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Fransa a ılk sosyalist kabine iş başında 
~------------------

Dün akşam Başbakan olan M. Galatasaraylı bir ~porcu 
Blum ile telef onla görüştük ~me?kalı ~ilyoner. bir 

Fransız Başbakan1n1n 
"Son Posta,, p beyanatı 
"Fransa ile Tli.rkige 
arasında ananevi bir 

Jostluk vardır, bu dostluğu, 
inkişaf ettirmeğe bütün 
kuvvetimle çalışacağım,, 

aılenın kızıle evlenıyor 
Galatasarayh Salihacldfnle Mis Olga Traski'nin 

düğünleri yalanda l.tanbulda yapılacak 
letanbul ıporculan ya)wıda bir ar· 

bdatlannın izdivacını kutlulayacak • 
lardır. Evlenecek olan maruf sporca • 
larımızdan Galatuarayh IOlaçak ... 
baddindir. Evleneceli bdm da Ame
rikanın maruf zenainlerinden Tl'Mld 
ailesine mensup bayan Olp Truld • 
dir. 

Olga Traeki bundan bfr mliddet n· 
vel lstanbula gelmif, Sallhaddinle ta
DlfMlf ve bu tan111ma mütekabil ensf 
ile neticelenmiftir. 

Olga tehrimizde kıa bir nınan 
kaldıktan sonra bazı phıt itlerinin hal
li için Mısıra, oradan da Amerikaya sit-

F 
mittir. 

ransadaki grev gittikçe büyüyor, Buna rağmen ikisi de biribirlerine 

sosyalist kabine ilk iı olarak daima mektup yazarak sevgilerini tak
viye etmitler, gene mektupla evi• .. 

bununla uğraşacak Yemıi Fw ...,.._ M. Leoa ._ me karan vermitlerdir. 

L eon Blum dün akpmdan itmann Framada • SoqaM laikGmell ricada ltz • d k• R ti• Mis Olga yakında Ameribdan ... 
setirmit .,.. çok mlhim, ~ nuik ... ~ ;rllıldr-lt .....,. ..... ,. mır e 1 aspo n rimize dönecek ve burada Selahaddin· 

1 zamandenberi Franwla it ...... p1eD h ...................... a......_. Wr oha- k ıı•d• le evlenecektir. 8aylendiifne gijre yeni 
~ordu. M. Blum'un 1Ma belqmclan daha çok t.1Y olmw Wdeni,or. MU8 __ J J evliler balaylarına da Amerikada ...... 

M. 8lam Frua•cle bir çok millim meaelelerle brplapnakiadll'. JMi ....,.. tat· recekler, sonra lstanbula dönüp bma· Calatuararh SeJAMtldla ....,,.hn 
... etmek ft ............... &anım . • • ........ 
...... 1>1191' 
• mffhH cttıilldir. 8eld ct.lıa • 2 b.-r. Bu mın'ı'ır .... Fnnun• Wrlı .... Memleket iktısadiya na 

kasteden ihracatçılar 
lup olmadaiını gösterecek. mahiyettedir. ,Rea meıeleli .................... . 

FraMenm wai tedbirler meıeleainde, Alulenis aiJ....w.. orta A..,... ifle
Jlnde alacaiı vaziyet büyük bir değeri ha iz olaclkbr. 

Hu.IUa Möqö Blam, FranMn• çok kuvvetli bir bata ve çok kudretli Wr ele 
malabıf olclaia Wr ...... İf batma plmiftir. 

lzmirde üzüm ihracab De meıgul bazı firmalar alivre 
sabılarda fiyatlan kırmıya bqladılar, müstahsili yeise 

diifüren bu bal alıcıyı da sinirlendiriyor 

M. Blum bugün mühim bir 
nutuk söyl~~ecek 

.. •.UM.Yiain YmiO.,ifleriBmb• 
Midafaa N.... M. Delltoe 

Yeni Fransız 
Başbakanı 
ile mülakat 

1 

lzmir,' (Hueuıt) - 936 yılı fldm tüdür. Yeni mahsul daha k&tüklerde 
rekokeeinden prek Hamburı ve p • koruk haline gelmeden bazı tüccarlaı 
rek Berlin piyasalarında bu hafta için· bu kütükler üzerine kapkara bir ~ 
de yapılan eabflar, müstahıili haklı vurmağa tetebbüs etmitlerdir. 
bir teessüre ıürükleyecek kadar kö .. (DeYamı 7 inci sayfada) 

Yeni Franm: bbinal din U• 
,..;. M. Leon Blumun rl7.uetfa. 
de bt'I ıurette iefekkül etmiftir. 

a~~ Dün geceki güreşleri 4 e 
:tt: . .s:;: :.::' ~ ,,.,. ,. karşı 6 ile biz kazandık 
Blumla ıörütmüftiir. ev ... 7 tnol eayfada) 

Bu mülabbD tafailltım .,.aiıda Müsabakalar çok •la ve heyecanh oldu, Finlanc6,.ı.. 
okuyacak••nız.. Artık yaza bı·ıırım.' ıardan biri sakatlandı, derhal hastaneye kalclınldı 

Gece 24 fi 20 gece telefonla Pa- Finlandiya süret ta• 
riai bulduk ve yeni befbebm .,..

1 
_ kum gürqçilerimizlı 

dık. Telefona bizzat M. Blum sel· y...,.1 Ermel TaJa Gçüncü müaabak ... 
mek nezaketini pterdi. Aramız- _.ı EL-- dün gece 'J':-L..:-(Erdbıtenu ....,,.) ...... 
da fU muhavere cereyan etti: atadyomunda yaptı. 

- Buraeı lstanbul, Türkçe <cSon ArbdafUDIZ Ermel Talu saltanat Müsabakalar beı 
devrinin .OD sUDleriD• Yetİfmil. bir POlta>> pzeteei... .. iPtmİf. bunla d pndan sonuna kadaı 

M. B
lum derhal cevap verdi: çok teJler pnnut. · ' an mkı ve heyecanh set-

bazdanm ...,...... nakfetmif, baza • 
- Kabineyi tetkil edip etmedi- lan hak)uDda da enterean notlar tut· ti. 

iimi eoruyonunuz, deiil mi1 Ha· muftur. 8lrW .....,,.ka 
ber doğrudur) Kabinemi tetkfl et• Duan. dottlanna tatb tath anlatb· GNkOl'CllMD 

IMa Paris 4 (Hususi) - Saro hükGmeti tim. iı bu nk'alan Soo Poeta olıtUJUCula· 56 klloı Muetafa 
aktam istifasına verdi. Cumhur reisi M. _ <cSon Poeta)) okuyuculanna nna da anlatmallDI kendiainden rica Pertünen. 

l.ebrun Saro ile arkadaılanna yaptıklan bir bç cümle lôtfeder misiniz, ek- ettik: Tala kabul etti.. Minder lıakemi: Le 

M. Daladiye 

lliznıetler dolayısıyla t.,ekkür etti ve bun• I Ve bu merakb ye eflenceU bik&- lno, JU lıakcmıleriı el se Ana)... ı -- -•• H-LL. a_.ıul 
an sonra Sosyalistler lideri Mister Blumu _ Telefonda, müllkat ını isti· Jeleri. her biri. ıeliti süzel ve qn bir ıemau ...., ~ • 

~eni kabineyi teıkile davet etti. Mister ) vak'a halinde, sfizel üah1ba ile ;razdı lah. 
lunı. kabinesini hazarlamıı olduğu için lia- yorsunuz · yfada) ve hazarlada. Afakta ve kartı· 

leyi Cumhur Reisine takdim etti. Ve liste (Devamı '1 inci sa y anndu itibaren okuyuculamms hkh hilcumla batla• 
~erhal tasdik olundu. B. Blum, yalnız b k"I • 1• ve müdafaa nazındu. bu vazalan _,etemizde takip edecek· yan miillabaka bir 
Dllf k"lli"" afve ı maavın , •-
L. ve 1 iP deruhte etmekte ve başka K b" ed . •ti at teADüd adını tqıyan lerclir. müddet Finlandı,..la '--"-c"'~------ _..;,.;;._~~ 
Dır neza ti" .. • 1 k d a m e aç m .. nm Lıt.L.t- o--•-..:•-re uzerıne a mama ta ar. . hak bit rdır Bu etki nı..U bakan• ı.M,. .._.... ,._._. ... 

Kabinede kendisinden baıka nezaret• bar an. vı'..a. · _ :ı1·ı-:. LuJunmaktadır ı 1 ıeçti. 71 .......... FmlwliJah VelutenDe ı&r...n.. aiz .. bjının yerına ,.,_ CiCi ...... D • A6JJSIL--Jt n---ı 1 V· uç nazır daha vardır. Bunlar Şotan ile A 'el 
1
• ey( Pierre hariciyeyi deruhte 11uır11111P ...,. Mutafa tamamiyle kapalı gür ..... ek 1 atanbulda yaptıiı bütün müaabalralan 

'Yolet ve Pol Faure'dir. u~ • ~ ·~·n·v. kadmlardan üç wnuml /cag6olda ? kendini koruyordu. Rakibinin hio belde· kazanan Pertünen'i 7, 16 dakikada tutla 
Hariciyeye S.ro kabin..üıde Adliye etmııur. • 1 

..., -., !,;,,.Jı.: ~.1.) ,. , __ ....;......1-"'------_. amiiii bir aacla kafa kol kapan Mutafa I (Deftllll 9 UDCU ..,,._) 

aaa&rlıiuu yapan Deli.o selmr. DeWiy• (Denmi" ._ a7a~ 
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Her gün -, _R_e_s_ı_·m_lı_· _Mı_a_k_a_le ____ . _____ a._E_sk_i_v_e_g_e_n_i_m_e_d_en_i_u_et_ıe_r_a_ ır ~ 

Sözün Kısası 

Büdceden sonra .•. 

-Bursa: 1 - Haziran 

•ı smct İnönü bütçe sonu nutku ile 

yalnız Kamutaydan itimat almış 

değildir : Millete itimat vermiştir. 
O, bir tehlike olduğu zaman, miJle -

tin neye karar vereceğini biliyor. Mil
letin bilmek istediği şey, bu karar tat
bik olunmak lazım geldiğinde, en iyi 
savaş cihazlarının hazır bulunup bu 
Junmadığıdır. 

Bir noktaya vuzuh vermek gerek 
tir: Güvensizlikte olan biz değiliz. Gü
vensizlik umumidir ve şumullüdür. 

Kendisi için emniyet inancası aramaga 
ihtiyacı olmıyan, büyük küçük, hangi 
devlet gösterilebilir? Bununla beraber 
en zayıflar arasında harpçılar ve en 
kuvvetliler arasında barışçılar vardır. 

Memleketimiz, ya her türlü taarru -
zu önleyebilecek fili ve müşterek ga -
rantilerden, yahut, kendi müdafaasın
dan emin olmak ister. Boğazlar için 
davamızın ruhu da bu değil midir/ Biz 
boğazlar hürriyetini müdafaa etmek 
kudretini kendimizde görüyoruz: bu
günkü hali ile, enternasyonal teahhüt
lerde bu kudreti görmüyoruz. Gene 
bugünkü şartlar içinde barışçılık ede
biyatı ile Türk milletini ne maddeten, 
ne de manen silahsızlandırmak gafle
tinde bulunamayız. Manen kelimesini 
tebarüz ettirmese hakkımız var: Çün
kü enternasyonal garantilerin zayıf ve 
aldatıcı olduğu bir zamanda, bir milleti 
bu garantilere inanmağa ve onun ha
zırlık azmini gevşetmeğe çalıp,mak an
cak ~zgunculuk olur. 

Türk milleti her türlü tehlikeleri 
karfılamağa manen hazır mıdır} Mad
deten hazır mıdır} Bu iki sualin birinci
sine cevap vermeğe lüzum bile yok. İ
kincisine ismet lnönü müsbet cevap 
vermi,tir. Ancak böyle bir kuvvet da
yancı üstünde Türkiye Cumuriyeti hü
kumetinin bantçılığı bir kıymet ifade 
edebilir. Yoksa harp korkusundan ge
len barışçılık, bir nevi teslimiyettir. Bir 
çok barışçıların kendilerinde ve züm
relerinde tedavi edecekleri hastalık bu
dur. 

Barışçılar, harp fantajı yapanlar ka
dar, hazır ve azimli bulunmalıdırlar. 
Taarruz bclaaatini susa durduracak o
lan budur. 

insanlar bu tahakküm ve tehditten 
usanmışlardır. Çalışan milletlere rahat
lık vermek yolu, bu milletleri barış ve 
güvenliği her türlü vasıtalarla kati ve 
tam olarak müdafaa azmi ile birleştir
mektir. Harpçıların kabusu budur. 

Garp medeniyetini ilk ve ortacağ 
barbarlıklarına doğru sürüklemeğe ça· 
lışmaktan ne çıkar} istikbalin kuvvetli 
ve Cofkun nehri, yatağını asırlar aşırı 
birikintilerle doldurmuş olarak, ve her 
aeddi devirmek kudreti ile akıyor. Mil
letlerin, tarihte okumaktan utandığı 
faciaların cehennemi içine tekrar atı -
labileceğini zannetmek, onları şuursuz 
aürüler yerine koymaktır. Garp mede
niyeti, insani davaların çaresini barışta 
bulabildiği kadar devam edecektir. 

Falih Rıfkı ATAY 

Özlü s6zler: 

Paraya dair 

Sağdan gidelim/ 

Ermel ·Talu 

Hele şükür 1 Klaksonların kaldı· 
rılması tek ve manasız bir ya

sak halinde kalmadı. 
Belediye, çoktanberidir bizim de is

tediğimiz bir yasak daha koydu: Halli 
sokaklarda hep sağdan yürüyecek, or• 
tadan ve yahut ki soldan gitmiyeceli, 
Giden olursa, ceza var. 

Bu pek güzel, pek yerinde bir tedbir• 
dir ; ve şüphesiz ki, hakkiyle takip ve 
tatbik edildiği takdirde kazaların azal· 
masına hizmet eder. 

Eski medeniyet eserleri hep ıarkta, yeni medeniyet eserleri 
garpta cörünür. 

Şimdi ıarp medeniyetinde bir inkiru ve inhidam batlan
gıcı sörünüyor. Buna karııhk ta prkta yeni bir uyanma, bir 
kımıldama, bir hareket seziliyor. Garp medeniyetinin temel
leri sarsılırken, yeni bir tark medeniyetinin temelleri kuru
luyor. 

Gel gelelim, bu emir, gazetelerde in
ti_şar cdelidenbcridir, bilhassa dikkat e
diyorum : Halkın sokak vaziyetinde 
göze çarpar hiç bir değişiklik görme • 
dim. Sanki belediyenin bu yasağı, .şai
rin «varakı mihrü vefa» adını '\er· 
diği nesne kabilinden imiş de, bunu 
kim okuyup, kim dinleyesi imi~ gibi, 
hemen hemen herkeste bir lakaydi his
sediyorum . 

Eski medeniyetleri Türkler, Etiler, Mısırlılar, Hindliler, 
Çin iler kurmuştu. Aaırlarca süren şark medeniyeti tedricen 
yerini garp medeniyetine yerdi. Makine devri bqladıktan son
ra da lfarp m~eniyeti ilerledi, tark medeniyetlerini yapan 
milletlerde bir 2erilik batladı. Hat:i bir iki aaırdanberi prk 
medeniyeti, bütün servet ve haımetini kaybederek sarp me
deniyetinin esiri oldu. 

Şal".k medeniyetlerinin garba zararı dokunmamlfh. Fakat 
garp medeniyeti tark milletlerini istismar ederek geçildi. Şark 
milletlerinin uya!Ufı garp medeniyetinia ydulıtlDl tesri ~e • 
cektir. 

(sOz 
Fransız ordu$anda 
Yalandan hastalanan 
Bir at 

Doktor Voronof, hayvanlarla fazla 
meşgul olduğu ve onlarda da zc-ka -
nın mevcudiyetini iddia ettiği ıçm, 

geçenlerde sözünü isbat eden bir hadi
seye rasgelmiş ve bu hadiseyi mal bul
muş Mağrebi gibi derhal ilan etmiş
tir: 

Fransız ordusunda Tenor ismindeki 
beygirlerden biri, yorgunluğu sev -

mezmiş. Tam sırtına eğer vurulacağı 
sırada topallamağa bqlar, etrafın mer

hametini celbederek talime çıkmazmış, 
bir müddet sonra da yaptığı kurnazlığı 

unutarak, gene eskisi sibi topallama
dan dolaşmağa başlarmıf, Nihay<"t o

nun bu kurnazlığı öğrenilmiş, topal • 
lamasına rağmen sırtına eğer vurul -

muş, hayvan bir müddet topallamış, 
fakat, kimsenin aldırış etmediğini gö-

rünce doğru dürüst yürümeğe başla
mıştır. 

• • • 
Amerlk•d• bir ••hrl blrtblrl11e 

katan aalan 

Amerikada bir cambazhanenin as
lanlarından biri, kafesi kırarak dışarı 
çıkmıf ve evvela şehirde uzun boylu 
dolaşıp halkı biribirine kattıktan son
ra, kimseye bir şey- yapmadan plaja 
gelmiştir. 

Halk plajda denize giriyormuş, ba
şıboş aslanı görünce, evvela birisi as
lanın postuna bürünerek muziplik ya
pıyor zannetmişler, hayvanın kuyru • 
iunu, kulağım çekmişler, aslan da 
muziplere saldıracağına, aatvetle gür

ARASINDA ) 
·~------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Kurnaz bir baba 
Geçenlerde şahit olduğumuz hakiki 

bir vak·adır: 
Balat çar mnda, Yahudi kopilinin 

biri,. elinde bir hinlik zeytinyaiı ile 
bakkaldan çıkmıc:, evine gidiyor. Bu 
sırada sırtında ağır bir yük taşıyan bir 
hamal çocuğa çarpıyor, y~re düşürü

yor ve binlik kırılıyor. 
Çocuk derhal ba,..Jıyor haykıra hay

kıra ağlamağa. 

Etrafına ahali toplanıyor. İçlerin
den biri çocuğa yakla ıp oruyor: 

- Zavali çucukl Şimdi .enin baba
ai sana dover, belkim da ıeni C\ den 
kovar, diğil mi} 

- Eveti 

Çekirge eti 
Dünyanın en kuvvetli 
Gıdası im~ 

Yakında çekiraeler ziyafet sofrala
rında keklik etinden daha kıymetli o
lacaklarmış, Afrika yerlileri çekirae -
ye bayılırlarmıf. Onların hu muhab -
betleri, Afrikada yiyecek bir ~y bula
mamalarına atfedilirken bu sefer de 

- Vah vah 1 Baylar bir o lalim da, bir japon doktoru yaptığı arat,ıtırmalar 
sana yeniden bir şeşe yağ alalim. Nah 1 neticesinde bu mübarek mahluklar 

Yasagın faydası, tatbikatında sebat, 
biraz da şiddet göstermekle hasıl olur. 
Bizdeki beledi ceza usulü maalesef bi· 
raz tesirsiz, çünkü ani değildir. 

Hatırlarım: Ben Varşovada iken, bir 
gün, geçmekte olduğum bir caddeyı 
verevliğine kat' etmek İstemiştim. 

Hemen oracıkta bir polis peyda oldu. 
Beni kolumdan tuttu ve ağız açma
dan, ceketinin yeninden bir kocanh 
deher çıkardı, bir makbuz yırttı ve ba
na uzatarak benden 3 Zloti (120 ku
ruf) istedi. 

- Ne parası? diye sordum. 
- Belediyenin yasağı hilafına cad-

deyi verevliğine geçtiğinizden dola) ı 
ceza 1 cevabını verdi. 

O kadar utandım ki, beni bu gibi 
cezalardan muaf kılan sıfatımı söyle
yemedim ve kuzu kuzu parayı verdim. 

