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' Resimli Makale 

Araplar arasında 

----- Yaua ı F. a. AtaJ -

smanh imparatorluğu, 1008 o den aonra. Arap nasyonalistleri 

ile mücadele ederken, islim ittihatçılı· 
iı ile itham olunmakta idi. Halbuki A· 
rap naayonalizmi, bilakis, imparator -
luğu dağıtmak iatiyenler tarafından 
tqvik görmÜftÜr. Osmanlılar, bir de
fa, o da harbe girdikten sonra, Sanca
iı Şcrif'i çıkardılarsa da, müslümanla
rı, kah Hicaz tcriatının isyan bayrağı 
altında kendilerini arkadan vururken, 
yahut, Jngiliz veya diğer hıristiyan dev
letlerinin bayrağı altında kendileri ile 
dövütürken gördüler. 

Kadm nedense dama düfkün oluyor. 

a Kadın oe dana il ~-------------------..... 
Sözün Kısası 

-
ErcİİmclMI Elırem T .m •IDd• 

mi.a ltaahlllCI Beı.,.odo pmİftİr. 
Oradan yolladılı nwlıtaplan 

i~ .. ylalcırrmm• balııcolı•nuı. 

Bir ~ .W.. heler GfNlet e.lec•" 
.ı,,,. Ercii11...,, Elırem ba .atunda 
~ dnaın edecclıtir. 

._. _________ ............ ._. ...... 
Aksar ayda 

ev basan 
güpegündüz 
haydutlar 

(B•ı torJı 1 inci eaylamıua) 
fÜphelenmemit. batını örtrrıü~. met 
morların saati muayene etmelerin' 
eeyre baf1amıttır. 

Yani Arapların Osmanlı imparator· 
luğundan ayrılmak hususundaki nas
yonalizmi, onları Osmanlı imparator
luğunun müelümanlığını dütünmek 
gayretine galip gcJdi. · 

Şimdi Suriyede, Filistinde, Mısırda, 
her taraha 1908 den sonra uyandırıl
mıf, yoğurulmut ve ateşlenmiş olan 
bu nazyonalizmdir ki kaynaşıyor 1 Hat
ta Hicaz krab geçenlerde on binlerce 
Hacıya ıiyasi ittihattan bahseden bir 
nutuk verdi. Fakat islim ittihadı de -
ğil, Arap ittihadı 1 

Fakat dam bizde lradmı aldatmak için kullanılan en kestir
me vuıta halini almifbr. Dama kaldınlan bir kadm mutlaka 
bir teklif ile lıarp)apyor, bazı lradmlar bu tekliflere kartı me
lane!lerini muhafaza ediJor, budan edemiyor. O vakit kadm 
için feliket haflıyor. 

Dam bize sarptan selmit hir adettir. Fakat ahplmadıiı için 
suiistimal edilmittir. Kızlara nasihatim, çaylara, balolara, dam 
yerlerine yalmz sitmeyiniz. Sizi dansa &ı.et eden laer .ulde 
dans etmeyiniz. Tammadıiuıız erkelin elana teklifini kabal et• 
meyiniz. Damm doiurabileceii tehlikelenlea ancak ba ...tle 
kurtulabilirsiniz. 

Bunlardan biri saati muayene eder• 
ken diier ikia ani bir hareketle, kıpır• 
damaaına hile meydan vermeden Na• 
direnin üzerine atılmwlar ve başındaQ 
baş örtüsünü alıp ağzını tıkadıktan,.
bağırmasına miQi olduktan sonra o
dalardan birinden buldukları bay· 
rakla da kadıncağızı kıskıvrak bağl .. 
mıtlardır. 

Kacbn bağıramaz, kıpırdıyamaz bit 
hale gelince bu üç haydut kadının ko
lunda, kulağında, boynunda altın, ele 
maı, gümüt ne varsa çıkarmıtlat1 
sandığını sepetini Urflbnp mücevheı 
ve para olarak ne buldularsa almıtlat1 

Sancağı Şerif müslüman ittihadını 
yapamadı, yapamazdı. Fakat 1908 den 
eonraki ecnebi politikacıların teşvik 
ettiği nasyonaTizm fikri, Arap İttihadı 
davasının, yer yer fUurlanmaıına ve 
hareketlenmetaine 9Cbep olmuttur. 

