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Şuşnig usturyada diktatör oldu 

çıktığını ilana hazırlanıyor ltalyadan ayrılıyor 
J 1 d' ı·talı·a tehdit ediyor· ''Av- Kabine Şuş~i~n istediği geniş salahiyetleri tasvip. 

0UrD8 C • Reısıcumhur da bunlan kabul etti. 

rupa karışırsa mes'ul biz değiliz 1,, 

2ecri tedbirlerin ya tamamen tatbikini, 
taluıt ta ilsaauu iateyea Fraaa.t• ....,... 

Pol Bonkor ................. -.. .............................. ---
Filistindeki 
isyanı ita/ya mı 

.Çıkarttı? 
Londra, 13 (Hususi) - Star gaze· 

lesi bugün Filistinde çıkan iğtişa§lar 
bakkında ifşaatta bulunmuş ve ltal -
~nların para ve muhtelif vasıtalarla, 
bu iğtişaşları körüklediklerini ileri 
•ürmüştür. Bu gazete diyor ki: 

(Devamı 11 inci sayfamızda) -

Roma hükumeti bütün zabit ve 
tayyareci/erini silah altına çağırdı 
Habeş imparatoru Cenevreye gidiyor, dün Adisababada 
büyük bir g~çit resmi yapıldı, Habeşistandaki Yunan
lılar ltalyan zaferi şerefine ruhani ayin tertip etmişler 

Roma 14 (Huauıi) - United Preı'in muhabiri bildiriyor: balyanın evvelki 
ıün murabhaılarını Milletler Cemiyeti merkezinden çekmeıi ve murahhaıla· 
rın derhal Cenevreden ayrılmaları alelade bir nümayif veya proteatoclan iba• 
ret sayılıyordu. Halbuki Sinyor Muaolininin Milletler Cemiyetinden balyayı 
tamamile a11rmaia karar verdiii anlatılmaktadır. 

Sinyor Musolininin birkaç güne kadar toplanacakl Batbfkan muavinlijindm ~ Avusturya cliktatörJ.iiiiinü ..... 

1 M b' J 1• • d .. 1 Preaa Starh........ Bubekaa cı--ı-
olan talyan e us ar mec ısın e soy eyeceği nutukta ..,. opp-. Viy~n.a 1_4 .<~ususi) - United Preein ,ra loktor (Şuıniıı) e bu v&ıi ..wdyet 

ltalyanın Milletler Cemiyetinden çekildiğini ilin muhabırı bıldırıyor: Avusturya Baıve\ili verilmesini lcararlaıtırmıı ve cilmbur r': 
etmesi bekleniyor. doktor Şuınig en geniı aelahiyetle Avm- Miklas verilen kararları Avuıturyanua meaı. 

1 
., 1 b" f turya diktatörü olmuıtur. Avusturya kabl- faatı namına tasdik etmi,tir. 

ltalyada s11Ah a ima çagırı an za il er nesi on iki saat süren bir toplantıdan •on· (Devamı 11 inci sayfamızda) 
Roma 13 (A. A.} - Dört ay devam edecek bir müddet için zabit ve zabit 

~ile tan-•N piJobl ph.letn ..... iai ....... ,..._ ••-• ...... -ar..- A ı• ti k h t 1 •ı A 
man yapmak Uzer• ıil~h. altına d.avet eden bir branlallle aeıretHlmlftir. me ıya ) as a an ) aç 

ltalyan gazetelermm neşrıyatı • ı t d . d (f) d k J...,,.ı. d'ôtalia bundan ....... -= tedı.;.ı.n ................................ ıı.ı. ı e e avı e en • o tor 
:: • ...inde bir tesir yapmayacaiım, ltalyamn bütün ihtiyaçlanm temin edecek hale 

Y~;.:-:··. söylüyor ve makalesini tu tekilde bitiriyor: Doktor Garek dün muhakeme edildi ve mahkemeye 
s r 13 (Huauai) - balyan mürahbaılannın Milletler Cemiyeti konseyinden 250 h. . 

0 ";ekllmelerini anlatan Joumale d'italia l'azeleei c<Milletl• Cemiyeti dere be- şa ıt ismini ihtiva eden bir Jiste verdi 
~ t ciri ve busün mevhum bir varlık olan Habefiatam tuttukça. ltalyuun ilhak o·· ı· ·· ·· ·· h'- . d '-f • yı, eaır a • d .ı:.. •• dd t bu . eti -•~•- un aı ıye uçuncu ceza ma 11Lemesın • ÇOllL ennı ibulmuıılar ve bunun Sıhhat Vekileti 

tam ükinıiyetini tanıma •a• mu e çe cenuy e .... amam keıe· ki b" d d 1 • warını ve mera ı ır avanın uruıma11 yapı mıt-ne tikiyet etmiılerdir. Sıhhat Veklleti e-

ceP· L • lı l .. 
1 

tıt1• zaaf ... tır. tibba odasına bir tezkere yazarak dokto-
ltalyanın bu hareıcetı ~n•eY ~u. •m ıyen a ugratacalrtır. Bundan bir müddet evvel Gorek iı·run ifadesinin alınmasını iatemiıtir. Etal>ba 

B pn /ronıey 14 tuadan mateıelılıılJır. Sulanan Cenubi Amerilra minde bir doktor Apandisit. haatalıiınıodaıı doktor Goreği cdbetmit ve dokt 

J:uletlerİ ile ltalyanın Jo~tu olan Jeuletler J~ ~illella Cemiyetinden ameliyatsız olarak tedavi .etmeğe baıl~-burada kendi kanaatinin yaptıiı teorü.,: 
l alı olıırlarMI lıonuyın azcuı ancalı on lrİfİ lıalacalıtır. mııtır. Bunu haber alan bır kaç operatorlerle kuvvetlenmiı olduğunu aöylemit ve 

ayrı ac (Devamı 11 inci sayfamızda) Doktor Goreğin bu tarzda tedavisini gayri (Deuamı 11 inci .aylamma) 

24 saatlik/ Dö~t rakip 

d 
.. .. ? j Klup arasında 

suya mı uştu • Anlaşma oldu 
Yunanistanda Diyanbekirde şiddetli 

bir fırhna oldu 



2 Sayta 
=--

Herıün 

Bütü11/eşme 

, ______ Yana ı f. R. Aıa1 

T eşkilatı esasiye kanununu yapmak

ta, kendi parti~nin ekııcriyetine reh

beılik eden Atatürk idi; o zaman henüz 
Jünya buhranı yoktu; yeni deı.letimirin 

temellerini atıyorduk. 

SON POSTA 

a Yrıva il 
• 4 .., 

~ .. ~·":'··· • .. ., • 
• ., 

Fakat Atatürk yeni inl.ılap devrinin 
devlet vazifeleri ve tarzı ne olacağını. fz
mitte, kendi partiııine ni<'.İn 1 laik FırkMı 
aclım koyduğu ııoruldui;u zaman, söyle _ I ····-.mı111lııİİllımillllıiii._ 
mek müna ·p olduğu kadar, iz.ah etmi •ir. ı .uutun canıı mahluklar nesıılerini idame etmek sevki ıimi ve çağı &elince yuva kurmaK en buyuK ıntıyaç .tıaune 
Atatürk sınıfsız cemiyet paro:aııını, ilk de- taLiisile yuva kurmak ihtiyacındedırlar. Denizlerde balık-ı ı· · ) • 1 ı-e ır. Sevı§me er, nipn, nikah ve nihayet yuva. 
fa orada verdi. , ı~r bile rıuayyen mevsimlerde muayyen yerlerde yuva ya- insanların yuva kurma mevsimi ilkbahardır. 

Daha büyük harp sarıııntmndan kurtul· parlar. H Ua bazı balıklar yuvalarını kurmak için aylar-
Bu mev -

simde evlenenler çoğalır. Tabiat insanları birleımeye aev
keder. 

mıyan ve Fransız liberalizmi terbiyesi gö- <'B seyahate katlanır, dar boğazlara iltica ederek oralarda 
ren Türkiye fikir adamlarının bıiyük bir , yuvalarını yaperlar. 
k~mı, henüz. kcndisi ile, ir.kılap müna • J Ku!!lar ve hayvanları yuvalarını yaparken siz bile s~y • Yalnız hayvanlarda sevki tabii ile yapılan bu İf, insan· 
kn~sına hazır değildiler. Bir çoğunda bir redebilirsiniz. larda ıuurla yapılır. Mes'ut bir yuva kurmak için yalnız, 
taraftan dinlenmclc ihtiyacı, bir taraftan İnsanlar da bu hususta diğer hayvanlara benzerler, mev- insiyak kafi değildir. 
her türlü inkılap disiplini telkinlerinde es
ki tazyik rejimini hatırlatmak hissi hakim 
idi. Atatürk. der yüksek vatan menfaat • 
lerinin cebrettiği bir zaruret yoksa, fikir
leri olgunlaştınnalc için aabrctmeği. verile
cek kararlann hcrkcııçe dah kolay kav -
ranıp benimııoıecck en müsait zam nı bek
lcmeii bilen Tcislcrdendir. O, yalnız yeni 
'hırkiyenin dcğiL bütün harp sonr m dün
yasının yeni bir devre gitmekte olduğunu 

(~S.....,_,_Ö __ Z_A __ -_A_S_l_N_D_A_) 
100 Sene evvel 
Veremin sirayetine 
Kar#ı bıılunan çar• 

Bundan takri· 

hepimizden önce ecz.inmiştir. 
Yeni Türk devletinin .,,.azifcluine 

ben yüz sene evvel 
e Amerilı:ada ve in-

mahiyetine her gün yeni bir vuzuh veren 
prensiplerin konulmasında, yazı inkılap

çılanna rehberlik eden ıene o olmu~ • 
tur. Bütün milli hayat ve mÜCsŞeseler Ü • 

urinde fili tesirini gördüğümüz bu pren• 
.ipleri teokilitı esasiye ile yasalamak, yani 
ilk eündenberi yürümekte olduğumuz bir
lik ve bütünlüiü tamamlamak kısa bir za
,ınan meselesi olduiunu da, geçen ıünkü 
lı:onferanınnda Parti Genci Sekreteri Re • 
cep Peker bildirdi. 

Harp sonrası devrinin artık itiraz gö -
türmc.z değişikliklerinin baııında, hem eko
nomi, hem politikada, fer diyetçi ve libe -
ral sistemin iflas etmesi, ve devletin yeni 
vazife ve mcs·uliyetlcrle cihazlanınaaı ge
liyor. Devlet, bütün f aliyetleri. milletin 
yilksck hak ve menfaatleri bakımından 

t nıim ve kontrol eden, şahsi faaliyetlerle 
milli menfaatleri tezaMJzlaşUran, milletin 
ekonomik, politik, kültürel ve sosyal, her 
cihetten ileri hareketini ecvkedcn ve idare 

giltcrede verem 
çok salgınmıt teda
vi usullui seri ol· 
duiu cihetle. huta 
lık. büyük tahn"bat 
yapıyormu1- Niha
yet aklı erenler bir 
araya gelmişler, 

dü~ünüp ta§lnmışlar, ve veremlilerin bo· 
yunlarına çınaıırak lakmaiı dijşünmüşler. 

Bu malUnıatı aldığımtz aıazete, bu ka
rann tatbik edilip edilmediğim yazma-
maktadır. 

* Ollmplyatl•r için ••ç• · mektebi 
Frankfurdda olimpiyatlara gelecek at• 

letlcre göre yemek pqimıek üz.ere bir ah
çı mektebi kurulmuıtur. Dünyanın dört 
bucağından aıelecek kimselere ayni yemek 
verilerniyeceği ve atletlerin de fonnlan• 
nın bozulmaması lazım aıeldiği hesaba ka
tılarak, her millete mahsus bir kaç ahçr 

eden baılıca müe.uese olmuştur. Vazife • yetivtirilecektir. 

leri ni5betinde mcs"uliyetleri ve salahiyet· * 
leri artmıvtır. Tuzun fardası 

Bu hal. devletin te§kilat ve teknik me· Vücudu beşerde tuzun rolünü tetkik 
llanizmaaının da müstesna bir ~ekil alma• etmek için üç lngiliz doktoru mühim bir 
aını ıercktirmektedir. Unutulmamak doğ- tecrübeye ıirİfmişlerdir. Sıcak hamamlar
ru olur ki milli hayatı ilgilendiren her pren- da, vücutlanndaki tuzun yüzde otuzunu 
lip. yalnız ilan edilmek, hatta kanunlaştı· ter ile dııan çıkardıktan ıonra, bir hafta 
rılmak değil, tqltilitlandırılmak ta i5ter. müddetle, tuz namına aiızlarına bir §eY 

Tezatlann ı aafiyesi, yeni nizamın kuru) • koymamışlardır. 
maııı. miJli faaliyetlerin yeni nizam esasla • Neticede §U hakikatle karıılaşmışlar
nna söre ayar edilmesi, dayancı yükaek dır 1 Yedikleri yemeğin tadını alamaz ol
bir ilim ve teknik olan, modern bir tcşli- muşlar, sigaranın bile lezzetini anlama
li'ıtın, vazife. mes'uliyet ve salahiyetleri • m !ardır. Başlan dönmeğe. i tihalan kay
nin yükaek §UUru ile, işler bir halde bu • bolmağa başlam~'i· vücutlarının her aza
lunmasına bağlıdır. sına kramp ônz olmuş, dehşetli yorgun-

Eııki politika ve d.onomi rejimine bir Juk ve uykusuzluğa uğramışlardır. 
daha dönülmiyecektir: Jnsanlık, her han- Bu İşaretler, Addison hastalığı denilen 
gi bir rejimden. keyif ve tcıı düf veya an· ve şimdiye kadar tedavisi keşfedilemeyen 
zalar üzerine ç.1kıp uzalda;maz. Bir devir bir derdin arazı ~ Böylece Addison 
tam m olmuı olmadıkça, ihtil"Jin ne ma· hastalığım tedavi ttmcnin çaresi de bu
naııı kalır) Her millet kendi ycni istikba - lunmuştur. 
lini kurarken, hepsi birlikte inııanlıiın yeni k'fün:a;":i:~-;:r~ c wwww · - • ~-~-·
İstikbalini araft.tnnaktadırlar. &nddemc • 2 _ Babilin aıınıa bahçelerini Asuri • 
ler, aksiyon ve reaksiyonlar, yıkılıp kalkın- lc.rin kralı olan Semiramis yapmııtır. 
malar, yani bu kadar geniş mil-yasta bir 3 - Tavusk.u~ Hindiııtanda ve f\.1a • 
hareketin bütün zaruri hidiselcri olacak • lezya adal rında yaşar. 
tır. Bu hadiseler karııııında kendini ptır- 4 - Verdi ltalyan kompozitörlerinden
mıyacak, aklını kaybctmiyecck. buhran • dir. Ayda, Travi ta, Don Karlo, Otdlo e· 
lan hafif atlatacak ol nlar, yeni zamanla- acrlcrile meşhurdur. 

·------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Bahçede yiyecekler 
sanmış 

Kendi~i büyük bir muh rrirdi; genç 
yaşında öldü. Sağlığında, kansı ile hiç 
geçinemez, mütemadiyen kavga, dö -
vüş ederdi. 

Bir ıün, Anadolu yakasında bir köy
de oturduğu eTe, arkadaşı Ercümend 
Ekremi öile yemeğine davet etti. 

Saat on ikide Ercümend eve seldi. 
Ev sahipleri kendisini karpladılar, orta 
kata yemek odasına çıkardılar. Ora -
da mükemmel bir ıofıa kurulmuş, du -
ruyordu. 

Bir iki hoşbeşten sonra, kan koca 
nasılsa gene kavgaya tutuştular. Her 
iki taraf birbirine ağır sözler söyledi. 
Derken hanım sinirlendi, sofranın Ü -

zerinden kaptığı bir tabağı açık pence

reden dışanya fırlattı. Bey de altta kal
mamak için tıpkısını yaptı. Böylece bir 
kaç tabak fırladı, gitti. Bu aralık. bu 
sahneye ıeyirci olan Ercümend Ebem, 

sofrayı taklmile kavrayınca pencere
den apğı yuvarlayıverdi. 

Ev sahibi, tela~la Ercümende: 

- Ne yapıyor un, yahu) diye so • 
runca, o, aoğukkanlılıklıı: 

- Ne bileyim? dedi; bahçede ye
mek yiyeceğiz eandım l 

.. --------------------------* 
Otomobil aldığı için 
Kocasından bo~anmak 
lstigen kadın 

Bütün dünya bayanlarının lüks 
mob.illere bayıldıklan sırada İsveçte 

oto· 
bir 

kadın mahkemeye muracut ederek, koca
sının otomobille. kendisinden fazla meş
gul oldu~unu, bunun için kocaııını kuıknn· 
dığım, kendisini kızdırmak için zorla oto· 
mobile bindirdikten sonra, geniş yollar ü
zerinde, arabayı bütün ür0 atiyle sürdüğü-

Amerikada av/erin 
Yalnız 0/ 0 35 i 
Oturulacak halde imiş 

Şu Amerikalı • 
lann akıllarına ne
ler gelmiyor) Son 
zamanlarda bütün 
Amerikadaki kabili 
sükna evlerin sta
tistiğini yapmak 
merakına düpnüı • 
ler, senelerce araı
tırmıılar ve niha • 
ret ıu neticeye var-

dahilinde evlerin yüzde otuz 
beşi, oturulur vaziyette imiş, yüzde kırk 

dördü tamire muhtaç bir hclde bulunu -
yormuş, yüzde yirmi biri ise maili inhidam 
imiş. 

* Musollnl al.,ema meraklısı 
Hitlerin yegane zevki ainema seyret -

mek olduiunu eöyledikleri eibi, Musolini 
de filim seyretmekten pek. fazla zevk du
yarmı§. meşgalesinin fazla oluşu, istediği 

zaman sinemaya gitmeııine mani teşkil et· 
tiği için, bu heveııini de pek tatmin ede • 
mezmiş, nihayet ayla~danberi ilk defa, 
İtalyanlar Adisababaya girdikten eonra 
biitün nilesile kendisine mahsuı olan ıi -
nemaya gitmi~ ve üç filim birden seyret 
miştir. 

* Avrupa ilk çllell ne zaman r•dl? 
Avrupalılar o bizim sevdiğimiz misk 

gibi çileği pdt tanımazlar, yedikleri kü
çük, tatsız bir tcYdir. Eskiden onu dahi 
bilmezlermi§. 

1 5 inci Lüiye bizim maruf çilekleri-
mizden yollamışlar, kokusunu, lezzetini 
!evkaladc beiendiii için T rianon bahçele
rine baştanbaşa çilek ektirmiş, ve Avrupa
da çilek bundan sonra tanınmağa baıla

mı;ı. 

nü, bunun ise. asabını f evkallde bozduğu
nu iddia etmiş ve otomobili karıeına ter
cih eden kocadan aynlmak iatemi;ıtir. 

Kocasr, mahkemede. zevcesinin sözü
ne karşı diyecek bir fCyİ olmadığını. ve 
fil"hakika otomobili kansına tercih ettiğini 
ilave edince. mahkeme derhal karannı ver
miştir. F lı:at. karar boşanmak karan de
ğildir. Mahkeme adamı manyak telakki e
derek evvela tıbbı adlice muayenesinin 
yapılması lüzumunu görmüıtür. 

nn hakikatini doğru sezinip on göre teıki
latlanabilenlerdir. ---------· . . ·=-·-,-~--

Biliyor Musunuz 7 İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
1 - Orangotan en çok h ngi memle • 

ketlerde yaşar? 
2 - Tam öğle üstü güneş toprakta na· 

sıl bir gölge yapar? 
3 - Kız kardeşle, erkek kardeşin, ba

ba ile kmn, ana ile oğlun evlenmesi cnri 
olan eski bir diyar neresidir? 

4 - Ayın dünyadan her ilci yüzü görü
nür mü?. Görünmüyorsa neden? 

(Cevapları Yann) 

* (Dünkü auallerin cevapları) 
1 - Cromwell 165 3 de lngilterede kral 

birinci Şarlı devirerek cumhuriyet ilin c· 
df'n diktatördür. Jsmen cumhuriyet devri 
yaraıu~ı halde kendis.i kraldan zıyade hü-

Bir muharrir arkadq yazıyor: 
Bir adam var. Dükkanını kiraya vermiı Konturat yap

mıg. Kiracı kirayı vermemi§. Mal sahibi elindeki kontu
ratla icraya müracaat ediyor. Malum ya! yeni icra ka
nunu '\'alandaılann haklarını biribirinden kolayca alsın 
diye İsviçre kanunundan mülhem. 

Yapılan muameleler ıunlar: 
1 - Borcunu vermezse malı haczedileceği borçluya 

bildiriliyor. 
2 Borçlu para •ermiyor. 
3 Alac-.aklının müracaatı üzerine mah hapl\edili -

yor. 
4 Borçlu yine vermiyor fakat (borcum yok) diyor. 
5 - Buna kar§1 mal sahibi icraya gidiyor. Kendisine 

(bu itirazı ref için makama muracaat) etmesi söyleniyor. 
6 - Borçlu makamda İ§İ tetkik ediyor. (Eğer borçlu 

davete icabet etmezse ne yaparsınız?) diye soruyor. 
(Bir §C)' 7apamayız mahkeme7e muracaat edersiniz) 

diyorlar. 
7 - Aıacakh ne yapacaimı pıırmıı olarak icradan 

çıkıyor. 

8 - Alacaklının elinde konturab var. 
9 - Borçlu alacaklının dükkanında oturuyor ve (bor

cum yok!) dediği zaman kimse ona (bu dükki.n alacaklı
nın değil mi? Bu konturatta da senin imzan var. Borcu
nun olmadığım iıbat et) demiyor. 

1 
Şimdi alacaklı mahkemeye muracaat edecek. iki ay 

uira~bktan sonra vardığı yea-ane müabet netice bu. 

!STER iNAN İSTER İNANMA 1 

Mayıs t.ı 
-===:::I 

r-----------------.. 
Sözü ı ası 

Kadının 

En büyük iztirabı 
._ _____ E. Ekrem-Tal..1 

Ben bir zamanlar ne glize1dim 1. 
Diyebilmek, yahut ki vaktiyle gü• 

zel olduğunu zannetmek.. güzelliğini 
her ne pahasma olursa ol un devam 
ettirmek için her şeye katlanmak .. ffit 
ter başkalarına kendisini beğendlt"" 
mek isterse, sönmeğe yüz tutan bir vşkl 
yeniden canlandırmak, yahut ki kencU 
kendini aldatmak mevzuu bahso)suıj 
bu düşünce ve bu endişe bir çok ka• 
dınlann hayatlarını zehirleyen en bii • 
yük azaptır!. 

Annelerimiz gibi sükun ve huzul 
içerisinde, muhitinde yaşayanlarıJS 
şefkati ve sevgisiyle kanaat ederek ili• 
tiyarlamak, zamanımızda erişilemiyeıt 
bir saadet olmuştur. 

Bugünün kadını zamanla, her derxı 
mücadele halindedir. Her saatin tahrla 
ettiğini bir saat daha muhafaza edebil· 
mek için o nelere, ne gibi işkencelero 
tahammül etmez~ 

Bugünün kadını mütemadiyen ~en1 
mütemadiyen hoşnut görünmeğe me~ 
burdur. Halbuki onun zorla gülmeli 
isteyen bakışlarında her gün, ertesi 
günün endişesini okursunuz. Onurt 
tek bir üzüntüsü, yüzüne bakılmıya • 
cak hale geleceği anan yakınhğı vey« 
uzaklığıdır. 

Kadın - ekseriyetle - bir mevsimftl 
hasretini çeker, bir mevsimin yadı il41 
yaşar, bir mevsimin hazzına bağlanit 
ve ister ki o mevsim ebedi o1sun. O. 
nun içindir ki her saat, her an aynay~ 
bakıp, saçında beliren akları, yüziindc= 
azar azar peydahlanan kırışıklıklar! 
gözetler. Ve bunların salgınını geri 
bıraktırmak tasasiyle her ıstıraba, her: 
işke{lceye mutavaat eder. 

Ne bahtiyardır o kadınlar ki, fani 
güzelliğe, gençliğe asla ehemmiyet 
vermiyerek, ölüme kadar değişmiyen, 
bir teviye giden manevi güzelliğe kıy• 
met verirler. Ne bahtiyardır onlar ki, 
başkalarında uyandırmış o1duklari 
duygulan ne çehrelerinin düzgünlü • 
ğüne, ne de endamlarının tenasüp v49 
inceliğine borçlu olmamışlardır. 

Güzellerin, bunca cehdii gayre

te rağmen zamanla ne hale ge\• 
diklerini gören çirkin kadınlar mem • 

nun ve müteselli olsunlar! Onlarııt 
ruhlarındaki ve gönüllerindeki güzel• 

lik .. ebediyete ~üren yalnız ve yaln~ 
budurl 

Soğuk bir şaka 1 
Dünkü Son Postada, Amiral Sir Ro

ger Keyeıı'in Mnltadn söylediği bir nu~ 
ait bir havadis "•ardı. Haber gazetesi b\I 
havadisi «Tenkit» baılılı:lı yazısında meV• 
zuubahsederek «Amiral Sir Roger Keyc9 
Maltada değildir. Son Postanın muhabiri 
sihirli halıdan mı istifade ederek bu h va• 

diai almı~tır) » 
Diyor. Biz. bu havadiai almak için af• 

hirli halıdnn ıstifade etmedik. Amirnlın 
Maltada iken verdiği nutkun metninden 
bugünkü vaziyeti alakadar eden kısmı eli· 
mize geçer geçmez bildirdik. 