Bu da bana ders oldu: bir daha ırnl· 
dırımdan kaldırıma verevliğine geçme· 

dim. 
Benden bq kuruıl da yüzde f>4 Proteine, yüzde 12 azot, 

Herif, çocuğun hesabına, ıapkasım Viyanada da bir zamanlar, caddeler-
ve yüzde 20 su bulundu<711nu, vitamin S d ·d· · ı 0 ht h · çıkanyor ve dolaştırıyor. içine, üçer, e- de: « ağ an gı ınız » ı arını avı 

beter kuru~ atan atana! cihetinden de pek zengin olduklarını levhalar asılıydı. Dalgınlıkla bu veci '" 
Derken kalabalık dağılıp, merlla- isbat etmiştir. beyi unutanların gözleri hu levhalara • • • metli adam da uzaklaşınca, kopil, ora- O ilittiii gibi derhla kendilerine gelir, 

daki bir arkada.,na: Ç Y•••nda lua 9ell11 ecllllr 1111? ld v çerlerdı· 
v· H' d. d L la d •'-' an saga ge . 

- Na.il? Babam akmi diiil mi) ın ıstan a ıı:ız n sıenç yaşın a ae-
diyor. Yaiin parasini uç kat olarak im etmek adettir. lngilizler bu Adeti Biz ise ne onu yapıyoruz, ne bunu. 
topladil baltalamak için çok uğraşmışlar, fakat Gazetelerin ilan sayfalarında çıkmış 

•----------------ti muvaffak olamamıtlardır. Geçe'!ler- üç satırlık bir ihtarı kafi görüyoruz. 
Parmak izi de akla hayret verecek bir nikah vak'a- Halbuki halk çocuk gibidir: Mütemadi 

sı az daha tamam olurken, polis ha - ikaz ve hazan da canı yakılmak ister· 
Olmıgan adam her almış ve bir cinayetin iflenmeaine Yüz kişiden, o anda ceza almam da ha-

mani olmuştuzr • kın: ertesi hafta nasJ herkes sağdan 
Boenos - Aercs - polisi 'imdiye ka

dar eşine tesadüf edilmiyen bir vak·a 
ile karşılaşmıştır. Arjantinin hükumet 
merkezinde bulunan ve lnslee Mount 
isminde olan bir Amerikalının, par -
mak izini almak istedikleri zaman, 
parmaklarının ucunda hiç bir iz olma
dığını görmüşlerdir. Bereket venin ki, 
lnslee Mount namuslu bir vatandrış
mış ta, bu hadiseden dolayı Arjantin 
zabıtası telaşa di.işmemiş. 

* "' "' 
Denize batan adalar 

Hadise şudur: Elli yqında olan bir yürümesini öğrenir. 
adam, fakir bir ana babadan üç yatın
daki kızlarını istemi,, ve onlar da mu
vafakat etmişlerdir. 

Yavrularını merasimle bu sabiaıb -
yan düşmanının kucağına tam dtacak
lar sırada, hadiseye lngiliz polisi 
muttali olmuş ve bu canavarı, kızı al
maktan mcnetmitlerdir. 

• • • 
Bir ln9Hlz mela•' auaue cevabi 

Bir İngiliz gazetecisi meb'uslardan 
bir çoklarına ışu sualleri sormuştur: 

- Vaktinizi naul geçiriyorsunuz? 
- Vaktinizi nuıl geçirmek istersi-

niz? 

----....-------------·--------·~ 
Biliyor Musunuz ? 

1 - Kartaca hükümdan Amilcar Bar• 
canın oğlu kimdir} 

2 - lran seferine siderken oğlu teh • 
zade Mustafayı çadu içinde boğduran 
Osmanlı padiphlarından hansisidir} 

3 - «Acaibi seb0 ai alem» dedikleri 
dünyanın 7 meıhur ıeyi nedir) 

(Cevaplan Yarın) 

Özlü sözler 
, lemiş ve mahiyetini ortaya atarak, 
halkın kaçıımasına sebep olmuştur. 

Para iyi bir upk, fakat fena bir efen- b 1 1 

Zengin bir Amerikalı grup, Japon
yaya ait Carolin adalarında pamuk 
zer'iyatı için imtiyaz alını~. para)arı 

Japonlara vermiş, fakat işe tam ba~la
mak üzere Carolin adalarına gidince, 
bir de ne görsün: Mecmuu kırk kilo
metre mürabbaında olan bu üç ada de
nize batını' ve eski yerinde yelkenli -
ler dolaşıyormuş. 

Meb'uslardan Clavis Huguea fU ce
vabı vermiş: * Dünkü Suallerin Cevaplan: Bö·ylece pla,·da ir saat do aşıp 0 Üze 

didir. insı1iz ata IÖZÜ e 
tuvaletleri seyrettikten sonra, dönmüş, 

Çantada para oldukça kalbde sıkıntı ol- ve çıktığı kafese kendilijinden girmiş • 
ınaz. Alman ata IÖZÜ tir. 

Ciizdandaki para her zaman için mo • 

- Müntehiplerime 
makla, 

- Müntehiplerime 
mamakla. 

mektup yaz -

mektup 
1 - Van Oyck meşhur Felemenk res• 

yaz - umlarındandır. 
2 - Prens Oögal İngiliz veliahtının Ün• 

vanıdır. 

dadır. t.koç ata aöm 
Ak akçe kara sün içindir. İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

3 - Tramvay kelimeşinin aslı düz ray 
manasına gelen tram ile yol manasına 
gelen way kelimesinden yapılmadır. Keli• 

Türk ala IÖzÜ 

Para ya sıdır ve üstüste yığılmak İçin 

aratılmı~tır. Japon ata sözü 
Para neşeli bir çocuktur. 

Amerikan ata sözü 
Para harbin temeli olduğu gibi, aşkın da 

emelidir. İngiliz ala sözü 
Para parayı çeker. Türk ata sözü 

Zabıta muharririmD yazıyor: 
Kadıköyiinde AziziFe IOkaiında 36 numaralı evde oturan 

atetçİ Kemalin 6 yqmdaki oilu Necati iki gündenberi kay
'bolnnat'-· Bahaaa çoc:uiuaan aranması için polise maracaat 
etmİf, polis te yaptJiı anmada çocuiun cesedini civardaki 

kuyudan çıkarmlfbr. 
Bu hldiae etrafında Üsküdar müdcleiumumtliii tahkikata 

batlamtfhr. Bu bo.tan kuyuları bu ciYarcla iki tanedir ve halk 
tarafından ha kuyu)ann kapatılması içm fİrlldWe kadar Ka
dıköy belediyesine 30 - 40 istida verilmifth; 

iSTER İNAN 1STER iNANMA 1 

me ingilizcedir ve bütün lisanlara bu şekil
de sirmiştir. 

4 - Osmanlı padişahlarından Deli lb
rahimin en gözde haseki ve müsahibeleri
nin başlıcaları şunlardır: Humaşah, Şe
kerpare, Hobyar kadın, Saç yağı ilh.. ılh .. 

S - Hara - Kiri Japonyada eski de
virlerden kalma bir ne' i intihar ıeklıdir. 
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Fıkra l>qlıfı A· .. E 
it 1 •• •• ı • Bir arbdaf IOl'du • 1. a yan goruQme erı -Fıkranabir~buldunma) Ar. . . . . Y - Ewt. Jantinın Cemıyeti Ak.va-

t• d• = ~=..düiüm aiJ>i.). ma yaptıfı müracaat ne ıce verme 1 o bunu beienmedi. itiıu etti: A rj.~in hükGmeti ~fındu • 

• 
lngiliz 
müsbet bir 

-
- Amma da iddiah bir iaim, dedi. . . • bir zaman evvel Milletler C.. 

M b
-1 • boJe,.ı.•lnı• k ~ H d .... d ...... p) ko upbi mıyetı mnumt Utipfiiine bit müraca-

jJJetJer Cemiyeti assam ııesı gcwcu· onreransından .: =var U::,';811 Böy~.; ~ :r ~ ve~.~aeleei ~kklDda 
1 cak, ~ ı--...Jb• 1 ) • d ne bclar imkinmz olc:lujunu ve neza. ve uzenı Cemiyet be-SODra top ana ze~cl CU 11 er mese esi e ket, terbiye ve bilhena ya,.ma politi- yeti ~~yeeinin toplanbya. çaianl-

d ·~ Ce d halJed•J k kua bidelerine kadar kın ldu • muı istendi. Bu, yan rami bir mflıa.. Londrada em nevre e 1 ece ~·- bilm' ne " ,~Y b"lmio. ceetrı ve bir ihbardı. 5• ..... u ıyor mueunr ve ı yor Ar. . h~~L· . ........L 
ki doinı eöyle · dok m;, Jantm ıı&umeti, eynca ve Qlll • 

londra, ' (Hueuat) - lnailterel • •det Cım",.el ınol ile M. &len are•ncla j.p.Lm tele- :..k• yem uz • rirl olarak talebini tekit ecleceii-o 
~bakanı Mi.ter E.denle Sinyor Gran· LOadn. j (Hu.ud) - Milletler fon ~~den eoma Milletler ArbvarJar).. IÖZI • • kemıec:lm ni bildiriyordu. Şimdi, bu tahriıf 
~ ~uınd;- ikinci bir miilikam:' ~u ~iyati umumi heyetinin ne zaman ~ıyeti ~bleai içtima clevı_-!· dinlediın~~=t gene~ .. ittfine talep. de yapa~ bul~ta w 
-aıutere ile ltelya aruandeki muna· içtimaa davet olunacaia henb reamen nm 15 Haziranda mukarrer olan içti· d .... d...... aibi L.-Liuu k ydu Cemıyet heyeti ummm)'ellllm ... 
~tlerin ielahı yolunda ileri bir adım tebrrür etmemiftir. mauun 25 Hazirana tehir edilmelİne UfUD ugum • ,_,.u .. ..0 

.m rek zecrt tedbirler w .... 
Jb1cLiı lüuini vermektedir. Mominı Arjantin hükGmeti içtimem 16 Ha- karar verilmiftir • ve··=~ k~~ de fU duı,una ile Hebeıfi8tanm ltalya tara&nc:lan ilhaka 
Poet lazeteei bu mülakatın aradaki ziranda kon•yİn içtimaım müteakip Eden A•..... niai m:_ ~ um ·de k.. btblın. bu hakkında mü.bet veya menfi bir karar 
•ı.ıemamazhiı bertaraf etmeie ya · yapdıaumı ietemifti. Fakat buna im· I . al- . . edi )laen oy verilmesi arzu olunmaktadır. 
~. fakat zecrt tedbirler meee- kin bulunmailıiı ve A.......,._in an- yı m . ~ almQta olan mahafil. IU'lll ya .. 1 Arjantin hükGıiıetini bU tarzda .... 
"6ıin Londreda deiiJ. Cenevrede cak 29 Haziranda toplaneaılı ....... • M: Ben~n.Milletl~ Cemiy~ ö~ü: O _ ·-L~...a. -.J '- reket etmeye leVkecleo laik meçhul• 
faalolunabileceiüıl eC;ylGyor. hyor. müzdeki içtınuune nyuet etmiyeceiini ~~ ~ dür. Buılanna söre. bu hiktmet. ba 

Milletl.. Cemiyetinin Habetiatanın Bu zamana bdar Montrlde topla- çünkü helihezuda Çeko.lovakya reiai- euretle ltelyanın emellerini tabakkak 
llaakı emri vakiini tudik etmesine nacak ve Boiaz1ar nı~ ~ ~ cümhuru bulwımuınan buna mAni tet- C'u-~nia ~~ek .iltemektedir .. ~ aöre 
'-uallek olmıyan bir kolektif emniyet decek olm konferanı ela ftZlfeeinİ .... kil etmekte olduğunu beyan eylemek· vı ,. ~ ... bilakie, zecri tedbirlerin cleftlll et-
Metemine ıtaıyaıwı iftirak etmeaini t .. tjnnİf bulunacaktır. tec1ir. M usolini ile metini. ve kuvvetlenmeeini temin .,.. 
"hı edecek bir formül bulabilirlene K0111itJ Wt'• 21 ffuirua .... Yeni rei. intihap edilinceye bc:lar .. .. lem~tır.. . . 

~itilaf vücuda aelebilecoktir. M. &len ile !d· Senet ve. M. Ave~ bu vazifeyi M. Eden ~c:aktır. Neler goruşecek? bir ~~:'ilıe~:ik~.::. = 
Küçük Antant azası 
arasındaki ihtiliflar 

Roma pek mühim meselelerin göriifülecefi Biikref 
konferansıma netice vermeaini ınphe& ıörüyor 

I Boğazlar 
Konferansı 

lngiltere, hükiimetimizin 
davetini resmen kabul etti 

Paril, 4 (Hueuıt) - Avueturya zecri tedbirleri tuvip etmiftir. Fakat 
befvekili ŞufDİgin eeyebati araren • bu tedbirleri, harfiyyen tatbik etme • 
siz mahiyetini muhafm etmektedir. miftir. Bunun için de, bazı kanuni.., 
Avueturya befvekili ile JtalJa ~. bepler ileri ıürmüftür. 
kinin mülibti mühim olacak ve ltal- Bunc:len bir müddet evvel ltalya ta
ya ile Avuıfuryayı allkadu eden me- rafından, Habefiatanın ilhakı tekdi • 

• rinde takınacağı- tavru hareket mü-

l eelelerclen bqb AVUitut18 ile Al • bet'I d !-..l!l!L bu !IL-L tan • 
•• _..:_L_ .. ı . Orta A n-.e ı e e, f~ 111111&1 ı 

menyanın mun1111eUCUen, vnı- .. Cemi eti Akvam tara 
Londra. 3 (Huauat) - lnsiiten hU- penın vaziyeti konutulacek, AVUltar- :::-:: ıc:. v~ 0 bnra ~ 

R .. (H A •--- ı - kOmeti Türkiye hük6metinin Boiazlar oma, t uauıt) - Y akın4a kartı durum-. l"Ulllllll)'a ve &..c- ya batvekili dahilt aiyueti ve Roma at eyli~ ... i bWJ=-:..: f ... bu ... 
tedb 

mukavelesine ait al\Umı yeniden tet· ,,,.._..... "'"""T"" T-

efte toplanacak olan Küçük an· hiatan ile münuebetleri, zecrt ir· kik için vukubulan davetini remıen protokolüne aadaltati heklrmde temi • beplerclen ötürüdür ki Arjantinin C.. 
t devlet reieleri Jmnfwann çek lerin mukedderab tetkik olunacak ve kabul etmittir. Konferauın toplanaca· net verecektir. miyeti Akvam nezdinde yaptıiı te,eb-

lhim meeelelerle me,pl olacaktır. bütün bu meeeleler bir neticeye bai .. iı sün henüz bir 1areti katiyede taayyün 1 Hababurglar meeeleaine gelince. büıün hakiki mahiyeti anlatılamamak· 
latıldıima göre konferanıta Avua- lanacaktır. Küçük Antant devi~~ 8 .. etmemiı bulunuyor. Fakat bu konfe· yarı resmi mahafil imparatoriçe Zita- tadır. İhtimal, Ha'bef meeelesi mü • 

Hebeburılann ilıdeel. KGçfik ruında dflfinlf •~ '"lMllUDdUiG Oitonun nerede baJunc1uiUna a.tr dıiıD b& 
tantm Sovyet Ruayaya kartı du- için bu meeelelerin halli ihtimali fÜP- • malGmat elde edilemediiini eöylfiJOI'. ki Arjantin bU m6racaab yapmlffd. 

u, KGçük antantm Macaristan heli stiriilmekte ft bu yüzden içtima Golosdaki Avusturya befvekilinin PuW de ihtimal. bunun iaiki deha befhdsr '" 
İltenen hudut tuhihlerine büyük alakayla bekleınnelrtedir. evle•den sonra ziyaret edeceii rivayet edilmektedir. meeel&. bu 1,in hal ve tuftye ~ gr a . Brübel, 4 (A.A.) - Dünkü «Der- meli brf11111da. 11rf Cenubt Amerika 

Filistinde isyaa IÇinde dahili harp niyer ör» pzeteai, ~~.Otto Da clev~den m~ep ~ve 0-
La . sa komünist saylavlan Hah.burgun lteiyaya ~ 1UllUf" .,. ınhıaar eden bır Cemiyeti Akvam 

genicJı•yor b ) dı n b. Fakat Steenockerzeel ptolandm mahiyeti almak: üzere bir «Ameribn 
- -y q a tevkif edildıler bu haberin tevaikine imkan olmanut .. Milletleri Cemiyeti» kurmaktır. 

Polis ·ı •tral .. 1 O h d br. Arjentinin mekaedı her ne oluna oı. 
ası ere iDi yoz e ç Kanton otclusu U ut- Atina, j (HulUll) - Sellnikteki Viyana 4 - Si,ut mahefil Şufnisle 1a11, muhakkak olan tudur ki. bu te • 

mukabele etmektedir lara dlMn'll ilerliyor 24- .. tlik stev eenuında mühim bir MU801ininin Prüflneleri eenumda tebbüı. zecrt tedbirlerin terafdarlarml 
-•- - hAdiee olmamlfbr. Habebura aeltanabnm iedeii hUIUIU • olduğu kadar aleyhtarlerını da mGf • 

Hayfa, 4 (AA) - Bura polie - r:-.liJleı bl- lçbakanlıjme pLm retmi telıraflar· nun mevzuu bah.olamıyacağını, çüfin.. kül bir vaziyete eoknıaktadır. Ç&nkl 
.._kezlerinden birinin yakınında bir flnpJ', 4 (A.A;) - ~ .. ela de Goloate pevin nil\ayet bulduiu kü bunun günün ıneRleai olırwbiu» timdiye kadar bu itle meflUI olan C.. 
tlnn~büe bombe ablmıftır. Alb yahu- tün pyretMlnı, iltikldermı müdafaa bildirilmektedir. Grev hakkında pzete- beyan etmektedirler. miyet organı, telifçi iemi verilen on üç-

biı MıarL ve bir Arap yaraLuıın.,. ve erzulanDı merkez h6kGmetine b • cilere- beyanatta buluaaiı İfçi ft çiftçi ler komitesi ile koneey olmuttur. 
br. . Lul ettirmek için eerfetmekteclirler. partili lideri Papa Anastaayo, hüku • Lehistanda Binaenaleyh, timdi. bu vazifeyi U... 

Btt takım tevkifat yapdm1ftır. Y •· Kanton ve Nenkiıa .-ndaki müc:ade-- metteki h&clieelere, Sellnikte olduğu aeyden alıp M,e61iliaumiyeye ~ 
taaı saat IOIU'a poetane binuının an1n- le ıüel afbaya Paiftir. ~. jiuıdarmaııın aiJih istimal etme- müdafaa j~Jeri ~ Ftana wftatyüuj ~ 
ile de bir bomba patlemıt -ve bir kaç Ce Çininde Jıudatlmnda cere • eiDin eebeP olduiunu eöylemi,ıir. '1" leri aleni 1Sir m&aah,.ya 1etl acmı* 
'anı kırılmlfbr. nup k olan eüel hıuebtleri tek• Grevcileri tqvik ederek Goloeta elemektir. 