Geçenlerde bir F ranaız muharriri di
yordu ki: «Sömürgelere Avrupalılığı 
götürüyoruz. ilk uyanan hareket nas
yonalizm oluyor ve bizim ellerine ver
diğimiz silihı yer1i1er ilk önce bize çe-
viriyor.» 

Billgor lluanaz ? 
1 - Dünyanın en eanatkar 

baqieidir) 
2 - Anfiteatr nedir) 
3 - Richelieu kimdir) 

hayvanı 

( Cnaplan Yana) 

* Dünlıii Saallnin Cevaplan: 
1 - R091İni ltalyan kompozitörlerin • 

dendir. Sevilli Berber, Ottello, Semira • 
mia, Ciyom T d eterleri ile meşhurdur. 

2 - Y enıecin 1 O ayaiı vardır. Bun • 
lardan ikiai kıalı:açlıdır. 

3 - Kırmızı derililer şimali Amerika· 
nm yerli ahalisidir. Derileri üzerine kır· 

mm boya sürdükleri için bu namı almıı -
lardır. Şimdiki U. S. A., yani müttehit A
merika devletinin banisi Washington ta • 
rafından mail6p edilmitler ve kısa bir za. 
manda imha olunmutlardır. 

Öz1Us6zler - Diyorlar ki. .. 
Dalsa bir kuttur her an uçmak İster 

yukarı, 

Köpükten tüyleri var, ıııktan kanatlan. 
M. Eaal 

Parmaldanm bir demir put oldu 

Cöisüm öyle bir 
avucunda 

demir anahtarla 
kapandı. 

Cevdet Kadret 

SÖZ 
Kafasının bügüklügl il• 
Meşhur olan adam 
Bizim metlıur bir 

Pazar ola Hasan 
Beyimiz vardL Ka· 
fan büyük adam o
larak .dünyada onu 
tanırdık. Halbuki 
Amerikan ıazetele. 
rinde okuduğumu

za söre, Şimali A· 
merikada Maurice İlminde bir adamın ka
faa1nın muhiti tamam bir metre <f <f Nntim 
İmİf. 

itin f8Yanı hayret tarafı. halkta o ada
mın da hpkı bizim Pazar ola Huan Bey 
aibi, uğur verdiii kanaati mevcutmu§. 

• • • 
ltal~enlar lnglllzl..-en .. tlke111 

•l••orler111tf 
ltalya ve bilhuaa Romada sokaklarda 

timdi tek bir mevzu etrafında raimler sa. 
tılmaktadır. Bütün camekanlarda, Habeı
lilerle lngilizlerin Mki muharebelerine ve 
mücadelelerine ait levhalar asılmlfbr. Ha· 
bq aslanının, naııl olup ta Hon Bull'u 
mağlGp ettiii ve bir vahşi Habeşlinin, ln
ailize nasıl tahakküm ettiii, halka tethir 
edilmektedir. 

Bu suretle ltalyanlar lngilizlerden ses
sizce İntikam alayorlarrn1ş. 

• • • 
Amerlkall bir tDccann .............. 

Bir gün San F ranaiako tehrinin iizerin
de bir tayyarenin kuyruğundan çıkan du
manlar fU satın yazmıılar: 

•Servetimi San Franaiako tehrine bara• 
kıyorum». 

Biraz sonra m~thit bir teeadüf neticesi 
tayyare dÜfOIÜt ve tayyarenin içindeki ma
ruf tüccar da ö)ınüt-

Şimdi rüccarın ailesi mahkemeye mü
racaat ederek havaya yazılan vasiyetna
menin hüküm ifade edemiyeceiini iddia 
etmişler, şehir ise paraya vaz"ıyet etmiı,ı ... 
Varisler mahkemelerde uğraşıyorlarmı~. 

