük 
itilaf ile Balkan birliği vardır. Fakat ha
kikati söylemek lazım gelirse, bu zümrele
rin bilhassa birleştikleri başlıca nokta, mu
ahedelerde tadilat yapılmamasına müte -
dair olan tedafüi fikir beraberliğidir. De· Bundan evvel Asamble salı günü 

toplanacak ve ltalya - Habes davasını, 
bilhassa zecri tedbirler meselesini hal
ledecektir. 

mek oluyor ki, birbirine karşı, muayyen 
meselelerde, muayyen ve kat'i fikirlcıo 

Tekrar namzed gösterilen sahip gruplar henüz meydana gelmemiştir. 
Ruzvelt mühim bir Maamafih, vaziyet, bundan böyle, dev· 

!etler arasında, bu kabil gruplaşma hare • 

Amerikada seçim 

nutuk söyledi ketinin süratleneceğini göstermiye çok mü-
Nevyork 28 (Hususi) - Amerika saittir. Bunun sebebi ise, İtalyanın Habe-

Aradaki günlerde gayri resmi ko -
nuşmalar vuku bulacaktır. Bu konuş

malara büyük bir ehemmiyet veril -
mektedir. Çünkü vaziyeti bu konuş -
malar tasfiye edecek ve Asamblenin cumhurreisi Mister Ruzvelt, yeniden şistana karşı yapmış olduğu son tecavüz.i 
vereceği kararlar üzerinde müessir 0 _ cumhurreisi intihap olunmak üzere de - muameledir. Bu hareket neticesi, mevcut 
lacaktır. mokrat fırka tarafından vuku bulan tekli- zaafı büsbütün tebarüz eden Cemiyeti Ak • 

fi kabul etmiş ve Filadelfiyada söylediği bir vam, artık kimseye emniyet vermez olmuş 

Titülesko, Balkan Antantı ile Ktiçük 
Antantın teşkil ettikleri büyük blok reisi 
ııfntiyle söz alarak Litvinof tarafından i
leri sürülen fikirleri tasvip ettikten buşka 

kabahatin misaktn değil, onu tatbik eden· Fransız 1..--vekili Cenevrede . 
H b 'I UCUf nutukla bu teklifi kabul etmesinin sebeple· ve menfaatleri müşterek olan devletler, 

a elf mümeası İ Fransa baQvekili M. Blum bu konuş-lerde olduğunu, misakı mıntakavi paktlar T rini izah eden müheyyiç bir nutuk söyle - harici tehlikelere karşı, nralannda anla • 
ile sağlarnlamak lazım geldiğini anlattı. içtim.ada Habeşistanı Ras Nasibu malara iştirak etmek Üzere Cenevreye .miştir. §ip misaklar, daha doğrusu ittifaklar yap· 
Sulhun bülugunu bir bütün olduğunu iz:ıh temsil etmiş ve meclis Habeş mesele - gelmiş bulunuyor. Ruzvelt, hükumet başında bulunduğu mayı tercih etmiye başlamışlardır. 
etti ve misakı bozmak, milletlerin müs:ı· sini Asamblenin içtimaına tehir eyle - Fransa hariciye nazırının ziyafeti. son seneler zarfında en müthiı milli düş • Ötedenberi kaydede.geldiğim veçıhilc, 
vatanı ihlal etmek aleyhinde bulundu. miştir. Cenevre, 27 (A.A.) - Fransa dış manı yendiğini anlatarak, bu düşmanın asıl tehlike, işte bundan doğmaktadır, 

Fransa Hariciye Na.zannın Beyanata Habeş imparatoru HaHe Selasiye bakanı Oelbos dün küçük anl~ma ve «korkun olduğunu izah etmiştir. Çünkü birbirine karşı vaziyet almış ve 
Bundan sonra Fransa Hariciye Nazırı konsey başkanlığına gönderdiği bir Balkan antantı devletlcrı delegeleri Ruzvelt, daha sonra hasımlarının <thür- mevhum, gayri masum bir takım tehlike· 

Delbos söz söyledi ve bilhassa asamblenin nota ile Habeşistanın garbinde bir mu- şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. riyet» ve demokrasiden bahsettiklerini an· !erden korunmak lüzumile silahlanan dev-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,•••••••••••••••-•••••••••••••••••••~•••• latarak şu sözleri söyledi: 

Fı•ıı•stı•nde e t 1 _ - Hürriyet yalnız siyasi hürriyet ve in· v azıye r ' tihap hakkını serbest kullanmak değildir. En büyük feh/ike, .Hürriyet, siyasi ceberrutundan, imtiyazlı 
------------- krallık hanedanından kurtulmak gibi ik -

f\raplar bir treni yoldan çıkardılar, iki kişi öldü, Almanyanın tısadi ceberruttan. imtiyazlı iktısat hane • 

birçok kişi yaralandı danının tahakkümünden kurtulmak, siya-

S i/ah/anmaSl ·~j hakl~r bakımından müsavi y~~am~k gib.i, 
KudÜ!ı, 2 7 (A.A.) - Arap komitesi 

erkanından biri vaziyetin fenalaşmakta ol· 
duğunu söylemiş ve demiştir ki: 

Eğer hükumet Arapların taleblerine 
müsait bir hattı hareket ittihaz etmezse, 
grev devam edecektir. 

Bununla beraber hükumet tarafından 

alınan şiddetli tedbirler zorbalık hareket· 
lerini hafifletmişe benzemektedir. 

Araplar Bir Treni Yoldan Çakardılar 

Kudüs, 27 (A.A.) - Çarpışmalar de· 

vam etmektedir. Araplar Hayfa ile Lida 

arasında işliycn bir treni yoldan çıkarmışlar
~ır. Bir asker ve bir makinist ölmüş, bir çok 
ldp yaralanmı§tar. 

Londra, 27 (Hususi) Niyüz 

Kahirede bir 
çarpışma 

15 kişi ağırca yaralandı, 
6 kişi yakalandı 

Kahire, '27 (A.A.) - Yeşil göm -
leldilt>rin bir tezalıüründen sonra bu 

tefkilat taraftarlariyle Vefd taraftar -

ları olan mavi gömlekliler arasında 
tiddetli kavgalar olmuştur. 

400 kadar mavi gömlekli zorla teza
hürat yerine girmişler ve muhasımları
na taş ve bastonla saldırmışlardır. Po -
lis müdahaleye mecbur kalmıştır. Bi -
raz sonra bu kavga, Yeşil gömlekliler 
polis refakatinde alay halinde geçerler

ken yolda tekerriir etmiş ve bir kaç 
polis ile bir çok tezahüratçı ağır yara
lanm1'"tır. Bir çok tevkifot yapılmıştır. 

Kronikl gazetesi Şarki Erdiin kabilele
rinin Filistin Araplarına iltihak ede
rek onlarla birlikte İngiltereye karşı 
gelmek için karar verdiklerini, 200 ka

bile reisinin Ammanda toplanarak Fi
listin Araplarına müzaheret için hazır
landıklarını bildirmektedir. 

Şarki Erdün hükümdarı Şerif Ab -
dullah bu kabileleri durdurmaktan a· 
ciz kalmıştır. 

Şam, 27 (Hususi) - Şam gençleri 
Filistin Araplarına yardım ıçın ıane 
vermekten imtina eden bir Yahudi 
Bankasına hücum etmişler, iki taraf a
rasında vuku bulan mücadelede bir kaç 
kişi yaralanmıştır . 

Yunan kralı 
Atinaya döndü 

Yakında Mora ve Tsalya
da bir seyahata çıkacak 
Atina, 27 (Hususi) - Kral Ma -

kedonyadaki teftişlerini bitirerek dün, 
Selaniğe avdet etmiştir. Selanikte üni
versiteyi ziyaret eden kral Musevi 
havrasında yapılan merasimde hazır 
bulunmuştur. 

Kral bu akşam Selanikten Atinaya 
hareket etmiştir. Pek yakında Tsalya 
ve Morada seyahate çıkacaktu. 

Atina 27 (Hususi) - Yarın top -
lanacak liberal partisi umumu heyetin

de lider Sofulisin istifa edeceği, fakat 1 

partiye mensup saylavlar tarafından 1 

bu istifanın kabul cdilmiyeceği söylen-1 

mektedir. lskenderiyede iki hin grevciden 
1200 ti tevkif edildi 

dokuma fnbriknsın yerlesen 2000 grevci· 
yi dısarı çıkarmıştır. 80 yaralı vardır. 1200 

- Polis milli ı kışi tevkif edilıni§l.İr 1 kcııdc.ıiyc, 2 7 U\.J\.) 

1 

Cenevrede birçok 
diplomatların 

endişeleri 

A 

yegane 
bu. 

CeneıJre 27 (Huıuıi) - Ce
nevrede baılayan husuıi mük~
lemeler eınasında, göze çarpan 
en mühim nokta, alakadar 
deıJletlerce Almanyanın teıliha

tından hi11edilen endiıedir. Bu 
endiıe bütün devlet murahhaı

larının çatık çehrelerinden apa
çık okunmakta ve Avrupada bu
gün en büyük tehlikenin Alman 
teılihatmdan çıktığı kanaati 
meydan almaktadır. Alman teh
likesi Avrupa diplomatlarını çok 
derinden mefgul ediyor ve önü
müzdeki günlerde Avrupa ıiya. 
ıetinin bilhaısa bu teıir altında 
hareket edeceğini gösteriyor. 

,,,, 
~_. 

( \ 

ıktısadı hayat bakımından, musavı şeralt 

alımda yaşamaktır.» 

Ruzveltin nutku alkışlarla karşılanmı§• 

tır. 

Rus yada altm istihsali 
Moskova, '27 (A.A.) - Sovyetler 

Birliği altın endüstrisi bugüne kadar 

altı aylık planın vadesinden evvel, 
1933 yılının ayni devresinden yüzde 
23 fazla istihsal yapmıştır. 

Bir haftada yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 27 (A.A.) - Geçen bir 

hafta içinde gümrük muhafaza örgütü, 
32 kaçakçı, 24:>3 kilo gümrük kaçağı, 
48 kilo inhisar kaçağı, :ı8,GG8 defter 

sigara kağıdı, 4 altın lira, 28 Türk li
rası, iki tüfek, üç tabanca, 1 :-l mermi 

ile 582 kaçakçı hayvanı ele gP.çirmİ§ -

tir. 

Mısır fevkalade komiseri 
Londra. 2i (A.A.) - Mısır fe,·kalade 

komiseri Lampson, buradaki müzakerele
rini bitirerek yanında hava mareşalı oldu· 
ğu halde tayyare ile hareket etmiştir. 

iki ahbap çavuşlar 

\etler, nihayet, bir gün, bu silahlanmayı 

kafi görerek veya karşısındakinin daha zi
yade silôhlanmasını hazmedemiyerek yek
diğerine karşı saldırmaları çok mümkün -
dür. Harp, her zaman, bu nevi durumlar
dan çıkmıştır. Demek ki Avrupanın bu • 
günkü gidişi eğer istikametini değiştir -
mezse, inanınız ki mutlak bir harbe gidi~ 
tir. - Selim Ragıp 

Komblö davası 
nakzedildi 

Ankara 27 - Temyiz mahkemesi 
,komblöye ait davayı 13 noktadan nnk • 
zetmiştir. Temyizin bu kararına Ankara 
ağırceza mahkemesi ittiba ederse Ali Saip 
ve arkada§lnrının tevkif edilip edilmemei.İ 
ancak o zaman mevzuubahs olacaktır. 

Yunan krala prens Pol ile 
görüşmedi 

Atina 28 (AA.) - Kralın Makedon• 
ya seyahati sırasında bir Yugoslav hudut 
karakolunda naip prens Paul ile görüş -
tüğüne dair ecnebi kaynaklarından çıkan 

haberleri Atina ajansı tekzip etmektedir. 

- ----------
Musolininin çocuğu hasta 

Roma 28 (Hususi) - Sinyör Musoli
ninin yedi yaşındaki küçk kızı had mene
jitten vahim bir vaziyette bulunmaktadır. 
Sinyör Musolini, çocuğunun başındadır. 
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1 
Beyoğlu parti binasında dünkü merasim 

Atatürkün ve ismet İnönünün imzalı fotoğraflan 
törenle fırka salonuna konuldu 

C~mur reisi Atatürkün ve Başba -ı 
kan ismet lnönünün C. H. Partisi -
nin Beyoğlu kazası parti yön kuru
luna armağan ettikleri imzalı fotoğraf
ları dün saat 15 de seçkin bir davetli 
kütlesi önünde törenle Beyoğlunda 
Nur ve Ziya sokağındaki parti binası 
salonunda hazırlanan yerlerine konul
muştur. 

Otobüs 
Kazası 
Yaralıları 

Muhtelit - Boçkay maçı 
2 - 2 ye berabere bitti 

Bu münasebetle parti binasında me
rasim ve tezahürat yapılmış, Beyoğlu 
parti başkanı Mekki Hikmet bir söylev 
vermiş, Atatürkün dehasından, mem -
lekete yapmış olduğu hizmetlerden 
büyük bir hayranlıkla bahsetmiş, sözle
rini: 

«- Yere d~en bayrağımızı sen 
yükselttin!» diyerek bitirmiştir. 

Çatalcadan İstanbula gelirken Da 
vutpaşa askeri fırını önünde bir hen
değe yuvarlanan otobüs yaralılarından 
Hu1usi oğ]u Naci Gureba hastanesinde 
ölmüştür. Sıhhi vaziyetlerinde biraz 
salah asarı görülen ağır yaralılardan 
birkaç kişinin vaziyetleri de birdenbire 
vehamet kesbetmiştir. Tabibiadli Gu

. reha hastanesine giderek yaralı]arı gör
müş ve tanzim ettiği raporu müddeiu
mumiliğe vermiştir. 

Bir araba devrildi 
Dün Üsküdarda bir araba kazasi ol

muş, İbrahim oğlu Mehmet arabasile 
müşteri götürürlcen Y eniçeşme tepe -
sinde hayvanlar ürkmüş, araba devril-

Hazırlık takımı zayıfbr, 
neticeler beklemek 

Maçtan bir 
Olimpiyat hazırhklan vesilesiyle İıtan

bula getirilen Macarların Boçkay takımı 

,dün Taksim ııtadyomunda ilk maçını yap-

Atatürkün fotoğrafları Beyoğlu kay
makamı Dani,, İsmet İnönünün fotoğ
rah da pa~i başkanı tarafından yerle -
rine konulmuştur. 

l miştir, bir hüsnü tesadüf neticesi ola
\ rak yolcu]ara bir şey o1mamış, arabacı 
hayvanların altında ka1rmş, kolu kırıl-

, mıştır. tı. 
Mutad meraaimden sonra Macarların 

hücumuyla başlayan oyun Rebiinin topu 
yakalamasiyleı ilk saniyelerde Macar ka
lesini tehlikeye dü§ürdü. 

Törene Cumuriyet marşının söylen- sonra da iki perdelik bir komedi temsil 
meıiyle nihayet verilmiş ve bundan edilmiştir. 

Soyadı • • 
ışı 

Müddetin bitmesine iki 
gün kaldı 

Gümrük daireleri 
Çinili rıhbm hanına nak

ledilecek, emir geldi 

Darüşşafakada sünnet 
Geçen Pazartesi günü Fenni Sünnetçi Emin 

Fidan tarafındari Darüşşafadaki sünnetsız 
çocuklarm sünnetleri yapılmış, saz, hokka
baz, kukla ve karagöz gibi oyunlarla sün -

netli çocuklar eğlencen bir gün geçirmisler
dir. Emin Fidan Sünnet ameliyatını seri ve 

arızasız bir şek.ilde ve biç bir ücret almıya -

Rüzgarla beraber oynayan hazırlık ta~ 
kımı ilk dakikalarda Macar kalesini tama• 
miyle ablukaya almış bir halde büc:umları· 
nı yapıyordu, bu arada Şerefin çok güzel 
bir şütü kalenin kenarından dışarı gitti. 
Bir müddet sonra oyun müsavi bir §ekle rak yapmıştır. 

a dl 'l l 1 girdi. İki taraf karıılıklı çektikleri korner• 
.:ıoya arının tescı ettiri mesi için stanbul gümrüklerinin Çinili Rıh - p 

2 Tem muzda bitecek olan müddetten tun hanına naldı için Vekaletten emir rag üniversitesi talebesi geliyor !erden ietifade edemediler. 
P " · · l b l Hazırlık takımı daha ziyade ıoldan 

tatil günleri çıkarıldığı halde bu müd- gelmi.stir. Şimdi Han dahilinde yapı _ rag unıversıtesi ta e e erinden 30 
"1T k' 'l'k b' hücum yapmalı: istediği halele, Şerefin bo• 

detin hitamına tam iki gün kalmıs,tır. l k ışı ı ır grup profesörleriyle birlik -aca tamirat ve tadilat işleri ile meş- zuk oyunu güzel başlayan hücumlan dai-
Soyadı tescili Ankara ve İstanbul vı'- ] 1 te Temmuzda şehrimize gelerek 10 -gu o unmaktadır. Tamirat 2~ teşrini- ma neticesiz bırakıyordu. 
!ayetleri hariç olmak üzere bütün Tür- 15 gün kadar kalacaktır. evvelden önce bitirilerek 0 gün resmı T l b l b Macar kalesi önünde başlayan güzel 
kiyecle hemen hemen bitmis bir vazi- k a e e er u müddet zarfında sehri- bir hücum Niyazinin fena bir vuru .. u ile ka· 

· üşadı yapılacaktır. d ' " 
yettedir. Evvelki sabahtan itibaren miz e bulunan eski Bizans ve Türk lenin dışına gitti. 
soyadları fAini bitirmek üzere mahal • H h" • hk eserleri üzerinde tetkikatta buluna - Oyun düzeleceği yerde mütemadiyen 

T ırsız ızmetçı ma um oldu le mümessilleri nüfus dairelerinde ça- caklardır. bozuluyordu, Macar takımı da gelişi güzel 

hşmıya başlamı§lardır. Evvelki akşam Fatihte oturan Perihanın hizmetçisi Köprünün bir kısım dubaları oynuyor ve maçı aittikçe tatsız bir bale 
lstanbulun bazı mahallerinde bekçiler bundan bir müddet evvel hanımının sokuyordu. 
vasıtasile soyadı almıyanların miktarı çantasından 30 lira çalmış ve kaçmış • değişiyor l lazırlık ta1umı hücum hattını teşkil e-

c 1 k 
·den oyuncular birbirleriyle anlaşamıyacak 

öğrenilmek iatenmis ve netice olarak tı. a ata öprüsünün Haliç iskelesi 

d d l 
' D F 'h t" d ki d b l b' k k l kadar bozuk oynuyor!:...!:. 

a soya ı a mıyan1arın tahmin edildi- ün atih sulh cezada duruş • cı e ın e u a arının ır ısmı u la- Boçka}'JD İlk Golü 
ği kadar çok o1madığı tespit edilmiştir. ması yapılan Emine yedi buçuk ay nılamıy.acak bir hale gelmiştir. Bu se-

ıstanbulda t 
"f d . I . hapse mahkum edilmi~tir. hepten bu dubalar kaldırılacak, yerle-

mevcu nu us aıre erın- T • • 

d 
· d" d l . . rıne yenı dubalar konacaktır. 

c ~ım ı soya ı a ma ve tescıl ettırme v. . • • • • 

1
.. DO J4 Dubaların degıştırı1mesı ıçm köprü-

muame atından ziyade eshabı mesaliha U U M d d · ·· · d b' · k l k ı 
·ım k d' k" 

2 
T e enız uzerın e u· ıs c e uru nıus~ 

numara ven e te ır ı emmuz- A ka T h 1 1~1.. 1 .. D b ı ·ı · ' ' n ra o um IUUJ ıtasyonu mu· tur. u a arın yenı enmesıne yakın -
den evvel numarasını almış olanlar dürü Bay Nejat Berlmıen'in bir kız ço- da b~lanacaktır. 
soyadı almak için müracaat etmiş ola- cu'" d" 1m· tir" Eb • • -----------

gu unyaya ge If . eveynını p ı·k f k I ... 1 rak kabul edilerek cezadan kurtulmuş tebrik eder, yavuruya uzun ve mes'ut ra 1 arma o og arm toplanttsı 
olacaklardır. Bunların soyadlarının tes- ömürler dileriz. Dün akşam pratik farmakoloğ]ar, 
cili de 2 Temmuzdan sonra ikmal cdi- -···· ...... "•• ................. - ... ...... - •• - ........... Halkevi salonunda bir toplantı yapmış-
lecektir. lar, iş kanunda farmakoloğlara bahşe-

Tutun ikramiyeleri dağıtıhyor 
l - Fatih §Ubesinde kayıtlı öz harp ma -

lillleri lle şehit yetımıerinin 93fi yılı lkraml
yes:lnin M. M. Vek3.letl yüce Jtatmdan dagı
tılma buyurutu ıelmiştlr. 