Kudüa, 4 (A.A.) - Arap a.ileri ~ :;:e te t hiç bir mal4mat alın • bnflkLlder ihduıne llhebiyet ve~ Yeni Bape il üniforma Bundan dolayı. bu t~. c.emi" 
'-emleketin her tarafında iptidai hom· zıp 0 ram iddiuiyle Urianın komünist aeylev • ·ı b' cı· • yeti Akvam mahafilinde terecldütlil 
~kullanmakta devam ediyorlar. Po-- mam•ftll'. len tevkif e,dilmif)erdir • 1 e me usan me ısı bir vaziyet cloiunnuftur ve Arjantinin 
... kollan münferit •teflere veya bom· Çanby,eiin Kuan.,..... ve K~ı: Aati Vmkılrtler huzuruna çıkb bu te,ebbüıünden en Çok memnun ot-
laaıara kartı mitralyöz ve yaylım tüfek ai buc:lutlanncla 30 bin ~ ~ ettiii Atine, j (HUIUllİ) - Aııti Veni • mıyan ltelya ile ona, Habet daYUmda 
ate,leriyle mukabele etmektedir. haberi inuılac.ek ~ettediı Üç zeliat pertileria birJettikten eonra li • Vartove. 4 (AA.) - Yeni be:pe- fimdj1'bdar büyfik yatdıınlarda W 

Trme ..... K.ntoa onl.-unua ı.lı•tdntlNa cWru derliğini bbal ~ için dört kitilik kil Skledkowki; iniformaluu. ai)'IDif lanan f ranwlır. - Selimi Rant 
. l..ondra, ' (A.A.) - KUdüaten bil- yürümekte o1duiu bildiriliyor. bir heyet bugün be,beken MetekMM olduiu halde &yan ve meb·uwı ınec&.-

diruiyor: Mımdan iki ln;iliZ taburu· Bu malL L iÖN 1'ı ...... ordulu teklifte bulunec.ekbr. leri huzuruna çakmıt ve bu suretle ..W.. 
"" nakletmekte olan trene kartı hazar- ~· ~ • A)'Jli :mmanda Selinilrte pw Mim blda li müdafaa ıaeeelelerine ne derece o-
'-m., bir euibet ketfedihniftir. Hwıana =~..,ektedir. Diieı'. Sellnik, 4: (A.A.) -Atina ajenıı hemmıyet vermekte oldujunu mare • 

Tren yoldan çaktıiı için tehlike her- Hen.-. da hiç ... maka~. bildiriyor: fal pillqdakinin ıiyuetini takip etmek 
-.ı edilmiftir. Kanton orduiak zın ayni jetibmet. 57 ifçi aendikaaından 35 i ırev hare- niyetinde bulunduğunu göatermek la-

kahire, 4 (Huıuıi) - Burada t& • te ~-L ~=- 11 
ketine iftirakten imtina etmiflerdir. temiftir 

'9kkül eden Filiatin Cemiyeti Hezira- te ileraemcaıt~· • ' 
lbıı on yedilinde bir Filiatin sıünü ya- [ iki ahbap Ç8YUşiar 
hcak ve Filiatin Araplarından eon ha- _ 
ı.ket eanaamde ölenlerin ailelerine yar
lt.m toplayacaktır. Ayni sün Filietin 
~lan lehinde nümayifler yapıla • 
- ve Filietin Araplarınııı muvaffaka· 
~ yardım için tedbir alınacaktır. 

Sovyet elçiliğinde suvara 
Ankara, 4 (A.A.) - Sovyet Rusya.la 

'Por hareketlerine ait bir filmin Sovyet el· 
'°'inide söaterilmeai münaaebeti1le bir 
~re verilmifti,. \ 

Ltta ı....t, loöni 91-k üzete vekil· 
lir h .u..ı ~ t-ul~ 

Soyadı 
acele ediniz 1 

Soyadı eeçmek w kütüie ,...... 
mek için ko..-. müddet 2 T...., 
muz 1986 tarihinde bitecektir. O 
tarihe kadar eoyadı alıp kütüie 
yuc:lırmeyanler 6 liradan 15 lira
ya kadar para cezasına çarptırde· 
cağı gıbı bunlann eoyadlan doğru
dan doğruya vali veya byıDekam
ler tarafından talrılacektır HaJkı. 
mızın o tarihten once eoyadlenni 
eeıçıp nüfua ic:laieleône bildirmele
ri lazımdır . 

Mareşal Graziyani e çilerle 
görüştü 

Adiaababa, 4 (A.A.) - Maretal 
Graziani, Negüı nezdindeki elçileri 
bbul ederek kendileriyle eamimi W. 
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Gümrük anbarında -Hakkımız yok mu?-
Atı9a1 işi; Uz erinde Eyüp Sabrinin 

dalavereleri h ı k dUşUnUleco < bir me 1 dl r 
ırsız ı 

B ir haftadanberi 14yfiyedcydik. Evi-

Anbarcı ile açıcı bir san
dıktan 3 top dokuma 

çalmışlar 

Dün, iki numaralı gümrük ambarın
da, bir hırsızlık vak'ası olmuş, tüccara 
it bir sandığın içinden, üç top pamuk

lu dokuma çalınmıştır .. Çalınan eşya
nın iki üç yüz lira luymetinde olduğu 
öylenmektcdir. 
Hırsızlık fÖy)e meydana çıkmıştır: 
HamalJar sandıkları dışarı çıkarır -

larkcn, büyükçe bir sandığın, hafif ol
m ı, nazan dikkatlerini celbetmiştir. 
Bunun üzerine, ambar memuruna mü
racaat ederek, vaziyeti anlatmııŞlardır. 
Ambar memuru, bu eandığı, liman 
firketindcn 226 kilo olarak tesclJüm al
dığını söylcmi9, fakat sandık tekrar 
tartllınca M kilo ıe1miştir. 

Bundan eonra, vaziyet idareye akset
mif, müdüriyet vak'adan polisi haber
dar etmiştir. ikinci fube, iki numara
h ambardaki bütün hamalJarı nezaret 
altına alarak, tahkikata baş1amış, ne -
ticede bu İfİn ambarcı Sıdık ile açıcı 
lbraMm tarafından yapıldığı tesbit e
~ilmif, heT ikisi de, dün adliyeye tes
lim edilmiştir. 

Suçlular Sultanahmet sulh birinci 
ceza hakimi tarafından tevkif edilmiş
tir. 

Caket çalanın cezası 
Şehremanetindc amele Abdülün ce

ketini çalmaktan suçlu Agobun mah· 
kemesi yapılmı,, 3 ay hapsine, okadar 
da nezaret ltında bulunmasına karar 
verilmiştir. 
l 

Deniz işleri mutahassısı geldi 
DenizyoJlari işletmesi idaresiııde 

bazt tetkikat ve tensikat yapmak üze· 
re memleketimize davet edilmiş olan 
mUtehassıs Kiep Ankaradan şehrimi-
te ıolmiştir. .. 

Civa ihracah 
lzmir ve Karaburunda elde edilmek

te olan civanın, muhtelif memleket
lere ihracına batlanmıştır. Yalnız Ja
ponyaya 900 kilo kadar civa ihrac e
dilmiştir . 

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

Bir tramvay köprüde yoldan çıkt1 

"/ Dün köprü üzerinde bir tramvay • 
da anza olmUf, bu yüzden seyrüsefer 
15 dakika durmuftur. 

Saat l 6,20 de Fatih - Beşik ta~ hat • 
tinda işleyen -'9 numaralı tramvay a
rabumın 518 numaralı romorku köp
rü üstünden ıeçerken yoldan çıkmış -
tır. 

Tekerlekler köprünün geçit yerinde
ki aralıklara ııkıftıiı için romorkun 
tekrar raya konulması çok güç olmuf, 
15 dakika ufraşılmıştır. 

Romanya pamuk ve palamut 
ah yor 

Romanya hükumeti, yeni bir ka -
rarname ile pamuk ve palamut ithali
ne ait olan memnuiyeti kaldırmış ve 
bu ıibi maUarın memlekete serbest 
girmesine müeaade etmitıtir. 

ilk arpa mahsulü . 
Lülehurgzda mevsımın ilk arpa 

mahsulü elde edilmiş, ve iyi bir fiyat
la eatılmı tır. 

MUddefomumi 15 yıl ceza istedi 
Bundan bir müddet evvel Bcyazıt

ta sevgilisi Vesileyi öldüren Alinin du
ruşmasına dün ağır cezada devam e
edilmiştir. Müddeiumumi iddianame-
ini okumuş ve Alinin bu suçundan 
dolayı 448 inci madde mucibince ) ,) 
Bene hnpse konulmasını istemiştir. 
Duru ma müdafaa yapılması için baş
ka bir güne bırakılmıştır. 

mize döndüğümüz zaman bırakmış 
olduğumuz bekçi anlattı: 

uTahsildar gelmi~. verıinin derhal ve
rilmemesi halinde eşyanın hncze -
dileccğini söylemi~.» 

Hesap ettim, memurun hakkı vardı. 

Borcumu zamanında vermeyi unut
muştum. Hemen ödemek üzere 
vergi dairesine gittim. 

ccDün gelseydiniz alabilirdik. Fakat bu
gündon itibaren vergi tahsilini bele
diyelere deVTettik» dediler. 

Sordum: 
«Peki ıiındi ne yap caiım ~ ı> 
«Be§ on ıUn bckleniniz, belediyeden 

bir ihbarname ıelir, o zaman gi -
der, borcunuzu ödersiniz» cevabını 
verdiler. 

* Gerçek, vergi tahsilinin haziran başın-
dan itibaren belediyelere bırakılmış 
olduğunu hatırlamamıştım. Şimdi 

bekliyeceğim, ihbariye gelince ıi • 
dip borcu belediyeye vereceiim. Bu 
mesele değil, yalnız düşünüyorum: 

Hükumet vergi alacağının tahsilini 
belediyeye bırakıyor. Belediye ise, 
aon günlerde meydana çıkan afİ§aj 
işinde. kendi alacafının tahsilini bir 
müteahhide havale ediyor. 

Hapishaneden tehdit mek
tupJan yazarak yalancı 
şahit tedarikine çalışıyor 

Çiftlik ve yazıhane işleterek sistemli 
bir hırsızlık yoJu tutan ve nihayet ya
kayı ele veren Eyüp Sabri, şimdi de' 

1 hapishanede kanunun pençesinden 
kendisini kurtarmak için, gene suç 
mahiyetini fıaiz bir takım da1averalar 
çevirmektedir. 

Eyüp Sabri bundan bir müddet ev -
veJ ziyaretçileri vasıtasiyle Galata pos
tanesine iki mektup attırmışnr. Bu 
mektuplar eski ve son daktilosu Nime
te yazılmıştır. Ve şu satırları ihtiva 
etmektedir : 

«Benim yaptığım hırsızlık vak·aları
nı Mihal kendi üstüne alacak, mahke
mede: 

- Bu hırsızlıkları ben yaptım diye
cektir. 

Sen de: • 
- Eyüp Sabriden ben hiçbir §ey 

almadım diye mahkemede bana şefaat 
edersen ben serbest bırakılacağım ve 
seni kaşanelerde yaşatacak, otomobil
lerde gezdirecek, mücevherat içinde 

Evet dü§Ünüyorum, devletin alacağı • 

nın tahsilini üzerine almış olan bele
diyenin kendi alacağını tahsil etme· 
yi bir baıkaııına bırakmış olmal!ını 

biraz sarip buluyorum.» 
Biz de bize bu satırlan yazmı~ olnn o· 

kuyucu ile birlikte: 

ı yüzdüreceğim. Fakat senin poliste 
söylediğin sözleri, mahkemede nakze
derek, ben mücevherat ve paraları Mi-

1 halden aldım, demen şarttır.» 

Evet öyledir, diyoruz. 

Hakkımız gok mu? 

Afişaj • • 
ışı 

• 
resmı 

---
Belediye alınan fazla para
ları eshabına iade edecek 

Belediye afişaj resmi meselesi tctki
katına devam etmektedir. Yapılan tet
kikat neticesinde bazı müessese!erden 
fazla para alındığı tesbtt edilmiştir. 
Fazla alınan para sahiplerine iade edi
lecektir. 

Belediye zararda 

Eyüp Sabri mektubunda kadım yu
muşatacak daha bir takım cazip vaat -
larda bulunduktan sonra: 

- Eğer dediğimi yapmazsan hapis
ten çıktıktan sonra senin güzel yüzü
n Ü jiletle parçalar ve seni çirkinleşti
ririm, demektedir. 

Nimet, kendisine evvela cazip vaat
larda bulunan ve nihayet tehditle ni -
hayetlcnen bu mektupları polise tes
lim etmiştir. Polis bundan sonra aldı -
ğı tertibat sayesinde Eyüp Sabrinin 
mektupla bildirdiği sözleri hapishane -
de Nimete şifahi olarak tekrarlarken 
de tesbit etmeğe muvaffak olmus ve 
keyfiyeti müddeiumumiliğe bildi~miş, 
mektupları da :müddeiumumiliğe tev • 
di etmiştir . -----------

Afişaj resminin bu fCkilde tahsi
linden belediye pek büyük zarar gör
müştür. Çünkü reklAm yapan mües • 
seseler reklamlarından bu kadar yük- 15 yıl mahkOmiyet 
sek resim istenildiğini ıörünce hemen Bir alacak meselesinden dolayı San-
harekete geçmişler ve bütün reklam- yerde iskeledeki kahvede Dursunu öl
larını indirmişlerdir. dürmekten suçlu Hüımü 15 ıene ağır 

Bittabi bu vaziyette de belediye 3 hapse mahkum cdilmi§tir • 
gün evvel başlıyan 936 malt yıh için 
tahsilat yapamamak vaziyetinde kal

mış, yani afişaj resminden tahsilat na
mı altında bütcesino koyduğu mik -
darı kaybetmiş vaziyete dü~müştür. 
mültezimin ölçüsüz hareketi bu suretle 
yalnız ticaret müesseseleri sahiplerini 
zarara sokmakla kalmamış, belcdiye
yede büyük bir zarar kapısı açmıştır. 

Rapor hazırlanıyor 
Belediye bu vaziyetin nasıl düzelti

lebileceğini tetkik etmektedir. 
Ticarethanelerin 9ikayete seçmesi 

üzerine tetkikat yapmağa başlıyan ve 
belediye muhasebe müdür muavini 

Nailin başkanlığında teşekkül eden 
komisyon mesaisini bitirmiş, raporla
rını hazırlamıya ~lamıştır. Rapor 
bu gün vali ve belediye reisi Muhiddin 
üstündağa verilecektir. 

i Mukavele f esh mi ediliyor? 
Mültezimin usulsüz hareketleri sabit 

olduğu ve bu sebeple belediyenin za -
rarına yol açıldığı tahakkuk ettiği tak· 
dirde ne yolda hareket edileceği de tet-
kik edilmektedir. 

Belediye hukuk işleri müdürlüğü • 

nün mukavelenin feshedilip edilemi -
yeceği, mukavelede bu yolda bir mad
de bulunup bulunmadığı hakkında 
tetkikat yaptığı söylenmektedir. 

Fakat gerek bu noktada, gerek diğer 
noktalarda belediyeden ve mültezim -
den malumat almak kahil olamamıştır. 
Kat'i neticeyi bugün öğrenmel> müm
kün olacaktır. ' 

Galata mahkemelerinin teftişi 
Adliye müfettişlerinden Emin Ali 

ve Arif dünden itibaren Galata mah -
kemelerini teftişe başlamı~lardır. 

Beyoğlu Halkevinde toplantı 
Beyoğlu Halkevinden: 
Cumartesi ak§amı aaat 21 de aalonla -

nnuzda halk için bir toplantı yapılacak 

~e bu toplantıda bir konferans ve bir kon
ıscr verilc<ektir. Çağıra kartlıın evimiz di • 
rektörlüğünden alınabilir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

, 
Bu ıeceki nöbetçi eczaneler ıunlarchr: 
lıtanbul cibetindckilcr: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdilrda: 
(Sırrı Raaim). Balmköyünde: (Hilal). 
Beyazıtta: (Sıtkı) . Eminönünde: 
(Mehmet Kizım). Fenerde: (Arif). 
Karagümrükte: (Arif). Küçükpazar • 
da: (Hikmet Cemil). Sam tyada: 
(Teofiloı). Şehremininde:" (A. Ham• 
di). Şchzadebaşındn: (t~mail Hakkı). 
Beyoğlu cihctindekiler: 
Calatada: (ismet). Haııköydc: (Yeni 
Türkiye). Kasımpaşada: (Turan). Sa· 
rıyerde: (Asaf). Şişlide: (Halk). 
Taksimde: (Taksim, Beyoğlu). 
Üsküdar, Kadwöy ve Adalardakiler: 
Büyükadac.1n: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf}. Kndıköy Altıyolda: (Mer -
kez). Modada: (Modn) . Üsküdar Se-
limiyede: (Sdimiye). 

Haziran 5 

1 
.Sıra taka ile sütçü arabasına geldi 

Oku1ucumuz B. lL Zeki anlaşılan liitifeyi boyanmış bir 1stlmbot. vnr k1 lld gündür Bo~ 
sever bir zattır. Diyor ki: ltaziçlnde dolaşırken cnnavar düduğü He in• 
Klaksonların kallm::ıası münasebetlle şo- sanın kulaklarını patlatmaktadır, amma 1.1• 

förler arasında 1apmış olduğunuz ankete ve- mit ederim ki arkadaşlannın seslerini kes • 
rllen cevaplan okudum. İçlerinden bir tane- tiklerini görerek o dn nihayet utnnıp susa .. 
si cidden hoşuma KttU. Muhakkak ki İlbayın caktır. 

şo!orü, Bay MuhJddlnin dil§ilnoelerine ya - Bundan sonra da sıra sabahlan saat dört-e 
kından \'akıftır. te sahil boyunda oturanlara. fazla uykuyu 

Her ne ise otomoblllerl müteakip vapur- lüzumsuz goren sütçü nrabalnrınn gelecek• 
lar da seslerini kestiler. Faknt bacası bronz tir. 

Okuyucularımıza cevaplarımız 
Bay l\I, Zekiye: 

Bazı tefrlkalanmızuı ara sıra derccdlle -
meyişlnln bir tek sebebi .ardır. O da son da· 

klkada son haberlerin ıazetcye sılamıya -
cak derecede fazla ıclınl§ olmasıdır. Bu tak

dirde gece sekreı.rt haberi ynzmıyaralc at -
lamış görünınettenae tefrikayı tehir etmeyi 
müreccah görür • .llaamatıh bunun önünü de, 

Malatyncia okuyucularımızdan aşık had 
ömer oğlu Rdik'e: 

- Yaşınız müsnlttir. İlk mektebi bitirmft 
1senlz ve sıhhatlnlz tamsa blr istida ile bu • 
lunduğunuz yerin askerlik ıtıbeslne mflra• 
caa t cdinlz. 

~sn İşı 'cibı,' iım'iYa · Çaıışacaıtız: Aı~iıtiiZJ 
tşekkür ederiz. 

İstanbul Sıhhi müesseseler satınalma 
komisyonundan: 

Bakırköy Akliye 't'e Aaabiye hastahanesi için 1500 takını hiki yazlık el• 
bise olbaptaki f&lbıame ve nümunesi veçhile açık eksiltmeye konmuttur .• 

1 - Ekıiltme: 24 Haziran 936 Çartamba günü saat 14,30 da Cağ loğ. 
lunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat beher takımı 320 kurut tur. 
3 - Muvakkat pranti 360 liradır. 
4 - Şartname vo nümuneler komisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye aireceklerin cari aeneye ait Ticaret Odasi vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belge ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz vey~ 
banka mektuplarile belli saatte komisyona gelmeleri. C<3103» 

I_!_ hisarlar U. Müdürlüğünden : 
11 Nisan 936 tarihinden itibaren mevkii meriyete konulan 4281 sayıU 

(Tütün eksperleri nizamnamesi) nin ahkimı dahilinde Tütün Ticarethane• 
lerinde veya serbest Eksperlik itlerinde çalıflln ihtisas sahibi kimseler aiti 
ay içinde ehliyetname almak mecburiyetinde olduklarından İstanbul, Sam• 
sun ve lzmir'de Temmuz iptidasında tqekkül edecek imtihan heyetlerin• 
ce tetkik edilmek üzer yedlerindeki vesaiki şimdiden lstanbulda inhisarlar 
Umum Müdürlüjüne bir arzuhıJ ile tevdi etmeleri ve aksi t.ııkdirde bu müd· 
deti geçirenlerin bu itlerde çallfllmıyacakları ilan olunur. 