Bunu böylece izah ettikten aonra; ale
min gözündeki çöpü gören Haber gazete• 
ıine kendi gözündeki merteği göstermek 

isteriz. 
Dünkü Haberde ou havadis var: 

Nnnsen, 12 (AA.) - Nnnsen Ofı9 
idare mccli~ reisi Nansen İç baknnlığınaı 
aıönderdiği •••. V. S ..•• V. S. 

Bu telgraf Nansen adlı bir memleket• 
ten çekilmemiştir. Çünkü Nansen, bir mcm• 
leketin değil; bir insan adıdır. Bu insanın 
kim olduğu da telgrafta yazılıdır. 

Bizi, bir masal kahramanına benzetip 
«Sihirli halıdan istifade ederek havadis a• 
lıyorıı diyenler, bu soğuk şakaları bıraka~ 
rak ayni mnsalın, toz döktüğü yerde or .. 
dular yaratan, kahramanı gibi memleket• 
!er yaratmak gafletine düşmemeye çalıvsa
lar daha iyi olmaz mı) 



ı • 

1 

Dünyaya 
yermek 

düzen 
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ıçın 
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Bt1lgrat intıbaları: 

Yugoslavyada 
Matbuat 

Yazan: Ercumend Ekrem 

Sayfa ) 

E 
Vaktiyle delikli demirin 
yaphğını şimdi tayyare 

ihtiyat Subayları 
kanununda değişiklik 

Kanunun 

Bir lngiliz lordu yeni bir 

19 uncu maddesinin tadiline ait layıha konsey t~şkilini istiyor 
dün kamotayda kabul edildi L yapıyor ondra, 18 (A.A.) - Lordl k - c c~iyeti Akvamın Habeı meaelesile 

Ankara 13 (AA) B .. F"k .. .. ti" 1 k . t"hd ed"l • marasmda Lord Sempill· <<Dü~r a ugraıması cidden hazı"n bı"r ıekı"I 
,

191 

• • • - ugun ı - once ucre ı o ara ısı am ı mlf o- yeni baft d.. • nyaya ı...., Canıtezin başkanlığında yapılan lanların da bu aureıle aeçmiş hizmet vazifeai ;;'-;,;;en ve~ck lngiltel't'nin · ·ld• ~ hi< m~~uıa toplanan kon~y. hu-ı_ • utay. t_oplantısmda ihtiyat zabit - müddetleri namzetlik müddetine hı"ç bı"r vakı"gt kır. l Mılletler Cemiyeti nun muzakeresını haziran ayına b k .. rı h uru Yani, yeni seçimden çıkacak ol ıra tı: 

b 

ve 
1 

tıyat askeri memurları kanu- ve mecburi hizmetlere mahsup edilir.» için daha • • I maınıt olsaydı lnzim F an yenı Unun ) 9 dd . . f d f k .

1
.. . . k l' ih ıyı o urdu » d d"kt ransız kabinesinin i§lere vaz"ıyed ed"ı 

lL uncu ma esmın c<se er e ı rasının ı avesıne aıt anun ay a - Avrupada s Ih ·. e .. 
1 

en sonra ı·h· ı P 
,....,, ı U u te f '" a •yet i hi< hale gelmeoine talik tf 

loıı .~ e ve umumi manevralara çağrı- !arının birinci müzakereleri yapılarak Almanya F jın ıçın ngilıere, Fakat iotôliya ui>'am•ı hi< memleketi:.;: 

... _ 
1 

tiyat subay ve askeri memurla- kabul edilmiştir • lerden mu:'te raknks~ı' b"talya ve Sovyet - b l h k"'-• b 
- 1 şe r ı, ...... vdao nm ..ıubi Meb'uo "'P a"n" a ••• ;, mette ancak o mem-

ba 

1

ce P ve terhislerinde muvazzaf au- Kamutay ruznameıine dahil bulu - ni tavıiye et · . ır onseyin t"fkili- M. .,_...,_ !ek.et evlatlacı duyabilecqg~ i jr.in, Cemi•. 

Yar gib' h · h ·ı· H d k ı--> 24 25 · m~tar. ~ ,,.. t.lirn ı ~rcıra verı ır. azer e n_an maaf ~nun~~u~. "• . ve ın· :-:=---...:.:_______ Dost Yugoslavyada matbuat cerçek· yetı Akvamın bu hareket tarzına telehhüf 
~ ILı ınaksadıle çağrılanlara yol mas- cı maddelerın degıftırılıneaı hakkında- Millet) c • t~n dördüncü kuvveti belli eden kıymetli etmekten baıka elden ne gelir) 

ıı:.ı_ıı v~'.ll'.P. yevmiye verilmez.'.• şek- k'.. kanun.~ ~.üzakere.•i. ea~aaında er emıyetİ h" vubkt... .. ""'1u degıfbrılmeaine ve m~murın ka- butçe .. encum~~ının. talebı .üze~ne. te.k- dün d v Jd .. ~-918 tarihinde sayısı .SOO ü geçmeyen Anlaşılıyor ki bugünün davası, ne ltal-ı.,,,; n?n 64 Üncü madd~ıne «m-:c • rar butçe encumenme .• g~rı verılmıştır. agı } ·~nluk "haftahk gazetelerin buaünkü ye- yanm daha kuvveti• ne de Jn.ilte<enin da· Qııı9 hızrnet mükelefiyetı sebebıyle Kamutay Cuma gunü toplanacak- Cenevre, 13 - Milleti Ce . . kunu 120~ den lazlad'" Yalnoz Belg<ad ha zay•I oluıu meseleoi değildi<. Bugün, numaralı kanunun neşrinden br. Konoeyi ruznameıindcki ~~·ı·· mıyett ve ~~lhak•tonda 396 gazete ç•ka<. Bunla- ".'~vcut ailôhlua inzimam eden yeni bi< 
•• • lelerin tetkikini bitirerek 9'~ .un. ".'~e - "~. •ç•nde k.,yfiyet ve ,..,, itibuiyle en :'.lah, vaktoyle deUkli demi< denilen tüle-

1
.ta)ya servet Al 1 k d d . d 12 - ıncı ıçtıma muhımleri Vıeme, (Vakit) Politika v aın ve topun yaptığı büyük inkılabı huıu· man an iZ Iran evreaın ~ .. Haziran salt günü de - P<avda (Adalet) "" Bunlann yevmi ,.: le getinnektedi, ki .. ,ı muadele de iıte 

hı b
• h b va~ etme uzere bugün dağılmıftır. tııı 150 binle 200 bin arasındadır. Lundan doğuyor. 

enbalafJ arıyor Jr a er k onsey Edenin teklifi üzerine Lo •.. Vremb·e"nin değerli sahip ve bat muhar- ,,._ I{ arno paktı meoelesinin tetkikini Hazi- nn, me ua Möayö Miloye Sokiç bize ida. Haheı mamaamda, ltalya, dav...,. 

•beşistanda altın, petrol Hitler, lngilterenin prestiji- ra~ t~oplantı•ına bırakmaya karar ver - ~ v~ ~·tbaa .... geuli<ip "'tediiim•• b•- ~1un.nd• mevki aım., ouı.......ı.todu. mış ır. tun ıza atı verdi. . nun tefevvuku, dünya askerlik tarihinde 

platin aranacak nin azaldığını söylememiş At t k B_u suretle, Sırp lisanıyla ilk çıkan aa- ınkılap. yapan yeni silaha, tayyareye, bir 
lto a Ur Un Romanya Kralına z'.te"'~ 1769 Rneainde Venedik·ıe netre- çok m•lletle< gibi tam za~n•nda inanm•ı 

l\t . rna, 13 (A.A.) Musolini sa· Bcrlin, 13 (A.A.) - Alman haber tebrik telgrafı dılmege baılandığını fakat asıl siyasi bir rol ve ~u sılahla kendisini adamakıllı techiz et· 

~:) erbabı konfederasyonu reisi Kont alma bürosu bildiriyor: Ankara, 13 - R 'il" ba oynayan ve Sırp efkarı umumiyeai üzerin- mege muvaffak olmu§ bulunmasındadır 
Piyi lak d .. umen mı ı yra- de müessir olan ga t · 18 l 3 . Bu vaziyetle İtalya ·ı b" · ~ a a ar nezaretler ve korpo • Oeyli Telgrafın diplomatik muha • mı munasebctiyle reisi h A o· . . O . . ze enın senesınde d · ·ıd· F k • yenı mez ır kuvvet Yonla l b" l"k H be . tu·· k ·ı R cum ur ta • ımıtrı avıdovıç tarafından Vı"ya d egı ır. a at onunla mücadele ı_ ·· 

i..._ · r a ır ı te çala~arak a ~ıs· b" · Ce ed t · ·· d d" r ı e oman k I . . na a d mevıuın· ..,,Ilı Bcr . . T • • T ın nevr en gaze eame gon er ı • Y• ra ı ıkınci Kar ol ç•kanJd,ğon• öğ<endim. e bulunan milletle< ve me•elô 1 . 
il. ı,; vet ve ıstıhaal menabn hakın· ği bir haberde, Führerin bir konUfllla ara1Jncla telgraflar teati olunmu•tur Bu gazete biliha<e 1634 d • .d ile Fransa, ltalyan ha kat hnciltere 

r rapor tanzim t v et· da 1 ·ı . . . . . 1 ·- T • K . e ıptı a b" h . re sa asından bı!ftir. e mege memur esnasın ngı terenın prestaıının aza - LiverpOI takımı Si -S raguyevaç a, sonra da Belgrada nakledi- ır . aylı uzakta bulunuyorlar. Buaün 
ltal H be . dığından bahsettiii ve küçük devlet • h 

1 
. .' . avya· parla lerek orada devam etmittir. teknık adamlarının kanaatine ö 

lblr. ı:;;k .. a ''.'tanda. altın, plat'.n· de- !erin bunu lngilterenin şerefine oebep- mu le ılı nı yendi . o vakit s .. hiatan gazetoU n•nuyla in- ]ngilt~<enin. . he• tiidü ilotimale :..: \.ı1t· d urt, mıka ,nıtratlar, cıva ve . b' ] ak telikk. tt'kl . . Prag, 13 (A.A.) - fngiliz Li 1 .,,.,. baılayao bu gazete, buaiin Yu•o du<ab,lmes•n• temin eyleyebileeek 11 b· lrıeltı e petrol bulunacağını ümit et• Edsız ır b~ldr~rd::.ı ar. • ka d ~ e ~t.:;'.ını futbol takımı Prağcla Slavy ;erp; lavyanm cRe~i gazete• •ine inkdôp e~ layyueye ihtiyae• vard•<.Fakaı bu l,,.ılte •• 
tedir. ene ı ır erını y eme ır • muhtelitiyle yaptıgvı m 4 ~2-k para miı ve bu nam ile hala çıkmaktadır • ancak 4000 tayyare it.in pilot bulabı"I ı_e. 

Sa-1" · 1 ld v "k.. l b "dd" açı / &zan G · · B mıt-ıı._ ayıtet sahibi mahafil Habcı:ıista· Ası llZ o ugu afi ar o an u ı aa mıftır. İlk devrede Ç ki ~· k "k: azeteciliğin Yugoslav camiası içind tir. ugünkü orta sınıf lnailiz, itiyadlan-~ F . T .. edb" 1 . id . . . e er . ıre arı:ıı ı ı 1 • k. f b 1 e . d"" ,ı_ ·-•ı11t prensiplerine göre işletilece- zecn t ır e"." ameıı ıçtn propa • sayı ile galip bir vazi b 1 T a" .m. ''." a •ı ama" on dokuzuncu u- ...... unya ~tiodiyatona blkimiyet temia 
beyan etmektedirler. Habefistan· ganda makoadıyle yapılmııtır. !ardı. yelle u unuyor- nn •kmc• '.a""nda_d.,. O tuilote memle- ehn•ı. h? <ahat me~kiini kolay kolay te<· 

.. rveılerin bir iki muhtekir ser • Deyli T elıJrafın muhabirine fU 1& - , - kett~ ıeeuu~ etmege h.,layan muhte];f ketmek .''.tem.?'en b" kimoedi<. Bu itiba,. ~edarın eline g-meıine müııaade r;ı. suali ooruyoruz: lngıltere Mısırla aslıerf ittifak parıtııer ve bılhaaaa ~taaı ve mücadele un- ıa, hakıkı ~~c.adele, vaktiyle hazırlanmıı 
-u · -~ k . aur an çok muktedir a tecil olan Muaolini ile b ··nJt•• J .,ınıyecelttir. Hiıler iddia edilen bu beyanatı ne yapma ıstiyor nüt!«di. e..nıan k 7,;.,1 ., -- u. ananda • "".:'.ı· u 

0

"" .. n.ı nsi· .:.Cneb" 1 __ _ı k" • .... de L d 13 (AA ) n çı ar an cazeteler- E ereyan ıyor demektir Ne 
illi ı sermayenin aranılıp çağrı • zaman, nereoe ve ımın onun yap· on ra, · . - Baldvin bugün den bazıları hala o vakitki "h 1 . . den, ne Baldvin vaziyetin h&k" • .: -Yacağı, ancak Alman sanayiinin mıı:ıtar) Beynelmilel efkarı umumİyC4 Avam kamarasında Mısırla yapıl ak muhafaza ederek bugün dahi '° ret e~nı müyorlar. Bu orta sınıf fnoiliz '-ımdı .sorun-• • T , • • la •• .. } .. • m • epeyce O&U• )" e &en ıne ce• 
...... •atanın 11tisman ifine iştirak et· yi zehirleyen bu kabı] ıddıa nn onune ta ~ a.n m~~erlenn askeri bir ittifak ~uc~. buluyo<la<. Ve o vakitli •azeteciler 'P topB<land•ğo gün, ltalyan•n blkimiyet 
iti, 

1 

nıuhtemel oldu~ söylenmekte • geçmek zamanı hakikaten gelmiftir. ".kdını de 11tıhdaf eylediğini söylemiş- oçen~•nd~ ."ki Baıveldl Pa,PÇ •ibi, Stoyaa davau da .uya e<ecek demekti<. Fakat bu. • tır. Protıç gıbı, Novakoviç gibı," y,.0 l b" ne zaman olabilir) l•v• . _os av ır- O ıgının husulüne canla ba .. la ç 1 Ü rasını kestirmek tı"md "l''- mü-1-un·· 

Y F k b
. . Ed. ed hl" h. h · " a ıımıı m - d · ·ıd· la& 111& 

agu ma emri ransız a ınesı ırn e pe ıvan güreşleri •m:. ;•yeti .. ~ v7d•. _!!!._:!:_-::...~.~ Edirne, 12 (A.A.) - Her sene J\ıla- narın ı ea edindikleri büyük eser müttehiden çalııan hi; .. ; .. rk·-ı···--Ad' tahakkuk ettikt ·· h ' H"I ar' o muıtu<. 
I"\ ısa. babanın yağma edil - Radikal sosyalistler yeni Y'.~·~. 9 ve 1.0 Duncu günleri Edirnede Jeti viieut bul/~, muıte " Yugo, Jav dev- "h. a en Yugoalavyada intifa• eden .. ..... k d ki buyuk. pc .. hlıvan gürecılerı" yapılır. Bu h f u an sonra, memleketin mu ım gazeteler Belgraddaki '- d 

... esı emrı·nı· Negu··s vermı· c k b. ye ı·ştira e ece er T er tara ında bu . d 1 h. dl -yus;an a "I a ıne senekı gureAler de Bulgarı"standan ve · ı 1 ea e ızmet eden aaze- a an geçen- Politika Vre p T tecı er çoğaldı . da' d b k Z • . ' me ve rav-
b yu du h f d an aş a agreb de N -·· (H ~oma 13 (AA) Ad" baba 3 (H •) Fr nsada · r n er tara ın an gelen ·· ı·· Hırvatistanda R d" a· . d" ) O ov-a ava-ila.. . : . •v. • • - ısa • Paris. 1 usuın :-- . a yenı hf" J un u P . v·. a ıç, ıyankıni, Duşan ıs ' bzor {Tan) Yutarni List (Sah h 

... •• bıldmldıgme göre ftalyanlar Av- hükumetin teşkili iti buaun bıraz kolayla§· ~ ıvan aramızın bulunmuş ve yakın opovıç, ılım Bukşeg A 1 aa t ") L a "'il>al k 1 1 k 1 d b" Sloven a da . ve nce inoviç, ze esı ve iyublana' da Yutro (Sabah) 

~ 
1 

Ve yerli unıur nezdinde bir an• <n•ıt"· oy ere "'."'ar an 11 çok güreş me- Y Anton K"'tan, Milan Plut ve Slovenç (Sloven) d i< Bun! d bıet Y•pmıflardır. Neticede ışehrin yağ· . Radikal :""yaliat pa<tioinin ic<a komi- raklfıl".rı .~•~eye ~dmi? bulunuyor - ~~ da~a maale~I iMmle>ini belleyemedi- ı.,.nm ba hca Avrnpa ;e Bal:• an ~an-
a edilmesi emrinin hareketinden ev· teai bugün ögleden sonra toplanmıt ve re· du. kı gun suren gurcşler çok heyecan- bgım yuksek fıkır adamları ve kalem b rinde hususi muhab" l . d an tehırle-

\tel bizzat Sel• . fı d tah • İ9 Deladier"in kısa bir izahını müteakip lı oldu. Ve müsabakalar ba~ .. 
1 

Yugoslav birliği idealini k I er a- Yug I b ır erı var ır. \. asıye tara n an rıren I ' T- gure - muvaff k" 1 uvvet e ve os av mat uat kanunu old k r Cttilrni~ olduguv anl-ılmı.-tır. Sosyalistlerin teklif ettikleri tekilde parti· şen er arasında, Mülayim pehliv l a ıyct e müdafaa ettiler. beraldir. Bu kanunu .. .. .. u ~a 
1

• 
T -T T l 1 h . h""k.. . . . k" T k" d v) H"" • hl" ana, Esasen bu b" 1 k "b" n uçuncu maddeaı mu-~ •- . 1·· . l . era er· e e son elli s ( ua ın, . . veya mecmua çıkarmak 

A 

1'!-ı"t -m"ı nin Ha kçı ar cep esı u urnetıne ııtıra ı· e ır ag ı useyın pe ıvanın b b h I ır asır ı canlı matb t cı ınc• · <Gazete 
disababa l3 (AA) _Dün ma· ni kamlaıtonn•t"" ıgıy e netıcelendi. S H ene Za< •ndaki gayeai be OÇ>n ne izin almaia ne de pa . "~ı B d ı.' ·ı Bo. : c "b ld" Leon Blum bugün de muhtelif siya~et TU k - Çek anlaşması _ırpb, ırvat ve Sloven'leri bir araya •et~ tırrnaia lüzum yoktur )) ra temınatı ya-

l • a og 10 ı e ttaı ve ara a ı . . 
1 

. d · · rıp unlardan m "" t kk"I • o ·· I\~ A • • adamlariyle ıstııare erıne evam etmııtır. A k • u eşe ı muazzam bir dev rada gazetelerin v . .•. . 
t r oldukları halde asken hır geçıt H .. rahatsız bulunan dıt bakanı Flan· n ara, 13 (Husu8ı) - Pragda ~~t kurmaktı Böylece, bugiinkü .. d kipfında pek b "" ""k de gazetecılıgın· ın· etrn" 1 M l G . . enuz . d"I T"" k Çek Jım f k 1 gun e re• uyu yar ımı olan k 
L_ ı yapı m14tır. aref8 razıanı den·i de ziyuet etmiı ve kendiaiyle olduk· ımza e 'en ur - ticaret •nl- • e muva' o aun, muhalif bulu !anlan hi<i de Aval d urum-~ta ld b . . 1 . 1 H . d b"k " Yugosla b nsun, a a ını taşıyan 
.:_ o uğundan u numayış ere ış· ça uzun süren bir mülakatta bulunmuftur. ması azıran a tat ı sahasına gire- f d v mat uatı hep bu birliğin et 

8
_ resmi ajanatır. yan "1'ııJ. od • • kf •n • kuvvetli o· • · ' ı B sıyası. sosyal " 1;··1 .. 1 • bi fk' b"I u a" ememıştır. ';,° "· onun . • " "hnadgih te•i• eden u •i•n•m ehemmiyeti hakk,nda f '-

Baldvin kabinesi tehlikede Paris sefirimizin ziyafeti · "·· inki •
1
·- a r.;,,: "ve<e • mek için ıunu •Öylemek k•· 

tf londra, 13 (Hususi) - Bütçenin net- Pariı, 13 (A.A.) - Türkiye bü • 

Avala'nın bir günde alıp verdiği İstih· 
barat telgrafları ayni günde y l 1 

f 
. ugos av te. 

.;.~en ~vvel on~ ait bir. takım sırlan~ iff& yük elçisi ve bayan Suat, Fransa büyük 
l..rın tneııı ve bu yıizden hır takım •pekul~ns- el isi ve Bayan Ponso tercfine bir öğ-
..,_ Yayılmuı dolayısıyla açılan tahkika· Ç • • • 1 d" z· f 
-.q rnüsb t . 

1 
_L B ld . '--b" le zıyafeta vermıf er ır. ıya ette 

il . e netıce er verere& a vın - ı· S • f '--•~d k · · eair:in d"" . . .
1 

. d ,_ '- 1 f ransanın urıye evıuua e omıserı I 
ltl utmesını tacı etmesın en s;or11;u • . 1 be d" k ıdctadır. Kont Dö Martel ile sıyasa şu ıre - , 1 törü ve Boyan Bariton, orta elçi Kont 

Spanyof kabinesi teşekkül etti dö Sen Kanten, orta elçi Arkı, Kont 
Madrı"t 13 y · k b" · t A Döstroroo ve elçilik erkanı hazır bu • ı ltu· , - enı a ınenın ey· e 
ıne ınemur edilmif olan Kazarc Kri- lunmuflardır · 

°ia kabı" • · t k"l t · t" Panıo, akf&m üzeri Ankaradaki 
ncsını eş ı e mıf ır· . . 

Yeni kab" Ik" d pek az vazifesi batına hareket etmıfhr. 
f 

1
_ ıne evve ın en 

atatlıdır. Fransada nufus azahyor 
Filistinde lngiliz fevkalade Paris. 13 (A.A.) - 1~35 ecnesin-

komiserinin ihtarı de tevellüdat, 19.476 kiışi eksilmittir. 

1 ~~ndra, 13 (A.A.) - Filistindc:ki Halbuki 1934 senesinde 41,740 kiti 

l' rı~ılız fevkalade komiseri dün akf&m artmıf idi. 
I a Yoda ulusa hitaben beyanatta bu • 1935 senesindeki evlenme mınta • 
Unarak karıtıkhkların bastırılacağını kasındaki eksiklik 284.604 tür. 1934 

.;::. ınes'ullerin cezalandırılacağını ih - ecneeinden 298,192 idi •. 
etmiftir • 

Bir müsademe ve neüceai 

- İngiliz Karikatürü _ 

gra ıdaresinin alıp verdig· i resm· h • 1 ı ve usu-
sı te graflann iki mislidir! 
.• . Yugoslavyada bir de c Gazeteciler Bir· 
lıgrn me\cuttur. Fakat bu, bir çok yerler• 

1 de ~ld.uiu gibi (l..ifzi murad) bir te,ekkül 
deiildır. Mesleği gazetecilik olanlar b 
kuvvetli birliiin maddi ve manevi ya d u 
ve hi · · . r 1111 . . mayesını görürler. Bu suretle herhan· 
gı hır p~tro~, gazetesinde çalışanları, hod
behod ışlerınden çıkaramaz. Çık b"'u b " arsa IH: 
ygun ır tazminat vermekle mük il f . C .

1 
e e tır. 

azctecı er Bi rliğinin madd. . . 
n h. k. ı vazıyetı-

e u unıetçe yardım edıld • . . . Y l ~ ~ın ugo~ 

avyada gazetecilik fevkalade rağbet cö· 
ren ve memleketin en değerli fik" d ) . ır a am-
annı ıçıne alan bir meslek olm t 

O 
. uş ur. 

rada, ıhtiyarlavan b" . k - d· h ır gezetecıye te-
au ıye, a!ltalanan olursa h k" ·ı· 

hastane paraları öl l . e ım, ı aç ve • en erın de · ı l . 
eçinec k b. 1 aı e erme 

e ır ay ık verildiğini söyled"I 
e o _za~an bu mesleğin neden orada ı er.: 

j da, •le" gittiğini anlad•m.. o ka 

E. Ekrem Tala 
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• iki Laz 

Kavga ederken 
Kendilerini ayırmak isteyen 
bir hayır sahibini vurdular 

Evvelki gün Kasımpaşada kanlı bir 
kavga olmuş ve üç kişinin yaralanma
aiyle neticelenmiştir. Kavga Mahmut 
'Ye Muatafa adlı biribirine dÜfnıan iki 
adamın .kart1l&flllaaı ile başlamıştır. 