• • •• 
Yakılan kahveler 

Mayası söz yqadır İçtiiimiz likörün, 
Oinlediiiniz çalgı, bir dulun son nefffi. 

Halide "-'et 

Brezilya kahve yetiştirmek ve ihraç et• 
meltle methurdur. Buhran "kahve piyasrlSI 
üzerinde kendisini ıiddetle göaterdiği için, 

~~ _ • ..... Brezilyalılar kahve fiyatlarının daha faz-
la düımesine mani olmak üzere 1935 seAmerlkelller, muntazam olmarı 

kimden aırenmı,ıer? nesinin ikinci kinunundan teşrinievveline 
kadar, 35 milyon çuval kahveyi yakmı"-

Pariete aalonlannı edebiyat müntesip· lardır. Bir sene evvel, 31 milyon çuval 
lerine daima açık tutan zengin bir kadın. yakmıılardı. 
methur muharrirlere bir ziyafet veriyor-

ARASINDA) 
·------------------------· HERGüN BiR FIKRA 
Korktuğu ne lmit? 
Araplann meşhur bir Ebülinalan 

vardır. 
Bir gün adamın biri bu EbüJinanın 

yanında: 

- Benim ltanm gayet kötü huylu, 
titiz, kıskanç, çirkin ve iğrençtir. Üste
lik te bir kaç aenedir yatalak hasta ol
du, yerinden kımıldanaml)'or .. 

Deyince, Ebülina sorar: 
- Bu kadının ölmesini ve bu suret· 

le ondan kurtulmayı İster misin) 
Herif: 
- AJJah vermesini der. 
Ve Ebülinanın 18f8 kaldığını gör -

mekle, ilave eder: 

- Ölmeaini istemediğimin sebebi o
nu sevdiğimden veya ki kendilinden 
bir fayda umduğumdan deiiL. Fakat 
öldüiünün müjdeaini alınca sevincim -
den bir tarahma iner diye korkanın f • • 

, 
2 
3 
4 
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Soıuan sağa: 

1 - Nota, sütten yapılar güzel bir ıey. 
2 - lztarap, kavuşmak. 3 - Tibette sa
kin olan halk, bir ailih nevi. 4 - Hüküm-

dar, nota. 5 - Valde, dış değil. 6 - Baı· 

tan geçen. 7 - Uzağı gösteririz, uyandır. 
mak. 8 - Saçsız, mef'ulüfih. 9 - Kay
makam, üçüncü phae. 

Yukandan llf&iaYa: 

1 - Üzüm yığını, rabıt edatı.2 - Kira, 
ince uzun demir. 3 - Cinasla, kahraman. 
4 - Kederler. 5 - Zaman, sız manasına 
gelir, mah. 6 - Çapulcu. 7 - Eski dev· 
let hazinesi, yemek. 8 - Bir renk, göster-

Moris ~övalyenin sonra c1a mvıtıp gitmiflerdir. 
V' Bunlar giderlerken nuılsa eokalj 

Dudağı neg• uzun? kapwnı lcapayamam.,1ar, arahk bi-
Sinema mecmu- rakmlflardır. 

'llanndan biri Mo- Müthit bir korku ve helecan geçir • 
ria Şövalye ile bir mİf olan ihtiyar kadm haydutlar a.i• 
mül&kat yaparak tikten sonra ıürüne IÜrÜne ve bbt 
kendisi~~ alt duda- mütkülatla bufunduğu yerdeki duva • 
~ nıçm uzun ol- rın dibine kadar gitmİf ve kendisini 
duıunu sormq. d L ··mk·· ld - , __ Caz eciJ uvara çarpara& mu un o ugu ~ 
fmd et .;r ~; dar gürültü çıkarmıya, bititik komşu
___ ,:r' 4=.etl ~ lannın nazarı dikkatiı\i celbetmelt 
~ere maruz aa• 
lan Mon. Şönl,e çalıtmıttır • 