Gönderilecek Yeıikalar tunlardır: 
1 - Mektep tahadetname veya tudilmamesi 
2 - Tercümeihal varakası ve hüviyet cüzdanı dörder adet fotoğraf. 
3 - Hiianfiıal varakası 
4 - Ekapedik yaptıklan müddeti ve gördükleri işleri mübeyyin olarali 

çallfbldan müesseselerden 'alacakları vesika. (2456) 

1 Emllk ve Eyt~m Bankası lllnları 1 

Taksitle satılık aparhman 
Esas No. sı Mevkii ve nev'i Depozito: Lira 

C 1 O Beyoğlun' da Bedreddin Mahallesinde Orta 4000 
Şimal Sokağında 5,7 No. lı on bir daireyi 
mftftemil Aparbman 

TafsilAtı yukarda yazılı Aparbman bedelinin birinci taksiti peşin 
ve geri kalan tiç taksiti % 9 1/2 faize tabi olmak üzere üç senede 
ve üç müsavi kısmda ve fU ıuretle tamamı dört müsavi taksitte 
ödenmek prtlle kapalı zarfla arttırmağa konulmuştur. İhale 10 Ha .. 
ziran 1936 tarihine tesadüf eden Çartamba günü saat onda Şubeoo 
mizde yapılacaktır. isteklilerin Şubemize müracaatla tahsilat ve bir 
lira mukabilinde birer ~artname alarak yazılı hükümler dairesinde 
teklif mektuplannı o gün aaat ona kadar Şubemize vermeleri (358) 

Nafıa Bakaiılığından: 
16/Temmuz/936 Pertembe günü aaat 15 de Ankarada Nafia Bakanlıii 

Malzeme Eluilbne Komisyonu Odaıında 10110 lira 97 kurut muhammen 
bedelli 900 metre tulünde 200 m/m.lik ve 200 metre tulünde 70 m/m.lik cfi. 
kipiz mantonla çelik boru, 116 adet if lenmit 329 adet itlenmemİf çelik re• 
kor, 8 adet bridli ..-olanlı ..-ana 't'e 1 adet klapenin kapalı zarf uıulile aksilt • 
meai yapılacaktır. 

Eksiltme pıtnameai ve teferrüah parasız olarak Ballanlık Malzeme Dai • 

reainden verilecektir. 
Muvakkat teminat 758 lira 32 kuruftur. 
isteklilerin teklif mektuplarını 16/Temmuz/936 Pertembe günü aaat 14 • 

kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lizımdır. 
ul146)) «2857» . 

(tnkıl~b ... 'D:rslerıl 
Ankara ve lıtanbul Üniverı-ite
lerinde R. Peker'in verdiği 
inkıll\b dersleri kltnp halinde 
basılmıştır. 124 snyfn tutan 
e~er, her yerde ON KURUŞA 
sn tıl maktadır. 

\ ,J 

--
DOYÇE ORIENT BAN< 

Dre•dner Bank Şube41J 
Merke:ıi: Uerlio 

Türklg•deki ıubelt1rl: 

Galata • l•tanbul • lzmlr 
Dt:posu: lst. l'u tüıı Oümrüg.ı 

~ l'ı.r türlii banktı lıl r 
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5 Haziran 
SOK POST~ 

MEMLEKET HABERLER/ 

Demiryoluna kavuşan 
Burdurda hümmalı bir 
faaliyet göze çarpıyor 

I 

Caddeler genifletiliyor, binalar tamir ediliyor, 
bir de ortamektep yapbnlıyor 

8-d• ..,... W.! -

Bir tahsildar 
uyurken öldürüldü 

Tevkif edilen kansı "kimin 
öldürdüğünü bilmiyorum, 
cinayet olurken yanında 

değildim ,, diyor 

Ereğli, < Konyada» (Huıust) 
Hususi muhasebe tahsildarlarmdan 
Mustafa dün gece evinde öldürülmüş 
olarak buJunmuftur. Yapılan tahl:ika
ta göre, uyurken f8kağına sıkılan üç 
kurşunla öldürülmüftür. 

Zanaltına alınan karısı bu cinayetin 
kimin tarafından yapıldığım bilmedi -
ğini, vak'a esnasında apteshanede bu
lunduğunu söylemiştir. 

Zabıta, kadından kocasının tahsil -

dar olması dolayı.iyle taşımakta oldu
lu tabancanın nerede olduğunu sorun

oa iki ay evvel sattıiı şeklinde cevap 
vermiştir. 

Fakat sabahleyin vak'a mahallinde 

Burdur (Hususi) -1• tren Afyon· caddelerin " Halkm binaamm tami· araştırma yapıldığı zaman tabanca ap-

k h
. . teshane damında b J muf ve k d n 

ara ısarından Burdura on ta • ı..&.. x... -'-aktadır Bır orta mek - u un a 
1 

.x;ıı mayu n ~ Uıs-8fUD1 • k.f ed·ı . . 
gelmiştir. Trenin şehrlmie aıfriti haJk tep J'&pılm .. için büyük bir ana alm- tev ı 1 mıştır. Tahkikat yapılmakta· 
tarafı~dan büyük bir sevinç ve mem. alf ve intp.ta batlanmıştır. Mektep dır. 
unumyetle kartılandı: Hattın ifleme- 936 - 937 der• yılında tedrisata başlı- Zongul'J k l 
ye açılma merasimi 15 haziranda yapı- ---'-t ua ame e 
l k ş· Ya<:a& ır. 
aca tır. ımdi ist~Oll civanndaki B rd 1 d b 1 ··ı h U f • . u ur ve sparta a u yı gu ma - n. bazı makasların yapılmasıle Uğr&fı) • 1..Lt il _!-L-•) _L faz) as anesı 

rnakt d suıu geçen yı ara ~ e ços. a -
a ır. F b . al . cH k d ö .. l Zonguldak (Hususi) - Amele sağ-

.. Belediyede de hummalı bir çal11ma dır. 8 ~ık ~ ~ım ye 
8 

ar g ru .. - lık t~kilatınca yaptırılmakta olan a -
goze çarpmaktadır istasyondan -hre rnedlk hır faalıyetle çalışmakta ve mu- mele hastahane · · · t . . · . . r- . . .. . .. . sının ınşaa ı sona er -
gıden yolun genışletılmesıne batlan - hım mıkdarda Gulyait ıle Gulsuyu ıs- miştir. 
mıştır. Şehir dahilinde bulunan büyük tihaal etmektedir. 

kazası dUşUrmUşler 

Hastahane, gerek iç taksimat ve ge· 
rek techizat itiban1e nümune hasta -

hanesi addedilecek bir mükemmeliyet
tedir. 

Arapkir yolunda bir otomobil 1 Bir kadmm zorla çocuftunu 

trapkir _(Hususi) - içinde bir çok lzmir. (Hususi) - Mersinlide Bor- Kurulmasına bir yıl evvel başlanan 
yo cu oldugu halde Malatyadan buraya nova cadde8inde oturan müzeyyen is- bu yapı amele birnğine 100 bin lira -
gelmekte o~~n .bir otobüs bir k_~prüyü minde 19 yaşında genç bir kadın zabı- ya mal olmuştur. Hastahane sadece 
geçe.rken koprü yıkılmıf, otobus dev- taya müracaatla bir iddiada bulunmuş· bir tedavi ve sifa yurdu olacak değil • 
rllmış, fakat büyük bir talih eseri ola- tur Bu kadın 40 aünlük çocugw unun d' A · ' da b"'t" h k ı 1 . . · • • ır. ynı zaman u un avzanın 
ra yo cu ardan hiç bırinın bumu ka- rızaeı hilafına bir kahile tarafından b' l t' · ı .:-...ı.ı. t kk··ıı · · d ır eş ırı en ~~..... efe u erının e 
namamış~ır. düfÜrilldüğiinü iddia etmektedir. Ka- bir idare merkezi ve muhtelif maden 

bilenin adı zabıt,ya haber verilmiştir. mıntıkalarının da sihhi imdat santralı 
Bu ite bazı ,ahıaları da karıştığı vazifesini görecektir. Aydın belediyesiniı yapaoaDı 

işler zannedilmektedir • 
İzmir, (Husust) - Aydın belıt-

diye reisi Nafız. Aydın belediyeeine ah . Karamanda şap hastahlı Zonguldaklı yapılan teftiş 
bazı tesisat hakkında görüfmek ve te- kalmadı Zonguldak (Hususi) - Amele bir-
maslar yapmak üzere İınnire p1mı,- . liği ve deniz işleri teşkil~b üzerinde tef-
tir. Bu yıl Aydın belediyesi buı mü • Karaman (Hususi) - Şehrımızde, tişlerde bulunmak üzere şehrimize gel-
hinı işler bataracaktır. Şohrin munta- ve ltavalisindeki çatal tırnaklı hayvan- miş olan, iktisat Vekaleti müfettişle
zam sulanmaeı ve yukarı mahalleler larda görülen f&P hastalığının kaza rinden Naci ve Kemal tcft~ ve tahkik 
yollarının yapılması için bir proaram baytarı Ekrem tarafından yapılan mü- işlerini bitirmek üzeredirler. 
hazırlanmıştır. cadele neticesinde, sirayetine meydan Müfettişler. Ereğliye de gitmişler o-

Dev1et demir yolları idaresi de Aydın verilmeden, önü alınmıştır. .. .. rada, deniz işçileri kolunda çalışmak 
köprüsünü yeniden beton olarak yap- Süleyman Hacı, Kızı~ ve .. G.~dumen için bu t~ekküle verilmesi lazımgelen 
tıracaktır. köylerinde de bu hastalıgın onune geç· kazancın % 8 hiHesini vermediklerin-

mck için, hayvanlara 8f1 tatbik edil- den dolayi i;;ten çıkarılan amelenin şi
mektedir. kayetlerini dinlemifler ve birliğin EreğYagmurlarm zararları 

Arapkir (Huıusi) - Aylardanberi ıid
detli :rağmurlar yağmaktadır. Bu yaiıı ar-

bitti li köy teşkilatını teftiş etmitlerdir. 

tık ekinler üzerinde fena telir yapmaia baş- Biaa (Hususi) - Burada soyadı Ce h da bir köy k lamıştır. Civar köylere de mühiıın ararlar muameleleri ikmal edilmif, .oyadı al- J an avgası 
yapan şiddetli dolular yağmııtır. Bir 90k madık bir yurtdaf kalmamıştır. Ceyhan (Hususi) - Yumurtalık 
k~ylerde bütün bağları mahvetmiftıir. Dut Malt yıl bafı olan haziranda yapıla- nah~yesi~.e bağlı Do~uk ~öyünde b~ 
agaçlarında da yaprak kalmarnııtır. Bu __ ,_ üfuı yazımı için köylüle- dakıka suren kanlt bar musademe ol -

" zd · '-b'· - caa umum n N · d e· ~ 1 O yu *e~ ıpe& oceklerı telef olmaktadır. rin nüfus defterleri de nüfus kütükle- muştur. etıce he 1 .ıfrcan 1°~ ud smk an 
araman (Hususi) - Yarım aaat _ıı_ kar ı'-·tırılmıf ve bu İf vücudunun mu te ı yer erın en ur-

~ d 1 d b ' ,_ .. 1 n&9 tamamen f -T k ölm' •• •• M "---1-yagan o u an, ır çow. aıat arın meyva• . . . şun yiyere uştur. loll:löUCIDeye 
lan mahvolmuı. sebze bahçeleri zarar ııör- de hıtama ermı,tır. l tle sebebiyet veren 18 f<lhıs jandarmalar 
müştür. Seller, tarlaları bumış ve harap Nüfuı yazımdai~nıhn ~ b~e ~~ •Urte _ tarafından yakalanıp adliyeye veril -
etmiştir. Deliçay deresi, pek fazla yüksel • yapılacaAına r enuz ır ma na 
mi~ir. me ıelrnemiftir. miştir. 

Pazar 01• Ha .. n e. Diyor Klı 

• bü. ··•- dii&ma· ı G..,....,. sene, benim kırk 
Ş ad •• .. ı Benina en )'U• ....--- • • • ~r--- u um soruyor mu • · d·· !. yıllık karımı aya,t1p, kaçırdı! 

ıun,, Hasan Bey 7 D11D ır 

Hasan Bey - Daha ne ieti
youun be adam? Bundan bü

yük iyı1ik rai olur 1 

5 

1 HALKIN FİKRİ 1 

Bir prenses garsonla evlenebilir mi? 
S on günlerde, İıtanbulda fnkalade moda olan bir mevzu var. Bu mevzu he

men her yerde münakap ediliyor ı 
- Bir Pr..... bir pnonla evlenelti lir mi?.. Atlr IPa ...,,..., me'Yki, refah, 

teref, memleket, din feda edilebi.Ur mit. 
Biz de a,r.ı ıaall b•llmmza 90rarak fikirlerin& apiıya ya&17onmı 

KaJılröyiJnde BaYfll' 

Behire: 

- Bence hir kadın ••· 
cak takdir cttiii. bejendl
ği ve kendisinden yük.
gördüiü bir erk.ide MTİ
şebılir. Halbuii bir mu
son bir preDM9ten Körsl. 
bilgi. seviye itibariyle el
bette daha alçaktır. Bir 
kadının cehaletini ve im· 

KoJJıöyiiml.,. Bay Galat..,.ay Lisesi 
F•aJ: aii öir.ım.nlerinıden 

-Bir prensesle bir pr• Bay ~6t 
80n aevifirlern evlenmde- - Herıiln tekerrür eden 
rinde bence his bir mah- bir bldiae olmamakla bera· 

k 
ber bir preneain bir gar-

sur yo tur. Yalnız ayn 90na lfık olmaaı da hayat· 
milletten olan iki in1anm ta sörülecek ,eylerdendir. 
ırevipneainden mdet do- Buna ppnam•k icap eder. 
iacaimı zannetmiyorum. Hiç bir .kirme kendi eeviye
Bence qk ancak ayni mil- ainden qaisda olan birine 

surlannı gördü.ıu: bir er- -L. old11•• k •'" letten olan iki ferdin ara- ...- -- zaman ona ya • 
keği sevmesine ben ihti- lqtıjı için tayip edilemez. 

11nda i .. ıaadet ııotirebilir. 
mal veremiyorum. Fakat 
bir kere sevene mesele 
yoktur. O zaman evlen• 
bilir ve onunla bululflluı 
İçin bir çok ,.yler feda .. 
debilir. Hattl memleke
tinden de unlı:: kalmala 
katlanır. Yalnız bu asırda 

Yüücii V Jaap D• 
mirel: 

- Elbette evlenebilir. 
Aşk her şeyin fevkinde· 
dir. Seven insan ıevgillai

nin içtimai mevkiinl dil· 
şünmez ..• Ve palı:: de dol· 
ru yapar. M.vki, ıeref· 
den bahsediyonunuz, bil
mem ki yirminci asırda hl· 
la bir prensesin bir garson
dan daha şerefli olduiunu 
düıünecek insanlar var 
mıdır}.. Ganonla evlen· 
menin ben bir şerefsizlik 

Yalnız bence a§k için aile· 
Ayrı, ayn mı11etlnden in- • · Iek ımı, mem etini dinini f e· 
111nlann birleıme.inden n· da etmek manevi zaafa dc-
adet dofmaz. J&Jot eder. 
bir insanla .e ... v~le .. n'""m""e"!"k==:-iç"!"in-i--ti-ya.;..c;..;;.;;;b.;;,ile;.;_o_ls-a-a=e=v=gi--=irı"""· y,_,lc 

din defiıtirmenin bir ihti- dln veya herhangi bir ina· 
yaç oldulunu kabul etmi- nıı itinin lcanştmlmasına 

yorum. Esaaen bu bir ib- aklım ermiyor. 

T aJ.b. Bay BiiZ.nJ I 

- B• kendi ffldr ve öl-

Bahariye caJJHi 
Bayan Namla Saa: 

çülerimle krallılı::, prensee- _ Seveıac evlenebilir. 
ilk afbi reylerin ne demek Gönill k·ı • l mı •everse au tan 
?lduiu pek iyi anlatılan odur. Ve atia her ıey de 
devrimizde bir prensesin feda edilebmr fakat mem· 
bir ııarsonla evlenmesine leket ve din feda cdile
değil bir garsonun bir !Dez. Atkı için prenseslık 

prensesi nilclhana almau- tacını çiğneyen prenses yük 
na şaşarım. aek bir kadındır fakat aşkı 

olduğunu kabul etmiyo· 
rum. Yalnız garsonun na· 
muslu ve dürüst bir insan 
olması ıarttır. 

İçin milliyetini ve -her
hangi dinden olursa ol
ıun-dinini ayak altına a

lan insan zayıf, iradesiz bir 
insandır. 

Erzurum - Sivas hattı inşaatı Afyonda çekirge 11üeadelesi 

' 

_Arapkir (Hususi) - Erzurum - Si

,·as hattının Pagaçtaf istasyonuna 

malzem e nakledilmeğe başlamıştır. Fa

kat son yağmurlar yüzünden ku

ru çayla, kozluk suyu ta~tığı ve yol • 

lar bozulduğu için nakliyat biraz müş· 

kül olmaktadır. 

Afyon (Husuıi) - Eskiden kRlma 
çekirgeler yeniden türemiş ve bazı 

Bir Dosyanın 
Kıymeti 
Lağvedilen sekizinci ihtisas mahke

mesinin dosyaları dokuzuncu ihtisas 
mahkemesine devredilmit. Bu dosya -
lardan bazılarının ağırlığı kırk beı kilo 
imiş ... 

Bu ha,•adisi aynM kopye etmekle gü· 
nün en güzel mizahını ıütunuma ge • 

çirmiş oluyorum. 

* F zla bir ıey yazacak değilim. Sa ~ 
dece hır dosyanrn maliyetini bulaca -
ğım : 

* Yazı yazmak ıçın kullanılan kağıt -
ların bır kilosunun fiatı bugunkü piya· 
saya göre 50 kuruştur. 45 kilo kağıt 
50 kurustan 27 lira tutar. 

* 4S kilo kağıda yazı yazmak için l"O 

yerleri kaplamıftır. Fakat çabuk i{le gi

rişilmiş, Dinar tarafındaki bütün çe -

kirgeler imha edilmiftir. Sandıklı, Si
nan paşa ovalarında, Dopnlar köyün· 

de. çekirgelerden eser kalmamıştır. 

apğı 2 kilo mürekkep 1Arf1 lazımdır ~i 
kilosu 150 baruttan l lira eder .. 27 lira. 
3 lira daha eder 30 lira •• 

* Bir kilo kağıt iki yüz elli tanedir. 4' 
kilo ise tamam 11.250 tane .. 

11.250 kağıdı bir adam ancak 30 
ayda yazabilir. Bu adama ayda 80 lıra 
nrilse 30 ayda alacağının yekunu 2400 

lira eder. 

* Yukarıdaki hesaba göre 
K·ığıt ve mürekkep 30 Lin. 