+ 8 OD p O s ta + edilen haklardan bilhassa hafta tati1i 
hakkında istifade etmek ıçm Sağlık 
Bakanlığı nezdinde teşebbüslerde bulatanbul GelU n Para 

BORSASI 
27 .. 6 • 1938 

Türk Devı.t Borçlan 

iunmıyı kararlaştırmışlardır . 

Gümrük ambarları limana 
devrediliyor :ıı - 217/936 gününden 1tlbarE'n Fatih İl -

çebaylığında toplanacak dagıtma komisyo

nunda haftanın cuma; salı ve çarıpnba gün
len saat H den 17 e kadar lkrrunlye dagıtü
masına denm edllecektlı' Mıllıillerl mütea
kip ıehlt Jetımlerine başlanacaktır. 

Lira Ura 
cro '1.5 T. B. 1 20, 775 o/o & Hazine B. 45,25 
% 7,tı T. B. n 19,40 Dabll1 ı.tıkru 95, 15 
% u T. B. moo,oo 

Gümrük anbarlarının Liman idare
sine devri için emir gelmi~tir. Devr i
'ine 1 temmuzda başlanacaktır. 

3 - İtram.119 dagltma müddeti 4 ay süre
ceğinden bu müddet sonunda. gelenleri ik -
ramJyelerl 987 Jllı dagıtılmasına kalaca -
tından kendUert gelmlyenler kanuni vekil
leri ne lkramlyelerinl aldırmalan menfaat
leri namına blldlrlllr. 

Yeni telefon tarife kanunu 

O.Vlet Demhyollan BorcJaıoa 
Lira 

Ercani 95,00 ıı Anadolu 
Sh'u Erzurum97,75 j Anadolu 

Ura 
Inll43,20 
M 51,SO 

Soıyetels F..bum 

ft. B. Mıt 
•• Hl. 
ı ı Nam• 

Merkes B. D. 

IJıa 
ss.oo 
09,90 
09,90 
67,25 

İlt. Tnnıta7 
Bumor.cı 

'!'erk.<111 
4. Çimento 

ÇEKLER 
Krf, 

L1ra 
22,50 
8,SO 

14,75 
9,35 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tonlardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Akııarayda: (Etem Pertev). Alemdar
da: (Eııat). Bakırköyünde: (lstepan). 
Beyazıtta: (Belkiıı). Eminönünde: 

J 

Hafifçe kale ortasına gönderilen topu 
yakalamağa çıkan kalecimiz kaleyi boş bı
raktığından Macar merkez muhacimi 
30 uncu dakikada kafa ile ilk golü y.sptı. 

Biz De Bir Gol Atıyoruz 
Oyun Macar kalesinde oynanıyor. Şe

refin }>ir şütünü kaleci kurtardı. Macarlar 
sıkışık vaziyette çalışıyorlar. Niyaziden Şe
refe gelen top güzel bir sağ vuruşla 42 nci 
dakikada Macar lı:al.e.ııine girdi. 

Macarların ikinci Golü 
Kaleci Cihat üatüste yapılan hücumlar

da sıkıntı çekmeğe başladı. Macarlar sağ
dan iki korner çektiler. 7 5 inci dakikada 
çekilen korneri Macar merkez muhacimi 
gol yaptı. 

Bizim ikinci Golümüz 
Niyazinin hazırladığı pası güzel kulla

nan Fuat 7 7 nci dakikada Macar kaleııine 
sokarak ikinci golü yaptı ve derhal mu• 
kabele etti. 

Son dakikalara kadar hakimiyet yine 
Macarlarda kaldı. Üyun tadsız cereyan ~
clerek 2 - 2 ye berabere bitti. 

Hazırlık Takımımız Zayıf ., 

Hazırlık takımı dün yaptığı oyunla mil
li takımımızdan büyük bir ümit beııleme· 

mek mecburiyetinde olduğumuzu bize bir 
kere daha hatırlattL 

Kanaatimizce takımın daha muntazam 

1 

bir şekilde .:apıl~sı icap ed~rdi. Hücum 
hattında mutemadıyen aksadıgı gibi, mu
avin hattında hemen hemen hiç beraberlik 
yoktu. 

milli takımımızdan iyi 
mecburiyetindeyiz 

enstantane 

Sezai, Raşid, Nevzad, Siyam Salih oyna• 
mı§tır. 

Olimpiyat Hazırlık Komitesinden: 
Alman güreşçilerinden bazılarının mii

lıinı mazeretleri çıktığından hemen mera._ 
leketlerine dönmeleri icap etmiştir. 

Bunun için: 

1 - 29 Haziran Pazartesi günü akşa< 
mı yapılacağı evvelce ilan edilen güreşleıı 
pazartesi akşamı yerine bu akşam (pazar] 
ıekiz buçukta, yine Taksim stadında yapı 
lacaktır. 

2 - Bu münasebetle güreş ringinh5 
kurulmasına zaman vermek için Macar 
Boçkay takımı ile muhtelitimizin bugünki.( 
(pazar) futbol maçı saat beşte değil, dört 
buçukta başlayacaktır. Bu maç da T aksüq 
stadında dır. 

Atinahlar, lstanbulluları basket· 
bolda 8 sayı farkla mağlOp ettiler 

Berlin olimpiyadı hazırlığı dolayısilq 

İstanbula getirilen Yunan milli baı;ketl:i~ 
takımı dün gece ikinci ve son maçını İııtan,. 
bul şampiyonu Galatasaray takımı ile B~"' 
yoğlu Halkevinde yaptı. 

Üç gün evvel Türk milli tak1mınıi 
4q • 12 !lİbi büyük bir farkla mağlup olaıa' 
Yunan takımı dünkü maçı İstanbul, Atini! 
namı altında oynadı. 

Yirmi dakikalık ilk devrede Atina 1.iıı 

lstanbul 1 1 sayı yaptı. 
İkinci devrede Atina takımı daha 8q.j 

zel oynamış, buna mukabil İstanbul taki-i 
mı 8 favu]ü sepete atamıyacak kadar bo..' 
zuk oynamıştır. Neticede Atina 27, fstaıv 
bul takımı 19 sayı ile mağlup olmuştuı. ~ 

Basketbol takımının kat'i olarak o .. · 
limpiyat1ara gönderi1mesine karar veril• 
miştir. 

Boçkay Ankaraya Gidiyor 

Şehrimizde üç maç yapacak olan Boç"' 
kay takımı 4 ve 5 temmuzda jki maç yap• 
mak üzere Ankaray' gidecektir. 

Almanlar Son Maçı bo alqam 
Yapacak 

Bir haftadır, şehrimizde bulunan Ar .. 
manlann Dortmund güreş takımı bugün 
üçüncü ve son maçını Taksim stadyomunc 
da yapacaktır. 

İlk müsabakada 5 • 2, ikinci müsaba,. 
kada 7 - O mağlup olan Alman takımı bu 
akşam yapacağı müsabakada iyi bir derecf 
almak için şüphe yok ki büyük bir kuvve& 
ve gayret sarfedecektir. 

Macarlar bugün ikinci maçı 
yapacaklar 

Macarlann Boçkay futbol takımı 
gün ikinci maçını T akııim ııtadında 
caktır. 

yap a•, 

Hazırlık takımının bugün daha iyi bir 
şekilde tertip edileceği ümit edilmektedir. 

Telefon idaresinde 1 Temmuzdan 
itibaren yeni tarife tatbik edilecektir~ 
Bu kanunla muhabere ücretleri bes 
lıuruşa kadar indirilecek, tesis ve n~ii 
ücretleri de ucuzlatılacaktır. 

hterin 629,SO 1' Liret 
12,0S Dolar 

L T. L. Jçır, 
10,)340 
0,7960 

Beşir Kemal, Cevat). Fenerde: (EmiJ
yadi). Karagümrükte: (Suat). Küçük
pazarda: {Hasan Hulusi). Samatya -
da: (Erofilos). Şehremininde: (Na -
zım). Şehzadebaşında: (Hamdi). 
Beyoğlu cihetindeki1er: 

Hazırlık takımı fU oyunculardan teşek
kül etmişti: Lôtfi, Yaşar, Adil, 
Hakkı, İbrahim, Niyazi, Said, Şeref, Fu
at, Rebii. 

··················-·············-·························-

Kadıköy Halkevinde Resim Sergisi 
Kadıköy Halkevl teşvik maksadlle Tem

muz ayı içinde Halkevi binasında bir resim 
• ergisi açacaktır. Bu sergide güıel resim ya
pan bütün vatandaşların eserleri teşhir e -
dilecek tir. 

Sergiye iştirak etmek isteyenler ıo Tem
muza kadar Kadıköy Halkevine m\İracaat e

decekJerdir. 

r . Franıı 

NAKiT 
Krş. K rf . 

:ıo.oo 
23,SCl 
25,00 
16,00 

20 F. Frangı 
ı Dolar 
ı hterlln 

20 Llret 

166,001 
126.00 
630,001 
196,00 

l Mark 
20 Drahmi 
20 Leva 
20 Ley 

Dona D11mda 
L.K. 

ltredl Fonstye ı 
188t senesi 00,00 
lg{)S • 100.001 
1911 G 93,03 

L.K. 
MU.badU Don. 00.00 
Gayri ı ı 00,00 
Altm 973 
Mecldlye 00 

Galatada: (Hilal). Hasköyde: (Yeni 
Türkiye). Kasınıpaşada: (Turan). Sa
nyerde: (Nuri). Şişlide: (Şişli). Tak
simde: ( Galata!laray, Vinkopulo). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri
fat). Modada: (Sıhhat). Üııküdar İm
rahorda: (İmrahor). 

Maçı Galatuaraydan Sadi Karııa-ı 1• 

dare etti. 
(Galataııaray Feneryılmazı Mağlup 

Etti Ve Şampiyon Oldu 
İstanbul Voleybol şampiyonası maç

larının son oyunlan dün Galatasaray kJü
bünde yapılmıştır. Likte en kuvvetli olan 
Galatasaray, Feneryılmaz arasındaki mü
sabaka çok heyecanlı olmuştur. 

Galatasaray bu maçı 15 - 12 ve 16 . 14, 
l 5 • 1 1 ile kazanmıştır. 

Galatasaray takımında Latif Okyay, 

Evlerde elektrlk aletl 
•atmak Uzare komisyon· 
la çabtacak, referans ve 

Noter garantisi 
verebilecek 

Memur aranıyor 
"Satış servisi,, rumuzile 4248 
posta kutusu adresine tahriren 

müracaat edilmesi 

f 

/ 



28 Haziran Sayfa 5 

MEMLEKET 'HABERLER/ usun Posta,, Montrö'de 

Eliziz kazalarının iman 
için program yapıldı 

Bütün kazalarda yeni göçmen köyleri kuruluyor, şimdiye 
kadar 687 tane goçmen evi yaphrıldı 

Olimpiyat kafıilesi 
Berlinde Türk mahsulle• 

• • 
rının propagandasını 

yapacak 

İzmir, 27 (Hususi) - Berlin olim

pi.yadına iştirak edecek spor kafilesi 
olimpiyatlarda Türk ihraç mahsullerini 

reklam edeı.reklerdir. İzmirdeki üzüm 
kurumile bazı ihracaat müesseseleri o

limpiyatlara gelecek muhtelif memle
ketler sporcularma hediye edilınek ü
zere küçük paketleı: içinde Türk üzüm
ler.ile Aydın incirleri gönderecekler -
dir. Şimdiden paketlerin hazırlanma -

sına başlanmıştır Paketlerin üzerinde 
({]°ürk meyvalan ve Türk sporcuları -

nın hediyesini hitfen kabul ediniznı 
cümlesi bulunacakbT. 

Soma muallimleri 

~ Gazeteciler gizli celseye 
nasıl şahit oldular ? 

Titulesku "Burası cennettir, cennettir, amma cennette.n 
de bıkılır. işi çabuk bitirip caddeyi tutmalıyız! " divor 

, Konferanstan sonra Tevfik Rüştü Aras ile Numan Menemenci ogıu 
ı arasında bir müHlkat 

Memleket gezisine Montrö 23 (Hususi surette giden arka- hiddin jandarmaların gerisinde bir kö~e 
Elizizde yeni tesia edilen •• •. • çıkıyorlar daşımızdan) - Palasta oturanlar üç k.u- keşfetmiş. parmaklarının ucuna basarak 

goçmen koylm 'ma ayrılırlar. Birinci kısmı diplomatlar, yükselmiye çalışıyor: 

Elaziz (Hususi) - Eiaziz.e bağlı ka-ıtakası haline gelmektedir. 933 34 ve - ilönci kısmı sivil polisler, üçüncü kıs~ da - Ah bir santim daha uzun olsaydım, 
zaların iman için bu yıl esaslı tedbirler 35 senelerinde 1419 göçmen ·İ · gel- Soma (Hiısusi) - Kaza ve koy ınu- gazetecilerle seyyahlar teşkil ederler. Dip· diye hayıflanıyor. 
alınmıştır. Elazizde en belli başlı mcş- mİftir ki, bunlaruı nüfus nıikd:~d()(~)O- allimleri tatil zamanından istifade e - lomatları tanıyoruz, gazeteciler de belli, Üstat kendisini uzunca saymıya meraklı, 
gale göçmen evleri inşasıdır. dür. derek bit: tetkik seyahatı yapmayı ka- asıl mesele polislerle seyyahlan ye.kdiğe - santime değil, yarım metreye 'ihtiyacı var. 

B yıl Palod K ıl .. rarlaştırmışlardır. Bu seyahat 10 tem- rinden ayırmaktadır. Maarnafih çareyi keşfetmekte gecikme-
k·· ~ b" . ·ı ek a; ovan~ ar goçme~ Bu ~öçmenler için 230 tane iki kat- muzcllı bcınliyacak ve iki ay sürecektir. Mesela işte şimdi, gizli konuşma salo- dik. Aleni toplantı salonunun bir kapısı 
oyu ıtın ec • ~u~ya hır m~~tcp hı- h ve 457 tane tek katlı ollnak üzere Ml.ı.allimler. iki ay içinde İZmir, Öde _ nunun tam karşısındaki kanapede beyaz var ki, bu koridora açılıyor, oradan da 

naaksı yapıla~. hük~et konagıle kay~ 687 tane göçmen evi yaptırili:nıştır. miş, Torbalı, SCI~k, Aydın, Nazilli .saçlı bir kadının yanında gene beyaz •mçlı gizli toplantı salonunun bu cam duvarına 
m am evı ınşa edılecek, Kovancılar D . 

1
. tr: k k ' ihtiyar bir erkek oturuyordu, ben seyyah ,bakıyor. 

·· k .. ·· · ·ı k H Sayıları artan göçmenlerim' · h enı2' ı, 1'.ara uyu, Afyon, A sehir, goçmen oyune su getırı ece , osa - ızın er K E v . • ' olduğuna hi.ikmettim, arkadaşım polis ol- AçıK toplanh salonuna girmek yasak de· 

t 
.. k"" .. k l k . ' türlü istirahatları temin edilınektedır' . onya, reglı, Tarsus, Mersın, Adana, d w l bah ...:ı.. l w ·ı d b ma goçmen oyu uru ara ıçme suyu F . r A • ugunu söy edi. se girişW.,. ote in def - gı • ora a ir sandalyenin üzerine tırman-

temin olunacak, Narhı köyünün mek- Bunl_a~ın üretmen duruma sokulma - ı:: ~. p~a4 ~ar~, S~at!;" Ellazız, tuinde Londralı bir irat sahibi olarak ya- mıya da bir şey denilmiyecek olmalı. Va
tebi bitirilecek ve bu köye kezalik iç _ ları ıçın gereken tedbirler alınmış ve ı....ııısauı, ıyan e " ıvas,. urhal, A- zılıydı. Arkada§ım ilk dakikada bütün po- kıa jandarma görüyor, görüyor amma. o· 

nı t
• ·ı L p 1 beled" zengin topraklarda ·kurulan gör. ..... "'n masya, Havza, Samsun, Sıvas, Kay - }islerin deftere sun'i hüviyet altında kay - radan tek kelime dahi işitilmiyecegw ini b·I· 

e suyu ge ırı eceA, a o ıye ~·........ · A k E lci · İ İ ,.. t ·1 1 d" .
1 

köyleri çogw almagw a bas,lamıs,tır. serı, n ara, s şehır, zmit, stan - dedilmw olacaklarf'nı düşünmemiş, bahsi diği için ses çıkarmıyor, görmemezliğe ge~ 
,ve emsı sa onu yapısı sona er ırı e- b cektir. ul, Yalova, Bursa ve Balıkesiri geze- ben kazandım, hakikatte kimin haklı ol - liyOT. 