ıimdiye kadar bu türlü eorsuya luıdef ol- BiU.ik -evde .oturanlar, güm, güm• 
mamıt imit- Anlaplan alay etmek ~ ola- güm diye gayri tabii aealer işidinc• 
cak: komtularınm ne yapmakta olduğund 

- Eskiden geveze olduiumu 88yl.rla mt!rak etmitler, Nadinnin tıit 
ve annem de beni terbiye etmek için du- mifler, kapı aralık olduğu için ç-cllmıyıl 
dağımı çekerdi demif, fakat sizinle ko- lüzum görmeden içeri IİrİP te ltadmca
nuttukta~v ~o.nra, annemin bana büyük hak· im kıskıvrak bağb ve nefes alamadılt 
aızlık ettıgını anladım. için boğuhnak üzere bir vaziyette acı. 

• • • rünce hemen çözüp kurtannı,larclıi.1 

Ye..,.•aa.d .. I c-••1 Vak'a bundan sonra zabıtaya ak • 
1 S bin hank "ffnllek ..uetiyle ömrü- eetmiftir. Kadın bitap bir haldedir. 

nüzün nihayetine kadar ailece dünyanın HiJl korku içindedir. Kim.eye kapıyl 
cenneti sayılabilecek bir yerde oturabilir· açmamakta, gelenlerle ancak demft 
siniz. parmaklıklı pencereden konuşmaktllf" 

Mösyö Mawrice Allard innindeki Wr dır. Kendisini soyanları tanıyamadıii• 
adam Tahiti civannda Vana • Vana ada- nı .c>ylcmiftir. Polisler güpegündüz e~ 
sını satın almıttır. Şimdiye kadar oraya L--- •• ha dud iddetle aramakta • •• ·ı J ., ff- L 1 ...... UÇ y U • 
yuz aı e ge mege muva aa o muı. ve fU• eh Ha d la b ·· yak Janacak • 
lularda methini cluyduiumuz bu lltif eli- r. Y ~~L:. ugun a 
yan doldurmak için teşebbüeata sirif1n1t- lan UDlUIJDillL r. di '--? 
· K......ı..ne ,_ ..... 

tır. --.... 
Adanın sahibi oraya gidecek kimaele· Nadirenin bitifiğinde oturan kom • 

rin evveli beUr olmamalannı şart kotmut- şunun genç kızı Güzide vak'ayı fÖY~ 
tur. Hüsnühal eahibi olmalan da aynca li- anlatmaktadır: 
zımdır. Ayda iki kere Hani'ye ufak bir - Ben sabahleyin dokuz buçuk ıı• 
vapur iıleyecelttir, ve oraya nakledenler, ralarında pencerenin 9nünde :Utap 0-

bir kereye mahau verecekleri para ile. kuyordum, bir aralık kapı ça1mdı. Na
dünya dertlerinden uzak hu!uanuz. 9İ7&- dirtS teyzemin hiç geleni gideni olma
setıiz, sıcak iklimli bir yere göç etmif ola· dıfp içip acaba kim geldi diye pcnce • 
caldardır. den başımı uzatbm , baktım, temiz p 

mek. 9 - Parçalar, üçüncü şahıs. 

Dünkü Bulmacanın HaDi: 

yinmiş üç genç ellerinde çantalarla 
Nadire teyzemin kapı11nda duruyor • 
lardı. Nadire teyzem başını pencereden 
uzatarak ne istediklerini eordu, onlat 

Soldan saja: 
1 - Çalap, yaa. 2 - Orak, ki. 3 - ela: 

Hırka. 4 -Atıl, in. S - KatL in. 6- it. - Biz Elektrik Şirketi m«murla • 
ta. 7 - Yak, an, mi. 8 - Ani, kabul. rıyız, elektrik saatinizi muaycn\! ede-
9 - Lirisa. ceğiz. dediler, biraz sonra kapı açılch, 

Yukandan afaiıya: şeyden şüphelenmediğim için tekraC 
1 - Çorak, yar. 2 - Ar, taban. 3 - üç genç içeri girdi. Ben de hiç bir 