Bir kaç gün evvel Hopadan gelen 
Mahmut kcndiaine İf aramak ıçın 
hem,erilerinin bulunduğu kahveye gi
dince Mustafa ile kartıla~ıf, Musta
fa Mahmudu görür görmez : 

- Vay, 9eJl hali buralarda mısın~ 
diye bıçağını çekmiş ve Mahmudun ü
zerine atılmlflır. 

Kendiainin yaralanacağını anlayan 
Mahmut da Muatafaya ayni şekilde 
mukabele cbnif ve iki liz altalta üst
üste kavgaya başlamwlardır. Bu aıra
da Yakup isminde biri bunları ayır -
malt iatem~, fakat aldığı bir bıçak 
yaruı ile hemen bir kenara yıkılmış • 
br. 

Bu aralık Mahmudun, ah yandım 
anam, diye bir feryadı itidilmiş ve 
can havliyle Mustafanın üstiine fırla
mış ve olanca kuvvetile kamasını Mus
tafanın göğıüne saplamıştır. 

Mahmudun yarası hafif olduğundan 
ilk tedavisi yapılmış, kendisi adliyeye 
teılim ve hikim karariyle tevkif olun
muştur. 

Mustafa ile Yakubun yaraları ağır 
olduğundan ikisi de hastaneye kaldırıl
mıştır. Kavgayı ayırmak isteyen Ya
kubu da kimin vurduğu henüz anla~ıl
lamamışhr. 

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

Türkkuşu 
\6-17 Yaşındaki gençlerde 

dinleyici olarak kabul 
edilecekler 

Türkkuşuna kaydolan liae ve yük • 
eek mektep talebelerinin adedi günden 
i\ine fazla18'1llaktadır. Türkku,una 
kaydolabilmek için gençlerin 18 ya,ı· 
nı doldurmaSJ lazımdır. Halbuki 16 -
17 yatlarında bulunan ve büyük bir 
yekun teşkil eden çağdaki gençler de 
Türkkuşuna kaydedilmektedirler. 

Bunun için yeni bir formül bulun -
muştur. Bu yaı;ataki gençler Türkkuşu
na dinleyici olarak kabul edilecekler, 
ameli ve nazarı derslerden istifade e
deceklerdir. 

Türkkuımna kaydolan talebeler Ma
yıs ve Haziran aylarındaki talimlere 
fırsat buldukça i•tirak edeceklerdir. 

Bir Temmuzdan itibaren lnönü ka-
sabası civarında açılacak olan kampa 
iştirak edeceklerin yol masrafları iaşe 
ve iskanları flava Kurumu tarafından 
tesviye edilecektir. 

Uçuş ve tedrisatta muvaffakıyet 
gösterenler kabiliyetlerine göre A . 
B. ve C. ehliyetnamesi alacaklardır. 

Hakkımız gok mıı? 

Ea ..... ~-dizin• 
Cernhpmp ıaznnl 

B ir arkadaıımız dün Cerrahpqa 
lıutancsinde doktordan bbbi bir 

öğüt almak istiyordu. Uzun müd-
det bekledi. KendiMne: 

-Doktor yabancı bir misafirle mef" 

guldür. demiflerdi. Arkad8fU1UZJD 
mesleki teceuü.ü ayanda. Sordu ve 

öirendi ki bu yabancı miaafir Yu
nan üniverlİtelİ cerrabi profesörü
nün muavinidir ve lstanbula mün
hasıran hastanelerimizi tetkik için 

gelmiştir. 

Arkadaşımız bu yabancı misafirle ko
nuştu. Onun gerçek yürekten gelen 
takdirkrini dinledi. Bu münasebet
le yazdığı yazıyı İç sayfalarımızın 

birinde okuyacakaınaz. 
Bu öyle bir haberdir ki, gazetecileri· 

mizin latanbula her gelen yabancı
ya bat vurarak: 

-fstanbulu nasıl gördünüz) 

Diye sormalarına, ve tAbii nezaket ica
bı: 

-Mükemmd, adeta Avnıpadan mun· 
tazam, 

Şeklinde bir cevap almalarına benze

mez. 

Mütalea bir fen adamının fen sahasın

da gördülderinin ifadesidir. Bu iti
barla da gerçekten kıymetlidir. Bu
nunla beraber Yunanlı doktorun 

mütaleaaı bize ve okuyucularımıza 

yeni bir şey öğretmif değildir. Zi
ra Cerrahpaşa hastanesinin hele son 
yıllarda gittikçe artan bir gayretle 
kemal noktasına getirildiğini ve yal
nız İltanbulun deii), bütün yurdun 
bütün dertlilerine bir ilticagah oldu
ğunu pek ala biliyorduk. 

Bugün yaptığımız vesilesi düşmüıken 

bunu kaydetmekten, ayni zamanda 
da Cerrahpaşalann ikile~elerini, 

üçlefrOelerini, bqle~elerini iste
mekten ibarettiT, diyoruz. 

Hakkımu yok mu? 

Bina ve arazi 
vergileri 

Hazirandan itibaren 2701 
memur hususi muhasebe 

• • emnne geçıyor 

Bina ve arazi vergilerinin tarh ve 
tahsil İfİ Hazirandan itibaren bir ka
nunla hususi idarelere terkedilecektir. 
Bu işde çalışmakta bulunan, ve önü -
müzdeki ay içinde hususi idarelere 
devredilecek olan maliye memurları • 
nın sayısı 2701 dir. Bu memurlann bir 
senelik maaşlarının mecmuu da 
1,645,704 lira tutmaktadır. 

Bu memurların maliyedeki hizmet
lerinden müteveilit tekaütliik hakları 
mahfuz tutulacaktır. Bunlar maaşları
nı da eskisi · gibi maliye vekaletinden 
alacaklardır . 

İdarei hususiyelere terkedilmiş olan 
arazi vcrgısmın yıllık geliri 
5,200,000, bina vergisinin senelik ge
liri de 4,()19,000, binalardan alınan 
buhran vergısının Benelik geliri 
] ,500,000 lira tutmaktadır ki yekun 
senecle 11,319,000 lirayı tutmaktadır. 

A. B. ehliyetnameleri kurumun ya
pacağı talimatnameye ve C. ehliyetna
mesi ise Uluslararası hava federasyo • 
nunun spor kanununa göre verilecek 
ve daha bazı istisnai hak teminine ça

lışılacaktır. 

Gerek maliye dairelerinde, gerek 
hususi idarelerde bu vergilere ait ka
yıtlann ve defterlerin devir ve teslimi 

_ ıçın hazırlıklar devam etmektedir. 
Plinörcü1ük filmi 

Planörcülük hakkında m emleketi 
mize Rusyadan bir film gelmiştir. Bu 
film üniversitede yüksek mektep ta -
lebelerine, Halkevlerinde de lise tale
belerine bir hafta müddetle gösterile
cektir. 

Liselerin askeri kampları 

Eroin kaçakÇ1ları mahkOm 
oldular 

Akşehirde, eroin fabrikası işleten, 
yakalanarak lstanbula getirilen ve u
zun zamandanberi 8 inci ihtisas mah
kemesinde duruşmaları yapılan Mus -

Diğer senelerde lise tRlebelerinden tafa Mukbil, Fehmi, Hasan, Fethi ve 
askeri kamp ücreti olarak bir miktar arkadaşlarının muhakemesi neticelen
para alınıyordu. Bu sene lise kamp • mi~, hepsi de birer buçuk sene hapis 
lan leyli ve parasız olarak yapılacak- cezasiyle on bin küsur lira para ceza
tır. Yemek lietelerinin ne şekilde ya • sına mahkum edilmişlerdir. 
pılacağı ve gündelik hesaplar şimdiden * Eroin kaçakçılığı yapmaktan suç
tesbit edilmektedir. Kamplar 15 gün lu Kasım paşalı Şevki hapse mahkum 
d~vam edecektir/ olmuş, derhal tevkif edilmiştir~ 

ION POSTA 

Aksaray 
Sogguncularİ . 
Bütün gayretlere rağmen 

bulunamıyorlar 

Alcsarayda Pertevniyal lisesi karşı
sında oturan Nadirenin evini basaıp 
güpegündüz soygun yapan haydutlar 
bütün gayretlere rağmen hala buluna
maml{llardır. Zannaltına alınan Na • 
direnin evlatlığı Şükrü de serbe.t bı ~ 
ralcılmıştır. 

Bu ~ekilde soygun yapanlardan şim
diye kadar ) 50 ki~i polise celbedilerek 
Nadireye gösterilmistir. Nadire bunlar
dan hiç birini teşhi~ edt:memiştir. Po
lis bu haydutları yakalamak için ikin
ci şubenin birinci, ikinci ve üçüncü 
kısmından en tecrübeli memurlan a
yırm~ır. 

Dün Elektrik Şirketi saat muayene 
memurlannın hepsi polis direktör
lüğüne çağnlmı,, hepsi ele Nadircve 
gösterilmi~ ve Nadire bu memurların 
yüzlerine dikkatli, dikkatli bakhktan 
sonra kendisini soyanların bu memur
lar içinde bulunmadığını kat'iyetle ifa-

. de etmiştir. 

Üniversitede 3 talebeye 
ceza verildi 

Üniversitede fen fakültesinin ihza
ri sınıfı talebesinden Nevzat, Ragıp, 
ve askerA tıbbiye talebesinden Kemal 
arasında bir kavga olmuş, üniversite 
inzibat heyeti bu talebelerin tıU şekilde 
cezalandırılmalarına karar vermiştir: 

Nevzadın 15 gün tahsilden men'ine, 
Rağıbın üç ay üniversiteden çıkarıl -
masına, askeri tıbbiyeden Kemalin 1 :> 
gün tahsilden men •i yerine bir gün ha
pis cezasiyle cezalandırılmasına karar 
verilmil1tir. 

İstanbul festivali 
Belediyenin turizm komisyor.u, Tu

ring klüp mümessilleriyle birlikte yap
tığı müteaddit toplantılar neticesinde, 
19:16 lstanbul Festivaline ait programı 
tesbit ederek icra komitesine havale et
miştir. 

Bu seneki festivalin çok parlak ol
masına ve 40 gün devam etmesine ka
rar verilmiftir. 

Bunun için Balkan devletlerinden 
başka, Ruslar, Çekoslovaklar, Macar
lar ve Polonyalıların da festivale işti
raki temin edilecektir. Festival müdde
tince, milli oyunlardan ve müsamere -
lerden maada, bir çok eğlenceler ve te· 
nezzühler tertip edilecektir. 

Bu meyanda Adalarda, çiçek muha
rebeleri, eşek yarışları ve buna ben • 
zer eğlencelerle elbise ve mayo müsa
bakaları yapılacaktır. 

İcra komitesi faaliyete geçmış ve 
hazırlıklara başlamıştır. 

r- ..., 
N ö betçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlarclır: 
latan bul cihetindekiler: 
Akııarayda : (Sarim). Alemdarda: (E· 
sat), Bakırköyünde: (lstepan). Bcya

zıtta: (Cemil). Eminönünde: (Bena -
son). Fenerde: (Hüııameddin). Kara
gümrükte : (M. Fuat) . Küçültpazarda: 
(Yorgi). Samatyada: (Erofiloı). Şeh
remininde: (A. Hamdi). Şehzadeba -

şında: (Hamdi). 
Beyojha cibetindekiler: 
Galatada: (Asri ittihat). Haaköyde: 
(Yeni Türkiye). Kaaımpapda: (Tu -
ran). Sarıyerde: (Nuri). Şlılide: 
(Kurtuluş). Taksimde: (Garib, Limon

ciyan). 

Oaküdar, Kadıköy -.e Adadakiler: 
Büyükadada: (Şinasi ). H eybelide : 

(Tanaı). Kadıköyde eski iskele cad -

deııinde: (Büyük). Yeldeğirmen;nde: 
(Üçler). Osküdarda Çarşı boyunda: 

(Ömer Kenan). 

1 

Mayıı 

MEKTUPLARI 
Bır ilam sureti bir türlü ele geçirilemiyor 

Jzmitte oturan mütekait binbacıı Bay f miş olan bir suretine ihtiyaç vardı. Helif 
Tevfik dokuz nüfuslu bir ailenin reisidir, işleri müdürlüğünden 78 7 numara ılt 
bütün geçimi de aldığı tekaüt aylığına bağ- 26/ 9 93S tarihinde bu suret istenildi. 
lıdır, halbuki bu aylığın yirmi lirasa her ay Bundan üç ay sonra ccdivam muhasebad 

bir borca kesilmektedir. Okuyucumuz te- muracaat edilmcsiaı Je)dinde bir cevap ' 
,ebbüsleri müabet bir netice verirse bu a· lındL 

iır yükten belki kurtulacaktır. Fakat bu- 9/ 2/ 936 tarihinde 28 numara ile li"ı 
nun tçin bir 11 ilim» ın suretini bulmak la- vanı muhasebat riyasetinden ilimın s~ 
zım gelmektedir. Bu ise bir türlü mümkün istenildi. Maıı.lcaef bu dakikaya kadar el' .. 
olamamaktadır. Okuyuct::!lUZ bu derdi ba- cevap gelmedi. 
kınız nasıl anlatıyor: 

uHükumeti ve hazineyi izrar etmeyen 

yanhı bir muamele neticesinde bir müte

ahhidin yatırmış olduğu teminat a\.çcsi
nin bir kısmı iade cdilmi,ti. Bu yanhtlığın 
yerinde düzeltilmm mümkündü, fakat taz
mini bana yükletildi ve ayhğımdan her ay 
yirmi§er liranın kesilmesine başlandı. Bu 
muamde divaoı muhucbat mahkemesinin 
bir ilama İstinat ediyordu. Ben kanuni 

hakku rücuumu istimal etmeye karar ver
dim. Bunun için ilamın nUllsa kaybedil-

Bir hastahanemizin 
hariçte uyandırdığı 

takdir 
Bir Yunanlı doktor Cerrah
paşada tetkikat yapmak 

için geldi 
c .- ra.hpaşa baa

tancsi istanbul be
lediyesinin en mo~ 

dern ve en faydalı 
müesseselerinden bi 
ridir. Zaman za

man mükcmmeli
yetinden bab.ekti
ğimiz bu müeueae 

yalnız lstanbulda 
değil, Avrupac:la 
ve Balkan memle- Dr. Evensil Papa 
ketlerinde de eyi Dimitriyo 
bir şöhret kazanmıştır. Bizim doktorlan
mız A vrupadaki modern mhbat müeaeae
lerini görmeie giderken Balkanlı doktor· 

lar da fırsat buldukça Cerrahpqayı gör
meğe ve gez.meie gelmi,lerdir. 

Dün de Atina Üniversitesi cerrahi pro
(esörü Kodovlam"m muavini Evengil Pa
pa Dimitriyo münhasıran Cerrahpaşa has

tanesini görmek. tetkik etmek ve Atina 
i..ıniversitesine verilmek üzere bir rapor ha

zırlamak için latanbula gelmiş, hastanede 

tetkikat yapmlfbT. 
Bu doktor Pirede Hopital Coniyo·nun 

cerrahi servisi şefidir. 
Dün kendisiyle ıöriifen muharririmize 

demiştir ki: 
- Müesseseyi duyduklarıma göre ta

hayyül ettiğimden çok daha üstün 
buldum. Müesaeae bina ve tesisat itibariyle 

mükemmel ve Ballr.anlardaki eşine faik 

olmakla kalmıyor, ahenktar teşriki mesai 
ile mükemmeliyetin fevkine çıkmış bulu· 
nuyor. Mübalagasız söylüyorum, Cerrah
paşa Balkanlardaki müesseselerden hiç bi
rinde görülmeyen bir disiplin faikiyeti ar

zetmektcdir. 
Gördüğüm intizam bende o kadar kuv

vetli bi r intiba bıraktı ki tekrar gelmek, 
bu m üessesede uzun uzadıya tetkikat ya
parak istifade etmek vaziyetini hissettim. 

Hastaneyi gezerken profeıör Nissen ta
rafından yapılmakta olan bir de pek mü

him bir dimağ ameliyatına rastladım. Bu a
meliyat cidden büyük bir muvaffaldyetle 
neticelendi, ameliyathanede gördüğüm ti
tizlik, intizam Te sür' at bütün sıhhat mü

esseseleri için temenni edilmekte olan bir 

örnektir. latanbula ayak bastığım dakikadan 
bu dakikaya kadar herkesten ve bilbaısa 
meslekdaşlanmdan gördüğüm hüsnükabul 
beni çok mütehaaaia etti. §Unu da anladım 
ve gördüm ki burada Türk - Yunan dost

luğu hiç zeval bulmayacak bir şekilde te· 
essüs etmiştir. Hiç fiiphesiz bu dostluk Yu
nanistanda da ayni ıekilde telakki edil
mektedir. Fakat orada politika gürültüleri 
arasında bu dostluğu lsıanbuldaki kadar 

kuvvetli hissetmek mümkün olamıyor. Da
ha doğrusu Yunanlılar bu dostluğu teyit 

ve izhara fırsat bulamıyorlar. 

-····················-····································· Fransız Tlyatrosund• 
Amerika<.lan yeni gelen illOziyonist 

Profesör 
ZATI SUNGUR 

Her akşam saat dekuda. Cuma, Puar matl• 

Anlatınııtım: Bu muamelenin clüzeltilı 
meai, yani 9 nüfusJu bir ailenin geçi~ 
bu ilima bağlıdır, o da bir türlü bulunll' 
mamaktadır.» 

Meselenin mahiyeti, hele divanı muh' 
eebatın hükmü hakkında bir teY söylemef4 
bittabi hakkımız yoktur, esasen okuyucıf 

muz da bu fikirde değildir. Yalna mesel 
bir türlü bulunamayan bir ilam suretindd 
ibarettir ki, bunu gözönüne koyuyoruz. 

Sigorta Şirketleri 
Teftişler ay sonuna kadar 

bitirilecek 

Jktısat Vekaleti müfettişlerinin sİ' 
gorta fİrketlerinde yaptıkları tef tişld 
devam etmektedir. Düne kadar Tür 1 

kiye Milli ve Föniks sigorta ('jirketin ' 
den başka G şirketin vaziyetleri ince ' 
Jenmiş ve hiç birinde gayri tabii ~ 
vaziyete tesadüf edilmemiştir . 

Dünde nitibaren de üç 9irketin tef• 
1 tişine başlanmıştır. Bunların ikmalin' 
den aonra daha 21 şirkette teftişler yal 
pılacaktır. 

Bütün teftiş ve tetiklerin Mayıs nİ.11 
lıayetine kadar bitirilmcai için uğraşJI 
lacak ve keyfiyet vekalete umumi bit 
raporlar bildirilecektir. Türk.iye M~ 
nin vaziyetinin müşkül bir şekle gir • 
mesi üzerine burada çalı~aç. memurlai' 
'Vazifelerine devam etmemeğe başla • 
mışlardır. Bu yüzden tasfiye halinc:W 
bulunan şirketin ifleri teahhüre uğra' 
maktadır. Yapılan bütün tetkikler ne " 
ticesinde 929 yılından evvel Tfükiy• 
Milli ve Fönikse sigorta edilenlere sl• 
gorta bede1lerinin ancak yüzde ellisi.t 
nin, bu seneden sonrakilerin de Tür " 
kiye Milli yüzde 60, Föniks ise yüzd4 
90 tediyatta bulunabilecekleri anlaşıl ' 
mıfbr. 

lzmit fabrikasımn ilk kağıdı 
Sümerbank meclisi idaresi senelill 

heyeti umumiye toplantısında okuya" 
cağı rapor broşürlerini lzmit kağıt 
fabrikasının çıkarmış olduğu ilk ka" 
ğıttan yapmıştır. 

............................. " ............................. .. 
Soyadı 

Levazım binbaşısı Mehmet, evvele~ 
Ataman soyadım almışken, bu ismin 
eski bir soyadı olarak mevcut bulun" 
ması dolayısiyle tebdilen Sönmez soy" 
adını almıştır. 

Bu 
akşam saat 20,30 da 

AYNAROZ 
KADISI 

6 perde Komedi 
Yazan Musahip zade 

Celal 

YILDIZ SiNEMASI 
Bu hafta 

SEVMEK YAŞAMAKTIR 
JOAN CRAWFORD 
Aşk ve ihtiras fılmi 

Ayrıca: 

MALEK BiRA KRALI 
Kahkaha ve neş·e filmi 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Kömür amelesi ilel 
Birlik arasındaki 
ihtilaf -----
Amelenin ıikiyeti üzerine 
Zonguldağa bir heyet 

gö!lderildi 

. 

Bursa civarında bir 
kasabada pazar dönüşü 

* * • 
Otobüsün güvertesi - orijinal bağajlar - belediye 
memurlan güvertedeki bağajlardan neler çıkanrlar

otobüse binmekten suçlu(!) köylüler titreşiyorlar . 
C en hafta .longuldaia sönderllen Buna (Özel} - Bu hir hikayedir, bü- dört beı kİfiyi tenekelerin üstüne yatar • 

~üfet~ Kemal ve Naci ZencuJdakta d8: yük bir telııin. pne büyük bir kuaba • dılu, kalan Yet il mupmhayı iyice kapat • 
aiz ameleleriyle amele birliii .,. .. deki mıda seçmiftir· _ .. .. tıktan so~ra sicimlerle her taraflanadaa 11-

Pıtil&fan tetkikiyle meşgul olmaktadırlar. Vakit ik.iıuli. artık bütiia koylüleT ya • ~- •k_ı bagladılar. Bu itten aniaau7aa veya 
ı Amelelerle amele birliii arumda on vat pvat çekilmektedir. Kasabaya çok ya• ~ormı~en, cüzelce ..mm., bu b.jaj ye • 

lenedenberi bir türlti ortadan ~ km Yillyet merkezine hareket eclecelı oto- nn~e ınsanlann bulundujuna inanamazda. 
L• 

1 1_L vardır: L"-leı: çok yük ve inlan alıyorlar, dol • Şofor bu af köylüleri haiaja ararken hem 
111r an apmamaz 1& - • --:1:: L __ 
1 e· lik el yeYmiyelerinin yüzde .. dukça hareket ediyorlar. • ... uyor, DClll de onlan birer cama efY8 
L• • • ır am • birlik aidatı olarak S.rua selen bir otobUlün mifterileri tribi çekiftirerelıt kollaruu bacaklanm J'U• 
~azını muntazamaa L--'' fö"rü d d ._ J t' · '- -'-

Mapavride çay yetiştiril
mesi için teşebbüsler 

Mapavrililer 32 bin nüfuslu kasabalanmn kaza 
merkezi yapılmasını temenni "'-&'Y"'' Iar 

} k ecl' Fakat -:Ountazaman aeaıen daha toplanmUIUft fO e orta a yoa. eı ırıyor, aaraaolun önünden sec-kea na-
L~e t 

1~ LL ameleye hiç bir yardım Şoföriin yardUDC*l küçük bir çocuk. fU • 111 duracaklarına dair talimat .. ri:rordu.. M J &Hi • ... J'IF 'ı Wr ..... 
lifti paraya aa111- d _ı_:... w• • - ı·· B" Herk bu d "" W. im L 

a 1 Bu vaziyet amele aruuı a förüa busün s.-.."ecesnu eoy uyor. u· ~ UsUn alaymda liİ eaten Mapa. vri (l\....._n _ Ra. ..:IA--&:-.- ı._ L! bu --L::in LL buçuk _Ll!_ı 
f Pi mamıfbt'. _,.__.._...:ı-· ....r , __ :... •-- ba-'-a bır -y L ·ı . ı:.. •• li"' ~I ·-~ Qll' IU __ .__ ._. llllmllll taL- b" infial uyandU'DUfbl'• tüa ~- ..,,yııcuqor...-: ır• ..-. oı mıyor, ıoıorun seveze gı ..Jıilden • ~ "a ar • • larak da bir bam•· -Ôfle ise ne diye buraya bindik. bay• tam manaaile üatüade. Miitteriler bedava Yetmif ~ J..I ile b.ifı bt'ettikten - ancak Rizeye........, 
lıııaeleJ unu:~~ 0

vukat tatmatJar, ve din b.,b otöbiM gidelim!. bir eğlence yerinde imit gibi neteli.. ~ Mapam ..-,... ...._ 7115 bilirler. ba Jiiaııılea eberi vakitlerini 
~· l"k er k': ef8I' ~ bir dava açmıtlar· o mada hapıclaki kasketi yana bymıt. Şoför iıini bitirdi. bozulmut bir sigara llDl muhaf.za .... pcaw.J. m 7 ıl& ,aıD.ıda ft t... kafelerinde pek peri • 
u~r 1 er anı ,....&:a L-- -ih. ı.alinden toför olduiu bel· paketini yan cebindee -L--.1. aizmm ya· rin ve fmchk •ir~lvı isi- aöariihuüt ,.. bir halde aeçiaawlıcten miiteftllit 
ııı&r uau-. ı- ~- -L -=~-1 bir lr ıL-.L-. --~ _ =ıa~ __ ......__ -.:.--'--. . 1· d eleler lehin• li, yirmi &et y.,lannda iriyan bir genç ko· nana kıstırarak makinesinin batana geçti: ~ • .._.. .u-au: ___. ...... w.-sn ........... -.•--