Karakoçan'da: Hükumet konağı, 
Kaymakam evi, mektep, dispanser, be
lediye dairesi, temsil salonu, elli göç -
men evi ile Camusoğlu ve Yağlıağaç 

İzmitte hasat 
başladı 

karakol binaları yapılacaktır. Deroendde büyük bir mey;-
Baskil'de: Baskil - Dutluköyü yo- va istasyonu tesis edilecek 

lu açılacak, hükumet konağile kayma- -
kanı evlerinin badanası bitirilecek, bir İ.zmit (Husust) - Derince silosu 
belediye hinaaile temsil salonu inşa e - geçen sene esaslı bir tamir ve tadil ile 
d.ilecektir. mükemmel bir hale konulmuş ve iyi 

Bakır madeninde belediye binasile bir şekilde i~letilmeye başlanmıştır. 
park yapılacak, hükumet konağı ta • Silonun haddi istiabisi 10,000 tondur. 
mir olunacak, Atatürk heykeli kona • Bugün siloda 2000 ton Şark. buğdayı 
cak. Dide üzerinde bir yüzme havuzu vardır. Bu silodan Kocaeli mıntakasına 

iskan edilen göçmenlere şimdiye kadar 
Tiicude getirilecek ve istasyon yolu in

"'ab bitirilecektir. 
400 ton buğday dağıtılmıştır. Bu yılki 
mahsul pek boldur. Şimdiden hasada 

Kazanın Kezin nahiyesi hükumet bcwlanııııştır. 
konağile müdür evi de bu yıl irıea olu- · Bağcılık ve meyvacılık. enstitüsü pro

nacaktır. fcsörü Dr. Wilhelm Salomon sehri ~ 

Sivricede Kürk istasyonu bataklığı mize gelecektir. Derbend'de bir ~eyva 
kurutularak ağaçlanacak, hükumet ko- ~tasyonu açılacaktır. 
nağı , kaymakam evi, bir ilk mektep ve istasyonun büyüklüğü şimdilik 20 
50 göçmen evi kurulacak Kürk - Ela- hektar kadar olacak ve örnek bahcesi-

ziz ·yolu açılacak, plaj oteli yapılacak le fidanlıkları ihtiva edecek.tir. -

ve burada tek odalı yazlık evler insa e - Valinin bir tamimi 
dilecek., çarşı içine dükkanlar y;pt - C. H. P . Vilayet l:ıaşkanlığ-ı vazife-
lacaktır. sini de deruhte eden vali Hamid parti-

nin kaza, nahiye ve ocak başkanlıkla -
Keban ile Elaziz yolunun Çökmek rına birer tamim göndererek mille ti 

köyü civarındaki kısmı islah edilecek, 
yükselten Cumhuriyet Halk Partisi is-

bütün yol üzerindeki ağaç köprüler · 

d
.. l ·ı k b l eli l l !erinin ehemmiyetle görülme~ine ve bu 
uze tı ece , e e ye sa onu yapı a - . l . . .. .. .. . .. ~ 

- - '- h·"k" k w · dil k ış erın daima şahsı du~unceler~n ustun-
~. u umet onagı tamır e ece - de . . . · ti olmasına ve bu ışlen ifa ederken da-

r. ima samimiyet ve feragatle çalışılma~ 
Elaziz gün geçtikçe bir göçmen rnınM sını temenni etmiştir. 

cekler, tetkikleri sonunda da bir kitap• .duğu anlaşı.lmamı§tır. Benim gözüme çarpan ilk manzara: Sı
neşredecel<:lerdir. Polise ehemmiyet verişimi sebepsiz say- ralann gerilerine oturmuş siyah elbiseli, bir 

may,ınız. Bahis arasında bir ark.adaş anla- iiÜrü bayın sırtları, hitabet kürsüsünün 
tıyordu: Konferansın muhafazasına me - ,üzerinde de yüzünü bu baylara çevir· 
mur tam 30 tane jandarma ile 60 tane ai- miş Menemencioğlu oldu. 
,vil memur vardır. Jandarmaları büyük ve Kollarını kaldırıyor, bir şeyler söylü -
,küçük kapıların önlerinde çifte nöbetçi ha· ,YOY, sonra dirseklerini masaya dayıyor, ge
linde görürsünüz, sivil memurlar ise simo - ,ne bir şeyler söylüyor, arasıra göz ucile bir 

f . 
27 

(H ") ,kin veya fraklarının altında, monden bir kağıda bakıyor, bu defa sol dirseği gene 
~ zmıı:_, uau.sı - Bu hafta ya- yolcu liüviyeti içinde li.aybolmuşlardır, hu· ,kürsüde, sağ elinin şahadet parmağını kal-

Dolu İzmirde de 
tahribat yaptı 

gan yagmurlar bazı mıntakalarda bağ ,nunla beraber her yerde hazır, her yeYde dmyor, tekrar bir şeyler söylüyor. 
mahsulüne zarar vermiştir. Akhisarın nazırdırlar. Birisi niçin diyordu, öteki de: Bu, ses!iz sinemanın aynidir, yalnız be· 
Göl Marmara nahiyesine ceviz büyük- . - İsviçre son on beş sene içinde biri ,Yaz perde üzerinde, hadiselerin manaları 
lüğünde dolu düşmüş; dört hayvan öl- 11tam, ikincisi yanm suikast teşebbüsünden yazılı değil. Onun için anlaşılamıyor, ve 
miiış ve dört tütün çardağı yıkılmıştır. ,sonra ihtiyatlı bulunmıya lüzum görüyor nihayet yorgunlult veriyor, sandalyeden 

da ondan, dedi. iniyorum. 
Doludan zarar gören arazi oldukça· · * * 

geniştir. 150,000 kilo tütün mahvol - , Konferansın ilünci günü diplomatlar ar , Ne konuşulduğunu celsl:den sonra an -
muştur. 60 - 70 bin kilo üzüm yerler- ,rasında uykudan en evvel uyananın kim ol~ lııdık; size telgrafla çektim, iki kelime ile 
dedir. Ayni yerlerde pamuklar da biraz duğunu bilmiyorum, fakat dairesinden ilk gene hatırlataytm: 
zarar görmüştür. çıkan Tituleskudur. Ve Rumen diplomah Celsenin başıncfa Tevfik Rüştü J\ras 

1'da henüz uyku mahmurluğunu gideremi • İtalya hariciye nezaretinin konferansa l§-
Bununla beraber bağ mahsulü re - yen Öütün salonu yalnız başına elektrik - tirak edemiyeceğini anlatan mektubunu o

koltesi köylüyü sevindirecek şekilde- Iemeğe kafidir. Bir muhavere esnasında kudu, sonra bu mektupta İtalyanın bilahare 
dir. Bundan sonra havalaı:ın müsait ' Politiıı ona! iştirak edeceğini söyliyen cümlesi dolayı ... 
gitmesiyle her şey düzelebilir. :[ - Fakat monşer gerçekten §iU'morsu ~ sile memnuniyetini izhar etti. 

,nüz, diyordu. Bu sıfatın içinde en büyük Bunu müteakip Menemencioalu Türk 

lzmitin kurtulUS bayrann yeri Tituleskunun kuvvetli espiri ile dolu projesinin, liemen hemen irticalen bir iza· 
' kolay; ve güzel söz söyleme kabiliyetine hım yaptı, sonra diğer delegeler söz aldı-

İzmit, 28 (Husus!) _ İzmit bugün vermeli. lıır. Söylemkleri yekdiğerinden az çok 
Kurtuluş bayramm'ı kutlulamakt~dır. 1 Bııkınız: iııte .gene etrııfını aldık, liiç sı- farklı olmakla beraber tek bir asla iTca e-
1) l ·· f 't b ·· k l ı.kılmadı. hıç çekinmedi. Göle kar~ bir kol- ,dilebilir: 

• yı once zmı ugun urtu mustu. ~ ·· ·· ıd ·· - Türkiyenin bog~azlan as'~ e r·ıt e~t r . 
S b b b . h k b ' h ' ,tuga gomu u: "' " 

a a tan erı er. e.s u m esut atıra- ~ - Müttefik. olduğumuza kaniim. Dün~ mesini esaıı itibaı:ile kabul ed.i;>toruz. Şimdi 
yı canlandırmak ıçın sokaklara dökül~ ·· ı b" · d k l mesele bu eeıı.sla arsmlus.,.I h·caıeh' n. h • p .. . yanın en guze ır yerın e oturma ta o • 04 ~ 

muş bulunmaktadır. Şeliır donanmış - ?uğumuzu söylersem, .içinizde itiraz e _ gemilerinin boğazlardan ~çmelerinin telifi 
tır. den. çıkmayacaktır, samnm. Bul'ast böyle lazım! Maddelere geçelim, noktai nazar • 

Bartmda elektrik 
Bartın, 27 (A.A.) - Şehrimizin e

lektrik tesisatı- ihale edildi. 

1'amrna, insan cennetten de bıkabilir. Öm _ !arımızı söyleriz. 
rümiizii burada geçirecek değiliz. İşi ça -
buk: bitirip caddeyi tutmalıyız! * Öğleden sonra ikinci celsede maddel .. re 

* Galiba bütün diplomatlar da bu· fikirde 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 
olw::akla.r ki, konferansın ikinci günü öğ
ledenı eYvel ve sonra akdettikleri iki celse 
de de çabuk yürümiy,e heveskar ~..rüruiıi
ler. Bununla beraber sabah ruznamesi bir 
hayli de doluydu.: nasıl konu!ll~orlıırdı, ne 
söylüy:orlaıdı. bunu anlamak evvela ka. -
bil olmadı. Devasa dört jandarma. gjzli 
toplantı sa lonuna açılan geniş k..'C' .. id~run 
iki mcthalini karşılıklı tutmuşlar, yaklaş . 
mak yasak. yaklaşılsa bile çifte kapılar -
dan d ışarı ses sızmıyacağı muhakkak. 
Görmi~e gelince, o da mümkün değ"} : 

geçildi. Birinci, ikinci, üçüncü, dö'"düııcü, 

,btişinci maddeler okundu. Bütün bunlar 
metinde. okumuş olacaksınız, mukaddeme
dirler. Ehemmiyete faz!~ değerleri )'.ok. • 
tur, nihayet boğazlardan geçecek gemiler
den alınmakta olan sıhhiye rüawnunuıı az
lığı, çokluğu üzerinde konuşuldu, ufak te • 

fek itirazlar yapıldı ve maddeler k.omis • 
yona yollandıktan sonra içtimaa nihayet 
verildi. 

- içıme merak o ou, 
san Beyciğim.. 

Ha-ı . . . Ne zaman bir siyasi 1 . . . . Mutlaka fsviçreye gidi-ı Hasan Bey _ Müzminieı:-
konferana kurulacak olsa.. liyor. Neden acaba? miş, dertlere oranın baTası Ö· 

tedenberi iyi eel~ de, ondan! . 

* Yarın sıra altmcı maddedediJ', ve gc -
miler in boğazlardan hangi serait ~tında 

geçebil ceklerini anlatanı bu madde de -n 

Salonun koridora isabet. ed.en cephesi baş- mühimmidir. bütün itirazlar bunun üze -
tan başa kesme cam kaplı amıua. uz n rinde yapılacak, yekdiğcnine zıt menfaatler 
boylu bir adam bu cam duvara zemind n bunun iızerinde çarpışacaktır, bütün di • 
iki metre yüksekliğe kadar kırmızı kadife- ğer maddeler şimdiden az çok filiyatla. 
den bir perde germiş. hatta aynen kabul edilmiş sayılabilir. 

Cumhuriyet gazetesini temsil eden Mu- Ekrem Uıaklıcil 



6 Sayfa 

lşden el çekmiş bir yankesici ile şehri dolaştım 

İST ANBUL un AL TINDA 
KİMLER YAŞIYOR ? 

* lf-
dert . "İnsan bir kere cahillik edip haram 

Bir sabıka~ızatması:ab~od~ha sefaletten kurtulamaz. . Çalış bdemek 
par~İa;~ Fakat ki~ iş verir. Doğru söyl.e,. sen kendı hesa ına 

bana emniyet eder mısın ? ,, 

Yazan: Suad Derviş 
1 Onun ölümünden sonra da evimizde ~a~ 

~ ~. ~ d L! d .. v eler ·at büsbütün berbatlaştı. Babam bana oy 
El ·ı ·· 1 Y• onun eıu ugm 1 :1 • 

ı e gom egının 1 1 . t tti ki nihayet bir gün simıt pa-l v• • .. y •• .. çıyor e ezıye e 
çözüyor göm egmın gogsunu a . l 1 kumarda kaybettim ve eve gide-

Göğaünün üstünde dövmeden yazı mış :e~iı~ı kaçtım. Tam on beş yirmi gün bu 

ınai bir yazı var.. Galatada aç taksir dolaştım. Burada, 

(Gülmedim l Ah) bir ka- lstanbul Balıkpazarında, çarşıda her yerde 
Altında kıvırcık saçlı çatık kaşlı dükkan, dükkan dolaştım, boğaz tokluğu-

·.ıın resmi ve daha altında bir kalb, kalpten d. O 
a na iş aradım. Kimse bana iş verme ı. n 
bu. ok geçmi• Sinabar Recep elile köğsü- ~ d 

sıe vuruyor: 
" beş gün ayrıldıktan sonra eve dönmege e 

- İşte Bayan muharrir diyor şu satırla
n görüyorsun yar.. Ben h iç .. hiç gülmedim 

hayatta •. . Hiç gülmedim. 
Ciddi konuşuyor mu?J.,. Bilmiyorum. 

Belki o için için benim gibi bir budala bu· 
larak kandırabildiğinden dolay·ı alay eder 

fakat ben ona inanmak istiyorum .. 
O sokak fenerinin altında durmuş bana 

göğsünü ve göğsündeki yazıyı gösterdik -
ten sonra yeniden düğmelerini kapıyor: 

_ Neden bu kadar d ertlisin Sinabar di

yorum. İstemesen bu işi yapmazsın. Kim

ae seni yankesiciliğe icbar etmiyor ya 1 •• 
- Ben artık yankesicilik yapmıyorum 

Bayan muharrir. 
Nedense bana böyle hitap ediyor. 
- Ben yankesicilikten çoktan vazgeç

tim. Sen elalemin cebine parmaklarını so
kup içinden para aşırmağı kolay bir iş mi 
zannediyorum .. ihtiyaç olmasa, açlık olına· 
aa intan tutup ta bu iıi yapar mı} 

- Genç delikanlısın. Akıllısın sevimli
ain. Sen nereye gitsen eana iş verirler. Ça

lıı .• 
- Çalıı demek kolay. Fakat sabıkalı bir 

yankeaici olduktan sonra sana kim İş ve

rir. Sen kendi hesabına bana emniyet e • 
der misin~ 

cesaretim yoktu. Mecbur oldum. Yaşamak 
için oradan bir domates şuradan bir par
ça ekmek öteden ne bileyim ben bir zey -
tin çalmağa . . . Sonra işi biraz daha büyüt· 
tüm pazardan kabak filan çalardım. Da
ha yukarda bunları daha ucuza satardım. 
Bundan sonra bir aralık bir kasap
tan et çalmağa dadandım. Galatada bir 
domuz kasabı vardı oradan gider et aşı· 

rırdım. O Kasap Allahlıktı. Cuma günleri 
paydostan sonra dükkanı temizlerdi. Ben 
de o arkasını dönünce içeri dalar, bir do· 
muz budu kapınca götürürdüm. Bir başka 
gavur kasap vardı. O domuzdan anlardı 
içine ıiş filan sokar ve bana para verirdi. 
Bir kere herife bunu sattım, gittim parası
nı kumarda yedim. Ne yapayım yeniden 

mi çalayım .. 

Hazirm 28 

Holivudun ölüm cambazları 
Filmlerde görd~ğünüz tehlikeli sahneleri bunlar Y~ı_>arlar, 
13 kişidirler, tayyareden tayyareye atlamak ıçın 64, 
attan düşmek için 32, paraşütle atlamak için 48, otomob~l 

müsademesi için 120 lira ücret alırlar 

Holivudun yeni yıldızla nndan Kler Treoor 

Holivudda bu san'atkarlardan 13 tane 

bulunduğunu yazımızın baıında bildirmİf 
idik. Bunlar hakkmda da bazı mal6mat ve• 

Sinemalaılda sevdiğimiz, takdir ettiği-. 

miz sanatkarların çok defa tayyarelerden, 

otomobillerden atladıldannı, binbir teh • 
likelere göğüs gerdiklerini dehşetle görü- r ı re un. 1 • • , 

ı numaralı ölijm canbaz~mn ıemı: 0,ık 
sine- Harriaon' dur. Bu adam otomobil kazaları 

rüz. 
Bu tehlikeli numaraları yapanların 

ma sanatkarları olmadıklarını acaba içi • 
mizden kaç kişi bilmektedir. 

mütehassısıdır. 

takriben 240 lira alır. 
Otomobil ile hendeklerden geçmck'r 

tam uçuş halinde bulunan bir tayyareden. 

,diierine geçmek için 8.000 frank yanf 
640 lira alır ... 

Attan düşme: 400 frank 32 liral.., 
Paraşütle atlama ise 600 Eran)f, . yani 

48 lira 1. .. Ooğruıu ona da evet cevabını vermekte 
tereddüt ediyorum. 