: 2400 ı+ ~ 1 emeği 

Yekun : 2430 )l 

Bir tek dosya 24 30 liraya; bundan 
dah ucuzu can sa i:ilığı değil mı ) 

lMSET 

1 



6 Sayfa 

Amerika mektupları : 

Altın tabakta yedirilen 
ziyafet yemeği: fasulye 
haşlaması ve yumurta 

Biz tok karnımıza suya gir.meyiz, halbuki Amerikalılar 
bunu hazım için elzem buluyorlar 

Amerikada bir köJ ıon feyezan eınaaında ıular alhnda 

Connetitude (mayıs) (Huıuıi muhabiri- murta yiyorlar, kahvaltı biter bitmez, her
mizden) - Şimdi Amerikan köylerinde - kes bir tarafa ıidiyor, bir çok kimıeler, 
yim, biraz iıtirahat etmek ve baıımı din • masadan kalkar kalkma:ı, doiru yüzmo 
Jendirmek için, zengin Ameri1'alılarla be- havuzuna atlıyorlar, ve bunlara hiç bir şey 
raber buraya geldim. Eminim ki köy dedi- olmuyor. Tok karnına suya girilmez diye 
jim zaman gözünüzün önüne ıınJ ıml akan bir söz vardır. Congeation yapar, adam Ö· 

bir dere, bahçelerin içinde ufak tefek sar- lürmüı. orada ne ölen var, ne de bundan 
maşıklı evler, kuı sesleri, altın tarlalar ge- rahatsız olan .. 
lir deiil mi} Hayır, Amerikanın köyleri Genç bir kıza bu fikrimi söyledim: 
böyle dejildir. Orada da medeni hayatın - Siz Avrupalılar garip insanlarsınız, 

bütün icapları gözönüne alınmış ve Ame- dedi, ıu hazmi teshil eder. Ben tıka basa 
tikalıların kaprislerine uygun bütün terti- yemekle'rden sonra havuza girmezsem ra• 
bata yer verilmiştir. 

Of.in akıam bir köy evine davetli idik, 
alt katta, bir kısım davetliler çatılmı f kaş

larla biriç oynarlarken, niıbeten genç olan 
erkeklerle kızlar taraçada flört ediyorlar -
dı, ben de pencereden yeşil aiaç)ar, ren -
giren.it çiçekler halin.le göle fııkıran ha • 
barı seyrediyordum. 

Amerikalılar misafirlerine karp çok ki
bar hareket ederler ,evin sahibeıi lizi ra • 
hatıız etmemek için her nevi seremoniyi 
ilaa . etmiıtir. Kendiıi toplantının en ıi)ik 

phsiyetidir. Canınız sıkıl111a hit kimseye 
sörünmeden kaçabilirsiniz, ayıp aayılmaz, 

baıınız airıyorsa, hususi bir oda açtırıp 
Quraunuz. ıofradan iıted iğiniz zaman kal
kar, ittediiiniz zaman otururıunuz. 

Kahvaltılar, İngilizlerinkinden daha az 
mufassaldır, malum ya İngilizler kahval
tılarda balık, biftek, havyar gibi şeyler 

yerler, Amerikalılar, meyv;a şurubu, kom
posto, sahanda domuz yağile pişmiş yu • 

hat edemem. 
Burada bir de aklımın ermediii başka 

bir şey var, biz terleyince ninelerimiz, an· 
nelerimiz, sırtımha havlu, tülbent koyar
lar. Halbuki, Amerikalılar, öyle yapını • 
yorlar, teniste sucuk gibi terledikten son
ra, doi!'U havuza atlayıp kızarmış yanak
larının hararetini orada söndürüyorlar ve 
h :ç biri zatürree olmak fÖy)e dursun nezle 
bile olmuyorlar. 

Amerilıtalılar bir de geceleri banyo yap-
maktan fevkallde zevk duyuyorlar, ta
dına bakmak için bu ite bir kere de ben 
burnumu ıoktum, fakat o siyah sudan, Ü· 

zerime doiru yükselen koyu çini mürek
kebi dalıalanndan hiç bir zevk duymadım, 
bana, sanki köpek balıkları, deniz yılan

ları, ahtapotlar bofazıma sarılacakmış gi
bi 1reldi. 

Halbuki bilhaaaa Amerikalı bayanlar bu 
karanlık sudaki banyolara bayılıyorlar, he

( Devamı 9 uncu sayfamızda) 

CÖNÜL İSLE·Ri 
Bir kız 
s.vdiğinl 
Erkeğe söylemeli mi 7 

((Bir gençle tanıştım. Bilna karşı 

müthiı bir alaka gösterdi. Ben çekin

cen bir vaziyet aldım. Ben de onu sev
diın. fakat hissimi bir türlü kendiıine 

ihNı etmeie cesaret edemedim. O da 
hihayet nevmit oldu ve benden uzak
laıtı. Bu yüzden onu kaybettim. Ben bir 
kızın erkeğe hi!l!!İni !!Öylemeıinin doğru 

olmayacaiını zannediyordum. Ne der
siniz} 

Şaziye 

ÇekingHı davranmak bqka, hissini 
aöyleınek istememek batka 9eydir. Bütün 
çekingenliğinize rağmen hissinizi ona 
anlatmanın yolunu bulabilirdiniz. Bila
lüs ona alakanıp hissettirmekle cazibe
n.iz artar, ve onu kendinize daha çok 
l>ajlardınız. Çok naz erkeği usandınr. 

* 11Nişanlıydım fakat ailece tanıştığı

mız bir doııt kadın bana mütemadiyen 
nişanlımın kullurlarından bahsetti ve ni
hayet ondan ~oğuttu. Nişanlımın ayrıJ

tlıktan •onra çok bedbaht olduiunu, ve 

ni~anı bozmakta hata ett iğimi anlıyo· 

rum. Bunu nasıl tamir edeyim. ıı 
Şükran 

İnsan sevgi ve evlenme işinde batka
larından ziyade kendi fikirleriyle ha
reket eder. Bilhaaaa bu itde kadın ar
kadatlann nasihatlerine hiç ıüveniJmez. 
Kıskançlık yüzünden saadetinizi boza
bilirler. Muımafih mademki iki iaraf da 
pİfmanıımz araya ikinizi de tanıyanlar
dan birini koyunu.:ı, bu suretle iki tara
fın da izzeti nefsi bozulmaksızın va:aiyet 
düzeliverir. 

* ((28 yaşındayım. Askerliğimi bitir· 
dim. İşim fena değil, dört kızla alaka
darım. Hepııini ayni derecede ı1eviyo 

rum. Hepıi de onlarla evleneceğim diye 
benimle alakadar oluyorlar. Benim ye
rimde olsanız ne yaparsınız} 

Karaııümrük : G. Dıktürk 

* insan bir kaç k.dmla dost olabilir, 
fakat birini sever. Siz üç dört kızla bir 
den doıt ıibi taıutabilirıiniz. Fakat 
muhakkak ki bunlardan birini diğerle.. 

rinden fazla severaini:ı. Hanıisini sevi-
1orsaruz onunla eYleninia. 

TEYZE 

ION P.OS:J"A Haziran 15 s 

" Son Poata " nın müsabakası : 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 
Sizi en f a•la alakadar 

canlandırmakta 
ede~ tarihi vak'a hangiaidir, tarihi vak' aları 

muvaffak olan reasam kimdir 7 en çok 

1 5- Kral Lir ile Kordelya 

C. \V. Jay, bu tablosu ile büyük fngiliz şairi Shakespeare'in 
kral Lear = Lir faciasından hazin bir aahneyi yaıatmaktadır. 
Kraliçe Elizabet devrinde yaşamış olan William Shakespeare 
bütün cihanın dehası kar91sında hayran olduğu bir pirdir. 1564 
de doğmuş, 1616 da ölmüştür. Hayatı hakkında pek az ıey bi
linmektedir; hatta o kadar ki, Shakeı1peare'in, kendi iımini ta
şıyan ölmez trajedilerin hakiki muh~rriri olmadıiı iddia edilmiş; 

bu trajedileri o devrin yüksek ~osyetesine mensup 'bir mütefekkir 
devlet adamı olan Sir Bacon = Beykn, Lord Rutland, Kont 
Derby, yahut Kont Oxford tarafından yazıldıiı. fakat muharrir
lik adt b ir meslek gib i görüldüğünden Shakeıpearc adındaki bir 

aktörün iı1minden istifade ettikleri zannedilmittir. 

Yukarıdaki tablo ile bir sahnesi karşısında kaldıiımız kral 

dır. Bunlardan Goneril He Regan babalarının daima yüzüne g~ 
)erler, ona kartı dııarıdan fevkalade fazla bir seva: eseri gösıew 
rirler, halbuki en küçükleri Kordelya, babasını, böyle nümayi~ 
)ere )Uzum söıtermiyen hakiki bir evlit aşkile sever. Nihayet çoW 

ihtiyar olan kral Lir kralhiını iki büyük kızına bırakarak Kor • 
delyayi miraa1ndan mahrum eder ve kendisi sarayın bir köşe!!İne 
çekilir. Fakat bir kere krallığı elde eden Goneril ile Regan bam 
balarını b'ir zindana attınrlar. O zaman Kordelya yetişir. Mira • 
undan mahrum ediJmiı bu fakir kızcağız babasının bütün fC"la• 

ltetine ortak olur, kral Lir kızlarından aördüğü bu muamele kar• 
tı11nda aklını oynatır. Zindandan çıkarılır. Kordelya ile berabef 
ıeraeriyana do1aımaia baılar. Fırtınalı korkunç bir gecede Kor
de}ya 'ablaları tarafından boğdurulur ve kral Lir, küçük kızını!\ 

Lir trajedi!inin mevzuu şudur: cesedine kapanarak cıan verir. 

Kral Lirin Goneril, Regan ve Kordelya adında üç kızı var- Repd Ekrem K04;u 

Şeamet getiren yüzük 
Şimdiye kadar kim ~hip oldu ise hel?.si .. feliket~ ~~ramış, 
bugün de 4 erkek ve uç kadın onun yuzun~en dıdışıyorlar 

Dört erkek ile üç kadın 
hk bir zümrüd parçasını ele geçirmek için 

birbirleriyle uiraşmaktadır. 
Bu zümrüd parçası şimdiye kadar bir 

kaç elden geçmiş ve kimin eline düştüyse 
başına türlü türlü felaketler getirmiş veya 
umulmadık maceralara yol açmıştır. 

Zümrüd parçası evvell Amerikanın en 

meşhur güzellerinden ola~ L ilian ~us~el' • J 
aitti. Ondan kızına geçtı. Fakat ıddıala

ra göre bu şeamet yüzünden bir a
yaiını kaybetti. Taş daha sonra Amerika 
Elçilerinden Mister Moore'nin eline geçti 
ve elçi bunu bir müddet sakladı. O da çok 
geçmeden vefat etti. · T af kısa bir zaman 
meşhur muganni Karusu'nun karısında 

kaldı ve ondan eski ispanya kraliçesine 
geçti. Rivayete göre Kral Alfons ile 
karısının tahtlarını kaybetmeleri bu met· 
um yüzük yüzünden oldu. 

Lilian Ruııısel vefat ettiği zaman bu 
50,000 dolarlık yüzüğü kızı Dorotf ye bı
rakmış ve kızının üveği babası olan Mie
ter Moore' e emanet etmişti. 

Mister Moore çok geçmeden bu yüzü
gu, muganni Karu!m'nun kan!tına verdi. 
Fakat Mister Moore'nin bu yüzüiü hediye 

Züınrüd yüzüitbı ilk tabibi psel 
Lilian Ru11el 

etmeie hakkı yoktu. Bunun üzerine Lili- bir iltifat uğrunda her fedakirlıia katlan· 
an'ın kızı Doroti Madam Karusu'yn dava maja hazırdılar. Bunlardan birinin bu yli· 
etmiı ve davayı kazanarak yüzüğü İstirdat züiü hediye ettiği anlaşılıyor. Fakat bu 
etmitti. adamın ismi kimsenin bilmediği bir sırdır. 

Bu yüzüğü Lilian' a kimin verdiii hala Yüzük, davanın kazanılmasından son· 
bir sırdır. ra Doroti'nin eline geçmiştir. Bu sıralarda 

Fakat Lilian bir zamanlar Amerikanın bu yüzüğü bir müddet muhafaza eden Miı

en0 güzel le.adım idi. Onun sofra~ında bu- ter Moore d, Jıpanya kraliçeıine 100,000 
lunma1ıı, onunla bit yemek yimek, ~öhret dolar, madam Karusu'ya 25,000 ve üveii 
kazanmaia Ufi idi. Biı çok kimseler böyle kızına ..yalnız 1000 dolar bırakaıak fevat 

etmişti. Fakat Moore' un 
yerine getirilemedi. Çünkü bıraktığı mali• 
kinenin bu parayı getirmediği ileri sürü~ 

müı. ve eski İıpanya kraliçesine, yüzdl 
altmış tenzilata razı olmadızı takdirde bu 
paranın kendisine bırakılmasının sebeple• 
rini tahkika lüzum hasıl olacağı söyle-ımi~ 

ve kraliçe yalnız '40,000 dolar almağa re.• 

l • olmuştu. Fakat Madam Karusu ayni tek• 
bl kabul etmediiinden parasını tastamanj 

aldı. 

Miıter Moore'un yan servetini üveijl 
kYına bırakması lazım geldiği halde bunu 
yapmamasının aebebi, kızın yüzük iizct

riRde ıarar etmesi ve üveği hnba~ını $(3 ZC• 

te)erin diline dUıürerek darıltınası idi. 
Şeamet yine yüzükteydi 
Doroti de anaıı gibi sahneye İntisap 

etti ve büyük bir dansöz olarak şöhrel 

buldu. Fakat aüniln birinde Doroti bir ka· 
saya uiradı ve bir ayağını kaybederk dans 
etmekten mahrum oldu. Bunun da yüzük 
yüzünden ileri geldiğine süphe edilmedi. 

Fakat yüzüğün şeameti bu kadarla da 
kalmamış, onu iıtirdada çalışan avukatlar
dan biri de bir kazaya uğramış ve mesle
lini bırakmaia mecbur kalmıştı. 

Doroti' nin yüzüğü istirdat etmesinden 
sonra anasının bıraktığı bir takım borçlar 
yüzüğü tehdit etmeğe başladı. Alacaklıla· 

rın başında 15,000 dolar ev kira!<ı isteyen 
biri vardır. Diğer alacaklılar da dört erkek, 
üç kadından mürekkepti. 

Bunlar yuzugu satarak alacaklarına 

tahsil etmeyi ummaktadırlar. Fakat Doro· 
ti, buna razı olmamakta, aralarmdaki di· 
ditme hala devam e.\Qiektcdir. 



5. Huiran 

F ransada ilk Sosyalist 
kabine iş başında 
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Yeni Fransız 
Başbakanı ile 
Mülakat 

-, 
Bütün dünya ilim 
adamları 19 haziranı 
heyecanla bekliyorlar 

M. Blum'un bafka bir resmi 

Baıtarafı 1 inci sayfada) 
müdür alınmııtır. Bunların biri fenni araş
tırmalar, biri çocuklann ıelameti, biri sıh
hi işlerle me11ul olacaktır. 

M. Blum parlamento karş11ına çıkaı 
çıkmaz grevlere son vermek için amelenin 
haftalık mesaisini kırk saate indiren ve üc
retlerini arttıran kanun layihaları takdim 
edecek ve hunlar için müstaceliyet kararı 
alacaktır. 

Grev Büyiiyor 
Çünkü grev hareketi gittikçe yayılmak

ta ve Paristen Marsilyaya ve T uloz şehir· 
lerine kadar hulaşmıı bulunmaktadır. 

Grev, ameleden bir kısmının ücretleri· 
ni yükseltmeie muvaffak olmaları yüzün
den büyümüı ve geniılemit. Pariste umu
mi hayatı felce uğratan mahiyet almıştır. 
Grev yapan amelenin •yuı (500.000) 
kadardır, buz depolarında çalııan amele 
de greve iıtirak etmifler; süt depoları 
bomboş kalmııtır. Gaz amelesi de grev 
yaptıkları için saz kullanan aileler sıcak 
yemek yiyememişlerdir. Kahve ve otel a
mel~i de sreve hazırlanıyorlar. Matbaacı
lar, içki fabrikalarında çalıtan amele, de
rniryolu iıçileri peve iftirak fikrindedir
Jer. 

Bugüo 1razeteler, amelenin azlıiı yü

zünden çok az sayfalı nüıhalar çıkarabil· 
diler. Tabı adetleri de azdı. Satılabilen 
nüshalar elden ele seçiyordu. 

Yarın daha az aazete çıkacaktır. Se
bebi gazete ıatanların daha fazla ücret is
temeleridir. 

(BB§tarafı 1 inci sayfada) 

- Mümkünse ekselans... Yeni 
kabinenin Türkiye • Fransa müna
sebatında takip edeceği siyaseti 

öğrenmek istedik. 
Yeni Fransız başbakanı, bu sua

limize derhal şu cevabı verdı: 
- Yeni hükumet Türkiye-Fran 

sa arasında mevcut olan an'a
nevi dostluğu bütün kuvvetile 
daha ziyade takviye ve inkişaf 
ettirmeğe gayret edecektir. 

- Kabinenizin çehresi ve prog
ramı hakkında ne düşünüyorsu

nuz? 
- Kabinemin aza listesi bir hay

li uzuncadır. Fakat yegane yeni
liği a kadını ilk defa olarak kabi
neye almasıdır. Riyaseti, mesai 

arasındaki ahengi muhafazaya, ve 
mesaiyi ilerletmeğe ve hızlandır· 
mağa çalışır bir makam saydığım 
için üzerime baska bir is almadım. . . 
Siyasetimin en belli başlı esasları-
nı nu

0

tuklarımda anlatmıştım. Cu
martesi günü parlamento ile kar~ı
laşacağım ve programımı anlataca
ğım, yarın öğleye doğru da bir nu

tukla siyasi vaziyeti izaha çalışaca· 
ğım. 

- Boğazlar konferansı h"kkın
da düşiindüklerinizi sorabilir rnı
yiz ekselans .•• 

M. Blum, bu sualimize: 
- Şimdilik bu mülakat kafi de

ğil mi? cevabını verdi. 

Yeni başvekile muvaffakıyetler 
temenni ettik ve teşekkürle telefon 
başından ayrıldık. 

lantısına riyaset edecek ve hükumetin 
beyannamesini hazırlayacaktır. Kabine cu· 
martesi günü Cumhur Reisinin riyaseti al
tında toplanacak ve öğleden sonra parla
mento ile karşılaşacaktır. 

Saylavlar Kurulu bugün toplanarak Yeni büldimet, it bapna ıelir gelmez 
larııla§tığı hu meseleyi sür'atle halletmek 
için her feyİ yapacak ve meui hayatını!\ 
tabiile§me.ine ehemmiyet verecektir. Hü
lUınet her teYden önce inzibatın muhafa
zasına, kanunun aaygı ıörnıesine en büyük 
ehemmiyeti verecektir. 

Yeni Kabine Yarm Parlamento 
Huzuruna Çalayor 

M. Leon Blum, yarın labinenin ilk top· 

reis vekilliklerine bir komünist, iki sosyalist, 
bir Radikal sosyalist ve iki Sağ cenah men
subu intihap etmiştir. Sağ cenah partileri 
namzet göstermekten imtina etmi~ olduk
larından bu iki meb'us muarızlarının reyile 
seçilmiştir. Binaenaleyh bunlar reiı vekil
liklerini kabul etmiyeceklerinden bunların 
yerine başkalarının intihap edilmesi muh· 

temeldir. 

Kızılay haftası 
K~zılay hahası münasebetiyle dün 

de Üsküdar kaza fubeai tarafından 
Doğancılar parkında bir eğlenti tertip 
edilmiştir. Park b~tan atağı Kızılay 
bayraklariyle aüslenmİf akşama kadar 
parkta orkestra çalmıftır. 

lzmirdeki Raspotin 
mukallidi 

Bursada asri kaplıca ve 
eski kaplıca 

B ursada, yıllardanberi hazırlanan as· 

ri kaplıca merasimle açılmıı... Sa

hiplerine bereket, yıkananlara tifa dile • 
rim. 