Bu dava seçen er e am • -1.1: b!t-A.- '---L •• - B .. b . --L • _._ • • Her ..-İ·t - __ L_ • • n...__ -L=-- L__. ..._L_!I _ _l!l...l! l b" liii. keatili pa• prak otc*iiM •-oto _.... 11111111& uze• ugun enım wcure gıtmca nıyebm s-T"" -ı•• Ta - Yetipea au _ 79 ._,. ma..-İa cui.aijl 
,:_:cele~~iş, . ve ~ .... re olan 10Jculan durdurdu. yoktu, bu makinenin toförünün de bir ili bu kaub.nm hjLLI• fmdak mahmli halde hallı çok •wioeeektir. 

r;: .. -~:o 000 lira tubD•ktadır. - inmeyin, inmeyin.. Makineyi ben varmış, b~n~ .yalvardı, ben de 11rf bir ei· başlı başına zenginliğini te,kil etmek- v ~btada cı·nayet 
u para, ' 'k .pıea ame· ötüreceiiml Bütün yolcular, buak ta • lence gezıntısı yapmak için: tedir. Kuabanm topralmdan llyıkı1e 1'.il 

Fakat mahkeme aranııa r d S L::..n- dar -L __ , __ aıaand - Haydi ul · _,_. · '- .. · ·r. d 1 . L!l-f •-~ 1 b. f"", b . de ebDİft ae e vaala eto- aam ........ a an, HIUD mıuuneyı oen go• JStıra e O Unm&ll fçtn tet&ı& er yapıl • W t,:,..: d 1 • • 
e lırlıgadne u pa~yı ·~ten --~-1.tir, ...A....; bir tomiltan yaptıktan eonra ına· türeyim, dedim .. Anumı satayım, makine mı• ve çay yetlf• tirmJ- fevkaı~ue el- AA9A amcaza e -:nm 

ame e er en para aesme-. ~- .1- ·-· dah b" L f-rle benim d ""l, kı la T "'•• llQ o-lclürdu"ler .Bu .. d birlikle eı.ı. .,........ •· LiDenin &nünde a ar aeç fO 0 ta • w eca n na. ben yaptırmıyaca • verişli olduğu tahakkuk etmiftir alı· 
tila/-:':k:~ bü .. :,,. amelel.,.,_ .iç bl•p• seaç tofi5rlerini ~Jiyorlarda. Şo- eım. ~e kadar f azfa ad~m biner.e o ka • nan tedbirlerle baabanın iktisadi va· 

.. • • ~ ---L--L buriJetiD· fk ,_ ft k•kahalarla plüyor, bnu • dar kanm olacak, belcdıye memurları tu· . t' b" 1 __ .. _ı_L_ • 1ı:· f ed 1_ • 
JüZ tanesi lflenaı 'bmuuu- JDe<: tarlarsa 0 da 1- 1 '°'---- d L zıye 1 lr W WllUl JD_l,._ ece"-ttr• 
iıl ..,..... ao ay •• __,. a oen ve • M "d --L k _ _._ dır 

e .kallDJflardır. . w.un dolmuı için daha bir kiti la- recelt değilim. Makinenin asıl aahibi dü • apavrı e ..,._. ço maucn var · 
Ame!elerin iddialanna ~r~ hu paıa1I Oto Fakat etobibteld ,.lcular bir kip ıünsün ı. Bundan !irmi ~ evveline kadar Av • 

lteamek aateyenler kendllenae: • . t• ...... b_._. L-- •---.Jua dört bet kiti birden Şoför cidden kalender. Herkes böyle rupaya ihraç edilen bu madenlerden 
Yüzd eekbia keailm .... ıtir88 e eaaer .... _...,. b' .. b"lha u.____ --L•--

... -:-: ~ . . . __ L--ı-.ır.mzl Qakaseldi. hepsi el. vilayete cidecek. bu o- ar otobüale aittiiincle. memnun .• Oto • ı •sa ,,.MllAll~ ~ pek Zftl· 

tiım~z ta~dırde lfUUZdea ~- to'bUsle k3yleriııe döneceklerdi. büs h.areket etti, k~rakolun önüne vanlda. gindir. 
tlem11lerdı~. . I" t-•-l.. L ... ı.ı ... Wr Litilik fazla yer var. Şoför beledıye memurlan çaktılar, makine durdu, Mapevrinin İman için çalıftlacak· 

Bu vazıyet ilzenne de ame e.er ... -- ....-- i 'd k"I · d-' G J 
1 

ı,uriJtiade __ ....., toföre ..ı.ndiı çerı e 1 en say uar, tamam. Memurlar • tır. eçen yt inpn tamamlanan hü· 
a Ankaraya bat vurmak nıec ~ L-L b' L-- L· • ı dan bir tanesi L .. • d" ı k.. k .. b" LA. b" ·ı 

Klhta (Husuıi) - Alut köyünden 
Şükrü ve Ahmet adında iki kardq am
cazadelcri Haydan t.,Ja yaralamlf ve 
Haydar alnından aldıp yaradan mü • 
teeuiren ölmtiftür. 

On sün evvel maktul Haydaıa ait 
çift öküzleri Şükril " Ahmedia ekin· 
lerine 1ıirmit ve bu yüzden aralarmda 
kavp çakmıt. iki karele, amcazacleleri 
Haydan dCSjüp yaralamıfhardır. 

1
_ 

1 
_ A;abey; INIA ar ....., aıp var . yava,ça 11•PJ mer ıven e· umet onagı, ve ır me~ıep muı e 

&a mıılardır. la _L L-LL-L- '- rme tırmandı b · b" J .. d ı· · 
B 

. . . u M-fettil Ke- foflr o naa ıuuı-- ve aonuıma • ' ezan ır ara ıgın an e ıru kasabanın bafından geçen Büyükde • Yaralı Haydar ahabahk his ve ra-
u telgraf Uzeranedır - u uzattı ve hemen eline en b' b .. 

mal ve Naci derlaal Zonpldaia göncleril· lan arasında: .. _ _ı_ kittinn w it , • ., ~ .:_ acaııı çc· re çayı köprüıü müteaddit caddeler ve bıtasını gözeterek ı,ı hnkdmctc akset• 
:..J - fftıdnl aL ................... UIUI ... •• • ... -"71ü. biiyült rleri b ı. tam ..... ti ,_ LA..11-.J L_._1.f __ ._ __ _ı_ 

ln-.erdir. k -.L.. 0t bO.an • • diliün bir bqecaaJa ~ lıdıem. k d" · J pezu )'eK )'a mm mMI"~ ft -T• ._.., ~ 
Kemal ve Naci, Zonıuldai8 harebl ulehaft ta aı-R. o. • llGID Gilv rt e- belediye memartmua elinden ._ :::rtısın yeni bir çehre ftnlliftjr. Bu h...-a lııapamı.k iatemiftir. Ha~ on a(iD 

etmeden önce. deniz amelelerinia ..nDl- W.. dö~e ~ sen çe~~ :ı. e- rak. diğer hltaft.a yere atnoerdi. Dütt~r~~ Maparn nahiyeai müdürü ve belediye IOftl8 ölmüftiiı. ÖlümO müteakip 
iini yapan avukat Etem Ruhi il~ llrCit- de~ ~dek~::-silmek için acele yerden kalkamıyacaltb. fakat korkUMı o!a reiıi Faik ve Mabut çok çalıtmaba • it adliyeye intikal etmif va 
ıniifler, "• ~ hakk•da iltedlklerl rla1ı Edat 'bu cslvertH nüa neresi 110n bir gayret verdi. tadalarm ~ doiru dırlar . hadiee faileri Ahmet ve Şükrü teT• 
nıahimab abmtlardır. Y~ eona •: ecfi7ouiun~ dütümDekt• si:yade (sflverte) alabildiiine koımaya laa,ladı. Butüa ,.0 1c1•• Mapavri hallrmm en mühim dertJe. kif olunmUf)ardır. Döviifme va yara-

- cek olan tahkiku. ba ..W a.tillfa kakilla 0~ı- otobWa fi9t(iDclekl açık ve tene· lar, laelediye memurlaa. toför ,...... tu• rinden biriei, hük6metle olan ifleriai lama ke)djyetini Takb Dmanmda hi-
Clea halledecektir. eh ...... ,erde IMa k.a,ı&leria ....ı Pi• • haf tuhaf ba~rı..- tofar. IMW>Utün görmek için Rize,>e kadar pnlerce yü· kGmete haber Yermekte ihmal ve mi• 

lzmirde 
~ dütünüyorlardL kahkaha,. buanlu. rüyüf yapmal mecburiyetinde kalma· samaha göltwen k6y mahtan haldan-

Şollr yaınala artık ae kadar mliıterl - lıt~ ~~-. ~ oldu.. Bu • larıdır. Nahiyemizin ayle köyleri var• da da aynca adil taMbet Japılmakta • 

Bir konferans 
ıeldifM peıl8 igin puuhk. ediyor, o • aiia .,:?' iltedqpm 1111N bir sün oldur .. di- •• .. ...... _ ..... -···- w dır. 
turaeaklan yeden tırmanmalanna yardam ,.. 81~ leri herkeai düfilnclirüyorclu. Şimdi maki· a-'":"'"":"''="'~-------"'!!!!!!'-• 

lzmit (HU88 • 
si) - lıte,.t.I 
Halkevi azutn .. 
dan muallim Mu· 
zaffer Baysal ta• 
rafından burd 
•<Türk ekonomi • 

"' 

• 
. . 

.. 

. . 

. 

"' 

rdu. ı eride. bu ifia iyi bir feY olmı· Beledıye memurlan birer lairer baiaja ne sahibinin u.telilc bir ceza meselesi de 
ediyo bil~ bir iki yolca toförü ikaz et· ~nh ada:"lan pkanWar. 8eiai yerinden vardı. Karakoldan ayrıldıktan ve lr.öylU. 
yecaiuu sibi .-lendi: ıne~ v~ ~ araya top..._.. köylüler sapsan ler biraz unutulmaya baı1adaktan sonra ma

m~-:. ba adamları haraya alacaksın ~~ilm7 h titr4'PY~!a.:!ı. ~er kaçaiJ ve itine sahibinin ne kadar ceza aiyeceii ao
.... ,.w. Wecfiye memurlan var, sö· .~r m~. . ~~ ~ 1 

_:L! d rm a ne ceza Ve• ruluyordu. Gene toför elindeki direbi • 
rfldelM ceza k ... rlerl n ecBcegalcdnı. e etU .-I uruy~rlardı. Jonu kullanarak cevap verdi: 

... 
_ı. ta __ !IL •• ıye memur anndan barili .... förden y- L • _. _ 

._.. .... 7u Tia9 v- - ıuıu. llZ - OIUl iDii d.ütünüyor. • 
---Aİcım-,,ua ba • Ben ODiarı kim· makine hakkuıda bir çok teYlr aordu, fO• DUZ) 

- _ _, ~-'- för de bütün tafailib verdi, soma ancak ta• ş f L _:..a .-a.term-• seçı........ •• o ör 11unu ...,.-ıedikt• -r• L..- .. _ 

..,. •- u... _L r:.:-1.i --·sün. limata uY8UD olacak ayada adama otobü- - -ıinin tahlili» mev- Heııls.-. - --. .....- ..- b ' d" d" · L-• 1 ilini alayh tekilde izall etdı . h halel INr b belediye ae ın ar a, senye aeean ara fU emri ver• Bö le li 
Zulu bl·r kon~- • len •ol lstUae er • ç ....1: - -., ta unata aysuw mllfterf a- __ iL_ _L • b b ıw ı ____ ,_ olcu ııu: ~tmı=& ~ irer irer yazıyorum: 

~ ...... memura çakı,.r ft bö,.a. ...,.üz Y ta· Lnaraa bet liradan yirmi !>et lfraya bdar 
rans verilmiftl. - Siz burada bekleyin. Arkadan gelen * 

Muzaffer konferansmda O. • fl)'8D1an yakalıyorlar. L__ı__ •• • d otobüslere biner ve köylerinize ciderain=· cezan var. ekonomi Arbk otobiiMin içi ~ guverte11 e ... Bir buçuk saat .Uren bu J'Olcululc J'llZ • 

~a~la ekonomm il_e inbJAp .--u., .. dolmuf&U· Hareket ebDek iç.in ıoföriln an• Ben -~ otobüal~r•. ~ veririm r.. malda anlatalamıyacalt kadar macera ile 
•mın mukaye...mı yapmlfı j1i&WWW • !atmak lduiu baba,...U aiktelerin 110nU. Dort bet lcoylii ~ ap11u açmadı, ne doludur .. 
dinleyici kütleei h~ ta,.ıa bll' ~ .;clu. Ni~ Nlıbun semiline verdiltlcsl'i parayı ~ıı., ne de orada Bu pazar döniifii her hafta olur ve her 
mevzuu bütün inceliklerile tahlil et • ~= otoltls hareket etti, tehirden iki kal9a~ltlanna_!_~dılar, otobüs hareket etti.. llaftamn manzarua töyle 'böyle birbirine 

• t" d -L.ldJ. Uzakta. her zaman ıraz evveuu nete :ravaı yavaı uzun • l.enzer ••• İnsanlar amballı' ech1ir, pa--
mıt ır. kilometre lfUI ....- .. dönel". Şof'" .. L,~. 1 ·-· 

.J• __.,...... ........ p brako- tuye u. onm uanın • aylanna ve alınmıı insanlar tarla ortumda bır-'--'ır, 
) - • elH!iP9 " f • k lc--1---' L!_ IUUI 

S-,;Dtte bir ÇOCük dUVll' la ,.klqlbnc:a. hakikaten bir düiün a~• • eoz erane .. ar~ .~0 w.nıa. UU' ~ var· toförün anlattainnı söre ele wkaclea selen 
Ö9 «iö otolMİ9 clunim. Şoför. yama...- cL. Bet kö,.lüaün paralarıle baga1lara sa· otobüele göndenlirmit-

ıltlnd& kildi : ...;;-.._... iltedi. ,abnya çaktılar, nim-. ...,. yolun or~nda atıhverme-

Söğüt (Huıuai) - ~Ha,-:: P•W Ol9 H• .. n P. Diyor Ki ı 
den 8 yatında Omıaa ..
kadatlarile bir davana .._... oy• 
narken duvar Jdalm"' ffall ,...a.& 
llllf ve ölmiifdlr· 

Siirt Halkev1nda ....... 
Sürt (HU1Ull) - HJ-ft ır..ıte • 

leri büyük bk faaliyetle .. h~ 
lar. T emıil pt.I genÇlerl ,azı-- Je. 
vetli önünd. muvaffakiyetla n-=-. 
non bir müsamere verınlflerdlr· 
nıereye Halkevi bandoeunun : 
istiklal martlle batlanmJtbr• JJ.fl'Vllar 

d " I mono VB azaları tarahn an tıır er, 
.. 1 • • t fUL-·i tarafından ne-IOy enmış, laD a cc- • • 

fiı parçalar çalınmlf• Mete pıye11 mu • 
vaEfakiyetle temsil edilerek mfiAJDe.: 
reye 10n verilmiftir• 

- BakHna, Huua lleycijiml Arbk 
.._.. ta aenldd elli.. 1 

... Hanızlar p.li .tirket kurup, .... .,.... , , 

** 

1 - Cep takvimi ..... riaia ... 
landıklan vezin denilen alpl. 

2 - Şehir tiyatromam. aoa ~ 
mevsimindeki kazancını alçen ölçl.. 

3 - Esnaflarda imafaa •lcW. 
4 - Sokak satıcılarının ..lerinia 

Ö
,, .. -
~UIU .. 

S - Otomobifterinin lnlsimlea ..., 
çenlere, toförleria ••wcl..._ --~• 
lerin ölçüsG.. 

6 - Alna,, ve Şirbdlı Jli,,. ....., 
lannclali tılhda alflel.. 

1 - L ı"s ... ......_. lula .... 
kazanmıya kal'fl olan iftihalaama il • 
çüeL 

8 - Günda süne artan an• b
dmlann arfettilderi oluijenli IU)'UD al-
çüaü. 

9 - lçtiiimiz süte ne miktar • bıo 
bldıiınan ölçüsü .• 

1 O - Herkeee davul clinletm ı....; 
bul radyosunenı. köa dinlemekte sle • 
terdıii tahammulUn BlçüaO.. 

* Diıziıneyi tamamlamadan 
rum; olur ya, beliti biri de: 

kuiyo • 

- Şunun çenesinin ölçüsünü de saa
den geçirin 1 der de, baııma iı çıkar eli 
ye korktwn. 



6 Sana 

Yarınki harp 4 sene değil, 
4 hafta, 4 gün, belki de 

4 saat sürecektir l 
* * * Bir lngiliz Generalı Almanyanın si!ah:a~m~sından 

bahsederken " Yarınki harbi göz önünde canlan
dırmak isteyenler eski harbi mikyas diye alırlarsa 

çok yanılırlar!" diyor 

.-..umuayMOW yenı uayyareaeri bavada 

lngiliz Generalı J. F. Fuller Londra ga· her ay 832 tayyare yapıyorlardı. 1935 .e· 
zetelerinden birine yazdığı yazı.la diyor ki: nesinin nisanında Almanyanın 4000 tay• 

«Son günlerde muharrir Albert Muller yareıi vardı. 1936 eenesinin 1 ıon kamı
Almanyanm harp tetkilitı hakkında bir e- nunda bu rakam (7500) e yükseldi. 
acr neıretti. Eserin aılı Almancadır. Ve a- Ayni muharririn anlatıtına göre Alman· 
dı, «Hitlerin yıldırım ordusu» dur. Al- yadaki hava ıpor cemiyetlerinin 2500 şu· 
manyanın bugünkü ordusu, yıldmm ordu- besi vardır. Bunlann yetiıtirdiği pilotların 
eu, olduiuna göre, Almanyanın yapacaiı sayısı yanm milyonu bulmuştur. 
harbe de «yıldırım harbi ıı demek doiru Almanyada teeuüs eden yeni yıldırım 
olur. Bu çeıit harp, Cengiz Han zamanın· ordusunun mcenedi bu pilotlardır. Maki
danberi qi ııörülmemit bir harptir. Habe- neleştirilmit kara kuvvetleri bunlara daya
fiatanda ancak bu harbin gölceai görül- nacaktır. 

müı bulunuyor. Alman ordueunun bu ıekilde hazırlan· 
Her ,eyden evvel geçen büyük harbi masanın sebebi bir hamlede ıimale, cenu• 

unutmak lizımdır. Çünkü aelecek harp, ha, prka ve garba ealdırmuıdır. Çünkü 
seçen harpten bambafka olacak. hari»i a- Almanya motörlü kuvvetlerin hareketine 
çan bütün milletlerin İftİrakiyle yapılacak, müsait yol tebekeleriyle doludur. 
ve bütün Iİvil halk harbe girecektir. Almanyanm bu tekilde hazırlanmasını 

Bu münasebetle hatırda tutulması icap çılgınlık aayanlar var. Fakat Almanya 

eden bir nokta vardır: Yirmi yıl önce Al- 1918 de her teYden fazla manevi kuvvet· 
man feylceofu O.uvatd Spenaler «Garp !erinin earsılmuı 7'iziinden mailQp ol
medeniyetinin tereddili11 adlı e9erinde mü- muıtur. 

lüm bir kehanette itulunmuş, ve «Avrupa Bir milletin manevi cephesini yıkan l
yeniden Sezarlar harbine baılıyon demit- mil, harp yoraunluiudur. Yani harbin uza
ti. Bundan mabat harbin en mütbifini yap- ması yüzünden milletin yıpranmasıdır. 
mak, yani, eeferberlikıiz, harp açmaktır. Almanyanın yeni hazırlıkları, buna ma
Bu çetk harbe «kaplan eıçramuııt harbi ni olmayı iatihdaf ediyor. Çünkü buna ma• 
demek yanlıı olmaz. Yani, her millet, avı· ni olmaua netice, Almanyanın bolıevik· 

bın üzerine bir eıçrayııta çullanan kaplan leımceidir. 

sibi hareket edecek ve o milleti yere eer- Onun için Almanya yeniden haıp aça. 
mele bakacaktır. cak oluna, dört eene diıini aıkmayacak, 

Alman muharririnin eeerine selince harbi dört haftada, dört günde, mümkün 
muharrir Almanyanm hazırbklan hakkın- olursa dört aaatte hitirmeie çalışacaktır. 
tla tok mühim mal6mat vermektedir. Bu Alman muharririnin anlattığı budur. 
lnaltmata aöre Alman fabrikalan 1935 de Bunu bir ihtar .. ymak gerektir. 

Hangi. erkekler 
/gi koca 
Olurlar? 

ctlç aydır nipnlıyım. Nişanhm fen, 
tuh. pkJıia düfkün, biraz da hoppa bir 
aenç. Arkadaılarım bu tip erkeklerin iyi 
koca olmadıiını ıöylüyorlar. Beni de 

filpbeye dütürüyorlar. Çünkü benden 

evvel iki defa nişanlanmıı ve nifanlıla

nm bırakmıf. Arkadaı1arımın dedikleri 
cloiru mu)» 

Nialr 
• iki tip erkek vardır! Biri daldan dabı 
Utan, bir dam altında bir kadınla ya • 
pmaktan sevkalmıyaa erkeklerdir. 

Banlar yoruluncıya kadar bereaidirler. 
Fakat nihayet bıkarlar ve yorulurlar. O 
nkit dünyanın en sadık erkeii olurlar. 

tkinc:i tip erkek, eevsi için yqıyarı ve 

INrİIİnİ eevdi mi bütün hayatı ondan 
ibaret sören erkeklerdir. Bunlar an • 

mek prtiJe karılarına daima sadık ka • 
... ve İyi koca olurlar. 

Sizin nipnlınız bu erkeklerden Un
lı-.ıiMıııe mensuptur bilemem. Belki fİm 

•• ... kİmaeJİ aevmemİftİr. Bel • 

W de eYYelki ............ ...-emeclijl 
icin ................ Faluııt buna anlamak 
Iİaİn elinizdedir. Hayatım Ye yap)'lfım 

tetkik eclinia. HayataMla çok kızana, 
maceradan maceraya kOflllllfU ve kot • 
maktan hotJamyona, o vakit arkadqla
rmızm bakla vardır. 

* ccBen nipnlıyım, nişanlım Ankarada. 
Burada toplu yerlere gitmek lazım gel· 
diği zaman dayızademle beraber gidi · 
yorum. Fakat beni fUrada burada gen~ 
bir erkekle dans ediyor görenler ihti • 
yatsızlık ettiğimi, nifanlıma haber veri • 
lirse nişanı bozabileceğini 81Öylüyorlar. 
Halbuki ben bunda ıayri tabii bir ıey 
görmüyorum. Benim dayızademle öteye 
beriye gittiğimi nişanlım da bilir. Fakat, 
o kadar çok dedikodu yapıyorlar ki, 
ben de ıüpheye düştüm, eize aormağa 
karar verdim. Benim bu hareketimde 
nişanlımı ıücendirecek bir feY görüyor 
musunuz) 

Fikret 
Ben sörmüyorum uruna, bu kadar 

çok dikkati çekmesi iter halde iyi bir 
feJ değil. Bizde mulait kıskanç ve dar 
dü,üncelidir. İbtiyatb bulunaanız, ve 

aık aık dayıuc:lenisle ~ber çıkmua • 
mz ne liDD aelir 7 

TEYZE 

SON POSTA 

Me§er 
Kan koca arasında: 
- Hani, dünyanın 

tibür ucuna gitsem be
ni takip edeceiine eöz 
vermiıtin .. 

- Bilmiyerek söz 
vermifim. Meier dün-
1• toparlakmıt. öbür 
ucu yokmuıl 

• • • 
Tevsiye 
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Y•V•f 

Saiır kadının ko ~ 
ca11na tramvay eznıfttlıl 
Haber vermiye geleıı 
polie memuru av~ 
çıktıiı kadar baiırdıl 

- Duyuyor maıun 
bayan, bana komisetı 

dedi ki: Cit te yavaf 
yavaft korltutmadaa • 
bayana söyle; koca ~ 
eını tramvay ezdi. 

••• 
Gelmezdlm1 

- Eier, ıiz benim 
kocam olsaydınız, evej 
de geç gelseydiniz.o: 
Ben tize kapıyı açmaz-\ 
dım. 

• - Eğer ben de .t.ı 

- Küçük kızımı 
tavıiye etmem, eıhha
ti yerindedir, fazla ye. 
mek yer, halbuki si
zin kazancınız az. onu 
doyuramazaınız. .. Bü • 

>'ilk kızımı taveiye ede
bilirim, çünkü mide • 
ıinden rahatsızdır. Ga. 
Jet az yemek yer. 

- Güzin, aık çok tatlı bir fCymİf, diyor. zin kocanız olaaydım.J 
- Bir fekerciyle eevİfİyonnuı değı1 mi? hiç eve gelmezdim. 

------~----------~----~----------~------------~------~~----·-----~----------..-.-----...--...... -------
1 GÜZEL FIKRALAR 

Milyon 
Genç erkek boynunu büktü: 

- Beni kendinize bu kadar ısmdır· 
dıktan sonra mı ayrılmak istiyorsu • 
nuz~ 

Genç kız taşırdı : 
- Ben mi sizi kendime ısındırdım. 
- Evet, daha ilk tanıştığın:ız gün, 

babanızın bir milyoner olduğunu söy
lediniz. 

• • • 
Daha iy i 

Ayakkabıcı sordu: 
.- Neye bu kadar dar iskarpin alı • 

yorsunuz bayan, bu iskarpinle yürii -
yemezsiniz. 