- Edemezsin değil miL Elbette ede-
mezsin, kimse de etmez İnsan bir kere ca
hillik edip veya mecbur kalıp ta elini haram 

paraya uzatmasın o adam bir daha yaka-
11.101 sefaletten kurtaramaz ..• 

Bu da bana ıüç geldi. Domuzu sattığım 
dükkana damladım: (( Arkadaş dedim. 
Benim domuzu çaldığım sana sattığım 

meydana çıktı. Merkezden seni de beni de 
istiyorlarmış... Bilirsin merkez memuruna 
Demir Bey derler. Ona bu isim babadan 
kalma değildir. El1erinin kuvvetli olduğun
dan o bu ismi almı§hr. İkimiz beraber fa· 
laka yiyeceğiz. «Gavurun beti benzi attı: 

ttNe yapalım» şimdi diye titremeğe başla
dı. Ben de ona: «Sen şimdi dedim, hana 
eti iade et bir hamal ile onu merkeze yol

larım, sonra da gene yakalanırsak haberi

miz olmadığını söyleriz. 

Filim kumpanyaları, bu gibi tehlikeli 

rollerde daima sanatkarları duble ettır • 
mektedirler. Filim sanatkarlarını duble ~

' denlere <c ölüm canbazlarrn lakabı takıl -Herif hemen budu indirdi. 

2 numaralı ölüm canbazının ismi: Bert 

Garrish' dir. Motosiklet canbazıdır. 
3 numara: Scotty Cummins, bu adam 

da motosiklet canbazı olup 2 numaralı san· 

atkar ile birlikte rol yapar. 
4 ve 5 numaralıların isimleri: 

Bu rakamlardan anla§ılacaaı v~hile 
«ölüm canbazlamı cidden hiç denecek de~ 
recede ücret almaktadırlar •.. 

Hayatlarını Niçin · Tehlikeye 
Koyuyorlar? 

- Sen nasıl oldu da bu İşe başladıp. 
- Benim babam fırından aimit alırdı 

kendisi evde oturur, bana sattırırdı. Eve 
geldiğim zaman sarhoıılukla hesabı yanlıı 

yapınca paraları ne yaptın diye beni dö • 
ver •.• Beni öyle döverdi ki, evimden so • 

ğudum. Evden kaçardım. Perapalas'ın ar
kasındaki viranelerde bazen de Tünelin ba
tında yatardım. Anam Allah rahmet ey

lesin bütün gece babamla kavga edermiş, 

aonra çarıahnı giyer, arsa, arsa, virane vi
rane beni ararmıı .. beni bazen de bulurdu, 
)'eniden eve getirirdi. Yine bir karlı gece 
kaçtım. Anam beni ararken hastalığa tutul· 
mu§ yüzümden öldü biçare kadın. 

- Paraları geri ver, dedi. 

- Çıldırdın mı dedim, ben onları çok-
tan harcettim. Sen bana on kuruş ta ha

mal parası ver. 
Heriften canım istesem o ara «al» de

yip bana teslim edecek .. 

Tabii budun yanında bir de on kuruş 
verdi. Ben gittim. Eti bir başka yere sattım. 

Fakat o adam da bizim sahtekar olduğu • 
muzu anladı. Bizden bir daha bir şey 'a· 
tın almadı. Ben de zamanla gördüm ki p .;. 

ya alıp ıonra aatmak pek aüç.. Bu defa 
doğrudan doğruya para çalmağı düşün -

düm. Yani bir ıeye ihtiyacın oldu mu, san
ki kendi cebine el uzatıyormuş gibi bir baş· 
kasının cebine elini koyup para almak .. Ya-

(Devamı 8 inci sayfada) 

CÖNÜL İSLE·Ri 
Sevdiğimi 
Erkeğe nasıl 
Anlatayım? 

«Geçende arkadaşlarımdan biri beni 

•ul bir adamla tanıştırdı. Bu adamın bir 
de küçük kızı var. Görür görmez hem 
l>u adamı, hem de çocuğunu müthi§ sev• 
dim. O gündenberi onun hayalile yaşı • 
yorum. Fakat kendisini bir daha gör • 
medim. Ne yapayım~» 

Beyaz Giil 
Mademki ikinizi de tanıyan bir doı· 

tunuz vardır. Evvela duygularınızı on& 

açınız ve size tein-ar görüpnek imkan • 
lan ihdas d:menizi rica ediniz, Ayni za
manda bu adam hakkında talıkilı:at ya

pınız, kimdir, nedir, bilmeden hareket 
ederseniz aldanabilirsiniz. 

* • ((40 yaşında bir dul kadınım. Jki se• 
nedenberi bir erkekle dost gibi ya§a • 
dım. Benimle evleneceğini umuyordum. 

iki ay evvel beni bıraktı. başltasile ev· 
lendi. Bir müddet karısını bulup haki • 
kati kendisine anlatmak istedim. Fakat 

.• 
bunu yapmak için kendimde hak görme• 
dim. Şimdi de 50 yaşında başka bit 
adam benimle evlenmek istiyor. Ne ya
payım~» 

Cevriye 
Hadisat yapılması lazım gelen ıeyi si

ze göstermiı bulunuyor. Tabiat sizi a • 
yırmıf ve önünüze tabii kocanızı çıkar· 
mı§. Hadüıatın emrine uymaktan baıka 
yapacak bir ıey görmüyorum. 

* «Kavga eden nişanlıların iyi bir yu-
va kurabileceklerine kani misiniz'> Ben 
altı aydanberi nişanlıyım. Son iki aydır 
nişanlımla mütemadi surette kavga ha
lindeyiz. Onun her hareketi bana kaba, 
sırnaşık görünüyor. Benim her söz ve 
hareketim onu rahatsız ediyor. ve bana 
züppe nazarile bakıyor, nişanı bozmalı 

mıyız~» 

Handan 

Niıanlılık bir nevi tecrübe devridir. 
Bu tecrübe aize geçinemiyeceğinizi gÖs· 

termiıtir. Demek ki birbirinizi beğen • 
miyor ve sevemiyorsunuz. O halde bü

tün hayatınızı tebl&:eye koymakta ne 
mana var! 

TEYZE 

mıştır. 

Bunlar ölümden korkmaz, binbir can • 

bazlığa alışık insanlardır. 
(Holivut) ta bulunan filim kumpanya

larında bu sanatkarlardan 1 3 tane vardır. 
Bu (ölüm canbazlarrn harikulade in • 

sanlardır. Reisleri Niks Nervo adında bir 

adamdır. 

Esasen t<Niks Nervo» nun manası da 

(sinirleri olmıyan adam) demektir .. 
Hakikaten de bu adamda sinir d eni!en 

nesne yok olsa gerek ... 
Niks Nervonun başlıca ihtisası otomo • 

billeri çarpıştfrmak; tayyarelerden atıl -

maktır .• 

Niks Nirvo kimdir? 
Kısaca boylu; başı saçsız; gayet zeki 

gözlü; bezgin tavırlı bir adam olan bu 

sanatkar; bundan tam 2 l sene evvel her -
kesin nazarı dikkatini celbe muvaffak ol-
muştu ... 

O vakit (bir m ilyon doların esrarı) İ3 -

minde bir filim çevri1mekte idi. Bu filim
de rol alan Niks Nervo 20 defa hayatını 
tehlikeye sokmuştu ... 

Süratle giden motosikletten, gene sü
ra tle koşan bir ata atlamalar; saatte 60 ki
lometre sür'atle giden bir trenin furgonuna 

köprüden a tlamalar; furgondan nehre at
lamalar ve bunun gibi birbirind en tehlikt:li 
roller yapmıştı ... 

Bundan sonra çevirmiş olduğu filmin 
ismi Double Crossed idi .. 

Bu filmde az daha ölüyordu ... 
Filmin icabatı olarak otomobil bir baş

ka otomobil tarafından takip ediliyordu ... 

Oenny Cavanagh ve Sam Harmann' dır. 
Bunlar tayyareler uçarken kanatları Ü· 

zerinde canbazlıklar yaparlar, arabalar-· 
dan atlarlar, otomobillerin altlanna yataT• 

lar ... 
6 numara: Leon Nelson' dur. 
Bısiklet ile d imdik bayırlardan sür"atle 

iner .. . Otomobil ile dereleri atlar ve mü· 

kemmel bir surette boks yapar. Boksta 
bilhassa dayak yemeğe fevkalade müte• 

hammildir. 
7, 8, 9, numaralar: 
Frank Turner, Georges White. Bun!ar 

aşağı yukan her işi görürler ve film san· 
atkarlarına benzemekle şöhret bulurlar: 

Kadın ölüm canbazlarından güzel A· 
dele e bu kadar az ücret mukabilinde ne 
diye bu tehlikeleri göze aldığı sorulmu, •. 
Verdiği şayanı hayret cevap şu olmuştur~ 

- Ne yapalım! Ben san'atimi çok se~ 

viyorum 1 Tehlikelerden dehşetli sur:ıttc 
hoşlanıyorum. İşimi görmeden evvel ge• 
çirdiğim heyecanlı anların binlerce ve YÜ'i 
binlerce seyirciler tarafından yine büyült 
bir heyecanla seyredileceğini hisseylemelC 
benim için pek büyük bir bahtiyarlıktır. 

Çok defalar sinemalara giderim. Nu, 
maralarımı seyreden halkın dehşet ve hay, 

ret nidaları beni tamamile gaşeylemekı 
tedir. 

1 O numaralı: Adele Sinclair. Genç ve çok 
güzel bir kız olan bu san'atkar; bilhassa mi 
yüksek irtifalardan paraşütle atlamada 
kesbi şöhret eyle~iştit. Bu kız Niks Nirvo

nun adeta sağ elidir .... 

Her ne pahasına olursa olsun san'at' 
değiştirmemi ... » 

«Ölüm Canbazların Halka 
Yaptıkları Numaraları 

Gösterecekler ... 
Çok cesur bir kız olan (Adele) e İngi-

liz, Alman, diğer Amerikan stüdyoları 

yüksek ücret teklif eylemişlerse de bu ııan
atkar Holivuddaki ( 1 3) arkadaşından ay

rılmayacağını söylemiştir. 

l l, 12, 1 3. numaralı olanlar hep ka-

dındır: 
İsimleri şunlardır: Joan Eggar, Denise 

Richardson, Laura Gibbs. 
Muhtelif kısımlarda ih tisaslar edinen 

bu kadınlar hep cesur san' at karlardır. 

Ôlüm Canbazlarının kazançları 
Nedii ,· .. 

Hayatları pahasına yaptıkları filmler~ 

seyreden halkın bir kısmının bunların yap
mış oldukları num aralan <c sinema hileleri 
addeylemeleri» «ö lüm canbazlarrn klübü· 
nü fevkalade sinirlendirmiştir. 

Halkı layıkı vechile tenvir eylemek için 
«ölüm canbazlarrn temmu7un son günle .. 
rinde (Holivut) da büyük bir müsamere 
vereceklerdir. Bu müsamereler tam sekiz 
gün devam edecektir. 

Bu sekiz gün zarfında ccölüm canbazla• 
mı klübünün bütün azalan filmlerde yap
tıkları tehlikeli rolleri halk karşısında tek-

Hayatları pahasına rol yapan bu san- ıarlayacaklardır. . 

atkarla rın tabiatiyle dolgun ücretler aldık- Yapacakları rollerin başlıcaları şunlar• 
lan za nnedilir değil mi?.. dır: 

Kendisini takip edenlerden kurtulmak i- Halbuki hakikat hiç de böyle değil- 1 _ Tayyareyi havada uçarken tutuş-
çin otomobilinden denize atılacak idi... dir. turma ve bu tayyareden paraşü tle a tlama. 
Halbuki yanlış bir manevra yüzünden dt:· Bu sanatkarlara verilecek ücretler ev· 2 _ 90 • 100 kilometre sür"a tle giden 
nize otomobili ile yuvarlanmış ... Güç hal- velce tesbit edilmiştir. Mükemmel bir ha· motosikletlerin müsademesi. 

le kurtulmuştu.. rem cedveli tanzim edilmiştir. 3 _ Otomobil ile birlikte d erin nehir• 
Asıl şöhretini harbiumumi esnasında Bu haremin b ir kaç maddesini okuyu- lere atlama. 

kazanmıştır. Fransaya giden Amerikan cularımıza sunuyoruz: 4 - Sür'atle giden bir tayyareden di-
ordularına gönüllü olarak yazılmış olan Otomobiline sür'atle giden bir diğer o• ğerine atlama. 

bu adam kendisini hiç sakınmadan, pek tomobili çarptıran can baz 100 dolar yani 5 _ Motosikleti otomobile çarptırma. 
büyük bir cesaretle harbetmiş... takriben 120 lira almaktadır. Vesair heyecanlı numaralar. 

Söylendiğine göre kendisine Niks Nir- Otomobilinde bir kadın yolcu bulunur- (Holivud) resmi makamatı bu müsa-

vo adını takan bir Alman neferi olmuştur. sa ve kazadan evvel bu kadın yolcunun merelere büyük zorlukla müsaade eylc-
Alman neferi bu adamın cesaretine o ka- .kurtarılması meşrut ise bu ücrete yüzde miştir. O. Tuğrul 
dar hayran olmuş ki: 25 nisbetinde bir zam yapılır. Müsabakamız 

(Niks Nirvol .. ) diye çağırrnı§ ve o ta-

,rihten beri de bu isim onda artık kalmıı ... 
Çarpan otomobili idare eden (ölüm 

canbaz) !arından birivec 3.000 frank yani 
Güzel taplo müsabakamızın yanların:. 

yarın devam edeceğiz. 
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gidenler 

Nerelere, Niçin giderler? Ne götürürler? Nasıl vakit geçirirler? 

Sayfa 7 

Neticede ne olur? 
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Filan, Küçükç~knıe 
ceye gitti, derur. '~~- Büyük çekmeceye 

/~ 
-Dinlenmek için Boş durmakla _ Çek defteri 

Milyoner 

Yeni evliler Bir çiftliğe 

Boyacıki:>yüne ~ Dinlenmek içln 

~ 

- 6air Sadaabada. Dinlenmek için 

Mecidiye köyüne 

Haallim Hisara Dinlenmek için 

Defterdara Dinlenmek için 

Alibey köyüne Dinlenmek lçln 

/ 

ff Kalplertnı 
.:::- \ ı,.,,' // 
-~-O, Modellerln1 

CE1'-:..., ı. 
/ / 1 \ 

'< -

~ Bir kamçı 
< ,,,~ 

Bir alay kitap 

0,· ı Kağıt kalem 

~ 
Bir ip bir sopa 

Birbirlerinin yüz
lerine bakın~kla 

Resim yapmaya 
uğraşm~tır. 

İlham toplamakla 

Etrafa deh5et 

salmakla 

Okur 

Müdür olmayı 

düşünmekle 

Komşularım e~ -
lendinnekle 

Bir çocuk 

Domatesleri 
bitirmiştir. 

yemiş 

Nasıl gittiyse t:yle 
dönmüştür. 

Pazuiarı bir kaç ~an
tim genişlemiştir. 

Biraz daha zayıfla -
mıştır. 

Bakkala, kasaba borç, 

Bacağı kırılmış kolu 
lnchniştir. 

' ' ' iV Sıhhi tavsiyelerde 
bulunmakla 

Sıhhi ta vslyelerde bu
lundukları hastalan -
mışlardır. Onları te
davi edecektir. 

Zenginl bol yere Dinlenmek lçin 

Okmeydabma Dinlenmek lçln 

Aftlıat Dlrılerunek için 

Teni Dinlenmek lçln 

Reçete kağıtları 

1 ' 1 '/, ,(E>l' Her nevi spor 

) 'E::9.: ruatı 
lı ,,, -, 

Bir makas bir 

.nezora. 

Berlinl tahayyül 

etmekle 

Düello talimile 

Tanıdıkları OVltn 
oynarsa onların 
elbiselerini vı.::t -
makla. 

Spor kabiliyeti birnz 

daha eksilmiştir. 

Kılıç kullanmayı, ni
şan atmayı öğrenmiş

tir .. 

Elbiseleri yırtık bir 
çok tanıdık peyda. 

etmiştir. 

lmset bendenizle 

-..,. Orhan köleleri 
·~ Hayırsız adaya Dinlenmek için Ceplerimizde be -

şer kuruş 

Gülüp güldür -

mekle 

Netice olarak bu tab

lo yapılmıştır. 

................................................................................................................................................................ 

T opkapıda bir haftadır 
havadan pire yağıyormuş! 

Tramvay sahanlığında, tıpkı sandalya 

arkalığına dayanır gibi ır8ieüme yaslanan 
pişkin bir yolcu, arkadaıına dert yanıyor: 
-İatanbulda bir haftadır pire yağdığının 

farkında delilain galiba) 
Onun bu tözü, arkadaşile beraber be

ni de hayrete düşürdü. 
Pirenin, rahmet ıribi gökten yağ -

dığını ne ııörmüş, ne ok.umuıı, ne de duy

muııtum. 

Bu itibarladır ki. ilk ifim, üstad Salih 

Muradı ıorıuya çekmek oldu ı 
Değerli profesör: 

- VallahJ, dedi, aen bu işi rasathane-

den aor. 
Rasathaneden: 

- Efendim, dediler, profesör Fatin 

henüz Uludaldan dönmedi. Bütün alat ve 

edevatımız da onun yanında. 

Sordum: 
- Gökten pire yaiıp yağmadığını an

lamak için de husus1 &Ietleriniz var ını ~ 
Telefondaki muhatabım, bu sual~. 

doğrudan doiruya cevap vermedi, ve: 
- Hem, dedi, bu İf zaten bizi değil, 

hayvanat miltehassıslarıını alakadar eder. 

- Semaya müteallik hldisata ıiz ka
nşmaz muıını:ı) 

Pire yağar mı ? 
Rasathane, "Hayvanat mütehas
sısları bilir ,, diyor, hayvanat 
mütehassısları ''ziraat mütehas
sıslarının bildikleri kanaatinde,, 
ziraat mütehassısları ise " Biz 
haşaratcı değiliz ? ,, diyorlar 

- Yahu, dedi, bizim semt haşarat ya

tağına döndü. 
Tam bir haftadır, ikide birde, pire 

yağıyor. O kadar ki, evlerimizden bahçe• 

ye çıktığımız zaman, simsiyah kesiliyor. 
Ve pireleri evlerimize de sokmamak için, 

içeriye girerken çırıl çıplak soyunmaktan 
başka çare bulamıyoruz. Sonra bugün 
T opkapıya gelsen, ve koca semtin ahını 

üstüne getirsen, bir tek köpek bulamazsın, 
çünkü pire yağmurundan, sade dilenciler 
değil, köpekler bile kaçtı. 

Geçen gün, pire tozu almıya gittim. 