O gün güneş asırlardanberi görülmemiş şekilde yüzde' 
yüz tutulacak ve bu hadise Türkiye, Yunanistan ve· 

Rusyadan en iyi şekilde görülecektir 

Günlük çalışmamın yorgunluğu arasın· 
da uyuttuğum bir hasret, bir sevinç u • 
yanıverir: Bursada on altı ile yirmi yaş a
rası dört çocukluk yılım geçmiştir. Ne za
man Bursaya gitsem arkamdan bir ayak 
sesi jşitir gibi olurum, çocukluğum arkam· 
dan koşuyormuş sanırım. 

Tam bugünlerde, imtihan 11raları, çıp· 
lak ayağımızda yemeni, sırtımızda bir min
tan, kultuğumuzda bir yıllık göznuru ile dol 
muş nota defterleri ve kitaplar, ya Teme • 
niyenin taze çimen kokan sırtlarına, ya da 
yeşillik dut ağaçladle gölgele~miş sessiz 
köşesine çekilirdik. Sınıkmız otuz çocuk 
idi. Ve her İmtihandan sonra hep birden 
kaplıcalara giderdik; onların içinde de Es
ki Kaplıcayı tercih ederdik: Havuzu çok 
büyük olduğu için. Bu havuza kaynak şifalı 
sular bir aslan ağzından dökiilür. Yepyeni, 
modern bir kaplıcanın tarıhi başlarken 

Bursanın en eski kaplıcasından bahset -
mek istiyorum: 
Eski kaplıca miladın 84 üncü yılında Bur
sada vali bulunan meşhur müverrih Genç 
Plin tarafından yaptırılmıştır. Bilahare, on 
ı>ltıncı asırda 15 1 1 de Türkler tarafından 
da, orta!tl şadırvanlı, etrafında soyunma 
daireleri bulunan geniş bir kısım ilave edil
miştir. 

19 haziran Cuma günü a11rlardanberi J Ruslar küsufun aörüleceği nokta uze· 
görülmeyen bir hadise olacak ve aüneş rinde 25 tane hey' et seferber etmi lerdir. 
yüzde yüz tutulacaktır. Günetin tamamen Arnerikadan, Japonyadan, İngilıt'reden, 
tutulması bilhassa Türkiyede , e Rusyada Fransadan, Çekoslovakya ve Lclıistandan 
iyi görülecektir. gelen hey' etlerle rekabete giren, Rus hey-

19 haziranda kürei arz ile aüneşin ara- etııinaılan bu münasebetle ilmi kl\biliy,.t· 
sına girecek olan ayın husule getireceği ka- !erini de dünyaya tanıtmak fırsatını kaç1T• 
ranlık Yunanistandan başlayarak, Anado- mamıı bulunacaklardır. Bir takım tayya
)uyu geçecek, Sovyet Rusyaya Tuafse reler, hafif, tetkik aletleriye techiz ed le
mıntakasına dahil olacak, şimalt Kafkas- rek, su buharının, tozun bulunmadığı yer• 
]arı, Volga nehri mansabını, geçtikten lere çıkarak resimler alacaklardır. 
ıonra, Omsk ve Tomsk üzerinden Sibirya- Bütün bu hazırlıklar iki dakikayı biraz 
da Krosdna Jarsk ve Baykal gölünü hudut- geçen bir zaman için yapılmaktadır. Ufak 
lan içine alarak Japon denizine ulaşacak, serseri bir bulut milyonlar sarfedilerek ya• 
ve Hokkaido Japon adasını da kararttıktan pılan bu hazırlıkları hiç işe yaramaz bit 
sonra Büyük Okyanusta kaybolacalctır. hale koyabileceği için, bütün hey' et inas• 

Bizde ve Yunanistanda bu küeuf, yal- ların ve bu işle alakadar olanların kalbi 
nız sabahleyin ve kısa bir müddet için gÖ· titremektedir. 
rülecektir. • Küsuf Münasebetiyle Neler 

Küsufu külliyi Rusyada Kraıno Jarsk Tetkik Edilecek? 
ile Baykal gölü arasındaki mıntakada en i· Küsuf münasebetiyle tetkik edilecdı 
yi şekilde tetkik etmek kabil olacak, ora· mevzulardan biri ve belki de en mühimi 
daki küsuf tam 15 1 saniye devam edecek- Einstein'in Relativite nazariyesinin naza· 
tir. Güneı ufuktan 5 7 derece yükselmiı o- ri sahadan tecrübe .. hasına iıal edilmesi-

Bizans tarihinde derin akisler bırakmıt 
olan İmparatoriçe Teodora miladın 525 
yılında 4000 ki§ilik bir maiyetle Bursayı 
ziyaret ettiği zaman bilhaaea bu kaplıcada 
zevkü ıafa sürmüştü. 

Bizans devrinde Bursa kaplıcaları bir 
eğlence yeri olarak meşhurdu. Türklerin 
malı olduktan sonra ayni kıymet ve şöh • 
retini bir •4kaphca ed4biyatrn yaratacak 
kadar muhafaza etmişti: 

lacak \'e dünyanın &Üneş görmeyen kısmi• 
nın geni~liği de 132 kilometre tutacaktır. 

dir. Einstein°e nazaran güneşe teması olan 
yıldız şuaları 1, 8 nisbetinde bir inhiraf 
yapmaktadır. Buna binaen yıldızların ha-; 
kiki mevkiini tayin etmek istediğimiz za
man bu 1 ,8 lik inhirafı da hesaba katma
mız lazım gelmektedir. Güneşle ~ıldızların 
İrtibatı da ancak bir küsufu külli olduğu 

Evliya Çelebi: 
Sanarsın baiı cennettir, 
Edime, Buraa, İstanbul, 
Güzellerle müzeyyendir, 
Edirne, Buraa, İstanbul 

Birinin Tunca suyunda, 
Birinin kaplıcaaında, 
Birinin Kumkapusunda, 
Deniz melekleri oynar •• 
Diyor. 
Doktor Bay Osman Şevki ise ı(Bursa ve 

Uludai rehberi» nde ıunları toplamış: 
Umif Çelebi: 
Periler Kanıdır kapJuca namı, 
HUnıalar aaydının lerbunde damı. 
Her pn olur hurü mehriilarla mahpr 

(kapluca 
Hak budur kim havzu cennetten mu • 

( savver kılınca 
Arif: 
Girenler içinde lıalur, 
Suyun dökünae can bulur, 
Nicelere derman olur, 
Kaplucası Bunanın. 

Çelebi Mehmet: 
Naıehan ben bu eke kadre İrup kap

~loskova ve Kiyefte ay aüne~in ancak 
onda sekizini örtebilecektir. Leninarad ve 
Minsk' de güneşin onda yedisi kapalı kala
caktır. 

Küsufnn külli olması, uıun sürerek ge· 
niı bir -ha üzerinde tetkik edilme•İ, çok zaman sörülebileceiinden bu nazariyenin 
nadir aörülen hallerdendir. doğru olup olmadıiı da ancak böyle bir 

Bunun içindir .ki, dünyanın her tarafın- zamanda anlaıılabilecektir. 
dan bir çok ilmi hey" etler, gerek Rusyaya ikinci mesele, güneıi ihata eden ve 
ıerek memleketimize, Japonya ve Yuna- Chromoıphere namını verdiiimiz .kısımd~ 
niıtana akın etmektedirler. Bu hadise yal- ki kalsiyum, Strontion gibi maddelerin 
oı:ı, hey· etıinasları deiil, ayni zamanda, güneıte mevcut olan büyük cazibeye ral• 
coarafyacıları, fizikcileri de alakadar et- men güneıin etrafında döndükleri halde, 
mektedir. güneııin üıtüne düıroemelerini temin ede• 

Küsufu tetkik için Sovyet Rusyada kuvvetin menıeini tetkiktir. 
1934 seneıinden beri hazırlık yapılmakta- Şu ufak yaZJda 19 haziran cuma gün{{ 
dır. ilim Akademiıinin nezareti altında tetkik edilecek mevzuların ancak bir kıs. 
bir komisyon teıkil edilmiı. ve hu hadise· mına temas ctmiı bulunuyoruz. İlim hey
nin eksikıiz tetkik edilebilmesi için her tür- etleri yaptıkları tetkiklerden mühim neti· 
lü tedbirler alınmıı, hiç bir ıey ihmal edil- ccler çıkaracalclannı ümit etmektedirler. 
memiştir. Büyük fabrikalar eureti huıuai- Merakla beklenen o gün için her türlü 
yede telescope'ler in,a etmişler, sırf bu tertibat alınmış, ve asırlar zarfında nadi· 
hadiseyi fotoirafa almak için, ilmi tetkik- ren tekerrür eden bu hadisenin inceden in
lerden sonra yapılan, yeni yeni objcctifler ceye tetkik edilmesi için hiç bir f edalcar~ 
İmal edilmiştir. lıktan çekinil:nemiıtir. 

Memleket iktisadi yatına 
ihracatçılar 

kasdeden 

Kızılay Üsküdar tubc8i azaları tara
fından müteaddit konferanslar veril • 
miştir. Bugün de Üsküdarda, hafta 
münasebetiyle zengin programlı bir 
merasim yapı]acaktır • 

lzmir, 4 (Hususi) - Köy köy dola· 
şarak biiyü yapan Raspotin mukalli.di M~· 
tafa hakkındaki tahkikat genişledıkçe bır 
çok çirkin işler meydana çıkmaktad~r. 
Mustafa 70 yaşında bir adamdır. lzmır· 
de lkiçeşmelikte Camgöz sokağında ~Ü· 
çük bir evde oturmaktadır. Yaz, kış koy- Bir aümütden yapılu aervu hiraman 
!eri dolaşarak saf insanları kandırmakta: (gördüm. 

( lucada 

... (Baparalı ~ ~ci ~~Y~~da) w 'bozmaktan başka bir işe yaramıyor. 
Üzum rekoltesmın ustun oldugu Türk bağcısının zararına olan bu vazi

senelerde faydalı bir tedbir sayılan a· yetler Alman alıcısını da şüphede bı • 
liverecilik sırf idaresizlik yüzünden rakmakta ve memnun etmemektedir. 

Evvelki akşam hafta münasebetiyle 
Beyazıt ~ubesinde de tezahürat yapıl
mıştır. Bu merasimde fUbe reisi Ka
zım bir konferans vermittir. 

Dün akpm da Kızı1ay Çarşi nahi -
yeıi Alayki:ifkünde bir müsamere ver
rni~tir. Bu akşam da Kurnkapı ve Kü
çükpazarda toplantılar yapılacaktır. 

Bir neşriyat davası 
Doktor Hikmet Kıvılcımın «fmper

yalizm ve yahut Geberen Kapitalizmn 
isimli kitabı komünistliğe tahrik mahi
yetinde görüldüğünden, muharririn 
bu suçtan duruşmasına dün ağır ceza 
mahkemesinde gizli olarak devam edil
miştir. 

ltalyanlar ve Habeş çocukları 
Roma, 4 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 

Müstemleke başkanı Habeş çocuk -
1arını evlat edinmek ieteyen bazı hal -
yanların bu talebini umumf mahiyette 

~beplerden tlôlayı teildetıiıiftlr. 

paralarını alarak biiyü ve ufürükcülükle ge· Reıad Ekrem Koçu 

Çinmektedir. Not: Bursa kaplıcaları hakkında mlu-r kö-Mustafa Kemalpaşanın Ahmet ı mat almak istiyenlere doktor Osman Şev-
yüne gidince orada, hastalık neticesind.e kinin Bursa ve Uludağ rehberi tavsiye olu
dili tutulan Hatice isminde 22 yaşında bır nur. 
kızla karşılaşmıştır. Haticenin annesi Ra- -------------
tide, kızının dilinin açılması için dokto.rıa- Bir otobüs kanala düştü 
ra ha• vurduiu bir sırada yapılan tavıııye· K 

" ·· .. Londra, ~ (A.A.) - ahire ile Za-
lere uyarak bu Mustafa ile g~rüımuştur: 

Mustafa Raşide ile pazarlıga gırışmış, gazig arasında bir otobüs bir ağaca 
nefesle kızının dilini açacaiını iddia ede· çarparak kanala yuvarlanmış ve dört 
rek 150 liraya Haticenin dilini ve talihini Mısırlı ölmiiştür. ikisi devlet memuru 

açmayı kabul etmiş, ve zaval1ı saf kadın· olmak üzere dört kifİ ağır surette ya
cağızı kandırmı§tır. Pazarlık mucibince bu 
paranın elli lirası peşin verilecektir. 

Raşide evindeki erzakını ve arpaları
nı satarak eline elli lira geçirince derhal 
İzmire gelmiş; İkiçeşmeliktelci evinde Mus
tafayı bularak paraları teslim etmiştir. 

ralanmıştır. -·························································· .. zımdan, ne de Mustafadan bir haber yok-
tu. Merak ediyordum. Fakat hatırıma kö
tü bir ihtimal gelmi~ deiildi. Bir aralık 
üstteki kata çıkarak tahta aralılclarından 

odayı gözetlemeğe başladım. Bir de ne 
Mustafa kendi evinde Haticeyi annesinden göreyim .•.. 
teslim aldıktan sonra Üst katta bir odaya Aklım başımdan gitti. Feryada ve ka-
kapamış ve nefes işinin kuvvetli olması i- pıyı yumruklamağa başladım, Muıtafa e· 
çin de kat'iyyen rahatsız edilmemesini şart )inde tabancasiyle odadan çıktı. Atma bin

koımuştur. diği gibi kaçmaia başladı, ben de lcarako-
Hadisenin bundan sonraki kısmı Ra~i- la muracaat ettim. 

denin iddiasına atfen ve kendi ağzından Zabıta bu adamı yakalamıt; Muaıafa 
..nyfe tesbit edilmiftir: · · f · • 
y- .~ürmünü ı&na etmııtar. 

- Ar,tlan 8Htler a~riii halde 'fte \i-

üzüm~ bi~ spekülasyon maddesi hali- Alıcılar fiyatlarda istikrar ıstıyor-
ne get~rm~ş bulunuyor. lar. Onları korkutan fiyat yiiksekliği 

lzmır pıyasasında yapılan satışlar değil; fiyatlarda ahenksizliktir.>' 
hakkındaki İntiba çok kötüdür. Berlindeki resmi Türk müessesele-

Almanyadaki Türk Ticaret Odası rinin bu raporuna rağmen fiyat düş • 
ve Türkofis şubesi tarafından yapılan künlüğü devam etmektedir. Bu haft~ 
satışlar hakkında bir rapor hazırlan • Berline lzmir ihracatçılarının yaptık • 
mış, alakadarlara gönderilmiştir. lan tekJifler şunlardır: 

Bu raporda fU kaytlar vardır: 7 numara ] 2,50, sekiz numara ] :l, 
<cBazı fzmirli Türk ihracat firma la- dokuz numara 1 :i,f>(), on numara 16. 

rının daha şimdiden fiyatlarla oyna· on bir numara 18 Türk lirasıdır. Bu 
malan Hamburg ve Berlin piyasala • fiyatlar Eylul ayı teslimi, ) 00 kilosu 

rında müsait bir tesir yapmış sayıla • sif Hamburg hesabiyledir. Bu hafta en 
maz. 9::l(j üzüm mahsulü rekoltesin • büyük satışlar 8 numaralı üzümler üze· 
den mühim mukaveleler yapılnıı,ştır. rinedir. 

Yeni rekoltenin fiyatlarını kırmak ü- Daha şayanı dikkat bir nokta da 9 
zere ihracatçı firmaların hareketi Al • numara üzümler üzerine Berlin pi) n • 

man piyasalarında tasvip edilmemek • sasına yapılan teklifl~rle Hamhurga 
tedir. yapılan teklifler arasında 100 kilosun· 

e<Modası geçmiş ticaret usullerini daO. 7.) lira gibi büyük bir fnrk kayd-

tatbik ederek fazla satış yapabilmek edilişidir. Bu fark, tüccarların biribir .. 

sevdasına kendilerini kaptıranlar, mu- ]erini atlatmaları için yapılan ayrı ma· 
vaffakıyet sırrını fiyatları kırmakta hiyetteki tekliflerden ileri gelmiş ve bu 

arıyorlar. Bu hareketleri beynelmilel yüzden Hamburgta bir çekinme hasıl 
bir piyaaada üzüm Atıtının ahengini olmuftur. 
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KAN AZ' 

·------ Son Postanın Edebi Tefrikası: 7 
Gavur Cemal hoca elini kaldırıp Nu

ri ustanın sözünü kesti: 
- Evvela, dedi, bugün perşembe. 

Bunu böylece tesbit edelim. Sonra sen 
işi sırasile anlat. iyi mi ettin, kötü mü, 
münakaşasını yaparız. 

Bir duvarı; tahta döşemeden oyma
h, nakı,şlı harap tavana kadar; kitap, 
gazete ve kağıt yığınlarıyla örtülmüş ö
teki duvarının dibinde çarşafsız bir yer 
yatağı duran bir odadaydılar. Burası 
Gavur Cemal hocaya babasından kal-

nin altında beyaz, küçük bir el uzandı. 
Bir anahtar tutuyor. Anama baktım. 
Anam anahtarı Gülizarın elinden aldı. 
Bana verdi. 

Altında ağlıyan gözlerle yer yer ıs
lanmış siyah peçeden henüz dayak ye
miş bir çocuk sesi gddi: 

- Bu, odanın anahtarı. Sokak ka-
pısınmkini alamadım. 

Siyah peçeye bakmadan cevap ver • 
dim: 

mış eski bir yalının oturabilinecek ve - Zarar yok, dedim, bir çilingir ge-
oturulan biricik odasıydı. Gavur Ce- tirtir açtırırız sokak kapısını. 
mal hoca bu odada tek başına yaşıyor. Neyse lafı uzatmıyayım hocam. La.
Pencereler denizin iki metre üstünde- zım gelen işleri gördük. Medreseli 
dir. Boğaziçinin meşhur akıntıların - mahallede kolağalığından mütekait bir 
dan biri bu pencerenin altından ge - doktor vardır. Onu da çağırdım. Mu-
çer. ayine etti ölüyü: «Sekteyi kalpten» 
-. Anlatayım hocam 1 dedi. 
Nuri usta pencerelerden birinin için-

Evin bir sandık 
de oturuyordu. b" K"l" l halı b"l "kl 

Y k K d 1 ıh. l ıt pazarı. ı ım er, ı ar, ı ezı er; 
ata ta, un ura arını ve e ıse e- .. A . . 