- Daha iyi ya, kocam otomobil 
tutmaya mecbur kahr. 

- Beni sandalla mı kaçıraca)qm 1 
- Haile Seluiye detil•in ki, dretnot-

la kaçırayım! 

r.-

- Anneniz, kendi iaim sününü ya • 

pıyor da niye aisinkini yapmıyor. 

- Yirmi bet yqmıda oldujama an

nem İnanmıyor. On yqunda oldujuma 

da hiç kimse İnanmıyor d• ....-.. L 

Uzayacak 
Ayakkabı satan mağazanın eahiM 

çıraklarına söyledi: 
- Bir kadın geldiği zaman ayak

kabı numarasını sormayın, ayağının 

ölçüsünü alıp ona göre bir ayakkabı 
verın: 

-Niye 
O, otuz altı diyecek; aiz, otuz 

sekiz diyeceksiniz; münakata uzaya· 
cakl 

* • • 
Deill m i? 

Küçük fidanın dibine gübre koy • 
muşlardı. Küçük Doğan gördü: 

- Anne, dedi, bu pis fCYİ buraya 
niye koydular) 

- Fidan çabuk büyüsün diye .. 
Doğan düfündü: 
- Fidan bu pis yerden kurtula • ı 

yım diye birdenbire yükseliverecek 
değil mi~ 

1 HOŞ SÖZLER 1. 
Neye 

Güzel kadın, methur muharrire söy
ledi: 

- Şöhretiniz kafi, neye elan ,öhre' 
pqindesiniz ~ 

Meışhur muharrir cevap verdi: 
- Dudaklarınızın kızıllığı kafı.. sii 

böyle olduğunu bildiğiniz halde ney• 
ruj sürüyorsunuz~ . "'. 

Ork e•tr• Şefi 
Oğluma sordum: 
- Orkestra tefi ne yapar) 
Cevap veı:J)i: 
- Hiç bir fCY çalmasını bilmediği 

için, çalgı çalar-'arın ortalarında du ., 
rup onların taklitlerini yapar. 

- Baham ucri tedbirlere t.raftar, 
onanla evleninen sana .. te:rcik Yel' • 

..... dedi.. 

Olmaz deme elaı- de 
Kız benimle wel, derHm; 

Olmaz eleme, olur, de •• 

Seni 6en fOlt •e11crHm, 

Olmaz deme, olur, de •• 

istemem 
Yanı başımda, ıaka 

kuşlarının cıvıldama· 

lannı andıran bir ıes 
yükseldi; baktım. 

Genç kızlar konu • 
fUyorlardı, ben kulak 

misafiri oldum; ne 

duydumsa yazdım: 

- Ben ıinema ar • 

tiıti olmayı hiç iate • 
mem. 

- Neden) 

- Filimde ilanı aşk 

etme tarzları hiç ho • 
ıuma sitmedi de ... 

Bahardır ltıra dafa, 

Gel •İclelim ıuala, 

Günahtır 601 durmala; 

Olmaz deme, olur, de •• 

Gel yürü, pıtır pıtırı 

Gel lıonuı fthr ptır; 1 

l' iyeyim hıtır hıtır; 
Olm~ deme, olur, de •• 

Mukayese 
Bir kızı 

hakkında 

yaptılar: 

İltiyordı\ 

tahkikat 

- Bilgili adam mı• 

dır) 

- Hayır, fakat zen 
gindir. 

istediği kızı verdi • 
ler. Evlendikten ıon • 

ra zengin de olmadı • 

ğı meydana çıktı. Zen

gindir diyene gittiler 1 

- Hani bizim da • 

mat için zengindir de· 
nıiıtin, meğer değilmit-

- HH - Bizim kimyqer bayan mejer çok cabilmif.. - Nasıl değilmiı, 

- Sahiden ilanı aşk 

etmiyorlarmıı ki. hep
ei rolmüıl / 

_ Nereden anladm? bilgisile mukayese e • 

- Saçlarmm ne çirlda boyUllDlf olclujuau ıörmedin mi; bir ~ boyaaı bile yap· dilince parası her hal. 
maktan ic& de bilgilinden çoktur. 
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Korkunç Hikayeler Sahaflar çarşısında bir g~zinti: 

KOCASININ ÖLÜSÜNÜ YİYEN KADIN Türkiyedel,SOO,OO~iıüsha 
. . . .. .. . -. , basılan ve satılan kıtaplar 

Şılenın Garıpler kogunde geçmış bır vak a lht~yar mürettip "Türkiyede, kitap okunmayor diyen-
.. * ll- lerın alnını karışlarım, dedi. Billur köşk, KankaJesi 

S·~ Mahmut, İstanbulun en tan~mış avcıl~rındandır. Çok gezDÜftir, çok görmüştür, 
.,.,.. adam tanımııtır. Buna ragmen 8§agıda okuyacaj'ınız yazıyı ve bunu takip 

edeeek olanları dün getirip önümüze koyduğu zaman itiraf ederiz ki anlattığı şeylere 
iaaıımakta güçlük çektik. İstanbulun meşhur avcısı, bizim ıüphe dolu bakışlarımız 
kaqıımda isyan etti. Biltün va~'aların y~an~ış olduğunu, kahraınanlarının kısmen 
-t, kısmen ölü bu~unmal~~~n~ ragmen muhıtlennde .herkesçe t~nındığını, anlattıklarını 
b·uat ağızlarından dinledıgını ve bunu her zaman ıspat edebıleceğini söyledi. Bunun 
a:erine biz de çok meraklı olan bu hikayeleri koymakla beraber hakikat oldukları 

babsında kendisini okuyucularla baş başa bırakmayı münasip gördtik 

ialib Mahmut 

M 
k" ··de 1 

ersin aiayı, Demirciler oyun ' 

köy kahvesinde tanıdım· (Bu zat 
l' f boylu yet· e an berhayattır) Zayı • usun ' . 

ın · :t... k ndi söyledı· 
ış beş yaşında oldua .. nu • 

ii halde ancak elli bet. altını§ yaşlarında 
tahrnin olunan bu dinç. yanık yüzlü beyaz 
•açlı A k"' ·· ••yıh avcılarındandı. rnavut oyun -
Avı buluyor, keklikleri. çullukları uçuru• 
" h ·· rantasını 
ıor, athiına vuruyor, erıun " 
dolduruyordu Dört bet sün beraber av· 
l . b"' .. k 
•ndık. Geceleri köy kahvesinde uyu 

•aç sobanın baıında bize batından gelip ge· 
'- • · t th tat· Ven bir çok avcılık hikiyo,.rmı a 

lı anlatırdı. Kahveci Baba Mestan çayları· 
blızı tazeledi Sobaya attılı çalılar birden· 
bire parladı. Saç kıpkırmıxt oldu. O gece 
dışarda çılıın bir karayel ortalığı kasıp ka· 

Vuruyordu... h 
Rüzgar uğulduyor, bazı ııağnaklar ka • 

'9e binasını salhyor, çabdan kireç parç~~a· 
11 dökülüyordu. Klnunu .. ninin son gun· 

!erinde, tam kara kışta idik. 

Kar baılamıştı. 
Kahveye siren köyltiler kapının önün· cağız var. Bir de evi var. Hem sana ba· rüzııarııız ve yıldızlı idi. Beyaz karların ü-

de silkiniyorlardı. Kurt kürklü gocukları k hem yerin yurdun belli olur. Gel sa· zerinde bizim kadının çıplak ayaklarının 
h ~ ] eınbeyudL . ' a •u dulcağızı yapalım. iz eri görünüyordu. Mehtap olduiu ıçın 

ı :ı:. d hır n -s • • 1 · · K .. d"' 'b· d J k İz Menin ap uzun kiru aiız ıgın an • O ıün soğuk iliklenme ış emıştı. _ur~ gun uz ııı ı ay ın ı tı. lere bakarak hız· 
l'lefeı çektikten ııonra: h k hve peykeleri canıma tak demıştı. h hızlı yürümeie başladım, fakat ayak iz· 

ka ta ta a b k d d d. 1 · k"' d ~ -Hava aldı beyler, dedi yarın çı • Dü~ünmedim bile «olur e ar aş» e ım. en oye ogru değil, dağlara bayırlara 
lrlıyacaiıs. Böyle aıider• aabaha kadar yı· B rın bir görüşeyim sana haber ve· doğru gidiyordu. Bir de ne göreyim bir-
&... . « enY• 
--.ak aibl. b' ı-irim» dedi. . denbire izler iki ike.n dört oldu. Elleriyle 

Ya haftaluca de"flUD eder de ız Jk· .. sonra Allahın emriyle köy ıma· de basarak yüzükoyun yürümeğe başla-
~e kalınak ne ya ..... ,.. Mersin aia;ı .1k~~~mızı kıydı. Beni bir akşam bir mıı olduğunu anladım, tattım kaldım mo-

_.- u - mı nı an k d . . b . 
- Ey o da olur. Kıt havatı bu. nem 'kaç kiti kahveden aldılar a ının evıne .rı u ışe. 

-.ı ~erak eder dllnlnwuuı. Siz karabu- .... d .. 1 O aece de hava tıpkı bu gece - Aman Mersin ağa bu nasıl ıey;ı. Sa-
ııotur u er. • U 

bllara, J&r~nlt çırlıklua (oırlayıklara çır· . lıv kasıp kavuruyordu. zunca ,kın kadın cadı falan olmasın;ı 
L "Y 1 k"" ıibı orta gı k I b" k d M · b"I ·b · ş· d. k diyordu) atıyoraun11L Yann on ar oy . manca, yüzüne ha ı ır ır a ın· - orı ı mem ne musı ettı o. ım 1 

ı... J boylu, şış ·ı· b'" "k b' ·· 1 k ·· l · b'· ·· ·· d d k •wbte dolarlar. Çocuklar blle oan1ı can ı tu· •dı Odada temiz bir yatak serı ı, uyu ır ııoy er e~ tuy erım utun vucu um a a· 
'arlar O ] 1·ıtedi~niz ka· · d ba tenceresi kaynıyordu. barıyor ışte .. . o uya acımaaanıs •• gal a çor • 
dar v man k ızı biberi daldım tarhana· Hey Mestan dayı şu bizim çay]arı bir ta· 

urureunua. Bastım ırm • · 
_ Öyl •• la b lda merak d n bir de koyun eti yedik. Ve ,zele bakalım. Sonra efendime •ÖyJiyeyim 

e amma biwi tan u ya arka a b d ·· 11" d k d ·1 'd .. .. od ) J I . . • .. v mıza uzandık.. en en yuz e ı a ım a ar ı en e yuzu· 
er er. t enınıa: de var. sıcak y3tagı M . v k .. .. k d .. d"' D" k 

b 
. tatlı yeri ersın aga ne , oyun yuruyen a mı gor um. ort aya • 

K ·· 1 · d la kanın aşına Aman en 
1. - lf sun erm • 70 fi d - la atlaya atlaya tıpkı bir köpek gibi koşu• 
ui;uJ 1 l" ( pencere en t n ya} . 

I e feY er ae ır. uzanıp h ıus u . d Daha o gece bela yordu, ben de peşınden koşuyordum. Köy 
hakt ) b ı. b l ıt.yor ha ..• Alla _ Morı tat ner e. · 1 ~ . 

ı aa. e • amma Y••• . , d hat yatak yüzü mezar ıgına vardı. Bır yerde durup etrafa 
d '"d b d ._ I 1 · d t tııın h 1 d Ne zaman ır ra aı a ayır • a.a an ara iDi a e · aş a 1• m sabaha karşı bakınmaya başladı. Ben bir ağaç arkasına 

v degvil .. d'vim için uyumuşu . . .. . . 
- Yann ava da ÇJkamıyacagı:ı gorme ıg sızlenıp gozetlıyordum. Bır yerde karlan 

ini Mersin aia) •• uyandım. . . kadın yanımda yok. Ses· ,kaldırıp altından bir kazma çıkardı. Baı· 
Y ıt. k im 1 bo~ulur, Baktım hızım k b" . k ~ b 1 d E - a•ıfta çı ı aa. nsan • . B . b" merak sardı kalktım a ır yen azmaga aş a ı. peyce ugv. 

L h b. k d" ok. enı ır ' , v 

nenı kurt ealar. Hava aoana etra ır yo • len un Y d baktım. Rüzgar dur· ,raştıktan sonra topraktan çıkardıgı bir ha· 
ı s· k rınJ hak· encereden ışarı k . b v arız. Tavpnlar oynqırlar. ır a,. v .P k .1 . t" Ortalık bembeyaz· ca parçasını, ınsan acai'ı parçasını oraya 
ı b ku) ne yagı· u" kar da esı mış ı. • . ~ l 
•rız. (Tekrar pencorodea • ,m -s b h ~ amıştı. Bir katlı ve ,oturup kemırmege baş amasın mı~ Daya-

obayı d Daha sa a agarm 1 b 
)'or mübarek hele Mataıı dayı şu 8 

• 
1
• ] • • b·raz köyden uzakça namadım var kuvvetime ir haykırdım 

b • "d' .. lıı hey. "ki odalı o an evımız ı . . . .. .. ~ . 
h daha hayla mori. Her IJI 1 gun r .ı .. .. b k d nereye gider dı· Aynı zamanda ustune ateş etmege başla-

ıl h. kl a "d' o··şundum u a ın 
Böyle bir karlı gece idi o.. va a 1 a ım ,ı 1• u v beklem"ğe başla· dım. O da ulur ııibi fena bir ses çıkarıp . b. k y yataga uıanıp 
acldikçe bütün kıUarmı dikon ıı ı aya • ye. ıne l k a ~ anrken yavaşça sokak yanındaki serviye tırmandı. Bana fenalık 
l dım Tam orta ı g b 1 · · K k k"' d" d'· •nır. · d Kadın yavaşça e· ge mıştı. oşara oye on um camie 

M k açıldı kapan ı. . S b h 1 
F d d 

1
v da mı kalmıştın er· apısı ld' El' d su dolu bir bü- geldım. a a namazına ge enlere bu hali 

- ırbna a a im odaya ge ı. ın e . v • 'h' A • 

ein agwa'\ .n d B . yor zannederek oldugu gıb ı ıkaye ettım. 
r k. "'kçe tas var ı. enı uyu 

_ Yok mori. Bir helaya çatnuştun ı ,Yu ~ .. .. .. kadı. Ve yanıma Hep toplanıp mezarlığa döndük. Kaz· 
b. JI . . agzını yuzunu yı 

hen böyle bir aece sorma o~u ıç. . ,e ~rını, andı Benim içime bir kurt düşmüş- dığı mezar eski kocasının mezarı imiş, kaz-
- Anlat bize rica ederız Mersın ağa ,gelıp uz . b karı nereden geldi~ Bir ma, mezardan çıkardığı yarısı yenmiş bacak 

. tü. Bu saatte u . K - d 'd" ı· ) d k 1 .. t .. d d 
ile ge]dı baıına) . .. l"' b . akıl erdiremıyordum. omşu- ora a ı ı. zer e ar ar us un e uruyor-

b - L-- d bir sıgara turu u ışe b'l du. Fakat kadın kaybolmuştu. Bir kısmı 
Beyaz büyük ta __...n an ' I 'tt' desem yakın\mızda ev ı e L--• d ya fa an i 1 1 k k , (cadı) dediler, bir kısmı da deli dediler. ••rdı ve anlatmağa lHlfla ı: • .. de uzakta idi. Hem bu 1~ ı· 

S it Ha yoktu Koy b k d - Sonra o kadın bir daha hiç görülme· 
- Otuz seneden ziyatıe var. u an • . yarısından sonra ir a ın 

.. · d yamette gece miş mi M•'Isİn ağa? 
lnid zamanında idi. Ben tütün reıısın e , . den çıkabilir mi diyordum. w . · h evın b . . 1 aga - Bir kaç ay sonra bir daha 0 köye 
tüv . k ] •d"m Allah ıanı gam ra • . . k uyumayıp u ışı anam 

arı o cuau ı 1 • • ·• Ertesı a şanı . w uğradım, sordum. O geceden sonra bir da-
rnet t . T""f kri Tahir paşa benı o ışe d" Mori içimi kurt kemırmege 

e sın u e " . I karar ver ım. ha onu gören olmamı~ ev de öylece ka-
koymuştu. Ayda a1tın para üç ]ıra a ıyor· . O gün hiç rahat edemedim. 1 K 

. d başlamıştı. d .. h palı ka mı!!. imse kapısını açmaya ccsa-

Şahmeran hikayesi... Bunlardan her yıl yirmişer bi~ 
basarız, ertesi sene mevcudu tükenir ! ,, 

Bir buçuk milyon sahlan kitaplar dan birinin içini süsleyen resimJer 

- Yeni harflerle amme cüz'ü var mı~ köşeliğini kaybetmi§, zaviyeleri münhani • 
- Sizde Zavallı Necdet bulunur mu} leşmiş bir bina. 
- Bana Güzel Prenses romanını ver • Toprak bir evaltL Dar tahta bir meıdi-

ıenize. 

- Ahmet Mithat Efendi 
venden çıkacaksınız. Ba~ınızı eğip müret• 

merhumun tiphaneye girin. 
(Hasan Melah) mı arıyorum. 

Beyazıttaki Sahaflar çar1111na bayılı • 
rım. Mızraklı ilmühalden Morla de Kobra• 

Bu kadar basık, bu kadar karanlık bir 
odaya bu kadar hurufat kasası, bu kadar 
adam nsıl sığıyor hayrettir. 

nın en yeni romanına kadar hor basılmış 
yazı buraya muhakkak uirar. 

Medrese penceresi gibi iki delile. Demir 
parmaklıklarla mükemmelen emniyet al • 

~ tına lınmış. Eğer eski, kullanılmış kitabın mikro 
bundan korkmaz, her gün Sahaflar• ui 
ramağa üşenmezseniz az zamanda, on u • 

cuz tarife ile mükemmel bir kütüphane ••· 
bibi olursunuz. 

Yirminci asrın elektrik eüratile deiiı~m 
tezgahtarlık uıulU zavallı Babıaliyi tanı • 
maz amma Sahaflar çarşısını mükemmel 

bilir. 

Sahaflar çarıısında kitap kaplarının aa· 
rarmasına imkan yoktur. 

Bu ııararmak keyfiyeti, Eyüpsultanda at· 
tar elhaç Abdülbaki Efendinin vitrin es • 
tetiiile atbaşı giden Babıali kütüphane • 
]eri içindir. 

Sahaflar çarşısındaki mütemadi hare • 
ket, devamlı alııı veriş. kitapların güneıe 

karşı sele 11erpe uzanıp renk deiiştirmele
rine müııaade etmiyecek kadar ıüratlidir. 

Fiata gelince, frenkçe eserleri Sahaflar 
esnafı pek tanımaz. Bunların piyaea11ı ya 
inııanı güldürecek kadar düııük, ya korku· 
tacak kadar yüksektir. 

Sahaflar çarşısında din kitaplarile Ah
met Mithat Efendininkiler müsteıına, di • 

ier eııerler sahife ve cilt ölçüııile ıatılır. 

Bundan dolayı ecnebi eserleri için o • 
kuyucularıma Yükse~kaldırım ıer&ilerini 
tavsiye ederim. 

* 
Tam Andre Jidin (Dar Kapı111nı) e· 

lime almıştım ki beyaz eakallı ,eıınaf kı • 
lıkh bir adam dükkana yak1aıtı: 

- Bizim paketler hazır mı) diye sor· 
du. 

Ve üç kocaman paketi küf eciye yükle-
yip yürüdü. 

Sordum: 

- Ne o, paketlerdeki kitap mı) 

- Evet. Kitap. 
- Ne kitabı? 

- Size yaramaz. Hikaye, masal. 
Sözü uzatmadım. Andre Jidi bir kena· 

ra koyarak kırmızı kaplı kocaman bir al-
manağı aldım elime: 

- Kaça bu diye talip oldum. 
- O mu? Ver 80 kuruş. 
- Ne diyorsun yahu? 1902 nin alma· 

Gündüz ortası 8 puntu harf değil, ma• 
ıa üzerindeki sigara paketini bulmak me· 
aefe. 

Çok ıükür ki aaır medeniyet asrı ve e· 
lektrik ampulJeri (biz bu mahzende yan
mayız) diye sabotaj yapmıyorlar. 

* Ahbabım her teY• rağmen neıeJi adam· 
dır. 

- Hoı geldin deyip kahveciye seslen• 
dikten ıonra itine devam etti. 

Baktım. AJlah AUah 1 Bizim faİr de ma
sal diziyor. Kulağım Sahaflar çarşısından 
delik ya. Sordum: 

- Ne o birader, artık iı maııala mı 
kaldı~ 

- Masal deyip &eçme. Bunlar bizim ve• 
linimet. 

Önce alay ediyor ıandım. Sonra baktım 
ciddi söylüyor. Meraklandım: 

- H&.la satılıyor mu bunlar) 

- Hala satılıyor mu da ne kelime) 
Bütün bir cıınaf kitlcııi bu kitaplardan ge ~ 
çiniyor. Anadoludaki ıeyyar satıcıların en 

makbul ticaret emtiası bu kitaplardır. 
Billur Köşk hikaycııi, Kan kalesi cengi, 

Şahmeran hikayesi. 

Hele bu Şahmeran hikayeııi bir alemdir. 
Bu kitap Anadoluda o kadar meşhurdur 
ki, üstündeki re11im Diyarıbekirde bir ha
mamın göbek taşından alınmıştır . 

Benim şaşkınlıiımı görünce mürettip " 
şair dostum izahatını istatistiklere dayıya .. 
cak kadar derinleştirdi: 

- Her sene bu kitaplardan en aıai 
on beşer, yirmişer bin basılır, ııene de ba
karız mevcudu tükenmiş. 

Bu itin tüccarları, Babıali esnafı ııil 
yüzde 300 kazanmak kaygusunda değil , 
lerdir. Sana bir şey söylesem şaşarsın. Bu 
kitaplar satıcıya yüzde altmış iskontu He 
verilir. Düsün yüzde altmış iskontu. Herif 
bunu satmıyacak ta senin yüzde ona bırak· 
tığın daha kötüsü eline vermek için kefa· 
Jeti nakdiye, kefaleti şahsiye aradı~ın ya• 
mk şiir .kitabını mı satacak. 

dum. O zaman paranın bereketı var ı mo· 'Ak ı bekledim. Hiç kimseye e !}UP e· ret edememiş ... 
ri Ekmeği bir kuruşa abrdık. Köy odaları· ş~:r bir laf etmedim. Nihayet gece ol-

nağı 80 kuruş eder mi? 

Uyumıyulım hemşeri, Türkiyede kitap 
okunmuyor diyenlerin alnını karışlarım. 
Bu beğenmediğin masalların içinde 
1 ,500,000 adet satmışları, daha da sata • 
cakları var! En kötüsünün tirajına gözünü 
kapa, yüz binden yukarı paha hiçi 

na nıisafir olur yer içer yan gelirdik. Ben dmue Karnımızı doyurduk. Biraz şakalaştık-
ş·· · dk B uyur 

Salih Mahmut 
._....._..,,' ı ı •-"" r ı • ı M 

Şile civarındaki köyleri dolaşırdım. up· tan sonra yatağımıza uzan ı . Öe~ y 
heye düşünce bazı yollan bekler, ka:.a~a- 1

gibi görünüp uyumayacaktım. y ekya~- arın ~ 
'" 11 · d n tutun· .. 1 'm kapalı hare etsız 
aımı kaçakçılara çevirir, e erın e . tım. Saatlerce goz en f J 
leri alırdım. Zahmetli ama tam benım ı· bekledim gece yarısından so~ra kadın .. y~- Bu say a arda 
§İmdi o... d vava~ça kalktı. Ellenme ve yuzu· Çöken Boğaziçi: Hidiv İsmail Paşa 

.. _J.. ş·1 den , nım an J d k d R . k 
Böyle yaiışlı bir kıı günuy(jllu. 1 e hafifçe bir kaç defa o an .1• _,enım l Korusunu gezer en 

Üç saat içerde (Garipler) köyüne vardım. ~e yup uyumadığımı anlamak ıstıyordu. I Yazan: 

1 K h ·ede yu ·b· .. ·· ( .:ı k. 1 slanmış, bütün suya batmıştım. a " H" k mıldamıyarak tam uyur gı ı gorun· Tramvay"a ını er, 
Suat Dervlt 
nelerini, niçin 

b 1 d Henı ıç ı b. .. .. 1 't öyle sobanın karşısına yan a ım. d.. Yataktan kalktı. Beyaz ır ortuye unuturlar 
kurunuyor hem çubuğumu çekiyordum. um!· k yalın ayak odadan çıktı. Sokak Yazanı Sellm Tevfik 

• h h ,.t sarı ara < d f . 
Kahveciyle iyi sevişirdik, Alla ~a m - kapısı açılıp kapandı. Hemen ben e ır·ı Korkunç hıkAyeler 
etsin çoktan göçtü gitti, o gece benun ha· ı 

1 
d Gocuğumu sırtıma vurup karada- Y•aan: Mahmut Sallh 

)
. kA " be a ım. k H ____________ _.. 
ıme acıdı eme böyle be ar yaşar_ın b )' toktum Kapıdan çı tım. ava --

M . . .. .. .. b. d 1 kadın· jımı e ıme • 
ersın» dedı. Koyumuzde ır u 

- Eder ya, sade ciltteki yaldız 50 ku
ruştur erbabına. Kıymetli kitap o. 