Mübarekler, yağmur haberini hemen duy-

T anınmış bir hayvan mütehassısı ise: muş olacaklar ki, fiyatlara bir misli zam 

- Siz, diyor, bu işi rasathaneden so· yapmışlar. Senin anlayacağın, bu pire 

run. Çünkü biz hayvanlardan anlarız. Se· yağmuru onlara «rahmet» oldu. Bu he • 
mavi hadiselerden değil. sapça bir kaç ay sonra, Talimhane mey • 

- Pire de hayvan değil mi) danında ııpire» «yağmur» adında apartı· 
- Hayvandır amma, gökten yağıyor 

ya) Hem öyle olmasa bile, bu iş yine bizi 

.alakadar etmez. Size bu hususta ancak zi· 
raat mütehassısları cevap verebilirler. 

Bir de ziraat mütehassıslarına baş vu· 

ruyorum. 
Fakat onlar: 

,manlar göreceğiz demektir. 

, Dostumun verdiği bu yarı şaka izahat, 

, tramvayda duyduğum konuşmanın asıl· 

.sız olmadığını isbata kafiydi. 

Ve anlaşılıyor ki, İstanbulun muhtelif 

.semtlerine, bir haftadır pire yağmakta • 

,dır. 
- Siz, diyorlar, yanlış kapı çaldınız. 

Biz <ıhaşarat» değil, ziraat mütehassısıyız 1 • Kendisine bu yağmurdan bahsettiğim 
bir arkadaş gülüyor, ve: 

• • 
iç işleri Bakanı Trakyaya 

gidiyor 
Şükrü Kaya yarın lzmirden lstanbula hareket 
ediyor, buradan doğruca Edirneye gidip valiler 

toplanbsına riyaset edecek 

Şükrü Kaya İzmir istasyonunda 

İzmir, 27 (Hususi) - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Valilere Demokıasi mef-

ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kayanın bumu üzerinde vecize telakki edilecek ba• 
Başkanlığında yapılan valiler toplantısı, zı sözler söylemiş ve valilerden bu yeni 
sanıldığından daha faydalı neticeler ver- vazifelerinde muvaffakiyet beklediğini an• 

meğe müsaiddir. Vekil ve Sekreter, yük- latmıştır. 
sek direktifleri valilere bildirirken bilhas- Şükrü Kaya dün sabah Aydın yolu ile 
sa şu iki nokta üzerinde durmuştur: Muğlaya gitmiştir. intihap dairesinde bir 

- Biz hayvanlara deiU ıemaya müte
allik hadisata karışınz. 

- Pireler de gökten yaiıyormuş am
ma) 

• Bütün bu cevapları alıp ta gökten pire - Birader, diyor, günahkarların 

1 - Devlet ve Parti arasındaki ye:ıi gün kalarak İzmire dönecektir. 
bu b ~1 t] Dahiliye Vekili Pazartesi günü Ege v:ı-ag anı ar ... 

2 - Ayni zamanda parti reisi olan va- puriyle ve lstanbul yolu ile Edirneye gi-

- Olabilir. Fakat, pire aöktcn de yağ· 
ea, nihayet bir bayvamiu. 

yağıp yağmayacağım Bğrenmekten ilmit .bolluğunda, sen pire yağdığına şaşma, taş 

kestiğim sırada tesadüf kar§ıma, T opkapı• ,Yajmadıiına ıükret. 
da oturan bir dostumu çıkardı. O; Selim Tevfik 

Jilerin halkla ve halk işleriyle münasebet- decek ve Trakya valileri toplantısına riya-

leri.. set edecektir. 
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Şehri dolaştım 
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Selimle Nuri usta, mahallelerine sa
pıncıya kadar konuşmadılar. Kahve -
nin önünde ayrılırlarken usta: 

- Selim, dedi, anam da hatırlatma
dı, ben de unuttum. Şöyle temiz, at • .... 
laıı bir yorgan dik . . . 
-Baş üstüne ustal• 

• NiNNi 
--o-o

·Kapıyı anası açtı. 

nımın evini hatırlattı. 
Usta: 
- Sonbahar, dedi. Artık yağmurla-

rın ardı arası kesilmez. 
- Öyle efendim. 
Yağmuru dinlediler. 
Usta: 
- Yağmur neden yafar bilir misi -

niz~ dedi. 
Gülizar, bir parça fa~kın, ustanın 

yüzüne baktı : 

Usta, anasının elini Öptü. 
- Öteberi gönderdim. Geldi 

di)e sordu. 

- Cenabı hak yağdırır yağmuru e
mi ~ fendim, dedi, ağaçları, otları yeJi!len

sin diye. 
- Geldi oğlum. Yalnız beşiği be -

ğenmedim. Bunlar yeni icad olacak. 
Eski, rahat, müslüman beşikleri yok 
oldu ortadan. 

- Kim söyledi bunu size ~ 
- Hocanım. 
- Kim bu hocanım~ 
Gülizar birdenbire cevab, vermedi. 

Hocanımın kim olduğunu söylemek i-
Usta, cumbalı odanın lcapısıni açtı- çin Göztepeden söz açmak lazım. Hal

ğı zaman Gülizar sedirin üstüne otur- buki Gülizar, ustanın yanında Cözte
muş çocuğa meme veriyordu. Ustanın pe sözünü etmekten sıkılıyor, utanı -
geldiğini görünce yaptığı ilk hareket yor, çekiniyor. 
sol omzunu eğerek, bir knnatla örter - Bir bildikti efendim, dedi. Sofu 
gibi, memesini gizlemek oldu. Sonra a- bir kadın. Bef vakit namazında. Has
yağa kalkmak istedi. Memeyi ağzın - talıkları okur. 
dan kaçıran çocuk ağlamağa başladı. Usta, meseleyi anladı. Hocanımın 

Usta kıpkırmızı: Göztepe hatıraları arasında olduğunu 
- Rahatsız ettim Gülizar hanım, sezdi ve birdenbire bu koca karıya kar-

dedi. Kapıyı örterek çekildi. şı hücuma geçmek ihtiyacım duydu: 
- Sizin hocanım sofuymuş, has -

talıkları okurmuş ama cahilin biriymiş, 
dedi. Yağmur eğer otlar ağaçlar y~il
lensin diye yağıyorsa, niçin denizle -
rin üstüne de iniyor} Balıklara tatlı su 
vermek için mi} Yağmur, şunu yapa
yım, FıJUna buna iyilik olsun diye yağ
maz Giilizar hanım. 

Çocuk içerde sustu Nuri usta, «A -
nası mem~yi ağzına verdi» diye dü -
şündü ve bir omuz hareketiyle, bir ka
natla örtülür gibi gizlenen yumuşak 
bir beyazlığt görür gibi oldu. 

Usta kapıda yoğurtçudan yoğurt a
lıp mutfağa dönerken Gülizar merdi
venlerden aşağı iniyordu. Elinde ida
re lambası var. 

Usta durdu. Gülizarın 8ıf8iı il!.me -
sini bekledi. 

Ve usta, uzu nuzadıya, ders veren 
sert bir mektebi iptidai hocası gibi, Gü
lizara yağmurun hanai seheblerle yağ
dığını anlattı . 

Gülizar, uıtanın bu sinirli konu~u -
Gülizarın bugün ayağa kalkacağını şu karşısında ııkıldı. Ş..ırdı. Fakat gü-

biliyordu. Demin onu sedirin üstünde neşin denizleri, göJleri, nehirleri tence
gorunce ayağa kalk.tığını anlamı11tı. re gibi kaynatmaıına. buralardan çı
Her nedense, sabahtanberi, Gülizarı kan buğuların gökte bulut olduktan 
bugün ayakta göreceğini diifÜnmÜftÜ. sonra tekrar su biçimine girip dökül • 

Gülizarın karnı erimif. Birdenbire mesine akıl erdiremedi. Hocanımın 
zayıflamış sanki. Dal gibi ince bir vü - yağmur tarifine bağlı kaldı. Fakat us
cudu var. İdare lambasının ıtıiı göğ - taya da itiraz etmeği dütünmedi bile. 
süne düşüyor. Bu dal gibi mdamda Çünkü doğrudan doğruya, canı lüzu
sütlü göğüsler iri.. . mundan çok. yakılmadan hiç bir şeye 

Gülizar son basamağı indi. Durdu. itiraz etmesini bilmiyordu. 
Ustanın, elinde yoğurt kasesi, dal&"n Ve usta: 
dalgın kendine baktığını sezdi. İdare - Nasıl, yağmurun neden yağdı .. 
lambasını şaşkınlıkla üfledi. Alt ba - ğına size anlatabildim mi~ diye sordu-
eamağm bir kıyısına koydu. ğu vakit: 

Usta: - Evet efendim, dedi. Ustaya bi .. 
- Uı.udu mu? dedi.' rinci zaruri yalanını söylemiş oldu. 
- Uyuttum efendim., Usta ,yine birdenbire bağ• kopan 
Mutfağa girdiler. konufmayı bağlamağa çalışırken be .. 

Yemekten sonra ustanın anasi, Gü
lizarm getirdiği kahveyi içince.: 

- Pek ~orgunum, erkenden yata -
cağım, dedi ve geliniyle oğlunu cum· 
balı odada bırakarak gitti. 

Usta Gülizara sordu: 

şikte çocuk ağladı. 
Gülizar beşiği sallıyor. 
Usta, beşiğin içinde çocuğu göre -

miyor. Sesini duyuyor yalnız. 
Gülizar beşiği sallarken öne arka 

ya eğilip kalkıyor: 
- Ee, ee, ee - eh 1. diye mmldanı -

- Sandığınızı getirdiler mi) yor. 
- Muhtar dün göndertmİf efen - Usta: 

dfm. - Ninni söylesenize Gülizar ha -
- Bir ehiğiniz filan yok ya) nam ,dedi. 
- Daha sandığı açıp bakm.dım e- - Annenizi uyandınnm efendim. 

fendim. Bir de kiat getirdiler. Santiı - - Annem uyanmaz. Haydi aöyle -
im senediymİf. Parmak bastım. yin kuzum. 

Usta birdenbire, istemeksizin, aor- Gülizar utanıyor. Fakat uata, arka 
du: arkaya o kadar ierar etti ki, yava,, yu-

- Okuma yazma bilmiyor muu - muf8k. ve uykulu çıplak bi raeıle nin-
nuz) ni .öylemeie bafladı: 

- Bilmiyorum efendim. Y almz ke- Uyuan da Miyida ••pUab 

lamı kadim okuyabiliyorum biraz. Pafa elu lnfallab! 

Usta cebinden, kaada aanllnlf em
ziği çıkardı. Gülizara uzattı: 

-Emzik, dedi . Bilmem hemen la
zım olacak mı? Ama ihtiyatla dav -
ranmalı. 

Gülizar emziği aldı. Kekeledi ı 
- Gönderdiğiniz şeylere çok teıtek

kül ederim, dedi. 

Dışarda birdenbire yağmur baş -
lamı~. 

Bu yağmur sesi Gülizara Zübeyde 
hanımın öldüğü geceyi, Zübeyde ha-

Usta, birdenbire kıpkırmızı oldu. 
«Pa11a olur inşallahlı> sözünü bir tokat 
gibi yüzünde hissetmişti. 

(Arkua var) 

Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21 ,45 de 
Matine 17 ,30 da 

TELLi TURNA 
Program her :tıafta 

değişir 
Pek yakında 

Reh111et Efendi 

( Baı tarafı 6 inci sayfada) 
ni canmı ateıe atmak .. buna, hırsızllk denir 
mi, tramvayda, pazarda, şurada. burada 
bir adamın cebine elini koyaraan ne çı • 
kar. İhtiyar bir hanım teyzenin çantasın· 
da, bir efendi babanın yelek cebinde ne 
bulunur ••• 

Bir kere hayahmda bir vurıuıı oldu. 
Onu da ben yapmadım. Daha ben yan • 
kesiciliği beceremiyordum. Bir arkada§ be· 
nim yanımda iken durdu. Bir çok bet • 
lik, onluk, ellilik bir arada, ben gördüm 
diye bir avuç ta çıkarıp bana verdi. O za• 
mana kadar hayatım açlık. içinde gcçmiı
ti. Bu parayı elime alınca deliye döndüm. 
Hemen ilk işim bir kilo leblebi satın al • 
mak oldu. Ondan sonra Alemdar sinema • 
sına gittim, yukarıya çıktım. Oyun başla· 
yınca leblebileri halkın üstüne fırlattım. Se· 
vinçten sarfıoı gibi olmuşum. Sonra çıktım 
Galataya geldim. Galatada şu köııedeki 
bakkaldan bir fırancala aldım. İki yüz elli 
gram peynir içine koydurdum. Herif hay· 
ret ediyor, ben: ((Koyıı diyorum. Onu da 
aldım. Bir parça ısırdım. Şu dükkanın ya· 
nına bıraktım. Velhasıl öyle delilikler yap
tım ki param olduğu görülmüş, vurgun ol· 
duğu anlaşıldı. Yakayı ele verdik. Sabı • 
kalı olduk işte ..• 

Abdülbamidin hal'ine kadar oturduğu Yıldaz sara11 

Şimdi yapsan. da, yapmasan da hep 

zannaltınclasın. Bizim için hayatta gülmek 

ihtimali yok .• 

- Bu göğsünüzdeki kadın Tesmi kimin) 
- Sevgilimin .• 

- Sevgiliniz mi~ .. Siz de aşık mısınız? 
- Genç olur da insan aşık olmaz mı?. 

Sevdiğim kız amma benim gibi değil •• 
Namuslu bir aile kızı, seyyar satıcılık eder. 
Kendisile tanıştık, seviştik, dolaştık. En son 
mahpushaneye gitmem de onun yüzünden 
oldu. Bir akpm Yavuz gelmişti. Biz de 
Dolmabahçer1in üstünıdeki tepeye çılcm11 

'emiyi seyrediyorduk. Kıza: <cSen azıcık 
burada beni bekle, dedim. Gidip para a
lıp ıeleyim. Yüksckkaldırımdaki sinemaya 
ııidcriz». Tabii kız parayı nereden gelire· 
ceğimi bilmiyor: <ıPeki beklerim» dedi. Ben 
de karar verdim bir it yapmağa ... Tram -
vaya bindim. Elimi bir efendinin cebine at· 
tım. Atıı o atıt. Adam duydu, bileğimi ya
kaladı. Cürmü mqbut oldu, hap1e gittim. 
Kızcağız o zaman kim olduğumu öğren -
miş, hapee bir arkadaşımla tütün yolla • 
mıı. Çıktıiun zaman da iki kere kahveye 
geldi, bana para verdi. <$ana birikmiş iki 
liram var, onu vereyim, bu hırsızlığı yap
ma. Portakal filan alır satarsın, dedi. Ka • 
dın parasile ite baılanılır mı).. Almadım. 
Bir iki ııün sonra arkadaşlardan ödünç o· 
larak aldığım parayı iade ettim ve ben de 
gördüm ki benim böyle temiz bir kızla 

işim yok. Onun hayatı ayrı, benim hayatım 
ayrı. Sabıkalı ile evlenilir mi) •. 

Sinabarın yüzünde hakiki bir 
ifadesi gördüğümü zannediyorum: 

teessür 

- «Kızım, bizim iıimiz olmaz» dedim, 
ondan ayrıldım. Galatada bir yerde gar
sonluk yapan yaşlı bir kadın varmış. arka
daflar onu bana münasip görmü§ler. O -
nunla yaşıyordum. Fakat şimdi o da has· 
talanmış. Hastaneye gittim. Günde beş 

on kuruı verip bir kadının yanında pan
siyon gibiyim. Vallahi, billahi şimdi artık 
yankesicilik etmiyorum. Son hapisha neden 
sonra gözüm yıldı. On parasız. kimsesiz 
adamın hapis yatması ne bela. Bir ben bi
lirim. Bir iı bulayım. Bana bir jl versin -
ler namu111uzum eğer bir daha elimi el ce• 
bine sokarsam. 

* * 

Abdülhamit devrinin kepazelikleri, 
maskaralıkları yazmakla tükenir §eyler de
ğildir. Bunlardan bazıları kahkaha ile gü
lünecek, gene bazıları da hüngür hüngür 
ağlanacak mahiyettedir. Fakat içlerinde 
öylelerine ras gelinir ki birer melodram 
- eski tulliatçıların tabiri mahsuslarile: Gü
lünçlü dram! - dan başka, bunlara ad ve• 
rilemez. 

İşte, bir tanesini timdi size hikaye ede
yim de, bakın: 

G\rya terakkiperv~r olmak iddiasında 

bulunan bu, tarihin yüz karası padişaha 

kim söylemiş ise söylemiı; ileri devletler, 
her şeyin muntazam bir istatistiğini tutar• 
lar, istatistik denilen işe çok ehemmiyet 

verirlermitl 
Abdülhamit derhal bir irade isdar ey· 

lemiı: Kendi riyasetinde bir «İstatistik en· 
cümeni i.lisi» teşkilini ferman buyurmuf. 

Bu encümene ıurayi devletten bir reisi 
sani • ki, rahmetli babamdı - ve hariciye 
ile dahiliyeden birer aza, bir kaç tane de 
katip tayin edilmiı. 

Bunlar, iradci deniye icabJnca derhal 
işe baglamışlar. Encümenin ilk toplantıla • 
n Yıldızda. mabeyinde olmuı, ve aiustos 
ayına tesadüf etmif. 

Derken günün birinde, vilayetlere ıöyle 
bir telgraf çekmiıler: 

«Cümlei tesisat terakkiperveranei cenabı 
padişahiden olan istatistik encümeni ali -
since vilayeti celileleri dahilinde ne mik
tar mevqi bulunduğunun bilinmesine !ü • 
zum olduğundan serian tahkik ve it' an 
mütemennadır, efendim.» 

Valiler bu telgrafı olduiu gibi muta -
samflara, mutasarrıflar da metni her ne
dense deiiştirerek., kaymakamlara: Kaza 
dahilinde mevcut mevaşiyi acilen bildir -
meniz, mabeyni hümayun cenabı mülu -
!taneden fimdi ,erefvarit olan telgrafname 
iktizasındandır ... » teklinde diier bir tel -
graf vermişler. 

Bu meyanda, bir telgraf ta. Manastırın 
Debre aancağına tabi. Mat kazasına git -
mİf. O esnada Mat kaymakamlığı mün -
halmiş; ve belediye reisi vekalet ediyor • 
muş. Telgrafı alır almaz. açmış, okumuı 

ve afallamış. 