Lahit, ki. 4 - Akıllı. 5 - Şaka. 6 - kitabıma daldım. Aradan a'8ğı yukarİ 
Ekin, nar. 7 - Anıt, bi. 8 - Ak, namus. bir buçuk, iki saat geçmİfti. • 
9 - Sille, ili. yemek zamanı biz sofradd yemci 

muf.. muayyen vakitte kapıyı ilk defa bir ( 
lepanyol müellifi çalmıt. n sahibesi, hay
retle: 

iSTER İNAN İSTER İNANMA! 
yerken Nadire teyzemin evinden bi( 
takım gürültüler duyuldu. Evlerimia 
bititik olduğundan gürültüleri ~ittik. 
Bunun üzerine merak ettik. Galibi 
Nedire teyzemin üzerine fenahk gcldl 
diye hepimiz eofraclan kalktık ve kr 
pınm önüne geldik. Bir de baktık k\ 
kapı aralık duruyt>r. Yukarı kata çık• 
tık, yatak oda11 damıaclağl'llktı, tilte °" 
ler yerlerde sürünüyordu. Hemen r 
tunna odasma k()ftuk, bir de ne ~ 
lim) Nadire teyze elleri ayakları haili 

- Sizin ziyafete, tam valttinde gelmiş 
olmanızı hayretle karpladım, demiı da
•etlilerim arasında Amerikalılar varken; 
davete icabette daima geç kalmakla töhıc:t 
bulan lspanyollann ilk defa kapımı çalma
lan. doirusu nazarı dikkatimi celbetti. 

lapanyol muharriri, tülüm11emit ve: 

Bapeületin bir t.mİmİ var. Elld eserleri ve eski abideleri 
mümkiin olclaiu kadar muhafaza etmeii tavsiye ediyor. 

Aqn atika merakhea IHr tanıdık lstanbulda bulunan sebille
ri tetkik ebait, bunların fotoiraflannı ç.kartmlf. latanbulda 82 
sebil varmq. Bun1arm ber biri keneli zamanımn birer sanat 
nümuneai olarak söat..ilebilir. Bu zat aldıiı fotoiraflan ıöı-

terdi. Ba süzelim easlerin 'bir km tamemea Jıkdnutt Wr 
kıammm duvarlan ,.m1mq. bazılarmın parmaldaldan aCSldil
müı, bazılarmın kubbelerinde leylekler yuva yapmq. içle • 
rinde eski halile muhafaza edı1en hemen de yok sı"bi. 

Bu fotoinflan ıöaterdikten sonra ilbe etti: 
- itte 'bizde iaan atilra böyle mahafua olunur. 

iSTER iNAN lSTER lNANMA l - Madam demi., Amerikayı taın vak
tinde keşfedenlerin lspanyol olduklannı 
laatırlatırım. L-----------~--------------ıııiıııııııi.. ____________ _. yerde yatıvor, hemen bağlarını çba 4' 

dük.>) 
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ı•I 
Sultanahmetteki 

hafriyat 
Birçok insan iskeletleri 

bulundu, Ankaraya 
gönderildi 

Sultanahmette profesör Bakster ta· 
rafından yapılmakta olan hafriyatta 
Bizans saraylarının bulunduğu top -
rak tabakasında bir çok insan iskelet
lerine tesadüf edilmiştir. iskeletlerin 
bu harabelerde bulunuşu nazarı dik -
kati celbetmif ve profesör tarafından 
bunlar Ankara Etimoloji enstitüsüne 
sevkedilmiştir. Enstitü mezkur iskelet· 
ler üzerinde tetkikler yaparak hangi 
devre ait olduğunu profesöre bir ra • 
porla bildirecektir. 

Belediye cezasım vermeyenler 
hapse girecek 

Belediyeye ait herhangi bir sebep -
ten dolayı yarım lira hafif para ceza • 
sına mahkum olanlar bu parayı ver
mez ve veremezlene bir gün hapse 
konmak suretiyle cezaları infaz edile
cektir. 