- Peki şu kitap~ Parmağımla kabı yır
tık (Dar Kapı) yı gösterdim. 

- Ver ona iki çeyrek: 

* istediğiniz kitabı nasıl yok pahasına a -
lacağınızı artık öğrendiniz sanırım. 

* l lem mürettip, hem şair bir ahbabım 
var. Bir gün onu matbaada ziyarete git • 
miştim. 

Mübarek matbaa da hani matbaa. Dört 

* Köyiine hasret çekerek: 
Akşamların gene pembe, 
Sabahların gene ak mı~ 

Üstündl'ki mavi kubbe, 
Gene öyle yuvarlak mı) 

Diye sıla şiirleri yazacak kadar in • 
cc bir şair olan arkadaşımı Merdi meydan 

ile Cebbar hikayesini dizer1'en bıraktım. 
K. r., 
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fOSTA 

Spor =ı 
Balikesinle spor 

Bahke.ir (Hu.usi) - Halken ve mıa- t.: 

No. 41 YAZAN: KADHICAN Kafir taka 'biıiii tarafuıclaıa bu llafta bit ilci se -
nedir birıken ve bu sene de konulan spor s- P.tama T efriln...: 41 Yazımı: O. S&J Cental 

Ali Pata bu aözle~e eakiıinden uyıun olmasa bile akpma kadar ,kupaları dai.Jtılmıştır. - Yok canım, Zaika hiç öyle kıtıpı- ğaziçi boyuna geziyorlar ve bu gezm 
daha sert ce•ap verdı. • • Kiin:elari adalarına Yararak onda , Parti batltaur, çek büyik bir kalaltal'ık yoz aürulWe mektuplaıfmıJa teneuül le.den geç vakit hep bfalar dum 

Barbaros Hasan Pap ... :reımlen demirliyeceiini ıanıyordu. Fakat önünde, klüplere kupalar dağıtmıt. atlet- eder mi? olarak dönüyorlardı. 
parlak bir nutka bqlamlfr babaıı- Patru körfezinden doıdoğru esen ,tere de madalyatar Ternıiştiı. .Zaika ile Turhan mel:tupl~ıyor • Bunu Haıamn anntııli • hhs• 
nın, Turgut reiain, Piyale Pafanm sert bir doia riizsan clea.lllltallıa . &. knpe)aıdma 2 m.- BUlik voley • llM&f... tan f..k ettilderi ıiJi Anır Fatma 
kendilerinden çok büyük llifman ltalci ile Kefa~ araıındaki ka - bol talaınlanaa. içii YllU futW &akmıı - - E;,, soma> kızı ela omm i4;kiye ........ olduiıml• 
tleaanmalanna karp kuancbiı za. aaldan ç•km•ılDl bile ıaatlerce ıo- na. iki ~':8 ~ua~ _mektebi fathol . ~a · - Saması bmna DWlsa Çapru Sa- çakm'flaıdı. Hatta bir •kpm F 
ferlerden bahaetmit ye: ciktinli. ,k~ına, barı. Gwce, bırı Kofouluya, d~er- liftaddin haber alauf; tıpkı vaktile ... evlerute biraz ıaDanaak sina 

Ş. d• b• ..1!--L • • ,lerı de atletızm ve gene futbol ganplerı o· da oldu" ibi" --'-- L na af8iı odada· 
- 1111 1 lZ pa~llDIZID emn- Gece seldi. larak Yurda ve Birliğe verilmiftir. na yapmlf P g ..acırına _. B · 

ne rajnıen burada kapah kabnak Aysaz bir eecede. ..t: bir rüzpr Mmtab tan1f111dmt konulan kupanın ra çah aolunıya llallu.tllalf; Turhan da - u zıllıma pek erken bafladlısım 
ve hıriatiyan donamnuı Türk kıyı- albnda ve kepükli t.ir tleniz üıtin- fi11al m~ı Cüç ile H•nan ta1uma.n ua • bunu fa~iace bir gün onu Zaika • H~ lı~ de fala .~onua: 
1anm yakıp yıkana bunua •enbma ile yolculuk .ae ..... eltL 81ada ~ hafta E.ıbemita ppluak ya- ların evmm ark•andaı ~ ya • doğrusu senın bu hallerini beiienemı.._ 
nud vereceiiz? Bitin donanma.ta ı..keaia kal • nd~ kalmıttır. Da ~ S-4 Giieiia pıle- parken yaka.lamıt. adamalulh marizi- yorum:. danlma • ._ r 

l>edi. L• L--- ,_ .a.... r:t.-L·· b be11le neticelenmiştir. Bu suretle de, mın· ne kaymlfl .~ıf, Hasan ela ona fU cevabı 
al ~n- ~,....-- ...--u • t ka k c·· b". . ı,._. !L•.. H 1 Be L.--- mı•ti· 

- E•et, doirudw!- Deira IÖy- karaabk secede rüzPr bina daha ·t:. ..:P:-1
;

1
• "l = = = • -; erge:!. ~~.::'""1 nara ya- :_·Ben :rbn bira i.P.ivonua Fa 

lu"yor' ..-1-:-_ ·ı • .... .!.. .... • • - • • • ... -• -. ....,.. .... --.-- C " Wlll _.uır.- çwp- ,JWllll& • L .. • • , teyzeciğim. ajıama kat'iyyea ._..._ 
Ortalıkta wt bir harp laaft81 MI'· muı, ayalan laüulinn.U, Wç ele • Adet· ""' ' • l -. Y..a 64 .... - ~ t- O ~ ~ bir ,ey koymu7orum. 

dı. PerleY .._ __ artık ....... bdar "!L.- d .. •--•- belde -L!l·n1· ,.... , •• - gh I' • ... m •• ·-,,.. • liri lliılim 7_L • H lıtL._:J_ _ -•"121-.:!1 
: :. ı- . . .... qı ...... n ncmuı L -. \ , • ••! ı g Wrl .. a· ~ra ..... snnm m&an118IDI ... 

konapaldap ıçın brarm Yenlınesa- fazla olarak hesap&& Türk donm - Denk csiLai - , • • p ·•• • eli. - tahmp: 
•• tec1• hri ..__L.._ .L"I..:=---~--.!- •--•- ·- .... - - __ .. 1 ... _ o . .. bira 21- L--•-· aı ıı ı. ...-.um uup-.aacsrm • muma rutUllllm&" ta ftl'dt. Eğer böy- 2 ..,. 

2 
_ • 1 + O... BaLri • • f - lf zaten cmce .. ....,_ 

elen hanpinba bhul eclilmesi llzma le bir tesadüf oho-1& ıemiler bir • ldiiWa ...;:,;-..;:'L•- ~ _ _ ~ ..__. ?':- . ..n..ı alt tmafı eöldin eder. ı.te yubnda"' 
ld .... • L-. d 1 L-Jı.bcl b" • • • -- R _. - - - ~ IJl:9 'fl"!!!!!! -- au.n • • • inJ AL __ ..I!_ 'l.._ll_ı ıe ıımı reJ9 -.uy u. ne.,. an irleruu bıle tanı71'm•den dövüte • ı..tip eii! ..... anlar a . 2• 5 

S .. di. n~ mım eyen ftllllft:mll 111111111 

ç~ düpnan üzerine ıitwek i1- celder, birbirlerini latıracak'-ch. a.. ~ deaia ,.. ıh nan J'••enli. _ IWa ':"i: •J& ..:, • • oi· ru>:0~· o da aen yafta. tıpkı eenilllW 
tiyenler çoklukta ~ ._. bnr .... o.. J.a ı.- iaidi -'=•• içia ~ ... aotıirlil lıii&ia •m e& ... ...,. im deılm4 l.at - ~ :JmJk aibi böyle bira fte haftada: • 80llra da 
rildi. -"'--=- _..__ Wiıwlerini ve ,r.,...ı ... ' r ..... .......... _u ..... • ._.___ _._ = L!.- _ .__ rakı. konyak, flll'ap ve daha bilmem n 

----- ,,__ • • amlll .-- W)1- - - .,,... .. lerlı ... lıerini çürütU ba hal geldH Sonra donanmanın wıl •f aı... lizwuntla ,.mm ldRek w cliimea · ~ r m .... edecek .... -:- he,.. ; ...._ tdrMlımlL kantmame cıser • _._ P lacae ... . .. -+u·.,. ... Pfta ·h-·- ... ,.- çifte - .-m sı ıonra o x.n bu-caıı, hang1 yolu tutacap ela konu • bllanmelr nretile herke.ia ltwlun- '--+ ._ ._ . - .. . . - Bizim ı s& din Wr _.. ., ..ı __ 1 .,. 
uld --·~ ~ ~- ,....,._ tıua - .... 

1 u. duja Jerde kalmaımı eunetti. r.-.. 7lml ... ,•- o bdar ~DllM. a&ıifta. -- BahriJi aidiP O •kf8111 Fatma ile kızi Haıana far( 
Donanmanın saf teldi 6zerinde En önde bü;rük amiral ıemisinia dir • .Biriaci ._ ibMli p1ea-. ..wt ..a. a& ı ı ı. Çoc 1 ..... .,. ala • ı. )'1iz 'ftl•-ni,&eı: 

çabuk anlapm oldu. Falısat baca- feneri YaDIJor, prileru diier ... . ~ ..-eN-elrt& ak,, '- • ı lııR __.. ta ena .. • _ Duracak halin yok• aöriiJOl'IUll 
iı rotayı Ul11Ç Ali Pqa ltejec=ecli: miraJlarm Mlaa lıiicik olan fener ... Y-.a ...- e•eııel n..a m•ipleri. l'ltlma- zletlia> bizim de be wzd. çoll ~ hMtamd 

- Hiç cloira olmathiı halele Mr- teri göriilliJıo..._ .~ OıtM-,-. Y-abelt Da.is Tll:Uet mek- -S.. t• .;.L var, kalk. J t.ri vaktBe eTiDe de ,at 
ite karar Yenimiz. Hiç olm•m ba Etrafta dalph de,nizill u;.ıa. • ,tdıi ?1di•......,. t.. • W. Yftlli Pa. - • ıE • • M H. ••r's•• ve- a,alı, biraz dlnlenf 
harbi açık denizde ppahm. Kı,.. • aundan ve iplerle cliıdder arannda ·~ aw...- Llli a-:- ... S.- ma • rip banıp ı • ·u· 1 Deyip onu evlerinden çılalam"'8P 
ya yakm bulunmak doinı diiiJdir. ulık çalan rüzıina winden baıka ,ıaz~~ ~~dada ~ ~i&e JleS .":" - Halu"katen öyle, !>uıul benim de dı. 
a -•- ela ik .. aA91"mına - ftl' muracaat etme rı ...- • • .~ .ıuaer arum pan doprur. laiç bir süriiltii yokta. zımdır. çok IH>faaaa lllti- Y.lau. ara eua bu- O padea eonıa da Hasan tam ıM 

Kaptan Ali Pap bunu da kabul S.lt.ehı bekti.JRlanla. ralara gelelim IMtt ay bir daha F atmalann evine uir·-·--· 
etmedi: 1571 yılı birinci tepinia ~cliaci Bir aACI .lrSIZI u.ah.llllflt - Gelelim yaf Hem &riimiizde da- 1111f; k-dieini biiebUtün kapıp koY.U" 

- Kenan tutmak dUa iJiclir. pasar siia1i tafak lıiiktii .. ·· :aamaa r ,-.- . ha çok. yazımız var; yalnız huralara vermif, biranın iç.İM kcmyak bile ka • 
Düım•nm lmfatma "cenahtan 'ftlr• ıözc1i1er haber wrdller: l'l Sa~~ ıece hırsızlarından ~ dejil, ara sıra Boğaziçine. Adalara; bftmMia ı.,ı-n,tı. Hapielvmedell 
ma ıibi manenalanna bir tarafıma: _ Sancak batoamzluiand lrir e:~~~~Jealc~m~~ ':facı Riza Floryaya filan da peliml ~ wıa tindlizleri ~ 
kapalı bulunur k • -.uaua evıwn d~mak- - Sahi gidelim l müııui bir · bulup gecelai ı,,,.,el 

B d
.. .. :. . . • . ÇO küçük adalar var... 1arını kesip içeri girerien cürmü· "'--ek Zaika · di T h J 8 sı df-

u uıunce uzerınde de ılen ıerı (Arkası var) şhut halinde akalan - uan fım ur an a ıe- L-L 
IÖJliyenler oldu. Söz m&JOl'du. U • me Y mlfbr. ·~iyor ha"> tık gündüzlii geceli en unun iti uur 
luç Ali Pap. kendiaiai tata.adaı lstanbul MİDİ Emlik Müd.. lü~~- • - Öyle İmİf diyorfart muttu. Cünditzihı klh bi rarkadqla. 

- H • H _..d. p ile ur ~ • - Aftah eevmlerini eırtbmnt kAh yalnız batma aGrt Allah kerim ııt, 
anı a,,.ırçu m 8f& ve Senelik •· bayır deniz orman dola;mak. aecelel'l 

Turautça ile cenk ı&enıer ne için - Yoba luakandm mı Hasan> L!&:. ---'-
. . mut.amma.. K.• L- •) A:n_L f de evde V8~ ·~ .... IÖflemezler? Bılmez miaımz0 

• ki b:..- - un. uau. mı ftllllll etmeye 
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baıtan kara ederek kenara çak-ak 'V'&"1o.Tlc:-rutn : M•b•llesi Keldilc ..;._L-a. "TAL- _, ___ L e• 
1
"""'H ~'-- ı Bir Dokloran isterler Bu hal cliim · de f • ..,.,~ .... a. 111 a-ın llUIB9ftlft 71 kadarı em aradan -· ne er, ne 

misal ~lar. 8oqaahık ~ ..... ~ YENlşadll : U.lwllea Erik aoltap dert kçı numaralr ey ıı 49ak·~, ne ~- ne aylar. n.e yıllar GDnlDk Ç=t=H 
dan b tka kumand _ .. _:_d L· BfJYOKÇARŞI: ıc.,..il oilu .objı !3- SS aaydı clllkkin. 240 geçtı. Artık benim aklımda Zailaa -- (*) 
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fener ft filaıaalarla IUlalklan ar .. KURnJl.UŞ : F111"11D sobft 20 ayılı ey - Yine mektebe gidiyor, idadl'ain. •--- ılı 
~ etmeliyiz iri biitiin fiddetile la&a- YEN1şEHfR : Papu oğlu ıoka;a 12 a,W .,. 
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ikinci ımıfı bitirdi, bu eene üçfincü- O ..... N,& elr arı w 

il noktaya hicum etmek prek ol - llERCAN en-aL ni lı ilaiı ~ ~girecek! Verem (tüberHloz) 
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flZ? Elbet onları kendimize çelmcek BOYOKÇARŞJ: Terlikçiler sokağı 15, tSll ~ tlilrMıt. '8 - Bitti mi. lardan ve :rol yürüdüiü zamanı. bu 

asker'--!-!__ ı--L ._ BOYO'KÇARŞI: Çobacı ham IOD bt 28 aydı oda. 48 - Farkında değil milin, bakwa a.. •iı I • aıtlıia ... .U.et .IQ-or. 
Ye acnmms ..__ ••c•iız. KASIMPAŞA : F in r• · i Eyylillllm Ahıet çıkmazı 24 UJılı ev. 72 tifeler bomOO,t Teneffüs enumda her iki ciienla IMa· 

Gibi kafadan zipde iti '11i:.... BO'YOKÇARŞI: K-·__s_ --L-.ı.. 46 ...... ı. ev. 2a ı l: ..-ıt ....._ Ck.ii11ıpr. plıyan sözler ..,..,., ..... _....,r Wa• _,.... "" Huan ti~ eri ıüzere : 
4oira diifilaceleri bir tarafa atarak Yukarda yum mallar t915/95G Sala pi saat 14 da hizalanatla ~ 

1
Hakibten bitmif hei ~ ~':W:.~-:tıo. 

bndl l8zlerial cllnletl,.ardu. yUılı senelik malanmnen kira bed.el1eri. i1wimleıı açık arttırma ile - çiten bu dört ti,enin paraemt or- Derecei hararet aabnlıtr 17.2. aktam· 
Vezir Pertn Pap eier lau ko • Ye kira bedeli d&t mlslnıi taksiüe Me•.+ ve taksitler p·pnea taklama vereceğiz: fakat timdi birer lan 37ı. 

auımalar aramn .. hin&...._ iti . verilmek ilzere bir aene için ayn, .,... ldra,.. nrileceldir. ı.lrllerin fişe de benden içeceğizl Rontsea .....,.eneWıill neticesi ele tet-

kim ve riitbeaiae 87- Wr ııWe K tle yedi bUçal pey akçelerini valrti mmyyeniatlen enıel JBtırarak - Fazla olmaz mı. B L __ ._ .ı.. hitimisi takvire etti. 
t_. _____ ! _ :._ -.r..&.-.LLil Sah• K • mtlra---&.L- (F) M':l'7J\. -Olmaz Ha.an... ira uu, nuu es- Bu .. en,.te. llareket .-._eli Jaiıf" ......... ..1-L-~ llllK~ .. .., 011l11JOD11118 'l;IUIWQ"lo \•VI f e 11 

-ı ~ :s-r ..... -------------------------- ğil, konyak dejil, bira. yani arpa 1U • Eski baatalaldann ve ~naızlrlm. biraz 
iJ! ~·· .. lstanbul Asliye lkin,.ci Hukuk Mahkemesinden: yu... el. Wnn11ztıiın fena neticesi •f ci • 

1'ı Davacı Emlak ve- Epqn, Bankuı larafından müddeiale,.h hedefti Kel- - Öyle i• hana bir dakika miila • ierde bir cverem» baılangıcı Tar .• 
- 17 - - . _ .. _ adet e.ı .. am :...t!.""'-·yor, fakat v6cut -- • Is we ... nbuldt Bebeı.te Niabetiye barında Hamdi. Duait aie,laiae &fllan • v-wuu •'"' 

iki taraf karşafqıyır... alacek clavu- iaa kılman muhakemesinde müddeialeyhlerdm ~ Da. Ha.sa lrallan·. bı=wb tenha ye: ~~n .~ ~e;_~;.ı. 'bir 

/ Birinci tefrinia altmcı siai öi- aitiD lıdresimıe paderil.en davetiyede -··•le,t..in ikametgilwım meçhul rine do~ yütür, '".~ ıonra ye~- ..._ t.awı. PMt,.. luanretli pla -we 
leden aonra rlislr biraz .. fifle • oJdaia .m• n ıirin mıetıUhatıodan .............. binaen kendisine ilineıı ne geldiği zaman, Pfeleri taulemıııt btttt da bvvet aeromlarile lıutalııiın 
miıti ,fakat deniz rene yola çıkmak .._,,. teWiilne ve ilin İçİll 20 gün müddet ı.,riniae ve durutmama. görür· önünü aldık. 
için, lazım olduju kadar uyıun de- 8/6/36 puartai l8&l 14 de talikine mahkemece brar verilmit ve bu bap- - Ey muhabbete Haeancıtmıt Kilolar arttı. Atep düttfi, klm'etini b -
iildi. Bunuula beraber Don Jan bir taki davetiye divaalaaaeye talik edilmif olc:luiandm Hamdi Dmitin ifhu - Muhabbete Hilmi l zanmaia bqladL 
•at bile kaybetmeden mümkün ol- gün ve saatte mahkemede hazır balunme11 ve aksi takdirde lwıuni mm. - Yapsm güzelfık ve muhabbeti Karilerim: Omuz ba:,ındaki ajnlan 

&luju kadar Türklere plma bulun • melenin giyabmda yapılacağı malim olmak flzere keyfiyet ilin olunur. - Y 8f881n l kontrol etmeli ihmal etmemenizi tav-
mak iıtiyorclu. Gardiyanlann ve IÜ· (347) ••H•••••••··················· ,_•İy_e_ed_e_rim. _________ ..,. 

verte 21ahltlerinin tözlerine ninıen: - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( •) Ba aotlan Wip ..ıdayum. ,.. 

',K..::._":'!;;,... ,.- Dr. HOAHORUNi (Berksoy)~ ıu-amkt..r:_Hilmıileı.u- =.!::".=.'"'::::: 
Don Jan, deaia diıcua w .... • '"••1••..,.. ._ımbcfuF.jeöN\Valdekl1Utbaaul:raıwıcfa ~ lupyoı~ Kaıldröy, Adalar, Florya. Bo- lir ti..._ Pli im 
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SON POSTA 

Defne dalı niçin şeref 
alametidir? 

General Varkos'a baktı, o da anlat-
Yazan: Ronald Knox 

ESAS 
NO. Si 

149 

t50 

161 

185 

212 

229 

239 

621 

MEVKi VE NEV'İ 
':=.:.:;~-.-~:-m-AAhmet efendi ınahalle

Kasımpapda Eyyubfi .. d 41 No. Iı Evin 3/4 
sinde Caıniişerif ıokagın 8 

hissesi -buın Ahınet efendi maballe
Kasıınpaşa~a ~yyu k .. da 43 No. h Evin 3/4 
sinde Caınıışenf so agm 

hissesi. . • a mahallesinde Bostan so
Beşiktaşta Cıhannumll No. h Evin 24400 metre 
kağında 1, 2, 3, 4, 
murabbaı bostan. h ilesinde Ab
Beylerbeyinde ~osdtancıba~~ ~: ;eni 66 No. h 
dullahağa sokagın a es ı 
1116 ınetre ınurabbaı arsa. 

• • •• 1· Ka .. thane sokağında Bulgar Ç8l1lll 
Şışbde Şır•. . . ~ d 798 50 ınetre ınurabbaı 
karakolu bıtışıgın e ' 

arsa. . nd t y yoln üzerin-
Ulelide Uleli caddesı e. ;~:v: 16 1 J 8 No. h 
de eski 102, 104, 106 yenı ' ' 
436 ınetre murabbaı arsa. . d Nahit 

.. d Hasan paşa ınahallesın e 
Kadıkoyll~ e 

3 
N 1 526 ınetre murabbaı 

Bey sokagında 1 o. ı 

arsa. M h. ddin Mahallesinde y u-
Edirnekapıda Hacı k~; 9 11 13 15 yeni 1, 3 
suf a .. a sokağında es ı , , ' , 

g t e ınurabbaı arsa. 

DEPOZİTO 

180 lira 

140 " 

1952 " 

168 " 

320 
" 

1047 
" 

lO " 

... • 
No. h. 1.016 :a:~öy caddesinde eski 3 yeni ~' 
Kandıllıde k 3132 metre ınurabbaı bır 
7 No. b 1 He t~r konak arsasile dağ ınahalli. 400 " 
kısım enkazı hav . . . . 

lik bedellerinin birinci taksıti pefın ve gerı 
Mevkileri yukarıda yazılı em ed' üsavi kısımda ve f U suretle tamam-

•- · · ed' senede ve Y 1 m ·ı t 1 •alan yedi taksıtı Y 1 • • öd mek tartile ve açık arttırma ı e sa ı -
lan faizsiz sekiz müsavı ta~sıttet ren 
mak üzere arttırmaya konu m~h'· u • t düf eden Çartanba gunu saat onda 

h M 1936 tım me esa b . 
ınaleleri 27 ayı• I kl'l . tayin olunan gün ve patle fU emıze 

fubemizde yapılacaktır. ste 1 eruı 
aıüracaatlan. (346) 

Uykunun insan hayatında ve sıh!1a-
tinde oynadığı rol, fen adamları tara
fından ehemmiyetle tetkik olunmakta
dır. En sıhhi şeraite uygun olan uyku
nun nasıl olması lazım geldiği; sabah
lara kadar bir lahza uyumayan ve 
son derece hassas aletler kullanan fen 
adamları tarafından, uyuyan insanların 
başucunda tetkik olunmaktadır. Bu 
tetkiler nihayet bulduktan sonra, her
kes en sıhhi uykunun şeraitini öğren
miş olacaktır. 
._... . .. .. . .. -- ___ _._,_..___.._.._..,, ·-

Yeni Neşriyat 
1 

Ülkü - Ankara Halkevleri merkezi ta
rafından çıkanlan bu aylık mecmua11nın 
39 uncu sayısı zengin mündericatla çık • 

mııtır. 

Kitap ve Kitapçıhk - Vakit Evi ta -
rafından ayda iki defa neıredilen bu mec
muanın dokuzuncu sayısı çıktı. Refik Ah
met Sevengil'in, Suul Kemal Yetkinin, Ö
mer Rıza Doğrulun yaalarlle Avrupada 
çıkan almanca, fransızca, İngilizce yeni ki
taplar hakkında haberler bu sayının mün
derecatını teşkil ediyor. 

Bayındırlak itleri dergiai - Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından ayda bir çıkarılan bu 

mecmuanın 1 1 inci sayısı alakalı yazılarla 

çıkmıııtır. 

Gümrük hamalları tarifesi 
Gümrük hamallarının yeni tarifesini 

tesbit etmek üzere dün, Türkofiste bir 
komisyon toplanarak tetkikler yap -
mıştır. Yeni tesbit edilen tarife ile 
eski tarife. arasında büyük farklar yok

tur. 