Mevaşi.. Acaba bu, ne demek ola) 1 
Naiple kanlı bıçaklı düşman olduğu için, 

belediye reisi tabiatile ona gidip sorma -
mış. Alaylı jandarma mülazimini, ve kara 
cahil malmüdürünü yaruna çağr.mış, üçü 
başbaşa vermişler, telgrafı tekrar tekrar 
okuyup mana çıkannaia uiraımıılar .• 

Kaymakam vekili. belediye reisi, öteki-
lere, Arnavut ıivesile sormut: 

- Mevaşi ne dimek, bre} 

Şimdi Abdullah Efendi lokantasının hi· Alayh mülazim yüzünü çarpıtmı1-. Mal-
zasındayız.. Lokanta kapısının önünde üst• müdürü omuzlarını kaldırnw1-. bu kelime, 
leri, batlan yırtık bir aürii fakir insanlar her jki.inin de meçhulü: Ömürlerinde İfİt -
arka arkaya dizilmifler. 

- Bunlar burada ne bekliyorlar. 
Diye sordum. Sina bar Recep: 
- Bu lokanta, artık yemekleri, gece bu 

fakirlere bedava dajltır. 
Diye cevap veriyor. Ellerinde eeki bir 

konserve kutusu ile bir sürü genç. ihtiyar 
bisare artık yemek beklq.iyorlar. 

Ve ben böyle bir hayır iılemeii dütün
mÜ§ olan lokanta sahibini i'.çimden tak· 
dir ediyorum. 

Suat Dervif 

Postae1larm yardım sandığı 

memiılerl 

Derken, baılamıılar metni tahlile .• 
Bir defa, telgraf mabeyinden, yani pa

diıahtan geliyor .. Saniyen istenilen maltı • 
mat müstacel. Telgrafın tarihine bakmıı • 
lar: 14 ağustos .• 

Evet ama, mevaıi ne demek acaba). 
Aksi gibi naiple de dargınlar. Yüzlerini 

kızdırıp kendisine müracaat edecek olsa· 
lar dahi, herif inadına belki de söylemiye
ı::ek. 

Kasabada, okumuş kimse de yok. H em 
şayet olsa da, umuru hükOmete taalluk e -
den bir meselede yabancılardan yardım is• 
temek, çok ayıp şey 1 

Deli olacaklar! 

göz koymuş, ualetini inha ettinnlf, beJdi. 
yor. Tam böyle bir sırada cehlini, Jktidar
sızlıiını göstermek çok fena olacak. • 

Zavallı adam o gün ve o geceyi hep dü
şünce içerisinde, uykusuz, perİpn geçir • 
miı. 

Sabah olmuı. Elinde • belki yiiz defa 
tekrar tekrar okuduğu • mahut telgraf ol
duğu halde gelmi§ hükumet konağına. 

Tam makamına geçip yerle,tiği anda. 
zihninde bir şimşek çakmlf. Seslenmiı O• 

dacıya: 

- Mori, çağar bana candenna mlılazl-
mini I Çağar malmudirinil Koj, bre!. 

Mülazimle müdür afal tafal gelmiflera 
- H ayrola, be beğim) 

Belediye reiai, hclacandan boiuluyor gİ· 
bi, kendilerini karşılamıı: 

- Buldum, bre 1 
- Neyi buldun) 
- Bulmuşum vallahi. o hangi bir me1 

vaıi ne demek oldiğinil 
- Ne demekmiı) 

- Mori, mudur! Kaç bu teleıafın t& 
rihn 

- On dört ağustos! 

- Tamam! Bucuıı Havuztozua hçl) 
- On altısı. 
- Dimek, huç gün ~ra. ciluzi huma• 

yun) 

- Eveti 

- Hala, anlamadin mi. bre beıek ka1 
fali) 

- ... 
Belediye reisi nerede ise hlı:anacakmı1-. 

malmüdürünün yakasına yapıfmıf, sana " 
yormuş: 

- Mori. c:iluzi humayun şerefine ni " 
pn. rutbe. mesnet verecekleri. Meva,i 
dimek: hadam ariyorlar, brel. Değerli çim~ 
seleri soruyorlar .. Gene bu babacani anla~ 
mijdir bunil. Hay, aklimla yaıayim, bre!. 

* Ve, ertesi gün mabeyni hümayuna Mat 
kazası kaymakam vekili N... imzasile şu 

garip telgraf gelmiş : 

<<Kazamız dahilinde, naip efendideQ 
başka, sayei şahanede cümleten mevaıi oloı 
duğumuz m aruzdur, ferman!» 

Belediye reisi, zavallı naibi İ.kartaya çı· 
.karmakla, kendisinden, aldı sıra intikam 
da almııl. 

(Ark ... var) 
-------~· ----- ._.. __ _,,, ___ ~ ............ ~ 
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Posta ve telgraf memurlarının tea
vün sandığı yeni idare heyeti toplana
rak yeni yıl faaliyeti hakkında görüş
meler yapmıştır. 

H ele belediye reisi, hepsinden üzüntülü, 
hepsinden muztarip. Zira adamcağız, ay- 1 

lardanberidir vekalet ettiği kaymakamlığa ••••••••••••••••• 



SON POST~ 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Son Poıta'nın tarihi t•/rik•sı 

-1-

BIR CEZA YlR KALESİNDE ..• 

T elemsanla Oran arasındaki yolun 
en dar yerinde ve bir kartal yuvası gibi 
kayaların üstünde yükseliyordu. 

Bu, Cezayirin küçük fakat çok mü
him kalelerinden biriydi. Kalelerin ka
lesi manasına olarak (Kal' a-tül-kala) 
diye anılıyordu. 

En yüksek burcun üzerinde kırmızı 
bir bayrak dalgalanıyordu. 

Rüzgar vakit vakit sertleşerek bay
rağı gergin bir kanat haline getirdiği 
zaman o kızılhğm ortasında beyaz 
renkte yalın bir kılıç tutan çıplak bir 
kolla bir kafa tası göcülüyordu. 

Yazan: Kadlrcen Katla 

Yiğitliği ve ölümden yılmamazlığı 
anlatan bu şanlı bayrak bir kaç yıldan
beri Barbaros karde,lerin idaresinde 
olan Tunus ve Cezayirle Akdenize 
hak.im olan Türk leventlerine aitti. 

Kalenin sarp ve yüksek duvarları altın, bütün takımlarile on dört tane 
boyunca derin bir hendek kazılmıştı. cins at, bin sığır' on bin koyun ve on 
Üç tarafında demirle kaplanmış ü5 ka- bin kile buğday verai veriyordu. 
pı ve bu kapıların bulunduğu yerlerin lbni Hamun bunları vaktinde ve ek
~nünde de istenildiği zaman indirilip siksiz verebilmek için halkı sıkıştıri -
kaldırılarak hendeğin a'ılmasına yarı- yor, eziyet ediyordu. 
yan üç köprü bulunuyordu . Halk ondan soğumustu. Hızır ve 

Mazgallardan topların parlak nam- Oruç reislerin çok haklı ~e insaflı ida
luları çıkmıştı. Şimale doğru u-zayıp gi- releri altında Cezayirlilerin sürdükleri 
den vadiye, soldaki küçük dereye, da- rahat ve serbest hayata imreniyorlar-

ha ötedeki çıplak yamaçlara karşı, ça- dı. 
tılmış kaşlar altındaki çelikten gözler Bunun için her an sultanlarına . kar-
gibi bakıyorlardı. şı baş kaldırmaya hazır bulunuyorlar-

Kulelerde birer gözcü bulunuyordu. dı. 
· Bunlar da bütün diğer Türk yiğitleri Diğer taraftan İspanyollar da bir 

gibi başlarına beyaz: veya kırmızı ka· korkuya düşmü~lerdi. Az zamanda 
vuk giymişler, yahut sadece bir çevre Cezayir ile civardaki bütün kale ve se
bağlamışlardı. hirleri ele geçiren Türkleri henüz ç~k 

Beyaz gömleklerinin geniş kolları kuvvetlenmeden oradan kovmak isti

dlrsekten yukarıya kadar sıvanmıştı. yorlardı. 
Kısa ve kırmızı cepkenlerinin önle- Halbuki bu i~i kendi başlarına yap -

rini iliklemişlerdi. • mak imkanı yoktu. 
Gömleğin geniş yakası arasından Çünkü ayni zamanda hem ispanya 

geniş ve kıllı göğüslerinden birer kıs- kralı , hem de Almanya imparatoru o
mı göze çarpıyordu. lan, Cenup Amerikasını bile elinde bu-

Bellerine geniş birer kırmızı kuşak lundurduğu için, yurdunda güneşin 
earmıtlar, bunların aralarına, hançer, hiç batmadığı söylenen (Şarlken) in 
bıçak1 pala ve pwtov yerl~tirmişler - başında başka ve daha büyük dertler 
di. de vardı • 

Şalvarlan kısa ve bacakları çıplak - İspanyolların ellerinde bulunan as-
tı. ker her halde Türklerden çoktu. Fakat 

Ayaklarında ham deriden hafif pa- cesaretleri yoktu. İspanyadan daha bü-
buçlar b'tılunuyordu. yük kuvvetler getirerek buralarda u-

Gözcüler mazgallar arasında bir a- zun zaman bulundurmak ve beslemek 
pil bir yukarı dolaşıyorlar, ikide bir te pek masraflı olacak~ı .. ~unun için 
durarak kale duvarlarının diplerini, Aran kumandanı Markı do Comar, a
önlerindeki boşluğu, kırçıl veya or - rap s~ltanın~ ~ir elçi göndererek JŞUn
manhk yamaçları gözden geçiriyorlar- lan soyletmıştı: 
(:h. Ellerindeki uzun mızrakları, belle- - Türkler yavaş yavaş bütün Ce
rindeki geniş ağızlı kılıçlarile her an zayiri, hatta Fası ele geçirecekler. Sul
dövüşe hazır bulunuyorlardı. tanlığın elden gidecek. Bunun için 

Diğer leventlerden bir kısmı bu sı- şimdiden davranmak ve henüz büs -
rada kalenin ortasındaki genişçe mey- bütün büyümeden bu ejderin başıııı 
danda toprak üzerine bağdaş kurup o- ezmek gerektir. Bunun için lazım olan 
turmuşlardı. Bunların ortalarında kı- bütün silah ve cephaneyi İspanyadan 
sa boylu, geniş vücutlu, kırk beş yaş- getirteceğim. Sen de asker topla ve be· 
larında bir yiğit vardı. Yüzünde iki bü- raberce bu korsanları A&ika kıyıla -
yük kılıç yaraeı göze çarpıyordu. Yu- rından atalım. 
varlak sakalı, iki taraftan çenesinin al- İbni Hamun bu it için zaten gönül-
tma kadar sarkan bıyıklan, birer hı- lüydü. 
yık gibi kabarık duran kaşlan ve bu Hemen anlaşmışlardı ve İspanyollar 
kaşlar altındaki küçük kara gözleri o- donanma ile denizden Cczayire hücum 
na heybetJi bir hal veriyordu. ederken sultan da karadan saldıracak-

Kaledeki bütün leventlerjn sayısı tı. 
ancak yüz kadardı. 

Bir kaç ay önce Oruç reis hu kaleyi 
ele geçirdiği zaman Mustafa reisi bu 
leventler le birlikte oraya koymuş: 

- Canın gibi koruyasın 1 
Demi~ti. 

Kendisi bir kaç yüz leventle birlik
te Telemsan'da bulunuyordu. 

O sırada Telemsan, Cezayir ve Fas
tan sonra en büyük ve mühim bir şe -
hirdi. Oruç reisten önce burada Beni 
Zeyyen sülalesinden lbni Hamun sal
tanat sürüyordu. Fakat onun sultanlığı 
sözdeydi. Doğrusuna bakılırsa kıyıda
ki Aran liman ve şehrini ellerinde bu
lunduran lspanyolların bir valisinden 
farkı yoktu. 

Çünkü her yıl lspanyollara on bin 

Cezayirde hükumet süren Oruç re
is bunu haber alır almaz Tunu8ta bu
lunan kardeşi Hızır reise haber yolla
mıştı:' 

- Düşman bir zorlu savaşa dav -
ranmaktadır. Karşı koymak için görüııı
mek üzere hemen gelesin 1 

Demi~ti. 

T elemsan halkından ileri gelenler 
de Oruç reise haber göndermişlerdi: 

- Bütün halk sultandan usanmış, 
ona düşman kesilmiştir. Burası üzeri
ne gelirseniz kale kapılarını hemen a -
çacağız, sizden yana olacağız. Sultan 
İbni Hamun buna engel olamıyacak
tır. Asker toplayıp İspanyo1larla bir -
}eşmeden önce davranasınız ! ... 

Bunun üzerine Oruç reis, kardeşi Hı-

Numara: 1 

zırı Cezayirde bırakmış, bir kaç yüz le
vent ve bir iki bin arap atlısile Telem
sana gitmişti. Önce Kara-tül-kala ele 
geçirilerek Mustafa reisle yüz levent 
oraya bırakılmıftı. 

T elemsan halkı başlarında şeyhleri 
ve zenginleri olduğu halde Oruç reisi 
büyük bir alayla karşılamağa çıktılar. 
Sultanın adamlarile ona düşman ke -
silenler arasında çıkan kargaşalık çok 
sürmedi. Sultan ile iki kardCıŞi kaçtılar 
ve Oruç reis T elemsanda halkın işlerini 
görmeğe başladı. 

İspanyollar da, sultan da büyük bir 
telaşa düşmüşlerdi. Şehir dışarısındaki 
arap şeyhlerine paralar vererek kandır
dılar. Her birine ve adamlarına silah
lar dağıttılar. Sözlerinden caymama -
ları için de oğullarını rehin alarak O -
ran 'a gönderdiler. 

Böylece on beş bin kadar arap aske
ri toplanıyordu. 

Mustafa reis bunları haber alınca le
ventlerin en genci olan İlyası çağır -
mış: 

- Gidip hepsini anlatasın 1 
Dem~ti. - -
İlyas bu emre karşı : ı 
- Baş üstüne reis! ..• 
Demiş, fakat bir arzusunu açmaktan 

da çekinmemiıııti: 
- Yolları oldukça bilirim. Zorluk 

çekmem. Lakin bir kılavuz versen da
ha kolaylıkla gider gelirim. 

- O halde dilediğini yanına al! 
İlyas on sekiz yaşında uzun boylu, 

iri yarı, buğday tenli, çevik ve g~mici
likte olduğu gibi binicilikte de usta bir 
delikanlı idi, fakat buraya geleli ancak 
bir yıl kadar olduğu halde gerek yüzü 
ve gerek ko1larile bacakları haziranın 
kızgın güneşi altında kavrulmuş, onu 
iyice esmer yapmı"tı. Anadolunun ren
gini özleştiren ela gözleri bu esmer 
yüzle güzel bir tezad yapıyordu. 

İlyas Midillide bir kalafatçmın kü
çük oğluydu. Gemileri ve kayıkları ka
lafat etmektense hemşerileri olan Hı
zır ve Oruç reislerin yanlarında akın
lar yapmayı daha hoş bulmuştu. iki yıl 
önce İshak reis sultan Selimin arma -
ğan ettiği iki büyük kadırga ile birlik
te ve kendi gemisile Cezayire gelirken 
o da gelmek istemif, lakin kısmet ol -
mamıştı. Ancak geçen sene Midilliye 
gidip dönen Mustafa reisin gf"misine 
kapağı atabilmi.ti. 

IIyas kendisine yolda~ olara~ ufak 
tefek lakin çevik ve kendisi gibi on se
kizinde bir delikanlı olan Mansuru seç
mişti. 

Mansur Endülüslü bir gençti. Ge -
çen yıl Almeriyada kendisine haksız 
yere tokat vuran bir İspanyol askerini 
hançerlemiş, kargaşalıktan kaçarak bir 
kayığa atlamış Cezayir kıyılarına düş~ 
müştü. Oradan gelenlerin anlattıkları
na göre Engizisyon mahkemesi Man
surun babası Ammar'ı kol ve bacakla
rından birer katıra bağlayıp ba,şka baş
ka taraflara çektirmek suretile parça~ 
latmıştı. 

IArkuı var) 

Sayfa 9 

~l ____ Y_a_Ia_n_a_a_Iış_m_a_k ___ J r Hikfige L ____ _ 
Maurice Leblanc' dan Faik Bercmen 

Diane, her vakit kilftli bulundurduğu 1 ve onu yalancı yapmıştı.. öyle şeyler, öy'9 

çekrne_c:es!.ni açtı. Bir deher çıkardı .. ~u o· hisler vardır ki onları kimsenin bilmem~ 
nun gunlük hatıralarını muntazam bır şe- lazımdır.. Bu hisler, bu fikirler mahreJll 
kilde kaydettiği defterdi.. kaldığı vakit safiyeti haizdirler.. fakat h« 

Boş bir sahife bularak yazmağa başladı: başkasının aşinalığa girince, tabii ola raf~ 
«Bugün benim yıldönümüm.. kocam he - hazan insan zayifleşmeğe ve kendini baş~ 
diyesini unutmadı. Sevgili Ludoviç unu • türlü göstermeğe başlar .. 

tur mu hiç? Benim. istediklerimi her za • Bir kaç sene böylece aktı, gitti .. Dian~ 
man tatmin eder. işte beş yıldır evliyiz.. çok zaman asil ruhunun ma'kesini yaz• 
beni hala eski hararetle seviyor. Ben de o- mak istedi .. lakin yapamadı .. c!ı:" ıa saht~ 

nu tükenmez bir aşkla seviyorum .... )) kalıyor; onun bu sahteliğinin curüm arkaa 
Genç kadın buraya gelince durakladı daşı da defteri oluyordu. 

birde:ı .. çekmecenin içinde bir eldiven. Bu '~ * * 
kocasının gri eldiveninin teki.. garip işi. Bir kaç ay daha geçti, bir akşam, Luddlı 
Eldiven burada keıdisinin husus) çekme- vic karısının hatıra defterinde şunları ~ 
cesinde ne arıyor? kudu: 

Biraz düşündü. Sonra yerinden kalkarak «Boş dakikalar, günler .. gezintiler .. ziyn'(o 

yatak odasına g-eçti. Kocası Ludoviç hala retler .. canım sıkılıyor. Bugün mahfele gfc 
uyuyordu. Ayaklannın ucuna basarak yü- dip Ludovic'i soracaktım .. onunla gezme~ 
rüdü .. şöminenin üstünde duran anahtar • istiyordum.. fakat onu rahatsız etmek1te6 

lan aldı.. çekindim .. » 
Anahtarlardan biri çekmecesini açıyor- Kocası bunları okuyunca: Karım hiç de-

du .. demek Ludoviç onun bütün yazdıkla- ğişmiyor.. daima bana sadık.. daima beni 
rını okuyor. Deftere ne kaydediyorsa ko- seviyor.. diye düşündü .. 
cası muntazaman öğreniyor.. Halbuki o günü, Diane §.Jıkının evimi~ 

Diane kızardı.. onun bütün sırlan mey• geçirmişti .• 

dana ç1kmıştı .. acaba kötü bir ıeyle:r yaz -
mıı mıydı? 