ıhtigat 
Subayların 
Yoklamaları 
Üsküdar Askerlik Şubesinde kayıtlı 

ION POSTA 

IB 
Kedi meraklısı 

kadın 
Evinde ölü bulunan Mühibe 
kışın bile ateş yakmazmış 

bulunan emekli ve yedek subaylarla Dünku·· nu""sh d f · 'l"k .. . , amız a aızcı ı yapa -
askerı memurların 1/Hazıran/9.36 - rak geçı"nen M""h"be · · d b" k d . . u ı ısının e ır a ı-

dan ıtıbaren yoklamalarına ba~lana - nın evı'nde ··1·· b ı d w • -r o u u un ugunu yazmıs-
cak ve ay nıhayetine kadar devam ede · tık. ' 

cektir. Bu bir ay müddet zarfında yok- Yapılan tetkikatta Mühibenin aıda 
lamasını yaptırmamıa olanlardan 1076 alamama'- y·· ·· d ··1d••W•• ı ı' 

.,... K uzun en o ugu an aşı -
numaralı kanunun maddei mahsusa- mıstır 

sına tevfikan elli lira cezayi nakdi alı- Mühibe senelerdenberi tek bir oda
nacaktır. Buna mahal kalmamak üze- da oturmakta imiş, Kışın en soğuk gün
re her emekli ve yedek subaylarla as- ]erinde bile at~ yakmamakta ve 
keri memurların bu bir ay müddet zar- beslemekte oldu~u ] 5 kediyi koy _ 
fında yoklamalarını yaptırmaları la - nuna almak suretiyle ısınmakta oldu-
zımdır. ğu anlaşılmıştır. 

Yoklamaya gidilirken nüfus hüvi-
yet cüzdanı, T abib, Eczacı ve Baytarlar 
da diploma ve ihtiaaa vesikalarını ve 
askeri vesikaları var ise sıhhat rapor
larını da birlikte götürmeleri lazımdır. 
Mektupla yoklamalarını yaptırmak is
teyeneler isim ile doğum sınıf ve rüt
belerinin sicil ve kayıt numaralarında 
ve hali hazır meşgaleleri ile yukarıda 
yazılı maksada uyacak şekilde bildir
meleri lazımdır. Bunları noksan bil -

Şirketi Hayriye hakkında 
takibat yapılmıyor 

Şirketi Hayriye vapurlarına niza -
mi haddinden fazla yo1cu alındığı için 
hakkında kanuni takibat yapıldığı ya
zılmıştı. Bu haberin aslı olmadığı an -
laşılmıştır. 

Avusturya mal istiyor Bu şekilde cezalandırılıp da cezala
direnlerin gönderecekleri mektuplar 

rını ödemeyenlerin listesinin bildiril-
mesi belediye şubelerine tebliğ edil - ke'enlem yekun addedilecektir. 

Bu yıl Avusturyadan yaptığımız it
halat miktarı ihracatımızı haylice aş -
mıştır. Merkez Bankasında bulunan 
bir kısım ithalat bloka para • 
ları alacaklılara ödenecektir. Son gün
lerde Avusturyadan fazla miktarda 
mal talebi vaki olmuştur. 

yazıhaneli 
hakkında

ki tahkikat 

mittir. 

Beled-iy-ey_e_b-or-cu_o_la_n _m-em-urlar Çiftlikli, 
Belediyeye borçlu olarak ayrılan hırsızlar 

memurların borçlarının hükmen tahsi
Ji için kendilerinden ayrılırlarken bi
rer taahhütname alınması kararlaştı -
nlmıştır. Taahhütname sureti de be -
lediye şubelerine gönderilmiştir. 

Vesileyi öldüren Alinin 
muhakemesi 

Çiftlikli, yazıhaneli hırsız çetesi 
hakkındaki tahkikat devam etmekte -
dir. Eyüp Sabrinin kardeşi lsmail de 
dün po'tise getirilmiş ve hakkında ih
barda bulunan Yümnü ile yüzle~tiril
miştir. 