· · k d · .. .. , kupder, saatler, karı kadım nargıleler-
rını çı arma an sırt ustu uzanmış oıan 1 ed f k k 1 l b.l z·· 
C A C "l ·· 1 b. d - ld U e s e a ma tava ar ı e var. u -avur ema şoy e ır ogru u. s· w h" l · 

k 1 k k l 
.. .. .. . . beyde hanımın aldıgı re ın er senın an-

tanın aran ı ta a an yuzunu ıyıce _ . 
·· · H lb k" C Al" b" h lıyacagm. Koca karı bır de defter tut -

goremıyor. a u ı ema ın ır uyu . b" bakk l d ft 
d .. .. .. .. l . . . . . .. mll§ hocam. Sarı, pıı ır a e e-

var ır, yuzunu ve goz ermın ıçım go- . K 
d•w • b' · 1 k rı. Ama, muntazam tutulmuş. arga-

reme ıgı ar ınsan a omwamaz. k b k .. ·· l"" ı· h f 
U d d

. h ·. k l · l cı urgacı , ustun u, esre ı, mus a 
- sta, e ı, şu asır ıs em eyı a .b. b" K" d 1 

d k Y
.. .. .. .. . yazısı gı ı ır yazı. ım en ne a mış, 

a arşıma geç. uzunu goremıyo - f . k k. k d ··d · k. 
1 k k d 1

. • aız aç para, ım ne a ar o emış, ı-

rum. şı ar a an ge ıyor. . h" . · ·ı · k h · l· 
U t · · · d k lk H mm re ım gen ven mıyece , epsı La-s a pencerenın ıçın en a tı. a- I 
• k 1 • 1 c Aı• k yıt 1• sır ıs em eyı a ıp ema ın arşısına o-

turdu: Hele hocam, rehinler arasında bir 
- Şimdi yüzümü iyice görebiliyor- marangoz rendesi vardı, görünce, bir 

sun ya! dedi. Kör gözüm hoşuna gidi- çocuk ölüsü görmüş iPbi ciğerim yan
yor mu? Sahi hocam, ben adam akıllı dı. Defteri karıştırdım. Buldum. Ma
ç irkin, gudubet sayılırım, değil mi? rangoz Şükrü adında biri üç mecidiye 

Cemal büyük bir ciddiyetle cevap borç almış Zübeydeden, rehin diye 
verdi: rendesini vermiş. Dört ay birer çeyrek 

• faizi ödemiş. Sonra, defterde faiz ha-- Ne diye gudubet olacakmışsın l 
Aslan gibi delikanlısın be usta. Hele nesi boş. Marangoz ,Şükrünün rehini 
benim yanımda Adonis gibisin valla _ Zübeyde hanımın demirbaşı arasında 
hi. Bu herif te kim oluyor? diye mi gösteriliyor. 
merak ettin? Hele sen anlat. İyi mi et- Her ne hal ise, defteri muhtara tes-
mişsin, kötü mü~ Bir kavgasını yapa- lim ettik. «Rehinleri yerlerine verir ı 
lım bu işin. Ben de sana Adonisi an • tahsilatı yaparsın» ded~k... Cenaze 
latırım. kaldırıldı . » 

- Anlatayım, hocam. Bugün per· (Arkası var) 

şembe olduğuna göre pazartesi sabahı, Bir Düzeltme - Dünkü tefrikıımmn en ba

yani üç gün önce, erkenden aşağı, şında bazı tashih hataları vardı. Onları şoy-

mutfağa indim. Ateş yakıyorum. lece düzeltiriz. 
Anam biraz hasta. Odadan çıkma- eÖiüm de do~uş gibi, başsız ve sonsuz. te-

k Y k d t kl t l mtınnn birliği halinde, durmaksızın de~:- l 
sı yasa . u ar a ya a an op uyor. . 
B·ı· . h . . .. w •• l şıp akan maddenin, yani bizim dışımızda bl-

ı ırsın uyunu, ev ışı gormege oy e a- b ,.
1 

d 
1 1 

• k 
1 . ze a., anma an var o an vnr ıgm, emm 

lışmış ki zincirlerini zevkle taşıyan bır terakumlerden sonra, sıçnyarnk, başka bir 

esir haline gelmiş. Her ne hal ise. Bir- keyfiyete geçişidir. ölümü ve doğuşu .. • 
den, telaşlı telaşlı sokak kapısı çalındı. 
Çıngırak taşlıkta bir ötüyor. çıldırmış 
gibi. Ben de geceliklenim. Öylece koş
tum kapıya. Açtım. Bir de ne göre -
yim? Gülizar. Zangır zangır titriy{)l'. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Cum 

(*) < Buyrun ı> dedik. Yukarı anama seslen-, 
dim. Geldi. Karşıladı. Bizim cumbalı 

odaya kapandılar. Ben de bir merak. Kayısı kürü 
Böyle sabah karanlığı yine ne geldi 
kadının başına? Annem seslendi: 

- Az odaya gel oğlum, dedi. 
Pantalonu geçirdim. Girdim odaya. 

Gülizar, köşedeki sedirin üstünde ba
şını kabuğuna sokmuş bir kaplumba
ğa yavrusu gibi. Ben içeri girmeden 
önce peçesını indirmiş. Peçesinin al 
tında ağlıyor. Boğulacak gibi ... Hıç -
kırıyor ... 

Anam bana oturmamı işaret etti. O
turdum. Gülizara döndü: 

- Nuri senin ağabeyin sayılır kı • 
zım ,dedi. Sıkılma. 

Sonra yine bana döndü: 
- Allah rahmet eylesin, dedi, Zü

beyde -hanım dün gece sizlere ömür ... 
Ölümlü dünya bu. Hepimizin sırası 

gelecek. 
Pe ·rnin altında hıçkırıklar dayanıl

maz bir hale geldiler. Anam artlk bir 
ona bir bana söz yetiştiriyor: 

- Kendini kahretme kızım ... Sen 
hemen git muhtarı, imamı filan bul 
Nuri. . . Ağabeyin cenazeyi kaldırtır 
kızım ... Aman Nuri oğlum mukayyet 
ol. Evin içi rehin eşyalarla doludur. 

Kalktım. 

Cülizarın siyah, bol çarşaf pelerini-

Uzun müddet hazım bozukluğuhdan 
ve ayni zamanda kabızlıktan ve muan
nit baş ağrılarından ıztırap çeken bir 
hasta müracaat etti. Meyvalara karşı 

hususi bir isteltaizliii vardı. Her sab h 
çay içtiğini, günde bir kaç defa büyük 
bir fincanla kahve tiryakiliği yaptığım 

anlatıyordu. Bu hastamın hazım za -
manlarında kahve ve çay gibi fazla 
kanı kamçılayıcı ve ifraz guddelerinin 
faaliyetini tenkis eden münebbihlcri 
terketmesini söyledim ve bunun yerine 
her sabah olmuı kayısıdan aç karnına 
7-6 tane yemesini. 

Ve her yemekte mutlak kayısı taze ve 
hafif komposto şekillerinde kullanma -
sını, haftada bir gün hiç yemek yeme-
den yalnız taze kayısı yemesini tavsi
ye ettim. 
Scnelerdenberi çektiği kabızlık geçti. 
Kahve ve çay, tütün itiyadını unuttu. 
Bu ku" vetli vitamin asabını da kuv-
vetlendirdi. Kanı değiıti ve pek çok 
fayda gördü. Aziz karilerim kayısı ye· 
yiniz ... 

( • ) Bu notlan ke.ip aakl yınız, ya

but bir albüme yaplfbrıp kolleluiyou 

)apınlL Sıkıntı umanmucda bu notlar 
bir doktor eibi imdadmı.za yetifebilir. 

.. SON POSTA Haiiran 5 , 
Hastalık, ölüm 
getiren far el eri 

ve pislik 
öldürünüz 

FAR 
Macun ve buğday şeklin·de olup bürük ve küçük her nevi Fareleri, 

Sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve her:hanii bir 
gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 

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

KIŞA BIRAKMA, YAZDAN AL! 

TÜRK 

HER SOBADA YANAN 
EN fj\ZLA ISITAN 

ANTRASiTiNi AL 

KIŞA BIRAKMA, YAZDAN AL! 

•• 
T RK 

MALTIZDA YANAN HER 
ÇABUK TUTUŞAN 

ANTRASiTiNi AL 

KIŞA BIRAKMA, YAZDAN AL! 

TÜRK 

ISGARALI HER OCAKTA YANAN 
EN AZ FtRA VEREN 

ANTRASiTiNi AL 

KIŞA BIRAKMA, YAZDAN AL! 

iatanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 
lstanbuld Sirkecide Yeni handa zahi· 

re tuccarı Çerkc lcoly Ahmet ve şurekası 
şirketinde lbrahim Hakkıya: 

Zchrıı.nın Sultan Ahmet beşinci sulh 
hukuk mahkemesinde ikame ve istihsal 
eylediği 20 nisan 9 36 tarihli ve karar 2 46 
numaralı ilam ile 19 haziran 9 36 tarihin
den itibaren &)'d 2 5 fıra nafakanın tah,i
linc karar verilmi§ ve ilamı mezkur infaa 
için daireye verılerek tarnf ınıza tebliği 

muktezi icra emri mahalli ikametgi.hımzın 
meçhul bulunma11 hasebile on beş gün 

müddetle ilanen tebligat ifasına krnar ve· 
rilmiş olduiundan bu müddet içinde nafa
ka bedelini daireye getirmeniz ve mal be· 
yanı vermeniz lazımdır. Parayı teslimi 
ı.-czne etmediğiniz takdirde cebri icra ile 
tahsıli cihetine gidileceği gibi mal beya
nında bulunmadı~ınız takdirde icra ve 
infaz kanununun 337 inci madde.,ine tev
fik n keyfiyet tetkik merciinc bildirileceği 
icra emri tebliği makamımı. kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. (647) 

Doktor Hafız Cemal 
Dah liye mütthıısıııı 

Pazardan ın ada hergün 3 - 6 
Uivauvalu 1118) No. Telefon: 22398 

- PERTEV 
DİŞ MACUNU 

' 
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10 Sayfa 

" Son Posta n nın tefrlkaaı ı 100 Yazan A. R. 

Nasır Mebhôt Cemili bir defa daha 
huzuruna çağırıp görüşmüştü 

Riza, endişe ile içini çekmiş: kine doyulmıyan bir musiki gibi ge· 
- Acaba, şu işe teşebbüs etsem fiyordu. 

nıi L Siz, burada bekliyebilir misiniz}. Ara sıra, derin derin içini çekiyor: 
Demi11ti ... Ve bunu söylerken seti- - Hayat .. ne tatlı şey ..• Tabiat, ne 

ne, yalvarır gibi bir yumujfaklık vw • güzel.. . Hele insanın kalbini, tatlı bir 
mişti. ıztırap ile sızlatan bir aşk da olursa ..• 

Meliha, nazl;,nır gibi bir hal almıt • Nasıl öleceğiz?. Bu hayatı nasıl terk 
tı : edip gideceğiz. 

- Biz, bir an evvel San'aya varmak Diye düşünüyordu). 
ve orada düğünümüzü yapmak istiyo- Birdenbire, zindanın demir kapısı 
ruE. Nasıl bekleyebiliriz} .. Hem bu - gıcırdaya gıcırdaya açılmıştı. Yarı çıp-
rada .. dağ başında... lak bir Yam'h kapının önünde durarak 

Riza, yalvarmaya başlamıştı: sert bir sesle: 
- Çok değil. .. Yalnız bu gece .. .Is- -Cemil efendi .. YW Cemil efen-

terseniz, ben size yiyecek, üstünüze di. 
örtecek şeyler de getiririm. Buraaı, Diye bağırmJ§tı. 
kuytu bir köşedir. Sizi, hiç kimse gör- Cemil, yerinden kalkmı, .. ayağını 
mez. Bu geceyi burada geçirin. Saba- kıracak gibi sızlatan zenciri kavramış; 
ha kadar, ben ne yapar yapar onu ka- kapıya doğru ilerlemeye batlamıştı. 
çırırım. Yarın. hep beraber gideriz. De- Yamlı, sabırsızlık gösteriyor: 
fineyi yerinden çıkarırız. Aramızda - Çabuk .. çabuk gel ... Efendimiz 
taksim ederiz. Ondan sonra da. . .. seni görmek istiyor . . . Seni onun hu -

- Ala.. hiç fena bir fikir delil. · · zuruna götüreceğim. Eğer af olur -
Yalnız şu var. Remmali oradan nasıl san, müjdemi isterim. Şayet, efendimiz 

• kaçıracaksın? . . katline emir serirse, sırtındaki elbise-
- Şimdi, hiç bir şey bilmiyorum. leri bana vasiyet et. Sana, Fatiha oku

Kaleye gideceğim. Bir kolayını bulma- rum. Hiç olmazsa imansız ölmezsin. 
ya çalışacağım. Diye söyleniyordu. 

- Öyle ise, dur. Ben sana biraz yar- Cemil, kapıdan çıkar çıkmaz, elle • 
dım edeyim. rinde kısa mızraklar bulunan iki Yam-

- Nasıl?.. lı ile karşılaşmıştı. Bunlar. Cemilin 
- Sen bana, cevap ver ... Siz:, mah- kollarına girm~ler; onu karanhk deh-

busların zindanlarına serbestçe girip !izlere doğru sürüklemeye baflamıf • 
çıkabilir misiniz? .. lardı. 

- Her zaman değil.. ancak yiye • Zencir sakırtıları, dehlizlerin dönüm 

SON POSTA 

BULMACA 

Soldan ıaja: 
1 - Çocuk yemeji, vahıi. 2 - Ha • 

marlarda su dolan mermer yerler, ahir. 
3 - Yahudi ismi, nota, üst değil. 4 -
Felaketin en büyüğü, çöl beygiri. 5 - Er
!les, kanlı canlı. 6 - Tıp alemi. 7 - Bir 
ees, kanlı canlı. 8 - Bir yerden açılan ıey. 
9 - Küçücük asker, toprağı kazarız. 1 O -
Karda belli olur, ötürü. 1 1 - Akdenizde 
bir devlet, bir Fransız iımi. 

Yukarıdan afaiıya: 

1 - Kadın entarisinin ucu. 2 - İstan· 
bulda bir semt, Üzerimizde yaşamak isti • 
yen hayvan. 3 - Affedilmiı, yine mana
sına gelir. 4 - Refik. S - Mefulübih. 
6 - Arının yaptığı, büyük baba, bir Ç 
ilavcsile başımızın kılı olur. 7 - İsim, 

kahvenin dibine çöken. 8 - Nota, baba, 
nota, sız manasına ıellr. 9 - Aferin, bü
yük. 1 O - Koı;ucu, çocuk doğurtan. 1 1 -
Kabul etmemek, nota. 

Dünkü Bulmacanan Halli: 
Soldan saia: 
1 - Merdiven, ki. 2 - Ulu, nazari. 

~ - Hibe, tan, re. 6 - Aman, ezan . .5 -
ifna, az. 6 - İn, ish. 7 - Hafta. 8 -
Ana, im, ak. 9 - Alan. re, mi. 1 O -
Asır. 1 1 - Mutat, Ece, 

Yukarıdan af&iıya: 

1 - Muharebe, em. 2 - Elim. 3 - Ru
ba, imalat. 4 - Enin, na, 5 - On, ka -
nat. 6 - Vatani. 7 - Eza, aspirin. 8 -
Nane, kamer. 9 - Zaaf. 1 O - Kiraz, celc ve içecek götürdüğümüz zaman. yerlerinda' korkunç akisler yapıyor; 

- Pek ala .. şimdi ben sana, bir ro- kayaların kovuklarında yuva yapmıf tam. En, bakiye,_. - ---
velver, bir törpü vereyim. Yolda bel- olan yarasalar, acı acı haykırışarak ka- Fecı• bı•r k __ a_z_a __ _ 
Jıi lazım olur diye, yanımıza almıf - çıf\lıyordu. 
tım. Rütubetten basamaklan sabun gibi 

- f§te, bak tam yerinde lazım ol- kayan bir ikl merdivenden çıkmışlar; 
du. Nasır Mebhıltun dairesine airmi~ler • 

- Sana, bu rovelverle törpüyii tea-- di. 
Ilın edeyim .. . Remmalin sana emniyet Nasır MebhUtun kapısının önünde
oöebilmesi için de küçük bir kağıt ve- ki köleler, kapının metıin perdesini 
reyim. Yemek götürmeğe gittiğin za- kaldırmışlar; Cemilin geçmesi için yol 
man bunları kendisine teslim et ... O, açmışlardı .. . Nasır Mebhtlt, yine o kö
ne yapar, yapar; ayağındaki zenciri şesinde sakin ve hareketsiz oturuyor; 
keser . Ondan sonra sen de bir kolayı- dudaklarındaki o sabit manah tebes -
nı bulursun, onu evvela zindandan, sümle gülümsiyordu. 

İplik makinesi bir kadının 
başını cascavlak bıraktı 
Y edikulede Kazlıçefmedeki iplik 

fabrikasında çalıfan Ahmet le.arısı 
Huriye iplik makineleri altından ma
suraları toplarken saçları sür'atle dö • 
nen iplik çarklarına takılmış ve kadı • 
nın bir anda kafa tasının derisi yüztil
müştür. Yaralı derhal Ermeni hastane· 
sine kaldırılmıştır . sonra da kale kapısından çıkarırsın. Cemil içeri girer girmez, ba~ile kö-

- Canım!.. o. kendini zencirden lelere hafif bir işaret etmit: kölelerle Kabotaj hatlarına sefer yapan 
kurtardıktan sonra, iş kolay ... Onu Yamlılar, onları yalnız bırakarak çe • 
hiç kimseye tanıtmadan, yarın sabah kilmi,lerdi. gemiler 
kale kapısından çıkarır: buraya geti • Cemilin gözleri nefret ve hiddetle 19:l3 tarihli ve 2239 numaralı De • 
rmm. Nasır Mebhlıta çevrilmitti. N&ıır Meb- nizyolları işletme kanunu mucibince 

Karar, verilmişti. .. Meliha; rovel • hiltun parlak, siyah, nafiz gözleri de, bir Hazirandan itibaren sür'ati 10 mil
verle eğeyi Riwya teslim etmekle be- Cemilin gözlerinin içine temerkilz et - den, gros tonilatosu 200den aşağı olan 
raber, bir kağıt üzerine şu kelimeleri mi~ti. Fakat, Cemilin gözlerindeki a- ve birinci sınıf kamaralarında ikiden 
yazmış; onu da Rizaya vermişti: eabi ve heyecanlı manaya mukabil, fazla yatak bulunan gemilerin kabotaj 

[Sana, pek yakındayım. Bu adama Nasır Mebhlıtun gözlerindeki bakış, hatlarımıza sefer yapmaları yasak e-
itlmat et. Seni bekliyorum. Dikkat ve tamamile sakin ve müsterihti. dilmi~tir . 
cesaret ... ] Bir kaç saniye sükfıt ile geçmİfltİ. Du Bütün hatlarda badema kanunun 

Meliha süklıtu, Nasır Mebhlıt ihlal etmişti. tayin ettiği vaS1fları taşıyan gemiler 
Riza bunları alır almaz, sarp kaya· (Arakaaı var) sefer edeceklerdir. Devlet DenizyoHa-

ların arasına sapmış.. inanılmıyacak · · · ' ·- rı idaresinin bütün gemileri bu vasıf. 
bir süratle ortadan kayboluvermifti. ların hepsini haizdir. 7 - 8 vapurun 10 * milden az sür'atli olduğu için bağlana

Meliha, Riza vasıtasile bu firar ter -
tibatını hazırlarken, Nasır Mebhutun 
kalesinde mühim bir hadise cereyan e· 
diyordu. 

Sabah olmuştu. Zindandaki mahbus
lardan bir kısmı alınmış, kalenin ağır 
ve angariye işlerini gördürmeğe götü
rülmüştü. Cemil. mazgal deliklerin • 
den birine oturmuştu. O dar delikten, 
hem dışarıdaki muhtqşem manzarayı 
seyrediyor, hem de düşünüyordu. 

O gece, garip ve karma karışık bir 
rüya görmüştü. Şimdi, derin derin dü
~ündüğü halde bir türlü bu rüyasını 

ıeçemiyordÜ .. . Fakat kendince bu rü
yadan mühim hükümler çıkarıyor; her 
halJe bir fevkaladelik karşısında bu -
lunduğunu hissediyordu. 

T abiat ; bugün ona bir harika gibi 
görünüyordu. Karşısında uzayıp gi -
den renk renk dağlar ; ilk güneş ziyası
nın ltında emsalsiz bir tablo zevki ve
riyo 'u. Kalenin temel taşlarını yala -
yıp çen ; köp;.ire köpüre kayalardan 
dö1 n ırmağın sesi, bugün ona, zev-

ÇOt< 
E TLI OLUR 

r: Cild ve zUhrevlye 
Hastulıklnn mUtehus ısı 

Dr. Ç i P R UT 
1 Beyofrlu, Rus sefarethaoeıi ıırruııoda Poıta 

solı:ağı lı.öşuıode Meymenet apıırtımıını . 

'9 Telefoıı : 43353 

cağı şeklindeki haber doğru değildir: 

Yalnız bazı vapurlarda birinci mevki 
kamaralarında üç yatak vardır. Bu ka
maralar tadil edilmektedir. 