Defteri acele acele karJ.itırıyor.. sahife· 
lerde temiz ve sakin hayatının akışından 

başka bir bahis yok.. içi rahatladı biraz .• 
yazılan sadakat ve sevgi dolu .. böyle ol• 
duğuna sevindi .. 

Filhakika genç kadın namuslu ve evine 
bağlıydı. Kocası onun bu hallerini ıör -
dükten başka bir de kendi itiraflannda da 
okuyordu .. 

O ııünden sonra kocasına karşı daha 
müşfik ve daha tatlı davranmağa başladı. 

BADYO 
Bu Akşamki Program 

ISTANBUL 
12, 30: Muhtelif plaklar ve Halk mudi 

kisi; 18: Dans musikisi (pl&k); 19: Ha ~ 
berlerr 19, 15: Muhtelif plaklar veya tra~ 

misyon; 20: Sololar (plak); 20,301 
Stüdyo orkestraları; 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansınıq 

gazetelere mahsus havadis servisi verile ıel 
Ve şimdi yazdığı hatıralar daha ateşli ve cektir. 

daha sevimli .. ANKARA 

* "' * 
Mesela günün birinde ev idaresinde uyu-

şamadıkları bir vak'a oluyor .. Diane he
men bunu defterine kaydediyor.. bu su • 
retle ertesi gün mesele kendiliğinden ve 

güzel bir şekilde hallediliyordu. 
Günler geçti .. genç kadın bu müddet zar

fında bu hatıra usulünde eski temizlik ve 
saflığını muhafaza edemiyordu .. bazı vak' -
alan lehine olarak izam ediyor ve kocasını 
kendisine sık sık tarziye vermeğe mecbur 
kılıyor.. icabında, yine bu usul sayesinde 
Ludoviç' e gayet iyi olarak yaranabiliyor
du. Kolay iş.. hemen hatıra defterine bir 
kaç muhabbelkar satır yazmak kafi .• 

Kocası bir gün kansını pek sevimli gö • 
rünce: 

- Ne kadar şık ve orijinalsin dedi.. se
ni her zaman başka türlü buluyorum Dia-
ne .• 

O akşam hatıra defterine şunlan yazdı: 
((Kocamın hakkı var.. hareketlerimde 

biraz Heri ııidiyorum.. batta ekzantrik ol • 
maia baıladım bile .. fakat bayır .. bu hare
ketlerimi en yakın bir zamanda • kocamın 
ietediii ııibi • değiştireceğim .. » 

Halbuki hjç bir şey değişmiyordu. 

Oiane eski temizliğini kaybetmiıti. Ta
mam ile aun'i ve bambaşka bir insan ol -
muştu artık .. 

Şimdi, kend.imnde bu)unmıyan bu mezi
yetlerden bahsediyordu yine.. satırlar yine 
sevgi, şefkat ve sadakat dolu .. 

Kocası,. bir gün: 
- Şu Clotilde'le ahbaplığını kes, dedi .. 

rica ediyorum.. bu kadın pek hoşuma git
µıiyor .. 

Halbuki ertesi gün Diane, Clotilde'le 
gezmeğe gitti. Epey dolaıtı. Japon bahçe
sine gidip beraber çay bile içtiler .. 

Fakat hatıra defterine bu vak'~ yazıl
madı .. ne gezmeden, ne çaydan, ne Japon 
bahçesinden bl;lhsetti .. 

Ludoviç ara sıra kanııına soruyor: 
- Clotilde'i görüyor musun?. 

- Hayır kocacığım çoktandır görme • 

12,30: Plak yayımı ve ajans haberler~ 
19,30: Karışık müzik (plak.), 19,SO: Hor• 
manlarla yapılan tedaviler hakkında ko '\ 
nuşma, 20, 10: Karışık müzik,20,30: A ~ 

jans haberleri, 20,40: Dans musikisi. 
BÜKREŞ 

18: Orkestra, 19: Haberler, 19,20: Kol 
cazı, 20: Konferans, 20,20: Dans, 2 IJ 
Skeç, 22: Radyo orkestrası, 23, 30: Ha " 
herler, 22,S5: Şarkılı orkestra. 

BUDAPEŞTE 

20, 10: Piyano konseri, 20,45: Ske~ 
23,40: Caz, 24,30: Çiian musikisi. 

MOSKOVA 
18: Sopran şarkılar, 18, 30: Radyo pl 

yesj, 20: Plak konseri, 22: Almanca neşri .. 

yat, 2 3: Yabancı dilJerle neşriyat. 
PRAG 

18, 5 O: Karlsbad' dan nakil konsere. 

19,50: Haberler, 20,05: Parktan konae~ 
nakli, 20,50: Musikili eğlenceler, 21.301 

Skeç, 23,45: Salon orkestrası. 

BELGRAT 
20,30: Milll neşriyat, 21 : Opera mu "' 

sikisi, 21,45: Radyo piyesi, 22,05: Po " 
püler orkestra konseri, 23: Haberler" 
23,20: Radyo orkestrası. 

Bir Ses: - Meliha Avni Süzen şımdiye 

kadar bir çok törenlerin verdiğı s6ylevlerln 

en güzellerini zarü bir kapak içinde kitap 

halinde çıkarmıştır. Özlü bir hitabet san'a .. 

tini gösteren bu eser aynca res.imıer ve in
tibalarla da. süslenmiştir. 
Perşembe Gazetesi - Her hafta aıtan bir 

nefasetle çıkan Perşembenin 6.'> inci sayuı 

da bir çok reslmli fıkralar ve saire ile çık• 

mıştır. 

Neler haıarhyorlar? - En kıymetli yazıcı ... 
lanmızın önümüzdeki neşriyat mevsimi ıoın 
hazırladıkları eserlerden en nefis ve en orl• 
Jlnal nümuneler. Nazını Hikmet, Nurullah 
Ataç, Suat Derviş, Naci Sadullah, İsmet. Hüs•1 

nü, Kemal Tahir v. s. 
Botazlar Meselesi - Süleyman Kani ir .. 

dim. tem'in bu eseri Boğazlar meselesirun bidaye• 

Beri yanda ise onunla dostluğunu daha tinden son günlere kadar bütün geçlrdlll 
çok ilerletti.. hatta bir gün evine davetli safhaları gösteriyor. Günün en muhim me
olarak gitti... selesi hakkında tam bir fikir verecek bir te• 

Clotjlde'in evi kalabalıktı .. kocalan se- lebbü mahsulü olduğu anlaşılan bu faydalı 

yahatte olan bir çok kadınlar bekar erkek- eser okunmağa değerdir. 
ler.. Karm<·a - Türk Kooperatifçihk Cemiyeti 

Diane'nin etrafını bir çok gençler sar
dı.. ona bol bol komplimanlar yağdırclı • 

lar .. lakin genç kadın kocasını hala sevi -

yordu .. 

tarafından ayda bir çıkarılan bu mecmua· 

nın 20 - 25 inci sayıları çıkmJ1itır. 

Ağaç - Ağaç mecmuasının 13 ünci"ı sa~ısı 

çıktı. İçinde Necip Fazıl, Abdülhak Şim~ı. 
Suut Kemal, Ahmet Muhip, Asaf Haleı, Se.o Akşam evine gelince ve hatıra deheri-

ni açınca bu daveti kat'iyyen karıştırma - Jim Tevfik, Salih Zeki, Cevdet Kudı·ct, Hey
dı.. keıtraş Şuhtü, Samih Nafiz ve Şerif HulU-

Hakikat halde, Dianenin bu vaziyete sinin yazıları vesa.ir yazılar, kroııiKler ve re• 
girmesinde kocasının kabahati var.. onun simler. Memleketin tek san'at ve fi&ir nıec• 

tecessusü ve bu tecessüsü karısının sezmesi lmuasıdır. 
bütün bunlara sebebiyet vermekteydi.. Çaflayan - Antalyada çıkan bn edebiya• 

Ludoviç, karnımın itimadını kırmıştı .. mecmuasının li ncı sayısı intişar etmişt.\r. 

• 
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Rüştü Arasın Boğazlar için Cenevrede 
yaptığı temaslar iyi neticeler verdi 

(BaJtarafı 1 inci sayfada) 

Boğazların tahkimi meselesinde bütün devletler, noktai nazarımm esaa 
itibariyle kabul' etmiş bulunmaktadırlar. Prensip farkı, Türkiye ile allkadar 
devletler arasında değildir. Bu fark, alakadar deniz devletlerinin menfaat· 

leri arasındaki ayrılıktan ileri gelmektedir. Fakat bu ayrılıklar arasında da 
bir itilaf zemini bulmak ihtimali henüz kaybolmuş değildir. 

Konferansın ikinci safhasında bu işin başarılması kuvvetle umulmaktadır. 
Ekrem UŞAKUGb. 

Montrö, 27 (A.A.) - Bugün ve yarın konferans çalışmıyacaktır .• Pazar· 
tesi günü hususi bir celse aktedecek ve salı günü de teknik komite yeniden 
toplanacaktır. 

1talya neler istiyormuş? 
Milano, 27 (A.A.) - Gazetta Del Popolo, zecri tedbirlerin kaldmlmasi 

ile beraber İngilterenin Fransa, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya ile yap4 

tığı Akdeniz anlaşmalarının feshini talep etme~tedir. İtalya, serbest bir 
Akdeniz istiyor ve Akdeniz serbesti ve müvazenenin İtalya aleyhine değiş· 
mesine müsaade edemez. Eğer yeni anlaşmalar yapılırsa, İtalya bunlara İftİ· 
rak etmeyi istemektedir ve bu bilhassa, Boğazlar hakkındaki mukavele 
için böyledir. 

Bir Yunan gazetesine göre ltalyanm vaziyeti 
Atinada çıkan Pronja gazetesi yazıyor: 
«Montrö konferansında bütün devletler, hatta şimdiye kadar bir çok ihtirııızt 

kayıtlar dermeyan eden Romanya bile esas itibariyle Türkiyenin talebini kabul et• 
tiler. Şimdi teferrüat müzakere edilmek tedir. 

Yalnız bir devlet konferansa kar~ı al dığı muhalif vaziyeti saklamamıftu. O da 
konferansa iştirak etmeyen ltalyadır. 

Maamafih Tevfik Rüştü Araa bu hu susta Romayı ikna edeceğine emin bulun· 
maktadır. Türkiye Hariciye Vekilinin bu emniyeti esassız değildir. ÇUnkü umumi 
bir anlaşma ile Boğazlar için tesbit edilecek yeni vaziyeti İtalyanın tarumamutnm 

pratik hiç bir ehemmiyeti olmayacaktır. Bu hareket yalnız İtalyanın Akdeııldn şaı· 
kında gözü olduğu hakkmdaki kanaatleri teyid etmiş olacaktır. Nihayet T8rlciye: 
Boğazların anahtarını eline alacaktır. }) 

·Montrödeki Fransız delegesi Pol 
Bonkur'un "Son Posta,, ya beyanab 

(Baştarafı 1 inci aayfada) 

kur tek başına bir masanın başında .•• 
Yerimden kalkıyorum, ona yaklaşı -
yorum. Arkasında siyah bir ceket, 
fantezi pantolon ..• Robespiyeri hatır
latan yüzünün üstünde bey:az saçları· 
nın gür ve cömert bir dalgalanıtşı var. 

Kendimi tanıtıyorum. Biraz son
ra daha geniş bir masanın başındayız. 
Kendisine soruyorum: 

- Bugünkü ilk içtimadan aldığmiz 
intiba nedir~ 

- Bugünkü intibalarım çok iyidir. 
Bu konferansın neticesi bize yalnız 
Balkan Paktının ne kadar kuvvetli ol
duğunu göstermekle kalmıyacak. Öy
le ümit ve temenni ediyorum ki bura
da yapılan müzakerat bir Akdeniz an· 
!aşmasına da temel olacaktır. 

Pol Bonkura bir kağıt uzatıyorum: 
- Bu konferans hakkındaki müta· 

lealarını yazar mısınız~ El yazınızın 
klişesini çıkartmak istiyorum. 

Fransız diplomatı büyük bir neza
ketle bu ricamı kabul ediyor ve yazı -
yor: 

J' ai rendu homrnage a la republique 
turque et souhaite qu'une solution 
confarme a sa securite et les paix soit 
trouver ici. 

M. Pol Bonkur Monb'Ö iatuyommd.a 

Pol Bon}r.ur kısa boylu bir adam ... 
Yüzünün gayet sert ve keskin çizgileri 
var. Açtk renk gözlerinde zekA lfıldı • 
yor. 

Gayet nazik olduğunu gördüğüm 

diplomata bir sual daha soruyorum: 
- Cenevredeki müzakerat neticesi· 

nin ne olacağını tahmin ediyorsu· 
nuz?.. Zecri tedbirler?. 

(Türkiye Cumhuriyetine tazim- Fransız diplomatı sözümü keaiyorı 
lerimi bildiririm, burada Türkiye- ~Artık zecri tedbirler diye bir me· 
nin emniyetine rJe sulha uygun bir sele mevzuu bahsolamaz. Çünkü onlar 
hal çaresinin bulunabilme•ini te- bilfiil kalkmırtı demektir. 
menni ederim.) Suad DERViŞ 

Bulgar kralı 
Roma ve Berline 

gidecekmiş 

Atina, 27 (Hususi) - Bulgar kra
lı Borisin yakında Roma ve Berlini zi
yaret edeceği Sofyadan bildirilmekte
dir. 

Almanya ile ltalyanın teşriki mesai 
edecekleri rivayetleri sırasında Bulgar 
kralının bu seyahatine büyük ehemmi
yet atfedilmektedir. __ ,, ____ _ 

Bir kad;nın feci ölümü 
( Baştarafı 1 inci sayfada) 

Ölen kadın Vali Konağı caddesinde 
Aslan Recep apartımanının kapıcısı 
Hasanın kansı Kezibandır. Keziban 
saat 12,30 da asansörle altmcı kata çı4 

karken besinci katla altıncı kat ortasın-

da asansörün kapısından sarkarak a-

Çetine de 
Köylüler 
Ayaklandılar 

Belgrad, 2 7 (AA) - Dün ak,am 

500 kadar köylü Çelineye gelerek .reçen· 

)erde tevkif edilen arkadaşlarınan tabJiye· 
sini istemişlerdir Vukubulan karpplıkta 

iki kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmlf "e 20 a· 
dam da tevkif edilmiştir. 

.............. ·-····························----··~·-
şağıya bakmak istemiş, bu esnada da 
asansör altıncı kata ula~mış ve kadm 
kat bölmesi iıe işleyen asansör arasın· 

da kalarak ezilmiş, beli kırılmıt. hur • 

dahaş vaziyette can vermiştir. 

Kadının cesedi bölmenin asansöre 

raslayan kısmı yıkılmak suretiyle çıka
nlmıstır. Kazada mes'ul olup olmadığı 

1 

araştırılmaktadır • 



El~ldrjkle suyu verllmlt~ 
MAVi JiLET biçaklan, çok 
haffif surette trat ederek, 
her biçağın dayanıkhğına, 
alciainden çolc fazla idame 
etmektedir. 

Hava Okulları Komutanlığından: 
Hava ()lmllen Ta&..,.tmm 96 mel -wııiaıle 1uıh tudm ..- ilteldi... : 
DilelE yPh ve vesikaluı ile Tem .. •tl-nsıcmdaa Aimt- IODun& 

lmdu ()iade bat" YUraDlar okulun buluaılaiu yerin ......... buluaaalv dilek 
WiıtJan • yeeikalumı ~ta ile okula ......_ialw ye alacaklan ........ ıö-
re hanıllllt ı J ı fer. • 

Madlle • - Hava Okullan Gedikli bmma sirme prtlan tunludlr : 
A .- Türk olacak. 
B - Orta mektep <d.İae sekizinci muf,, tal.ilini Wtirmit m az 17 en 

çok 20 yqmda olmak. . 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukts ve 1IÇUf iflıetiade kullanılmaja elverifli 

oldujuna dair müteı.a..1•l•nh••n cıılua.._(ıir .hlmneden uhhat be
Jetİ apol1I almak. 
l>ıfanda bulunanlar: 
BuJunduk)an yerin ukewfik tubelerine müracaat mmyeneye gön • 
clelileceldenfir. Tam lefkilith ııhhi hey'et buluma yerlerde o yerin 
m büyük kummda•ma müracaatla muayeneye p.derilirler. 

D - AhWa aailam olduiuna ve hiç bir auretle ıuçlu Ye mahkUm olma
cbima dair buhmduiu yerin emniyet müclümiiiaden veya polis i
mirliiiaden tudikfi Yesib lôetennelr. 

E - Mektebe alınacak okuyuculu: Gedikli erbqlar haLlmvleki 2505 aa
yıh kanun mucibince muamele göreceklerini mektebi bitirdild~ • 
de 12 )'il müddetle han ıedikli erbat olarak nzife ~ini .......... 

P - Mektepçe yapılacak seçme imtilıumda bunmak. 
~ - lateldi adedi pik yeya huliham hnunı.. •'-wak mık1anlm faz. 

la oluna bunlum içiaclen riyaziye bilsileri dalla iyi ve Jabaacı dil 
•ıı.lw y..._ir. Han mektepleri olm,uculan ubd ileler okuya 
amn Iİllİ yedirilir Ye siJdirilir. Kitap Ye diier c:l.n isin ıu- olan
lar puuız verilir. 