Bundan bir müddet evvel Bcyazıtta Yümnü bu yüzlefmede bir gün ev-
ahiıetlik V eaileyi öldüren Alinin du - velki ihbannı yalanlamış: 
rufDJaaına dün ağır ceza mahkemesin- - Ben radyo gramofonu lsmailden 
de devam cdilm~tir. Suçlu müşahede değil, Eyüp Sabriden almıştım, tel~
altına alınmıftl. Dün Tıbbıadliden la yanlış söyledim, demiştir. 
doeya ile müf8hede raporu gelmediğin- Maamafih polis lamailin vaziyetini 
den raporun ve evrakın gönderilmesi teshil etmek üzere inceden inceye tet
hakkında bir tekit yazılmak üzere kiklere baflamıştır. 
mahkeme bafka bir güne bıralulmıt • Eyüp Sabrinin Asmafımesçitte Mi-
br. nare eokajında 20 numaralı apartıma

f Ucceten ölüm 
Mahmulpaf8da Halıcılar hanında 

kömürcülük yapan ve Kumkapıda 
Küçük Deniz sahilinde 14 numarada 
oturan 85 yafıncla Haçik dün sabah 
kömürcülük yaptığı handa birdenbire 
ölmüftÜr. 

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

Bir adam karısmm yüzünü kesti 

nı da soyduğu anlaşılmıştır. 
Eyüp Sabrinin Emniyet sandığına. 

diğer rehin mukabilinde ikraz yapan 
müesseselere mücevher terhin edip et
mediği hakkındaki tahkikat devam et
mektedir. 

Gümrük ambarları 
Limana devri için bugnn 

bir toplanb yapılacak 

Bu meyanda barsak, ceviz kütüğii, 
halı, Iületa,ı, sünger, kuzu, keçi deri
si. zahire, maden kömürü ve saire ta
lepleri de vardır. 

Edirneye 100 mahkOm 
gönderildi 

Muhtelif hapishaneTerden İstanbula 
getirilmif olan 100 mahkum dün sa
bah trenle Edirne zirai hapishanesine 
gönderilmiştir. Hapishaneler mütehas
sısı Mutahhar Şerif de Edimeye gitmiş·· 

tir. 

Sıhhi müze kapah 
Divanyolundaki Sıhhi Müze'de bazı 

tamirat yapılması zarureti hasıl ol -
muştur. Tamirat bir ay kadar sürecek
tir. Bunun için müze bir ay kapalı ka
lacaktır. 

GUlhane müsamereleri 
Gülhanenin mutad olan tıbbi mü -

samerelerinin on ikincisi bugün saat 
l 6,30 dan 18,30 a kadar devam ede -
cektir. Arzu eden doktorlar gidebilir -
ler. 

Yolcu tayyareleri bugUn geliyor 
Havayolları idaresi için Londraya 

Kovacıdede mahallesinde Çarşamba 
caddesinde oturan bakkal Mehmet Ali 
karısı Hidayeti kıskançlıkla burnun -
dan ustura ile yaralamıştır. Hidayet 
Haseki hastanesine kaldırılmış, bakkal 
Mehmet Ali yakalanarak hakkında 
takibata başlanılmıştır . 

lktısat Vekaleti müşaviri Von der ısmarlanan 3 yolcu tayyaresinin dün 
Porten ile Liman Umum müdürü Ra- Y eşilköye gelmesi bekleniyordu. 

Lise bakaloryası 
Hariçten lise mezuniyet İmtihanlanna 

girmek isteyenler için Maarif Vekile -
ti tarafından bir talimatname hazırlan
mıştır. Bu talimatnameye göre her 
talebe ancak dahil olduğu şubeden im
'tihan vereceklerdir. Talebeler bir ders
te muvaffak olamazlarsa bu dersin im
tihanını eylul devresinde verebilecek
lerdir. 

Afyon kaçakçıhgı 
Bundan bir müddet evvel F aister 

nakliyat şirketi vasıtasiyle Amsterda
ma külliyetli miktarda mal gönderen 
Niko isminde bir tüccar 8 inci ihtisas 
mahkemesinde muhakeme edilmekte -
dir. 