Sayfıt 9 

( Hikllye 1 Herşeyyolunda, fakat .• ] 

- - - mukabilinde bOyOk bir tOb PER
LOOENT diş macunu alabilirsiniz, 

PERLODENT fenni bır tarzda hazırlan
mış, iyi, idareli ve çok hoş lezzete malik 
olub, nefesi serinletir ve dfsleri mO-
kemmel surette temizler. · -·-.;?~ ve~ • l'EPLOPENT·e oUu.ı, ih~4..C.(. tu.. 
~ o&.n. ,"fı.t,,~ hıuttvt ~ 

Yazan: ismet Hulüai 
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QULMACA 

' , 
" Son Posta n nın tefrik••• : 80 Yazan A. R. 

11--...~-

2, ..._.._"'--
3 1--"'-"--"-- Öldü mü, ö!dürüldü mü? 

Cemilin kalbinde garip bir his uyanmıştı, 
derin derin içini çekti 

' ! Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Y Yazan : Ziya Şakir 

Bu şerait altında, Nasır Mebhuta - Arıyacağım, ya Seydi. .. Her hal- e - 16 - 1 nat) a karşı, çok derin bir hürmet bes· 
yaklaşmak imkanı olmadığını hisset • de burada yıldızımıza bakacak birini 9 Ve bütün bu hadisat arasında, şeh- lerdi. Onun için bu hanedan ru:aları • 
mişti. bulurum. 10 zade Vahdeddin efendi; cemiyetin nın olur olmaz ip,lere karı11maaını ve 

Fakat buradan, hiç bir şeye muvaf- - E, ister misin seni aramak zah· 11 güQ.den güne artan düşmanlarile bir - bilhassa aralarında bir dedikodu çık-
fak olamıyarak dönmek te mümkün metinden kurtarayım?... le,şmiş; kendi hesabına mühim roller masını kat'iyyen istemezdi. Buna bi -
değildi. Çünkü Seyit Hadiye kar,ı o • - Ne gibi ya Scydi. Soldan aağa: çevirmek için bir çok tc11ebbüslere gi- naen bu kağıdı ne tahkik komisyonu -
kadar kuvvetli söz vermişti .. Ve o ka- - Ben, rcmmalim. 1 - Aslcerin su koyduğu şey, okuyucu. rişmişti. na ve ne de divanı harbe gönderme _ 
dar büyük bir azim ile buraya gelmif- Salihin çehresindeki tebessüm ge - 2 - Mükemmel, ev çöküntüsü. 3 - Ova, Bu teşebbüslerin başlıcası: bu bü • miş; büyük bir mahremiyet içinde, 
ti ki; şimdi buradan ellerini sallıya sal- nişledi. Büyük bir sevinçle Cemile ta- küskün. 4 - Koyma. 5 - Bataklık, so· yük iltizam ve mağlubiyeti İttihatçı - bizzat kendisi tahkikata girİfmİftİ. 
lıya avdet etmek; hiç şüphesiz ki bir karrüp etti. ru edatı. 6 - Tel~~on sesi, nota. 7 - 1ara ve İttihatçıların esiri olan padişaha Evvela bu mektubun bulunduğu İ· 
şerefsizlik .. Ve belki de bir korkaklık - Demek .. Sen, yıldızlardan anlar- Akıl!an~ak .. 8. -. Cıger, av~~a.~lık. 9 - atfederek beşinci sultan Mehmcdi is - kametgahın sahibi Kazım, gizlice bir 

k k Ö l S d Uzagı gosterırız, cınas, motorlu mavna. k k y f f dd' Ef · f k 'l · k .. · · ter~ il edece ti. sın.. y e mi, ya ey i?.. 10 F l'h R fk d f' l""f'h at etme ; usu zze ın endıye tara a çe ı mış; me tup gosterilmış • 
H - a ı ı ının ıoy a ı, me u u ı · d ( . . K" " -

- Ne yapayım, Allahım .. Ne ya - - Mükemmel anlarım. Salih... a- 11 F d . b" k e mevrusu cınnet)atfederek onu da tı. azım, kagıdı görür aönncz: - ırın a pışer, ır umaş. b" 
payım?.. di bana bir hokka kalem aetir. Baka- k d _ ır tarafa çekmek; şöyle bir hamlede - Muhib'in yazısıl .. ı 

Cemil, saatlerce düşündüğü halde, lım, Emine ile yıldızlarınız barışacak Yu arı an af&&lYa: Osmanlı tahtına sıçrayıvermekti D · · F k b k -
1 - Bir renk ay gibi. 2 - Yakınlık, F k İ . . ... .' emıştı... a at u me tup muı • bu suale bir türlü cevap verememişti. mı?.. ' a at; ttıhatçıların Babıalıyı basa· dd · · l 

istikbal. 3 - Hatırlamak, isim. 4 - Kör, rak .. ... . . . ve esının, ne zaman ve ne suret c 
Ve, o geceyi büyük bir üzüntü içinde Salih, bir anda kapıdan fırlamıştı. 5 _ N b 1 6 _ Ah.t b" hukumetı cebren ele geçırmelerı, kendi kag"ıtları arasında bulunduguv nu 

B f d ı .k I h kk k l b l k ceza. ota, ya ancı ar. ı, ır b"' .. bb" l .. b' d geçirmişti. u sa e ı anı, o a a em uma .. . d.. .1 •1. onun utun teşe us erını ır an a a- izah edememı"ı:ıtı" goz rengı, ort su ı e çevrı ı k T • * için köye doğru koşarken, Cemilin k 7 ç· d h b' 1. ı·h· amete mahkum etmişti Ve ayni za- O .. k" k fi 
Salı.h ara. - ın e meı ur ır ıman, a ım. İ . ' .. . ,.. nu mutea ıp, mev u ar arasın • 

Ertesi sabah, kahvaltı getir • kalbinde de garip bir his uyanmıştı. 8 Kıqın yagwar sözle bozdum derken manda, ttıhatçıların bu cur etkarane d b l M h'b b . ..::-t· 
- .. • h . . . .. .. . a u unan u ı ey yme Ku..&ıce rnişti. Kapıdan içeri giren delikanlı bü- Derin derin içini çektikten aonra: kullanılır 3 harfli bir kelime 9 - Coşkun, areketı, onun ıçıne buyuk bır korku muh f zlık d · · tir' ·1m· b" t 

k b · d d' · . . a ı aıresınc ge ı ıf, ızza 
yü ir sevınç için e i ı. _ Ben, aı:ık yüzünden bu kadar hic- yakınlık. 1 O - D~i değil. 11 - Kandır- vermıştı. C 1 t f d · t' edil 

b h b T · 8 .. l l kl ema paşa ara ın an ıs ıcvap • 
Cemil; u sevinci issetmiş, se e .. ran ve felakete ug"radım. Bundan son- mak, bütün. oy e oma a beraber, Vahdeddin . t" M h'b b .... b" h li :ı·· 

k 1 h f f d . . . . mış ı. u ı ey, sozu ır ay aon-
bini öğrenme istemişti. .. Sa i sa , a· ra da, kim bilir ne olacag"ım ..• Bari şu Du"nkü' Bulmacanın Hallı"•. e en mm saltanat hırsı ılSnmemıştı. d"" .. d I dk ih 

k 1 l Y " k'b" 1 y f t dd' urup o aştır ı tan sonra, n ayet fU çık, ve pervasız a bi e cevap vermiş- zavallıların kalbine bir ümit sokayım egane ra ı ı o an usu ızze ın c- b . t" 
Soldan - f d' . ceva ı vermış ı: 

ti: da, onların mes'ut olmalarına sebep o- aaga: en ıyı saltanat sırasından çıkarabil -
T h" k E 1 - Ceylan, em. 2 - Eda. 3 - Ve- mek içi b k l ha ak - Ben, bu mektubu, tchzade Vah-

- Bu gece, Seyit a anın ızı • layım. fiyat. 4 - Eb'at, laf. 5 - Akraba. 6 - m b _n, t" a~h~ çatre.er~ f vurm deddin efendinin adamlarından Refik 
mine ile seviştik. Bir (remmal) (1) Diye mırıldandı. A. 

7 
N k" • 

6 
• "d 

9 
ec urıye mı ısse mıştı. b 

... E" 1 tı. - a ıt, ta. - Malı, 1 a. - B l eye yazıyordum Çünkü· biz bu tak· bulup yıldızlarımıza baktıracagız. ger -.Jc T t 1 u sırada; stanbulu battan başa l'b" "k... . . · . . .'. 
yıldızlarımız birbirile uygun gelirse, s l'h. d t' .k . t" E r aze, a 

1 
• kana boyayacak korkunç bir haile ha- ~ ı :~.~mb et lfld ınbe. gırıştıtimillzb~~al • 

Seyit Tahaya müracaat edeceğiz. Se - d ba' ı tın avk eh ık, kgecı meb~ı~kaı. ekın- Yukarıdan afağıya: zırlanmıştı. Fakat bu haile, lttihatçıla- a e ı le~ eb ır vasıtla ~-Lmmlin e 
. ·-· . . .. 1. -· l e, ır opra o a, san ır mış a- 1 C 1• 2 Ed t 3 'k d I . temasa ge mıı::; azı ASırt ar wwl de 

'\'ıştıgımızı soy ıyecegız ve ev encce • l k"" "k b" k"- t .1 I - eve an. - ep, ama. - rın tctı avranma arı saycamde, sa· f d" . d Tb" "Tzah- -· 
-· em, ve uçu ır agı parçası e ge • Yaka, ikaz. 4 - lta, ile. 5 - Kat'i. 7 - dece '"'av 11 M h t Şe '- e en mm e ızc mu cret edcccgı-
gız. . . B" f b 1 Ce ·ı· .. ,... a ı a mu va;et paşanın . . . . 

S ı "h' b"' "k b" fl ki ·· 1 d" mı~tı... ır tara tan un arı mı ın o- Atlantik. 8 - Ah, adL 9 - Mutfak, al. k ti" f · d "b k I nı vaadetmıştı. Bu şart'1ar1n no olabıle· a ı ın uyu ır sa ı a soy e ı - .. l b' fta -d .. l a ı acıasın an ı aret a mıftı. ... . . ... . 
.... b .. I C ·1· h . . t" nune aıra ıyor, ır tara n a soy e- .............. - ............................................. , K t'll b' b' - ı__ 1 b cegını sordugum zaman. (Abdülme • 
gı u soz er, emı ın oşuna gıtmış ı. . d a ı er ırer ırer yl:lJUU.anmıf, u ' 
Kolayca memnun ve mes

0

ut oluveren nıyor u: . • . B A D T O J gizli komitenin bütün makaat vo esrarı cid oğulları, sult~n Azizin oğullarına 
bu basit ruhlu insan1ara gıpta etmişti. - Tuhaf şey, ya seydı .•• Ben ıızın, anlaşılmıştı. Maksat· bir anda ittihat tahtı kaptırmak ıstemezler. Eicr siz 
Kalbini yeyip kemiren üzüntüyü biraz okur yazar bir alim .. hatta, bir. zab~t·:· ve Terakki cemiyeti' rüCMSmı öldür .. bu inkılapta muvaffak olursanız, Yu • 
dağıtmak ümidile, Salihin hissettiği .. - Sa_lih, s~11·: zabit, k~lıme~ının Bu Akşamki Program mek .. hükumeti ele geçirmek .. diğer ı~f ~z.zedd.i~ ~fendiyi bir bi~e 1ıc • 
saadete alaka göstermek istemişti: soylenmıyecegını daha San ada ıken ISTANBUL ittihatçıları da tamamile tepelemekten tırebılır mısınız? .. ) Dcmiştı... Ben, 

_ Emine güzel mi, Salih?.. tenbih etmedik mi sana?.. 18: Danı musikisi, 19: Haberler, 19, 15: ibaretti. böyle ehemmiyetli bir meaclcyo yal • 

k b . l" 'b' S d' - Evet .. evet, ya seydi .. affedersi- Muhtelif plaklar, 20: Sıhhi konferanıı O- 'T kl"b" h"k" J ') • nız: kendim cevap veremem. Arkadaş· 
-Tıp ı ır cey an gı ı, ya ey ı. H peratör Dzı. Klzım lımail taratından. '\ a ı ı u umet mC8C esı ıs- l l .. k d edem 

S · d" O · niz, unuttum ..• Ne diyordum?. aa.. · ·ı b h"d' ed _,_ M h t ara muza ereye c cesaret em. 
- en mı onu sev ın.. mu senı ld b'l' 20 30. Stüdyo orkestraları 21 30. Son ha- mı verı en u a ıs e, geraa; a mu A k b' k v 

k b . ~1· ... • • • • • nca ız ıyam yaptıgunız zaman d . "\ o ur yazar ır aıım o ugunuzu ı 1 
- b 1 Şevket paRanın katilleri ve acrek di - ' 

sev ı r •• 1 1 ld ... er er. T • b v İk. b k 1 k 
- Ben onu sevdim. O da beni sev - yordum da, böy. e ~emmda 0 uŞgu:~- Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ğer hürriyet ve alaka sahipleri, ko- sarayı ... asa;.gız. k ı. t~ u~·~·. er c ha u-

di; ya Seydi. .. Bizim memleketimizde zu, aklımdan geçırmıyor um ... u • gazetelere mahıuı havadiı servisi verile - layca elde edilmişlerdi. Ancak; hAdi- şatacag~z: ız, v~ tı. en ı.crme • 
sevgi bir anda başlar... Bir kıza ilk de siz, kendi, talih ve mukadderatını~ı cektir. seyi başından sonuna kadar tertip ve ber verırız. Kendıler~ tc~düfcn orada 
söylediğiniz !IÖz eğer reddedil • da bilirs~niz ... Hele eminim k~, cfcnd~- BOKREŞ idare eden_ yüzbaşılıktan matrut_ Ka- ~dlunmuş olurlar. Nıtekım, damat Sa-
mezse, 0 andan itibaren sevgi ba.şla • miz Seyıt Kasım'ın kızı Seyyıde M~lı- 11: Eğlenceli aalon musikisi, 20,20: Ye- zım, Beyoğlunda (Pire Mehmet) 80 - lıh '!'aşa ~a. orada h~lunacal<lar. Eğer 
mış demektir. hanın yıldızına bakarak on~n da kı~ ni plaklar, 20,5~: Sözler: 21, 15: Senfonik kağında ikamet ettiği evde, kanlı bir padışah b~z~m metalıbatım~ k.nb~I c-

- Demek ki, Emine senin sözünü bilir ne derece mesut olacagını kendı· konser (Atenea dan nakıl). müsademeden sonra elo iCÇirilebilmiş- derse, ne al~. ~abul etmedığı takdırdc, 
dd t d. sine tebşir etmişsinizdir. PRAC ti. derhal ben ılerı atılır, efendi hazretle-

re eme ı. · b" kl"f d · ded' _Hayır. Derhal kabul etti. .. Za - Diye söyleniyordu. 16: Yaylı kuartet, 16,30: Plak, 17,10: Kazım ele geçirildikten ıonra, evde rıne ıatı te ı e erım,; ım. 
ten bir delikanlının sözünü reddetmek, Salihin, büyük bir safvetle söylediği Hafif musiki, 18, l 5: Plfik, 18,45: Çocuk taharriyat icra edilmiş; bulunan evrak Benim bu teklifim, Refik beyin boşu-
Yemen kızlarında adet değildir. Me • son sözler, Cemilin kalbindeki en has- musikisi • muhtelif, 20,30: Operadan na· ve mflktuplar bir torbaya doldurularak na gitti. (Buna mukabil ne mükafat İs· 
ğer ki o delikanlı, şerefsiz bir adamın sas noktalara dokunmuştu. Kalbi, de· kil: Smetann· nın <(Çift Du1larn adlı opeta doğrudan doğruya lstanbul muhafızlı- tersin iz?) Dedi... Ben, hi~ bir mük~-
oğlu olsun ... Ben ise; hamdolsun, şe- rin ve anlaşılmaz bir ıztırap ile sızlı - piyesi, 23• 15 : Bando mızıka. ğına gönderilmit,ıti. fat kabul etmem. Efendı hazrctlerı, 
refli bir adamın oğluyum. yordu. Bu sızıyı duymamak için, Sali- VAR.ŞOVA Muhahzlı)cta bu torbadaki evrak saltanatta daim oldukça bize müzahe-

- Pekala .. Rem mali nerede bula - hi önüne oturtmuş, sormuştu: 16, 30: Hafif musiki, 17, 15: Plak, 18, l 5: tetkik edilirken, kurı::un kalemle yazıl - ret buyuracaklarına dair teminat ver • 
S l 'h"\ Oda musikisi • muhtelif, 19, I O: Piyano T •_n bu ka"fı" Gı'dı"nı'z kcndil ·ı Caksınız?.. - Babanın adı ne, a ı r.. d k l b' k .. sırrıer, ..• ' erı e 

konseri, 19, 30: Muhtelif, 22: Radyo piye- mış ve yarı a a mış ır me tup mus • B l ·ı görüşünüz. ana cevap veriniz; de -( t ) Yemeni ilerin bir çok batıl iti -
katları vardır. Bilhassa (Remmal) deni -
len falcılara çok inanırlar. Her İ§lerini on· 
lara danışırlar. 

- smaı ·· si, 22,35: Leh şarkılan, 23: Kuartet kon- veddesi nazarı dikkatı celbetmişti. Bu 
Ya ananın? k ·· dd · d dim ... Refik bey, ondan sonra bana - ' ·· seri {Mozart), 23,30: Plak, 24: Plıik. me tup musve esın e aynen şu sa-

- Fattum. l b l k "d" gelmedi. Ben de bu mektubu yazıp, BUDAPEŞTE tır ar u UI)ma ta ı ı: 
(Arkası var) elden kendisine göndermek istedim. 

18,30: Çingene musikisi, 19,55: Piyano [Biraderi muhteremim efendan. 

Halen haftada iki gün i§lcmekte olan T oros. sürat katar
larının t 6/5/936 tarihinden itibaren haftada üç gün işleyecekleri ve 

Haydarpaşadan Pazartesi, Çarşamba, Cu_ma ~nler! F ~vzipa.şadan Pazar! 
Çarşamba, Cuma günleri kalkarak aşagıdakı tanfeyı takıp edeceklert 
Muhtrem yolculara ilan olunur. "955,, "2400,, 

Haydarpaşa 

lzmit 
'Bilecik 
Eskişehir 

Ankara 
Boğazköprü 
Kryseri 
Boğazköprü 
Kayseri 

Pazartesi Çarşamba 
Cuma günleri 

Varış Kalkış 

9 00 
11 01 11 03 
14 ıs 14 19 
16 24 16 38 
21 42 21 54 

5 25 
4 55 

5 15 5 40 
6 ()() 

----~·-----------------Boğazköprü 
Niğde 

Ulukışla 
Ada ':l 

7 
9 

12 
16 

52 
26 
44 
15 

5 33 
7 58 
9 34 

13 08 

Pazar Çarşmaba 
Cuma günleri 

Varış Kalkış 

Fevzipaşa 11 00 
Adana 14 IO 14 30 
Ulukışla 18 46 18 56 
Niğde 20 ıo 20 16 
Boğazköprü 22 32 
Kayseri 22 05 
Boğazköprü 22 25 23 10 
Kayseri 23 30 

Boğazköprü 22 42 
Ankara 6 50 7 03 
Eskişehir 12 07 12 22 
Bilecik 14 13 14 16 
İzmit 17 32 17 34 
Haydarpaşa 19 .co 

Bir haftadanberi zati alinizden h Tam yazarken arkadaşlardan biri gel-ile şarkılı düo, 20,25: Skeç, 21, I O: Koro •· 
ber beklemekteyim. Malumu alinizdir di. Mektup yarı kaldı. Ondan sonra konseri, 22: Muhtelif, 22,25: Eğlenceli 

k ki bu gibi ialer mühimdir. Evvelce kat'i da daha mühim işler çikti. Bu mektu-plaklar, 23,05: Piyano • eman sonatları, :s 

C karar verilmeli ve tertibat ona &'Öre ic- bu ikmal edip yollamaya vakit bula • 24: az. 
ra edilmelidir. Efendi hazretlerile der-

MOSKOVA h 1 "l"k d'l k k ,. ' . b a mu a at e ı ere at ı netıcenın i-
18,30: Dinleyicilerin istedikleri havalar- ze bildirilmesi lazımdır. Bu mesele hak-

dan konser, 22: Yabancı dillerle neşriyat. kında pazar gününden evvel zati ali . 
VlY ANA nizden kat'i cevap almak zaruretine 

madım. 

Cemal pa;;ıa. Muhib beyin bu aözle
rini dikkatle dinledi. Ve sonra arala -
rında şu kısa muhavere geçti. 

20, IO: Şarkılar, 20,50: Şen ıarkılar ve mebni cumartesi günü ikindiden sonra 
kuartet musikisi, 21,55: Orkestra ile halk Glavani aokaiında malum olan hane • ' 

(Arkası var) 
...... ll!S;. ·~ • • • ·-----

§arkıları, 2 3, I O: Dvorak'ın eserlerinden de.··· .. ] 
kentet, 24, l 5: Caz. Soluk mavi bir kalemle ve oldukça 

BELCRAD ("') işlek bir yazı ile bazl yerleri çizilmiş o· 
19, 15: Radyo jurnal, 20: Türkçe, rum· lan bu mektup müsveddesi, bundan i

ca, Fransız, arnavutça mÜ!!ahabelcr, dans baretti. 
musikisi. Bu mektupta en ziyade nazarı dik -

15 Mayıs Cuma katı celp eden, (efendi hazretleri) ke-
lSTANBUL limeleri idi. Onun için derhal mektu-

1 7: İnkıliı.p dersi, üniversiteden nakil. bu Cemal paşaya göstermişlerdi. 
Recep Peker tarafından, 18: Opera par • Cemal paşa, bu kağıdı okur oku -
çalan, 19: Haberler, 19, 1 5: Muhtelif plak· maz: 
lar, 20: Halk musikisi, 20,30: Stüdyo or- - Çoic fena .. böyle kanlı bir hadi-
kestraları, 2 1, 30: Son haberler. :::eye prens Sabahaddin ile damat Salih 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının paşanın karışması hazmedilemezken, 
gazetelere mahsus havadis servisi verile - şimdi karşımıza bir de şehzade mi çı _ 
cektir. 

kıyor? .. 
(*) - Belgradda (49, 18 M. 1, K. W. Demişti. 

61 00 C.) üzerinde yeni bir istasyondur. Cemal paşa, (hanedanı salta -

TAKViM 

MAYIS 

Humt sene 14 Arabt sene 
1352 1355 - -
Hızır Resmi sene Mayıs 

8 1936 ı 

PERŞEMBE 

SABAH 
Safer \ l~AK 

~. D. S. D. 
9 ~7 22 7 24 
4 44 2 41 

Öğle ikindi Akşam Yatsı 

s. D. ~. u. ~. D. s. D. 
ı::. 4 53 8 48 12 - ı 50 
L.. 12 10 16 06 19 17 21 G6 
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l ______ ı._ı,_•_n_b_u __ ı_e_. __ ••_d_l~y-•~••~l~ıı_n~l~a~r~ı ____ .JI 
Senelik muham-

İtalyanlar tehdit ediyorlar: "Avrupa Zencirli kuyudaki 
hugünlerde karışırsa mes'ul biz değiliz!,, Esrarlı ölüm 

f 
1 

. . f d > Tahkikat Lutfinin garip bir 
( Baıtara ı mcı say a a k 

aza k b · t•"' • • 

men kirası 
Y eşilköyde Tekke sokağında 2234,60 santimet- -

Muvakkat 
teminatı 

u Nihayet Cenevre i)e ltalya arasındaki bu aynlık ya ur an gıt ıgını 
A ·· ·· b. · ı·"' b 1 bı·ıı·r meydana çıkardı vrupada daha buyuk ır gergın ıge se ep 0 a • A w •• •• A • 

F ı ' J J kb yazaga koyunden arabacı Lutfı • 
akat bundan talya mes u o mayaca r. ,, nin başı bot bir araba içinde tabanca 

Fransa ve zecri tedbirler kurtu~u ite yaralanmıı;ı olarak ölü bu
ıunduaunu yazmıştık. 

c ") Milleti Cemiyetinin 111&111 meselesi hirdenlMre INriacİ 
enevre 13 ( Huaua.ı - er . ~-·td.. ffarİc:İye nuırlan 

-.ya ıeçti M Pol Bonkur bilhas .. bu 11M19e)e iJe m..,. ... _:.· bulanan akında 
.. iM. İfe .ehe~et yermektedirler. Buıiakü ~~~ d lan M Y.:C,~'un 
~lacak Blum kabinesinde de Dit Bakan hi• ıetirileceıı anlAfl bir lı • 
•1etıe C . etin' bi kaç kısma ayum•i• ve her kıt'a namına oDNJ yapma
'" r emıy ı r • db' J bahsine ıelince M. Pol Bonkur ya 
la taraftar olduğu anlatalıyor. Zecrı te ar er lehind öriinmeld 
'-nıı :aec:ri tedbirlerin ıa:bikini, yahut ta bunların kal~anlması e 1 e 

Yapılan tahkikat neticesinde arabacı 
Lutfinin araba yürürken kaza ile pat· 
}ayan kendi tabancasının kurtunu ne 
öldüğü tesbit edilmiştir. 