M - 11an olmlmnia 1m1Mı1 edilenlerden birinci mu1ı munffalci1et1e bi
tinnler anllDda ladtiliyetlerine söre uçucu makiaiet teleis fotoiraf· 
ti ellf ft b.. • • t •ncdlP a;Jl'lhrlar. «3576» 

-------------------------------------------------

' SON IPOSTA 

Geçenki 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

(Dünkü nüebanmdan kalan bnn) 
BOYA K..41 Dil 

latan bul 5 3 iinc6 mektep 5 / A dan 182 
Leman, Denizli ailahat itleri bqk&tibi Niya
zi kızı Tiirkin. Rize l.tikl&I mektebi ondan 
90 İsmail Ömer, Ceclikpqa Eairci Kemal 
camii 12 de Bürban Ertilrk. htanbul 49 
uncu mektep 4 den 70 .Abdurrahman. 

LAs11K TOP 
lmnbul 43 üncü mektep S2 Ömer Fa-

ruk, latanbul 44 üncü mektep S/C den 
Nejat Özdağ, latanbul 2 nci mektep 741 
C. Turgut Özdemir 

80YUK SULU BOYA 

Tllrk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ebniftir. 

a. 11cU K ... d• 11 Temmuz 838 d•dır. 

Buyuk ikramiıe: 5 O • O O O Liratllr. 
Ayna: 20.000, 11-000, 10.000 lirabk ikramiyeı.le 

('l0.000) liralık bir mlkAfat ....... 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Sabnalma Komisyonundan: 

1 - Gümriik muhafua sata için 3228 çift Fatinin, 13/7/ffJS Puar • 
teai ıünü aaat 11 de ye Muhafaza memurlan için 1186 çift ıiyah F6. 
nin de 13/7 /936 pazarteai cini saat 15 de kapalı zarfla ebiltme~t~ ..... 

Mersin Kardeıler ticarethanesi Azak • 
zade ban 1 S-1 7 de Nahit, Çatalca birinci 
mektep 4 den 146 Sait, latanbul erkek li • 
seai 2/E den 569 İbrahim, latanbul 20 in-
0ci mektep 4 den 167 Nüzhet, J.tanbul 49 
uncu mektep 32 Sübeyli. yapılacaktır. 

ICOÇOK SULU BOYA 2 - Taamlanan tutarlan erat F otini 14526 lira, Muhafaza mem 
Vefa erkek lisesi 3/8 den 773 Sermet, Fotini de 5337 liradır. 

Beyazıt T avtantaıı Bakırcılar 21 de Faruk 
Baykal. Kayseri tapu kitibi Hamza oğlu , 3 - Şartname, naaf Ye örnekleri Komiayoncladır. Göriilebilir. 
Cabir Güner, Fatih Gelenbevl orta mekt~p 4 - Jatekliler ilk teminat olarak erat Fotinleri için 1090 ve MıU1111ıııt1.~Z'i 
iS 7 Vedat, Buna Muradiye Fınn sokak f f t" 1 • • • d 401 ı· 1 k -Lbuzu •e n __ a_;_ 
8 d F . aza memuru o ın en ıçın e ıra ı vezne maa " ya utlUm9 e enL · 

MUHTIRA DEFTERİ mektuplannı kanuni yeaikalariyle birlikte teklif mektuplarile m•'-9 
Kadıköy Telefon cad. Nihal aokak 7 de yen ...kitten bir aaat eVYel Komiayona vermeleri. «3499>> 

Selmin Gülizar. Tokat orta mektep 330 Ci· 

hat Bapran, ~ialoilu Zeynep Sultan •o: c Dr HORHORUNı• (Berksoy) 
kak 3 de Nermın, Bursa Ahmetpqa fenen • 
mahalleei Gençoeman sokak 6 da Fevzi, _ • . 
1 b 1 Sü·ı · K" hm . k k Muayene her ıun akpma kadar Emmönü Valde kıraatbanesı yanında atan u eymanıye ıraz e8Çlt so a 
3 de Nuriye. Amasya mahkeme aza müll· 
zimi Erden km Saniye, lstanbul 48 inci 
mektep 4/ A dan 179 S.tkı. Bur telgraf 
memuru Klzım oilu Ruhi. . 

KART 
lstanbul Sül~aniye Kirazlmıaçit ao

kak 3 de Kemaleddin. Vezirköprü Saat· 
hane civan Muetafll\ Koca nüfus memuru 
kızı Jale. Diyarıbekir asliye ceza mahke • 
meei hak.imi oilu Haydar, lstanbul 48 inci 
mektep 164 Zeki, Samal)'a Haca Hu.eyin 
aia mabaDai Nulıebe ıokak 1 O da Ay
han, Cumhuriyet orta mektep 27S Hüa -
niye. latanbul Güzeleanatlar eokak 7 den 
Fatma. Erkek lisesi 1 /C den 85 Mubar -
rem Dede, latanbul Şüleyma..Ve Kirazlı· 
maçit aokak 17 de Pakize. Samatya -43 
üncü mektep 2 7 -4 Hidayet, lstanbul 1 7 in-

Hava Okulları Komutanlığından: 
Han Okullan için 126 lira ücretle bir mimar almacaktır. 
Şenit aNxla yaahchr. Ücretlerine ıöeterecelderi iktidar Ye li)'iate -•i'!!~ 

Ye talimat YeÇhile iki lenecle bir zam yapacaktır. lıteldilerin iltida ft 

ier evrakı ile beraber Effitebir Hava Olndlan Komutaahima müracaat 

3 - Aabrliiini Wtiıımit ... 
4 - Hümi hal....._. ve ııhhat raporu ....,_ 
5 - iki Hile hic11wfi teehhGt edecejine dair Noterlikce illUH .w.k ..... ~ 

Yermek. «3577» 

i 1 
ci mektep 2/ A dan lb.an Bekir, Caialojlu 

inhisarlar u. Müdürlüğü. nden : . Himayeietfal 80kak 7 de ilhan. Kumkapı 
Camiiterif Çac:lırc:a Ahmet mahalleli 1 S de 

•,_._-_-___ ! ______________________ __. Yueuf, Va...-ri Kor. 
0

- Ecz. H. K . ..b)u 

HEMORRO 
Ameliyataz basurlan tedavi eder tesiri kaUdlr. 

_,...a :La:-- u.. 50 ton muot _.._--i mud&ince 10/VD/936 ~ ,,_ .....,. -· 
..... ,,.._.. ~ .,-.- Allan Kaplan. Bahkeeir A)ituurl ilk mek • 

laalüae rutla)'UI Cuma a6n6 mt 15 ele puarhlda Aba •lıımıcakbr. Ver• tep 4 den Macide, Adana ziraat müdür -
.... .., ..... ~ ,a,mek üzere ... tin Ye ......... için de ta- lüiü kitibi Talip km Keveer, Kırklareli 

,.. ........ sm. ye aaatte % 7,5 aüvenme paralariyle birlikte lnuma ve mi- eczaevi eekreteri Saadet Yorulmaz, Konya 
iT arla maballeai Necatibq eokak 2 3 de A. L--....a ••• 1.-1· uı:.1::..1:::::.::-.1-.1..: -•-- Ko11111· vonuna m:ı ___ ...__ (• ... ~) _,,_ ,__ na--.UIARJAI U1111 ı ~ ~ Uypr, Mudanya Atatürk cad. 119 da Sa. 

Kiloau 

l•lllnbul ••l•dlyeaı lllnl•n 

Bir kilosunun 
mulwmmen B. 

M....üattemivt 

Jf. Jf. ,mi Sönmez, Ankara Cebeci cacl 29 da Şe- • 
ref, Sivas Ankara otelinde Recep oilu lb· 
,Nn. Uzunköprü 8oyaa eokak 4 de Cemal 
,Tınmaz, Adana Yaicamii civan Aruzade 
,Ömer S.tkJ yanında Klzmı, Adana Yeni 
,otel kalflll kabYeci Ali oilu Şakir, Ban • 
,dırma Park cad. 3S de Kemal T unçbq. 
,Afyon .. i eczanesi T. Ceylin, lzmit Fet • 
biye cad. 44 de Sabri Muatafa, Utak inbi • 
urlar muhasebecüıi T evlik oilu Muzaffer, 
Bandırma terzi Muatafa y&JUDda Kemal. Ee
~itehir Cumhuriyet mahallesi Rona eokal-

Kiloau Bir kilosunun Cinai 
muhammen B. 

1 - 28-1-836 t.nhinde açık eluiltme mretiyle utm almacajı ilAa 
.a-.n 5.000 lira auhammen bedelli 100 adet Portatif JUi 1U1rin .. 
IİDİD ek.Utm.i 13/Vll/936 Puarteai sDnO -ı 15 de yapılacbbr. 

2 - latekBlerin paruız prtnameleri almak lzere Jıeraibı Ye ek· 
liltme için de tayin olUDaD sin veaaatte kanuni vniblariye ve % 7,5 
penme paralaıiyle birlikte Kabatafta Levazım ve Mtlbayaat tube-
lincleld Alım Sabin Komiayon... mlracaatlan. "3523,, 

Emllk ve Eytam Bank••• lllnl•n 
' , , , ıt ' M' t 1 

Taksitle sablık köşk 
Fas Mmm ve nn'i Depozito 
No.u Lin 

.., ........ Ni-mda Nisam addııiade 
,., 19/1 NoJa lslrsir oclnaluk ye lr&..,_ 
liii, aerleri, lmyuyu, 2358& ....... muraW.a 

5000 

.... i ..... t ... kötlı . 

1 

Tafsilitı yukarda yazıh kötlL birinci taksiti JMltİn Ye ıeri hlua yedi tabi
ti Jedi amede ye yedi müaa'Yi taksitte öd....,lr ..,tile bpah mfla artama. 
ia plaanlnufbr. ihale 10/7/1936 tarihine teucliif edm Cama sini Aat on
'• Şubemiacle ya .. laaıktır. 

isteklilerin Şubemize müracaatla tafıilit ve bir lira mulaıhilinde birw tut· 
mame alarak prtnamede yazdı hükümler dairesincle teklif mektuplanm o aün 
aat ana kadar Şubemize Yermelerİ. (378) 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: . 
Onivenite Yabancı Diller Mektebinde JU kurlan .wç1lm'fbr. Bu kurlar 

• T emmus'clan A;u.tol aonuna kadarıüra:eklir. 
Kmda aöet..ilecek cliller: 
FrNM1zca, AJmanca, lnsilizce, ltalyanca, Rutca Ye Tiirlrçe6. 
Kmlara yazıhnalr isteyenlerin 1 Temmuz 36 tarihine kadar, Sah. Per • 

........ ve Cmaartesi ılnllli .ut 9 • 12 ......... Eclelai;rat Fakiiltetinde v .. 
---.._ Kıl ' ı (31G) 

80 de Nirazi. .KQP)'a ukerl o~ meltJep 
lıeaap memuru Mee"ut oğlu Hikmet, Hey• 
beli aanatoryomu 2 inci bina Sabri. Alem
dar caddesi 32 de Hasibe. 

JUVANTIN KANZUK 

Saç boyalan 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkan
makla Çlkmu. Yegane zararsız 

ve t8nınllllf sıhhi saç boyasıdır. 

lNGILlz KANZUK ECZANESi 
8eye>llU - latanbul 

300 90 kurut 
500 31 x 
300 39 )) 
120 &O )) 
300 43 H 

200 45 )) 

Kırmızı zehirli bo'\ 
Kırmızı dliyea toza 

lnsim beziri 
Neft 
Renkli üatübü 
Beyaz üatiibG 

300 adet 12 » Peçete 
ICaraaiaç müeaaesab baz fabribaı için lizun olan ,.lranda 

miktarlan ye muM.mmen bedelleri yazılı olaıı redi kaı- IDl~
açık ekıiltmeye konulmuıtur. Şartnamesi ve nümuaeai levazım ---~ 

lüjüade sörültir. Eksiltmeye ıiı'mek iateyenler kanunun ~)'hı 
yeaika ye 65 liralık munkbt temi aat makbuz ftJ8 meldabile .__. ... 

6 Tmamm 936 puarteai cüaii eaat 15 de cleimi encü-•de 1tu1•1111 
bdır. (3401) 

* * t No. elan 180 No. kadar 29 Ha•iraa 936 Puarteü 
181 )) 380 )) )) 30 )) » Sah 
361 ,, 650 » » 1 Temmuz 938 Çarpmba 
551 ,, 720 » » 2 » » P...-ıbe 
721 ,, 800 ,, ,, 3 ,, » Cuma 

Belediyeden aylık alan emekli Ye ökahleria Huiraa 136 iç • 
maatlan )'Ukancla pzılı cinlerde aylık cüzdenlanaclald tediye 
a&Jllanna ıöre Ziraat Baalru1nclan Ysileceldir• A)'hk aaJaip.LııRİlllılll 

numaralarma aöre müracaatları ilin olunv. (8.) (3825) - -
Asliye ikinci Ticaret Mahkeme

sinden : Beyoğlunda istiklal cadde
sinde 316 numaralı cFotospor• moes
sesi sahibi o. Aura esbabı maUubu 
ne akteylediği konkordatonun tasdiln 
için Qfl/986 tarlblne mtısadlf Pazartesi 
gano saat 14 de; muhakemeli icra 
kılmaoağından bu itten dolayı aıa
kadarlann ye ltiru edenlerin 1evml 
mezk1lnla mabkemede bam buhmabl
~ Un olmmr. ~11) 

ADEMi IKTIDA 
ve 

Belpqeklijine kup 

HORMOBIN 
Tabletı.l 
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MiLYON 

MÜJDE! 
~HASAtt HÜStiÜ Cemiyetleri olan Bay ve Bayanlann 
~~"rsaPaı~<' .: düşünmelerine lüzum yok. 

~~.~ .. ·· ·· s~~f~ HASAN H0SN0 
~~ıt BURSA PAZARI 
Müşterilerinden gördüğü teveoonbten cesaret alarak ci.haz için ıazım 

olan bütan eşyaların en kt\çOk teferruatına kadar en ucuz fıyatlarla mağa
zalarında satmaktadır. Model üzerine verilecek siparişler pek kısa bir za-
manda hazırlanır. Yaz].1k çamaşırlar, spor gömlekler, banyo havluları vesaire ... 

İstanbul, Sullan Hamtım No. 2414 - Beyoğlu, 1stikla.I caddesi No. 376 
Bursa, Uzunçarşı No. 98, BAŞKA YERDE ŞUBEMlZ YOKTUR . ..# 

~- .. _.,., ---·· ___._.. __ _ -----------.... ~....-.--..... ....... 

Tf:DAVOLD~N Ç[KiLE:N PARANIZ 1-UÇBiJl 
Cl~[Tlt SiZi iL[P.L[TMEZ . 

ONU BAl\Jt<AYA YATIRINIZ 
Hl:;R Tı::IR.L~ iZAHATI GIŞ~L..El21M1ZOE:N ALiNiZ 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 

ıı 
l 

SON POSTA 

. . . 

~,/c. 8öyönfd,. M8g.ızast • 
İslil<l.1/ C4dde~i 272-4 

Tfe 
en e/1Je1-i~ll modelleri seçfire
eel< mill<emme/ tarzda 

yap!lmış ~. • • • Jl • çe~if 

Bunun için 110-
cudunuzu gOneşe 
al'letmelıı;inlz 

y~ bc.uıdan o.ve! 

ess•z olan " BARON 1 A" 
gOzellık yağını mutlaka vü· 
cudunuza sOrmelislnlz, 
11 6 AR O N 1 A" sizi gOneş 

ıiyalarının ıılırabh yan ık
fıklarından koruduğu gibi, 
beserenize bOtOn fay· 
daİarını ll•za~ eder. 

Banyolar ve 

sporlar icin 

elzemdir 

/ Haziran Z8 

• • : • • • • •• • .. .Jı.. •• ·\.-... >. .: .. .... ·~ . 1 .. • '~ • .. 

KUMBARA DESTEKTiR 
İş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

2 ' Lira mükafat 
veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene f Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekilerek verilmektedir. 

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

Birinciye 1000 Lira 
_ lkincige 250 ,, 
10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 

" 20 ,, 50 ellişer ,, 1000 ,, 
175 ,, 10 onar ,, 1750 

" ----
Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

ikişer bin lirahklar: 
Diler beş kefldealn her birinde yal••• 

ı kişiye iki bin lira veriliyor. Ba keşldeler 
her sene Şubat, Haziran, Temmuz, Eylll 
ve Birinci KAnua aylarının ilk glnlerl 
yapılmaktadır. 

Başmüdürlüğümüze tabi Beyoğlu 2 numaralı &atıf mağazamızda bulunan
·2.000 fİşe rni&leta levantaları ile 339 şi11e Zova markalı kolonyaları, açık 
artlarına suretile münakasaya konulmuttur. Arttuna, 6/T emmuz/936 ya 
müsadif Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Nümuneler, her gün Be
yoğlundaki 2 numaralı mağazada, prtnameler Batmüdüriyet Merkez Mu -
.baaebesinde görülebilir. 

GOne~ yanıklıklarının pan;ı:ehiri 

·············-·-----·-···· ·································~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Son Posta Matbaası , "" 

. isteklilerin muayyen gün ve saatte o/o7,5 dan 125 lira teminat paralarile 
birlikte, Bqmüdüriyetteki Komisyonumuza müracaatları. ( 3309) 

Ne~riyat Müdürü: Sellin Raıı1p 

Sahipleri: A. Ekrem. S. RaKıP. H. Lütfij 

• • • 
Il~V AINIDUL AfMliRil~AINI ~@LiJJil 
~ ll r:;J ~ O ti! iMi D Amerikan Kız Koleji Jl!lll!lta 
~ l!:ı ~ &> U"ll : ArnavutkOy, Tel. 36.160 'lllWlll' RobertKoıeJ fC'liS)~fC'~ ıııı>O~IMIO 

Bebek, Tel. 36 ... 3 : IS ~ ~ IS ~ ~ iii!J U"U 

Mektep, i ngilizceyl en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. MilU terbiye ve kültüre son d~rece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü temın eder. Lise kısmı 

• • derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. 

' MUHEND İS KISMI Ameli ve nazart usullerle elektrik. makine ve Nafıa mübendısi yetiştirir. 

KAVIT GÜNLERi: l Ağust0$'a kadar Çal)amba g!)nleri saat 9:00 dan 12:00 ye kadar. 
l Ağustos'tan sonra Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 Eylülden sonra her gUıı. 

Fazla. ına.l(lma.t için mektupla veya. bizzat: müracaat edilebilir. 

Her Akşam 
Suriyede pek fazla rağbet bulan 

RAKKASE 

ANJELiN 
iştira kile 

Yeni Arab saz 
heyeti'nin 

icrayı terennüm edeceğini 
sayın müşterilerimize 

saygılanmızla bildiririz. 