Avcıların kongresi 
lıtanbul Avcılar Cemiyetinden: 
Senelik kongre ve idare heyeti seçi

mi pazar günü saat 17 de yapılacağın -
dan bi.itün azanın Bomontideki cemi
yet merkezine gelmeleri rica olunur. 

Müzede yeni bir salon 
lstanbul müzeleri başmüdürlüğü İs

tanbul Arkeoloji müzesinde bir para 
ve mücevherat salonu açmağı karar -
laştırmıştır. 

Salonda teşhir edilecek eşyala -
rın muhafazası için Avrupaya sipariş 
edilen madeni kutular gelmiştir. Tari
hi kıymeti olan ve bugün müzeler de -
posunda saklanan madalyelerin de bu 
salonda teşhiri düşünülmektedir. Bu
nun için de ayrıca Avrupaya dolaplar 
sipariş edilmiştir. 

/ Haziran 5 

il il 

Bir bahar sabahı kadar güzel! 
Çünkü herıeyden 
evvel günde iki defa 

Radyolin 
kullanarak dltlerlnln 
sağlamhğını ve göz 
kamattıran parlak· 

hğını kaz•ndı 

RADYOLiN 
BUtUn dit ve dit etlerl arazalar1nı giderdikten 
b••k•, •I•• kokueunu izale eder, •l••dekl 
mlkroblar1 temlzllyerek eıhhatln ve gUaellllln 
aynası olan •lzı bir konca gibi gUzelletUrlr 

il il 

Devlet Demiryolları ve Limanları lfletme Umum idaresi ilA11lar 
...-------------------------------------~--------------... Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 7/6/936 Pazar gününden~ her 
Pazar günü Haydarpata • Sapanca • Adapazarı • Haydarpap arumda .-inli 
katarları işleyecektir. 

Bu katarların kallat ft 'ftl1f saatlan ataiJ.da gösterilmiftir. Geadnd katar
ları için gidiş dönüt biletlerinin köpril Haydarpata ve Banliyö ~ 
gitelerinde~ evvelden alm•aaı mümkündür. Fazla izahat için bu cifelan 
müracaat edilmesi. 

Vapur Tren 

Köprü K. pa~a Sapanba Arif iye Ada ·ye, 
kalkış kallno kelklt kol kış 

(1) 6.25 8.SO 10.29 10.4S ıı.m 

(2) 8.00 8.30 11.40 11.55 11.16 
Tren Vapur 

Ada A.rltlye Sapanca H. paşa KOlatl 
• kalkış kalkıf kalkış kalkış vano 

(1) 15.53 16.15 16.37 20.28 20.4S 
(2) 17.00 17.23 17.47 21.13 21.48 
Not. (1) No. ile gösterilen katarlar yalnız 3 iincii mevki (2) No. ile ,&te 

rilen katarlar yalnız 1 inci Te 2 inci mevki vagonlarla t6'kil edilir. «.3002» 

DEBMO.JEN 
Derisi kuru, çatlak ve ııcv,.k olanlar bir tecrübeden sonra başka bir il&q nya 

krem kullanmalarına imkln kalmaz. ÇUnkU DERMOJEN yalnız krem delil. tam 
manasile cildin devasıdır. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, çatlaklar • .nllceler~ 
ustura yaraları, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, soğuktan, güneıten oildl ıımlba· 
Caza eder, ve deriye yeni caa verir. 40 kuruta her eczanede bulunur. 

1 l•t•nbul Beledly••I lllnları 1 .__ ______ _ 
Hepsine 719 lira 60 kurut kıymet tahmin olunan dütkünler m için 

lazım olan 9 kalem muhtelif cinı alar, edevatı !ıbbiye ile çocuk lılnzİ· 
leri ve bir mikroskop T• bir otoskop ve iki ıüt sağma aleti açlk ebllt
meye konmuıtur. Şartnamesi ve listeıi levazım müdürlüğünde ......... 
Eksiltemeye girmek iıtiyenler 54 liralık muvakkat teminat makhm 'ff

ya mektubile beraber IS haziran 936 pazarteıi günü saat 15 de dalaıt 

encümende bulunmalıdır. (2981) 

Sandalya ve Mobilyanın 
U hem güzelini aınınk için lstunbulda Rızapaşa yokuşunda Hem ucuzun . .J:-.ı_ 

66 N AS R l MOBİLYA mağazasını zıyaret euıw&. 

~-
0 

.. • AHMED FEVZi Tel. 23407 ~--
İstanbul Gümrükleri Satış işl(rİ Müdürlüğündem 

M. K. N. Ağırlığı Değeri Etyanın cinsi 

631 
728 

578 
577 

K. G. L. K. 

3026 00 665 72 

7856 00 432 08 

22 00 193 60 

35 500 86 98 

F esalali ayna camı 

Mensücat makinesi aksamı. 

Adi el çantası. 
Örme fanila kolluk. 

" 

564 266 00 598 50 Gramofon iğnesi 
Yukarıda yazılı eşyanın 10/6/935 G. saat 14 de Satış MüdürlUğUnde 

açık arttırma ile satılacaktır. i stekli erin yüzde yedi buçuk .. p~y ~~.:l~
rini yatırarak makbuz ve ıair evraLCile muayyen saatte MudurllilUDlU· 

ze gelmeleri ilan olunur. <l.:3.:0.:5.:1_» _______________ _ 

' 



5 Haziran 

En faydalı 

il 

1 
Çünkü her afnyı keserek 

ıif a ve neı' e aetirir 

.- «Radyolin» mleeae.elerinin manaf kbnyaıerleri tarafından hari
kalı bir tertiWe ha•ırlanan müstahzardır. Menıe' Te sebebi ne o

hana ol.wı biitiin airılarla aoiuk alıınhğından mütevellid rahat
...tıkları Mir'Mle seçirir, baıtahiı ıir.ya, ıstırabı ne,'eye çevirir. 

..---------------------------------------------· Kadıköy V•kıtlar DlrektörlUS)U lllnları 

Alemdağı Defneli suyu 

SON 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ağnları T E S K 1 N 
ve inle eder. 

En noş meyva usareıerue nazır
lanmıştır. Hazıni kolaylaştırır . 
Lıkıbazı izale eder. 

Kanı temizJiyetek vncude tazelik 
ve canlılık bahşeder • 

lNGlLlz KANZUK ECZANESl 

Sayfa 11 

1 

MECBURi T ASFiYE 
Galata, Karaköyde Poğaçacı sırasında kAin meşhur 

EKSELSYOR 
Kollektif Şirketi KA TII SURETTE T ASFIYE 
edilmekt~ o)dutundan mallannı EHEMMiYETLi 
TENZILA T ile lstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 
müsaadesile 5 HAZiRAN tarihinden itibaren ON 

BEŞ gün müddetle satışa arz ediyoruz. 

Fırsattan istifade Ediniz 
3306 Hazır elbise, pardesü, Manto, Çocuk elbisesi, ve saire 
mevzıt fiyatlardan çok eksiğe satılacaktır. Şu cetvelden bir 

fikir edebilirsiniz. 

No -
1 
3 
4 
9 

26 
50 

Cins eşya ----
Erkek kostiimü 
Erkek kostümü 
Erkek janr angle 
Prdesü gabardin 
Kostüm çocuk için 
Manto spor 

Mevzu fiyat -
13.-
20.-
25.-
22.-
10.-
20.-

Satllacak fiyat 

7.-
12.-
16.-
17.50 

4.50- 6.-
12.-

EKSELSYOR KOLLEKTIF ŞİRKETİ 
T ASFIYE MEMURLARI 

.1 M&teMrld ,...j müeueaah .mhiye mütehanıs etibbuı tarafından yapı· 
~ hikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticeai tanzim edilen.ra • 
parlula, ııhhl aularda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduiu (Koli • 
.... anurip liWyan) mikroplarla her türlü nıevaddı kimyeviye ve uzviye
dm tamamen Ari bulunduju IHJclirilen ve emNli anamda .. kuvvetli 
rtdioaklevilesi bulunan Alemdaiı Defneli auyu 10-Haziran-936 ıünün- , ___ B•e•yo•i•lu···'··'.•n•b•uJ--•' 

._ ltlLanın aiza. bir tarafı (ETkaf) diğer tarafı (Defneli) ibare.ini havi 
' '-h hueuai kul'f'lll mühürle mühürlü otuz litrelik küçük boy damaca • 
mh• IQ lluç1lk litrelik galon titeler derununda suculara verilmeie bqla
.....&.ter. Yubrda evMh hlkemiye, kimyeviye ve baktiriyolojik buaalan 
- Wlha .. a radioaktevitesinin fazlalıiı ile mütemayiz olan bu ıuyun ... 
fVwtiawlen emin Nahilmek için tifelerin üzerindeki vakfın husuıi kurtun 
........ Te z:mtbuma dikkat etmelerinisayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye 
.-nz (2965) 

.. PERLODENT.. dış macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira aöızın bilcümle seraitl sıhhiyesinl 
haiz olan bu macun df~leri çOrOmekten 
korur, dis etlerini kuvvetleııdirır. nefesi 
serinletir v• i"'~anın oörOnils efesini 
artırır. 

-·-A~ ve ~ . PEl1LOOENT·ı oC4ft, ilı~a.u 6u 
~ ~ ~ ~ ~.·nu:14 

SVECiA 
markıılı 

SÜT MAKINALARJNI 

kullanım yanılmaz . 

:TürK_;:lll!NJ/JD LTD. $Ti . 

İıtanbu) Asliye mahkemesi Birinci 

Hukuk Dairesinden: 
Hollantsc Bank Oni°ye merhun '4600 

adet İzmit sanayi ve ticaret T. A Ş. hiue 
senedi 2 inci artırma suretiyle 12/Hazİ· 
ran 936 Cuma günü A•t 10 ;le 12 ara· 
ıında İstanbul Menkul Kıymetler ve Kam
biyo borsasında satılacağı ilan olunur. 

(23515) 

Bırçok ıııuhtelı! markıt tıraş hı~·aklnrı vardır, fakat; 

MOND-EXTRA· 
bir tanedir ve (ROTBART) mamullltındandır. Her yerde satılır. ..-171 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

On sene ve daha fazla müddetten beri sahipleri tarafından aranı) • 

madıiından dolayı mevduatı koruma kanununun 17 inci maddesi mu

cibince Bankamıza Oımanlı Bankası Adana ıubesi tarafından devre • 

dilen ayniyatın cins ve miktarları a taiıda göıterilmiıtir. 
1 

lıbu ayniyat Bankamıza devredil dikleri tarihten itibaren iki ıene _, 
zarfında sahipleri Teya varisleri ta rafından evrakı müıbite ibrazı ı~ 

Bayan S A F j Y E tile idare merkezimiz veya ıubeleri mize müracaat edilerek alınmadık· 
p A N O R A M A )arı takdirde 2794sayılı Amortisman Nndıiı hakkındaki kanunun 4 

bahçainde ~-•' üncü maddesi mucibince Amortisman aandıiına intikal edeceği alaka· 

-----~--------- ' darlara ilin olunur. cc3087» 
Kayıp: 9 30 seneeinde Ankara Gedikli 

küçük zabit mektebinden aldığım 12 3 nu· 
maralı ıahadetname~ kaybettim. Y eni.i

ni alacağımdan hükmü yoktur. 
328 doiamhı: Ali Faik otlu 

Mebmet Kemal 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy Topçular caddeei No. 13 
········--································-----·······-·· 

S4n Po•ta .. tbaa•ı 
Nqrıyat Müdilrü: Selim Rqıp 

Sahipleri ı A. Ekrem. S. Ra8IP. H. UUi 

Tevdi Mudi Ayniyat nev'i 

tarihi Banka 

211/1 /936 Osmanlı Anahtaraız de -

Bankası mir kasa umuh • 

Adana teviyatı meçlıuln 

>• )) Muhtelif eıyayi 
havi bir Koli. 

)) )) Ev eıyaıını havi 

üç Koli. 
,, ,, Ev etyaıınt havi 

dört Koli. 

Sahibinin iımi Adresi MuhP l'"" men 

kı :ı: ı 1eti 

Mah. Riranian Meçhul 40 

L. Hirakoviç )) ıs 

Sahak Calakyan )) 25 

Manolis Saridaki )) 100 



Beyoğlunda ARLM (Pasaj Karıman) 

Beyoğlunun en büyük ve en asri mallar fiatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir. Fiatlar son derece ucuzdur. 

YAZLIK SON MALLARIN UMUMi SERGiSi 

Son Moda 
Yazlık Elbiseler 

BAYANLAR 
Yazlık roplarınız için 

Fantezi ve Emprime kumaşlar 
MUSELINET. muhtelif de· Kr. 
aenlerde metrosu 5 O ve 38 
TRA VERSİNA. Yeni köylü 
desenlerde metrosu 50 
KREP JAPONEZ (Kimono 
için}, metrosu 50 
GRANJTE FANTEZİ 
Pijama ve penyua için m. 48 
PİKE F ANTEZI, çocuk el-
biseleri için, metrosu 60 
MAROKEN F ANTEZl m. 85 
ORGANTİN F ANlEZl iyi 
cins metrosu 135 ve 100 
TOBRALKO, hakiki İngiliz, m. 75 
MILEN, yekrenk ve fantezi 

metrosu 140 ve 1 ~ 
DUBL JORJET, yekrenk ve 
fantezi metrosu 1 2 5 ve 11 O 
KREP ROKO, Son moda, 
iki tarafı ayni, metrosu 140 
11JAL PANAMA. kostüm 
tayör için 140 sa~tim eninde 

metrosu 270 

El çantalarının 
muntahap 
çeşitleri 

Hıtr tekil, her renkde, rekabet 

kabul etmez fiatler 

EL ÇANT Al.ARI, deriden Kr. 

1-::yaz renkli ve aaplı 350 

EL ÇANT ALARJ. Safian 
derisinden 625 

EL ÇANT Af.ARI, hakiki 

yılan derisinden ıaplı 850 

Son oda 
ŞAPKALAR 

Renkleri güzel, 
fiatları ucuz 

Deniz banyosu 
levazımatı 

Zengin çefitler 

KADIN VE ERKEK DENİZ KOS

TÜMLERİ pek sh•I çe,ltler 

JANSEN, FORMA n GOLDFISH 

markalarının en sözel dnıleri 

Deniz şapkaları 
yüzden fazla modeJJeri vardır 

40 kuruıtan itibaren 

DENiZ AYAKKABI ve SANDAL· 
LARI 135 kuruıtan itibaren 

BURNUZ - PİJAMALAR. PLAJ 
OYUNCAKLARI VE ŞAPKAIARI 

Deniz ElbUelsinin 
En son şekilleri ve Awapaam 

en mewhar 
markalan 

KADIN ELDiVENLERi 

Milanez 
ipeğinden 

KADIN ÇAMAŞIRLARI 

GECELiKLER. ipekli ve Kr. 
-

zarif 625 
KOMBiNEZON ve PAN-
T ALON, çifti 725 

GECELİK. PANTALON 

KOMBİNEZON ve SÜT. 
YEN CORJ takımı 1180 
PİJAMALAR.. el i~leme-
lerile müzeyyen 850 

PiJAMALAR (iki parça) 
Jaket ve pantalon 975 

Spor el çantalan 
SPOR EL ÇANTALARI as El çantaları 

Safian derisinden, muhtelif 
moda renklerde 

1 

KOMBİNEZON, fevknla· 
de cins 390 

KOMBiNEZON, Birman 

Müsköter, file. 
kenarları dantellh 

Son model, muhtelif renkler 

425 kurut 625 kuruş 

İpeğinden filtire, aplikas· 
yon Krep saten 750 Müsköter, aüed, yıkanabilir Kr. 

(beyaz, bej, maron, gri, siyah) 190 
Süed fantezi 240 

Yaz mevsimine 
mahsus reklam 

Fi. 200 Kr. 

Amerikan tabii saf ipeğinden 

FLORİ DA 
marka 

Zen in 
Çora 

çesit eri 
JPEKLl ÇORAPLAR, Kr. -reklam malı 88 

LÜKS ÇORAPLAR. gayet ince 100 

iPEKLi ÇORAPLAR. 

fcvkallde ince 125 

SOKET ÇORAPLAR 
(İpllkden) muhtelif renklerde 

35 ve 26 

FiLE KÜLOTLAR 
Gayet sağlam, yeni şekillerde 

'6 kuruştan itıbaren 

l· 

Halihttzırda 

Reklam fiatile sablanlar 
Kr. 

Renkli spor bluzlar 275 
Fantezi Jersey .bluzlar 350 
Fiyatlttr her keseye elveri~lidir 

MÜSTESNA FIRSAT 1 ! 

ŞAPKALAR 
Krep Marokenden güzel renklerde 

165 kuruştan itibaren 
KARE MENDiLLER. Krep Bir
man emprimeden 390 kuruştan 

itibaren 
KEMERLER, ıüed ve deriden 

iyi cins ve Galalit tokalarile 
150 Kr. 

ipekliler 
Kr. 

KREP FLAMiSOL 
mUkeıuınel cins metrosu 260 

PiKE MAROKEN 
her renkte m. 350 

MONGOL. metrosu 150 

JERSEY MiLANEZ 
çaıııfü;ar için 180 

JERSEY F ANTEZi 
robluk ıııuhl<'lif renklerde m. 225 

iPEKLi EMPRiMELER 
l\Ioderıı desenler. yeni nıevrudat 

son moda, muhtelif fiyatlar 

Bay anlar için gttyet pratik 

DERİDEN 
AYAKKAPLAR 

Saııdul biçimi. inanılmıyacak fiyat 
16.5 ve 250 kuruş 

... --~~~~~~---ÇOCUK EŞYASI 
ERKEK EŞYASI 

Poplin gömlekler, çizgili, gayet Kr. 

Tamamile emniyet edebileceğiniz 

fevkalade cins çorap 

hafif, fevkalade cins 2 yakasile 
beraber 250 
SPOR GÖMLEKLERİ poplinden 210 
GÖMLEKLER. ipekli Jerseyden 

YAZLIK KOSTÜMLER. batist Kr. 

ten erkek ve kız çocuklar için 88 
KETEN ŞAPKALAR. 75 

~~
BÜYÜK 

iNCELİK - ELASTİKİYET 
ve KATI DAYANIKLILIK 

Fiyati 2 lira 

Yalnız Pasaj KARLMAN' da satılır 

yarım kollu 300 
DELiKLi GÖMLEKLER 200 
Poplin pijamalar, düz renk 340 
çtzGILl PİJAMALAR, poplindea 
fantezi ve ırayet güzel ci11.1 37S 

Pijamalar, güzel tekillerde 195 
kuruştan itibaren 

KETEN ELBiSELER 150 kr. 
FANELAIAR 50 
Gömlekler 40 

PLAJ ŞAPKALARI 
MUstesna t11at 

150 Kr. 

Yazlık Kimonolar Asrt pijamalm 

Jttı>on biçimi ipekli je= Cazip re 
325 kurut 979 kur .. 

Sağlam, Şık 
v ucuz 
SEYAHAT LEVAZIMATI 

VALİZLER VE BA VU1..LAR 
Şezlonglar, Hamaklar, deniz b..,.. 
çantaları 

T enezzühler için hamak ve çaat.lu 
Ring - Tenis (yaz oyunlan) 

reklam fiyatı SO Kr. 

ERKEK İÇ ÇAMAŞIRLARI 

Beyaz ve renkli ve Fildekoeclaa 

takımı 

ÇORAPLAR düz renk ve fantal 
reklam fiyatı 

• 
1 

Beyoğlunda tiklil ve Tepebaşı gibi iki büyilk ve mllhim 
caddesini biribirine rapteder, herkes Geçitten aerbat.çe ~ 
ve sergileri gezip dolqabilir. Eşya almak mecburiyeti JOldm'• 