•e Y-.ın yamalak zecri tedbirlere muhalefet etmek.t~~· 
M. Bonkur busün y unanistanın Paris sefiri Polibi ile 

blİİftür 

Arabacı Lutfi evinden çıkacağı es
nada kılıfı olmayan tabancasını bir 
paçavraya sarmış ve namlusu yukarı

de bu mnele,i ıörilf- ya gelmek üzere beleine sokmu,tur . 
Arabasına yüklediği çalıları Hürriyet
abidesindeki tuğla harmanına bırak • 
tıktaa sonra Şişliden dört kilo ekmek 
alarak evinin yolunu tutmuş, &re.ha 
Zincirlikuyudaki tuğla harmanını ge
çerken şiddetli sarsıntıdan tabancanın 
tetiği düşmüş, çıkan kurşun LUıfiye 
isabet etmiş ve öldürmüştür. 

- . 
Fransız gazetelerinin neşriyatı 

. • t ly .. hhularının Cenevreyi terkebneleri münaae-
Parıa 13 ( Huauaı) - ta an mura b' ı 

LA. blik · si fransanın uzlqtmcı il' ro o:rnamasını 
~le Radikal Sosyaliat Repu ıue.e . f' d · uetini tutmasından aalmunak r. . 1 İ 1 tecerrüt ve m ıra 11y 
• ••17e ediyor. Jurna ta yanın . C • et' dahilinde kabnaktan 
~ )d'w. • Ek de Pari İtalyanın Milletler enuy ı 
L , ıe ISBll, O • w• " J ' or)ar. 
•lifade ettiği için büsbütün çekilınıyecegı nı an .~·1Y .. 

Avam Kamarasındaki dünku muzakereler 

l.o
= A Kamarası bugün de bilhassa Habet 

nclra, 13 (A.A.) - vaın 

Lutfinin be1inden çıkarılan taban -
canın üzerine sarılan paçavra olduğu 

meselesiyle gibi durmaktadır. 

biefıul obnUfhır. Bald · İn•İID aiyuetinin Milletler c ... 
Ed . . D-·bakan vm, • 

en'ın yenne cevap veren ~ la • t' at ettiaini tekrarlanuftır. 
.,.;_ • Uektif karar ra u ın .. 
~,,eti tarafından alınacak ko . . ı 1 n ihracını isteyip iatenüyeceji tualine 

inaillıer · Milletler CemıyetiJHlen t yanı • · 
8-)d . ~ . . · e olmadığı cevabım venniftir. 

vm, böyle ba ıeyın JAYaDI 1ava1: . . dıt bakanlığa Habefistanm İtalya tara-
Nibayet Baldvin, ftal1a bÜJÜk elçııuun eaik her türlü kuyudu ibtİruiJ• al-
~ ilhakını reamen teblii ettiğini ye bu Y anın 
lıftCla kabul edildifini bildirmİflİr• 

Bu paçavra açıldığı zaman eski ve 
hurda bir tabanca meydana çıkmıştır. 
Tabancanın emniyet tertibatı dahi 
yoktur. Llıtfinin böğrüne giren kuışu
nun kovanı tabancanın içinde bulun· 
muştur. Lutfinin elbiseleri tetkik ec:lil
miş ve bu elbiselerde barut yanığı gö
rülmüş olduğundan Lutfinin kaza ile 
ateş alan tabancanın kurnuniyle öldüğü Habeş imparatorunun beyanah 

- · Kudid muhabirine 
londra, 13 (A.A.) - Negüı, Royterm 

beyanabnda kat'iyetle anlaşılmıştır. 

denu,tir ki: bulunmıyoruz. Fakat ileride Londraya 
. fc- Henüz kat'i bir proje yapın~ __ _., t Jantwndan evvel de Cenevre

lhl--•- M'U 1 Ce . . . ae~ op 
•-.aaal ve ı et er mıyebDm • üdafaaya ve memleketimizi 
)İ zi aret ek f'krind · Hakh davamızı m 

Y etm ı eyız. • • muslihane çahtmaya devam azmin-
tcnebi askeri itıalinden kurtarmak ~uı . üteveccibtir. Ve olan bütün 
de....ı- G" l • • L~•~ M"lletl Cemıyetine m r u. oz erımız naıa ı er .. • stildilin · tam olarak iadesi buıu • 
~Ylere rağmen Hıme.iatanın an'anevı 1 

,:: 

'Unda hili Milletler Cemiyetine itimadımız va r.» 

Habeşistanda neler oluyor ? 
. babada bugÜD geçit resmi yapıldı ve impa-

Roma, 13 (Hususi) - A~ ide edildi. Mal&f8l Badoglio askerlere 
~torun sarayına ltalyan bayra_ll ket dahilinde Habet imparatorlujunu 
•taben ccKralm emri ve Duçeıı~ arzuıu b---ı-ıyor.» dedi. 

f .... L • • V k' bet:.~ ti' ...... ze hacet ınuuaa • _ • qoettJnız. a anın Hl5a .,.., f · -..efine ruhani bır aym yap-
Adiaababadaki Y unanblar, kalyanın za en T--

lılar. Şehirde hayat tabiiletti. • erine Arapça resmi lisan olarak 
Hanarda bundan böyle Habet lllUll 1 

ln.Damlacaktır. •
11 

• Habefiıtanı ilhak kararını tebliğ 
ltaı1anm hariçteki bütün mümeası enne 

et._a.; için talimat verildi. 

Ameliyatlık hastaları iliç ile 
..., 

tedavi eden doktor . 
------.--;1 .... tatbik etmek cehalettir. Fa-

dd ) ı davı uıu unu -L b" ( BGJ taralı I inci .,,ylam a b ehaletin arkasında ba,..a ır 
meıhur kat u c ... 1 b. . 

Memleketimizin tanınmıt ve k d vardır ki o da onJına 11 ıt yap-
..1 L" h 'et doktor rna .. ··d d ek t "IOktorlarından toplanan uır ey • k herkesten teferru e er anın-
C w biri nazarı ve ma ve 

oreji hastaneye çagınnıı. G ek- mak 1 ayesidir. 
diieri de ameli olarak iki cel~de :' 1 • Şahitler dinlendikten ıonra doktor Go
ten malumat almııtır. Bu hey ette u u. k ahkemeye müdafaa phicli olanrak 

Sah. Etfal haıtaMsı re m h" 
ban doktor Behçet ıt. . · . I · · "stedigwi 250 kitilik bir ı• ıt 

h t Rasım aynı dııı enmeıını ı k 
dahiliye mütehasaısı A me • T ı · t . . . tir Bunlar meyanında do -
L •• hasaısı a a lıstesı vermıt . 1 d 
ll&ııtanenin cilt mute .. h b k11z tedavi ettiii hula ar a var• 

. öz mute asıı11 torun ıça k 
\te laboratuar ıefı Raııp, g .. . d d M hkeme hey" eti fU karan verere 
b. . • ofesorlerın en ır. a .__ 
"ıfat Ahmet ünıversıte pr d k hk . baıka bir süne bıra.ıuıuıtır: 
ı, ' .. k·f Şakir o tor ma emeyı 
lllıan HiJmi. profeııor A ı . d' k b"r S hhat Vekaletine maznunun fen ve 
C il . . t tkık e ere ı « ı 1 d . 
oreğin tedavi uıu ennı e · ı· h .. ve bir takım aletler e te avı e-

. 1 d" ı ım arıcı - .. 1 d 
tapor tanzim etmış er ır. d k Co- d"l k bu auretle hataya dUfUP do an ı-

I da 0 tor ı ere d b. ._. 
Doktorlar bu rapor arın .. h - ld w ı iddia ve tiklyet e en ır l'ımse 

w • de tahtı muşa e rı ıgın 1 
tegin bir akıl hastanesın . D- ,_ .. 1 bulunmadığının soru muma ve 
d 

. · lerdır. unKU bu unup 
eye alınmasını tavsıye etmıo d k ld v undan bu celseye ıelmeyen ve 

• . k"I eden o - hasta o ug Hal"d z· 
ll'ıuhakcmede bu hey ctı teş 1 

• l · · edenlerden doktor 1 - 1• 

t h. 1 rak dın enmış· raporu ımza - L b 
or ve prof csörler ıa ıt o a bl" t yapılmasına ve evr-ın e-

l 
yaya te ıga •. w •1 · 

erdir. .. I ··ddeiumumılı1re ven mesı-
b. rayı muta ea mu ld"k 

Pıofesör Behçet Sa ıt: S hh t Vekaletinden cevap ge ı -
k G reği ça• , ne ve ı a 1 d" 1 il 

- Biz toplandık ve Do tor o .. --a..itlerin dinleni ip ın en me-
h kk da go· ten sonra ru• ,_ .1 . 

İırdık yaptığı ioler a ın d k . hakkında bilahare &arar verı mesıne 
yaptır ı . mesı .. b k im 

l'iiştük ve tatbikat ta 1 . baok• bir aune ıra ı asına . 1·· tanıa· ve ce ıenın 
C W• w t·davı usu u ·ı . t" orcgın yaptıgı ~ mik· karar verı mıo ır.» 
ll'ıen fennin haricindedir. Bu dada;u tarz· f·ı· tindeki isyanı ftalya 
toptan kat"iyyen korkmuyor u. . ki"- 1 IS ., 
d . . d müvazeneı a ı kardı' 

• lf yapan hır a amın. de- mı çı 
Y • • ld w "nanamıyorum . • I d ) 
cııının tam o uguna ı (Ba taralı J ıncı •ay amı.z a 

rrı· . f d • 
ı tır. hatta ve- F"I" tı"n karışıklıkları ~nasın a yenı-

D k G w . tiirree ve ı ıs İ I 1 o tor oregın, za . r· · ı tedni 19 y hudi ölmüştiir. ta yan ar. 
tcnı hastalıkları bile kendı usu u ı e den . a l 1 h k l t 
-d · ı · 

1 
.. f da hastalıklarından M sırda da ayni suret er e are e e -

"" ı ır erse uç ay zar ın . . ı ... J d 
hiç bir eser kalmayacağını söylemıştır. mektedir. Hükumet, esas~n ~a .ey~n ha 

Şahitlerden doktor Ahmet Rasim ele olan lngiliz efkar~:7~::uylt:~anl:rı: 
tunları söylemistir: . fazla kışkırtmam ç . I ld 

- Doktor Gorek"in usulüyl~ te~a.vı ~- bu hareketleri hakkında a1an arın a ı-
dı"l- 1 . ··ru·"p görmedıklerını bı · )arı !llı"mdiye kadar netretrne -r.n erın zarar go ğı rapor T 

!rıiyonım. • bir 4ikiyet miştir.» 
Eğer bu hususta Vekalete 

"'4lı.i iıe buau Vekalet bilir. Bence bu te-

Dört rakip klüp arasında 
anlaşma oldu 

( BGf tora/ı l inci •ylamıua) 
da muhtelit takımlar halinde bir doıt· 
luk maçı yapacaklardır. 

ilk maç T akıim stadyomunda yapı
lacaktır. Muhtelit maçı Galatmaray 
Güneşle, F enerbahçe Beışiktaşla birle· 
ferck oynayacaktır. Klüpler .baya en 
kuvvetli takımlariyie çıkacaklardır. 

Gene yapılan anlatmaya göre her 
hangi bir sebeple bu klüplerden birin
den çıkan bir oyuncu hiç bir takıma a
lınmıyacaktır. 

Ayrıca dört k]üp namına her sene 
maç yapmak üzere Avrupadan iki bü
yük takım getirilecektir.Bundan maada 
bu klüpler her sene tefrinievvelde ara
larında bir turnuva miisabakası tertip 
edeceklerdir. 

Yunanistanda 24 saatlik 
grev suya mı düştü? 

(Bat taralı I inci Nıylomıua) 

olmıyacaklannı bildirmişlerdir 
Gre• Bitti 

Atina 1-4 (Hususi) - Dün gece yarısı 
umumigrev ile beraber bütün tütün iıçileri 
grevi de hitam bulmuıtur. 

Hükumet buaünden itibaren amelenin 
haklı isteklerini teılcik edecektir. 

Selanikıcki kanlı hldiıeleri tetkik etmek
te olan müstantik bir hayli polis ve jandar
ma da tevkif ettirmiştir. Dün yapılan nü
mayişlerde tevkif edilenlerin sayısı da 
üç yüzü bulmaktadır. 

Şuşnig Avusturyada 
Diktatör oldu 

( &ftarah 1 inci sayfada) 

Kabinede yapılan tadilat neıticeainde 

doktor Şuşnig Harbiye ve Hariciye Nazır
lığını da üzerine almıı bulunuyor. Baıvckil 
muavini prens Starhemberg kabineden a· 
tılmıştır. Doktor Şuınig, eskiden Starhem-

bergin idaresi altında bulunan Hayımvehr 
te~kilatını da kendi idaresi altın~ almıı bu
lunuyor. «Hayimvehrıı e mensup binbaıı 

Bobvchr Başvekil muavinliğine tayin olun-
muttur. 

Starllemberg'in atılmaslfla sebep her 
şeyden fazla, ifrat derecesindeki 1talyan 
taraftarlığıdır. Doktor Şuşnig daha müsta-

kil bir siyaset takip etmek ve Avusturya
nın istiklalini daha başka mesnetlere daya
mak fik rindedir. Bunun ncı:ic~i olarak 
Sta~embe.rg kabineden •tılmışhr. 
-· ·-- 1 ..... 1 • ...-aıı• .... .. · - •• 

Son Posta Matbaası 
Nqııyat Mudürü: Selim Rqıp 

Sahipleri: A. E.kraa. S. Rasıp. H. Liid& 

re murabbaı arsa kiraya 30 
SüJeymaoiyede Dökmecilerde 1 numaralı üstün
de bir odalı dükkan 
Kapalıçarşıda Divrik sokajmda 20 numaralı 
dükkinın yanm hiasai 
Taıkasabda F enai çqme .okağında 2 No. Ser 
ÇBVUf Y uauf ap mektebi 

· F atihde Efdal zade mahaUesinde Nipnca So • 
52 No. Kazasker Hasanefendi medresesinde 
bir oda 

54 

12 

48 

Kapalıçarşıda Yağlıkçılar So. 16 No. dükkln 
Alemdarda Hoca Rüstem mahallainde 6 No. 
Daribsuade ajuı Mehmet ağa mektebi medreaeai 264 
Cibalide Üskftbi mahallesinde Mulaiddin Kocavi 
medraesi 

18 
72 

Kapalıçarşıda Kalpakçılar So. 11 No. dükkin 
Sirkecide Ebüssuut caddem.de l l/ J 3 No. mat-

48 
96 

baa binası 300 
Huköyde Kiremitçi Ahmet Çelebi mahalle-
sinde Hasköy cad. 2/4 No. 1389 M 2 arsa 
kiraya 180 
Karagümrükte Sütçü Mehmet sokağında 21 
No. Ju Mesih P8f8 medresesi 
Kapalıçarşıda yazmacılar So. Ali paşa hanının 
10 No. odası 
Kapahçarşıda Divrik sokağında 36/J7 No . 
dük kin 
Çenberlitafta Hü.seyinağa mahalleainde Yeni· 
çeriler sokağında 38 No. lu Sinan pata med-

132 

24 

36 

resesi 540 

2 ~5 1 

4,0S 

0,90 

3,60 

1,35 
5.40 

9,80 

3,60 
7,20 

!2,50 

3,50 

9,90 

1,80 

2,70 

40,50 
Çakmakçilarda lbrahim pap mahalleainde 18 
No. lu Atik İbrahim pqa meclraeainde baraka 24 1,80 

Yukarda semti senelik muhammen kiralan ve teminatlari yazılı 0 ... 

mahaller 937 veya 938/939 aeneleri Ma.Jll aqnuna bdar kiraJa ~• • 
rilmelı üzere apı ayn 9.$ık arttırmaya konulmQttur. Şertnanıeleri leYa • 
:ıım müdürlüjüncle ıörülür. Arttırmaya girmek iateyenler hiularmcla afJI, ' 
terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile Lera&er 26/Mayıa/tla 
salı ıünü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (2534) 

... * 
Bir senelik mu ham- Muvakkat 

men kiruı teminatı 

Beyazıt Kapalıçarpda Hacıhaaan S. 14 N. 
dükkiıı 
Çenberlitafta Çenberlitaf mahalle ve aolutjmcla 
70--72 N. b kahvehane 
Koskoda Molla Kestel mahallesinde Çukurboa
tan ıokağında Taşhanın 23-25-7-30-31 N. h 
od alan 
Çakmakçılarda atik lbrabimpaf& malıallainde 
18 N. b Çandarh atik lrabimpap medreaain

den milfrez arsa 
SiiJeymaniyede Elmanıf mahalleainde Şifahane 
S. 1 N. lı mfifrez oda 
Samatyada Hacıhüaeyin mahaDuinde ve soka
iında F erruhağa mektebi 
Aluarayda Çakırağa maballesinde tramvay 
caddesinde 29 N. lı Bekirpqa maktebi 
Huekide Nakıidil sokağında 2 N. h İbn1üm 
paıa mektebi 
Cağalolunda Hililiahmet sokağında HadımhaAD 
pap medresesinin 80l tarafmdaki aralık 
Karagümrükte Kilise sokağında 6-8 N. lı cliik
kAn 
Karagümrükte Kökçüler sokağında 42 N. Fet
vaemini Nuri efendi mektebi 
Karagümriikte Kilise sokağında ~4 dökkln 

n n n bostan 
Zeyrekte yokuıbaımda Haliliye medresesi 
Beyaı:ıtta Cumhuriyet caddesinde 60-170 N. 
yedi odalı ev 
Zeyrekte Zenbilli Ali Efendi mektebi 

,, İbadeihane sokağında Sabiha Sultan 
mektebi 

36 

260 

120 

120 

60 

36 

42 

60 

84 

84 

-48 
tU 
84 

120 

60 
54 

2,70 

f9,SO 

9 

9 

4,50 

2,70 

3,15 

4,50 

6,30 

6,30 

3,60 
6,30 
6,30 
g 

4,50 
4,04 

110 8,25 
Yukarıda semti seneh"k muhammen kiraları ve bir senelik muvakkat te

minatlan yazılı olan mahaller 937 veya 938-939 Mlıesi mayısı IODUDC 

kadar ayrı ayn kiraya verilmek üzere açık arttırmaya lamalmuttur. Şartna. 
meleri levazım müdürlüiünde görülür. Artırmaya ainnelc: iateyenler hizala
nnda gösterilen mUT&kkat teminat makbuz veya mektubile beraber 15/5 
936 cuma sünü aaat 15 daimi eacümende bulunmalıdır. ul» u2288)) 

• lif 
Belec:liyemiz tahsildarlarının kullandıklan makbuzlardan 232901 • 

533000 No. lı 100 varaklı bircik makbuzdan 532943 - 533000 No. ya ka • 
dar olan 58 varak' ı dip koçan ile beraber zayi edilmiftir. Bu malcbuzlarm 
hükmü olmadıjı ilin olunur. (B.) (2631) 

* * Belediyenin taaclikmclan geçmesnif ve hey' eti umumiye parçalan üzerine 
yansından az intaat yapılmıf ifrazlarda mevcut arsalar üzerine bir kattan 
fazla infaata müsaade edilmiyeceği ve yansından fazla infaat yapılmıt 
ifrazlarda ise mevcut binaların vaziyetine göre aynca irtifa tayin olunacaiı 
Belediyemizce takarrür ettiğinden ileride hiç bir suretle zarar ve tazminat 
iddia ve talepler kabul edilmiyeceği cihetle bu gibi ifraz aahip\ .. ı·inin bu 
cihetleri alıcılara bildirmeleri ali.kadarlaa ın malum.ah olmak üz~re keyfiyet 
ilin olunur. <<B.u <12610» 
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SON !>OSTA Ma,. 14 

Saç dOkülmesi ve kepeklenlen 
kurtulmak için en mQesslr ııac 

Sinek, tahtakurusu, pire, bit, hamam böceği, güve ve bütün haşeratı tohumlarile öldürür. 
Kokusu latif ve sıhhidir, leke yapmaz, tesiri kati ve bütün markalara müreccahdır. 
Yeni icad pompalarını isteyiniz. ihtira beratı vardır, Kimse taklid edemez. 

ÇOlı< 
E TLI OLUR 

YOLiN 
G Üze iliği hem 
yaratan, h em 
tamamlıyan 

bir iksirdir. 
Şu gUzel çehreyi aydınlata" 
gUn•t, fUphealz, inci dı,ıer· 
dlr. Ukln o dltlere can veren 
de, 1U;>heelz, "RADYOLIN,, dlr. 

&la de ayni gUzellllt eld ıt 
edeblllrelnlz. Fakat bunun 

için .. rt gUnde iki defa 

ile dişlerinizi fırçalamaktır. 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 

SU GEÇMEZ 

"GÜZELLİK" Pudrasını 
Tecrübe ediniz 

yapınız 

T okalon pudraııı, terkibindeki İmtiyaz· 
lı yeni (Çifte köpük) cevheri sayesinde 
cildin parlaklığına nihayet veriyor. Bu ba· 

sit prova ile bizzat tecrübesini yapınız. 

Parmaklannızdan birini l!Fini Mat» 
yeni T okalon pudrasına bulaştırınız da su 

bardağına Latınnız. Pamlağınızı bardak· 
tan çekince ne ıslanmıı ne de parlamıı ol· 

mayıp kuru ve «mat11 olduğunu görecek· 
siniz. Pudrada (Çifte köpük) olduğu için 
rütubete mukavemet eder. Bunun içindir 
ki T okalon pudrası 8 saat sabit kalır ve 
böylece bütün suvarede sıcak salonda dans 
edebilirsiniz. Teniniz, alk girdiğiniz taze 

Hükmü Mayıa 936 sonunda bitecek olan içki Jabcılığı tezkerelerinin ye- ve nermin teklini muhafaza eder. Yeni 

nilenme muamelesi Beyoğlu dahilindeki satıcılar için 936 Mayu 15 ili 22 cı Fin! Mat1> Tokalon pudrası ne yağmur· 
ve lıtanbul ile diğer mmtakalardaki satıcılar için de ayni ayın 22 ili 30 tari- dan ve rüzgardan ne de terlemeden müte· 

hi arasında yapılacaktır. 936 Haziranının birinci gününe kadar tezkerelerini essir olur. Burunun parlaklığına nihayet 

yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanuni icablann tatbik edileceğini ve verildiği garanti edilmektedir. 

mıntıkaları dahilindeki satıcıların eski tezkereleri ve birer fotoğrafla zama-
nında müracaat ederek yeni tezkerelerini almaları ilan olunur. (2277) 

~ 
Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ncl Ketlde 11 H•zlr•n 938 dadır. 

Büyük ikramiye: 3 O• O O O liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

iki 

MEMUR ARANIYORl 
Fotoğrafçılılcdan anlsr ve her çeşit 

fotoğ af cşynlarını gö11tcm1ek ve hunlara 

1 
dni r liiıımgclcn her lıahlltı verelıilC'cclc 

ve dııimn ııcyahat ~eLılccclc bir satış 

memu u aranıyor. Mektup ile acele Bey· 
otlu 236 No. lı posta lrutuıuna müracaat. ' , 

OOYÇE ORIEı~ T BA. ,( 
Dreedner Bank Şubeaj 

Merkcıı: l.Serlıa 

Türklgedekl ıubel11rl: 

Galata • letanbul • rzmlr 
Depoau: tit. l'utuıı Oıiu.ır İ6t.i 
~ her tirlii 6ank:ı i,l ,. 

Köıtence, Vama ve Burgaz limanlanndan Türkiyeye göçmen tatımak • ~ MUSiki SEVENLER 
tayız. Vapurlarda çahfmak üzere iki doktora ihtiyacımız vardır. isteyenle- Mandolin, keman, lcitar, muhtelif boyda 
• ~lat da K f li L----da b" • • , __ .... _ K-"- !..J ___ L__ • armonikler, meıod Yııaair ihtiyaçlannııı 

11D .a a e e lllllUll lflDCl ww. amaVBD VBDur IUAn:llUIMIDe ESKJşEHjR: Allealc mucidi S. Suattaıı 

müracHtlan ilin olunur. ., w.1iun. 
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TRAS 
BIÇAGİNI 1
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KULLAN\YOR 

Krem Ba lsamin 
Tabiatın bahşettiği gOzelllll kıy

metlendirir. Esmer, kumral, l8ftflll 
her tene tevafuk eden yegane 
kremdir. Latif kokuslle aeTlmli bir 
lıuvıı yaratır. Cilddeki leke, sivilce, 
çıl ve buruşuklukhm k&mllen gide
rir. GençJık taravetini haiz yumu
şak ve cazib bir ten yaratır. 

KREM BALSAMIN YACU 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN YAC&IZ 
GündOz için beyaz renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
Gcc" içm pembe renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
0011dOz içm beyaz renkll 

BU1Un tunmıııı$ ıtriyat ve tuııatıye 

mnğaznlnrında vardır. 

ECZANESi Beyoglu • lstanbul .---

Şirketi Hayri yenin 
yeni ihdas ettiği tenzilatlı pasoları ve Boğaz halkına 

karşı yapılan kolay!ıkları gösterir mühim ve büyük 

ilanın 19 Mayıs Salı nüshamızda okunmasını tavsiye 

~-------~ edtr"ı. ~-------·~ -------
SANZOP~RiN k~~~~-ri .. ~J~.~RO''~·.• 
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