Nikonun Amsterdama gönderdiği 
malların içinde 30 kilo afyon çıkmış -
tır. Bunun için muhakeme altına a]m

~ıştır/ 

ufi dünden itibaren limanların islahı Tayyareler dün gelmemişlerdir. Bu-
için yapılacak teşkilat projelerini ha - gün Yeşilköye ineceklerdir. 
zırlamağa başlamışlardır. Bu işlerden .. r--·-------------. 
ilk olarak gümrük ambarlarının limana 1' 1-b f • 1 
devri. meselesi halledilecektir. y ann ı y o e ç ı 
lstanbul gümrükleri batmüdürü Muı.- E l 
tafa Nuri ile İstanbul gümrükleri ba, - Czane er 
müdürlüğü binasında bir toplantı ya - Bu sec:eki nöbetçi eczaneler ıunlardsr: 
pılarak bu mesele halledilecektir. btanbul cihetinclekiler: 

Ak•arayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 

Bursaya giden seyyahlar 
Alman bandıralı Ceneral Yon Seu

ben vapuru Bursaya 3.ılO seyyah gö -
türmüştür. Vapur bugün limanımıza 
gelecektir. 

(Ali Rıza). Bakırköyünde: (lıtepan). 
Beyazıtta: (Sıtlu) . Eminönünde: (Ben
suen). Fenerde: (Emilyadi). Kara • 
gümrükte: (Arif). Küçükpazarda: 
Cemil). Samatyada: (Erofiloıı). Şeh

remininde: (A. Hamdi). Şehzadeba -
ıında: (Üniversite). 

Bir imam su kemerinden düştü ee,o1ıu cihetindekiler: 
Galatada: (lıımet). Haııköyde: (Yeni 

Beyazıtta Kemalpaşa imamı olduğu 
anlaşılan 70 yaşlarında bir adam dün 
• 

saat 11 de Fatih su kemerlerinin Bcya -
zıt mıntakası cihetindeki 15 metre 
yüksekliğindeki kısmından yere düş -
müştür. imam ifade veremiyecek bir 
halde Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl 
mıştır. 

Türkiye). Kasımpaşada : (Turan). Sa
rıyerde: (Nuri). Şişlide: (Halk). Tak
simde: (Taksim, Beyoğlu). 
Oaküc:lar, Ka~öy ve Adadakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf) . Kadıköyde Modada: (Mo • 
da). Altıyolda: (Merkez). Üıküdar -
da Çarşıboyunda: (Ömer Kenan). 

.MaYIS 8 

Bir tramvay bir çocuğu 
ikiye böldü 

Faeiaclan IOal'& tiiyl. iirpertici hir aabne 

Dün Beşik.tafta feci bir tramvay lca
;;rası olmuş, dört yaşında bir yavru 
tramvay altında karnından kesilerek 
iki parçaya bölünınüftür. 

Saat 10,40 da Eminönünden Bebe
ğe hareket eden ve vatman Salih oğlu 
Kemalin idaresin<1e bulunan 2430 nu
maralı tramvay arabası Beşikt8f kara
kolu önünden geçerken Sinanpaşa 
medresesinde oturan Ahmedin kızı 
dört yaşındaki Selma bir kaldırımdan 
diğer kaldırıma geçmek istemiş, fakat 
muvaffak olamamı~. tramvayın önü
ne düşmüşütür. 

'latman bu ani vaziyet karıısında 
tramvayı durdurmaya muvaffak ola -
mamış; kızcağız arabanın altında kal
mış, yazdığımız şekilde ölmüştür. 
Vak'anın tahkikatına müddeiumumi Feliketzecle anne 

muavinlerinden Sadun el koymuş, ve minden tevkıf kararı istemiştir. KemaJ 
vatman Kemal hakkında istintak haki- tevkıf edilmiştir. / 

Balatta bir kızm ayağı kırıldı 
Balatta Karabaş mahallesinde Ki

reçhane sokağında oturan Lcpa kızı 
on yaşında Sara Cibali fabrikası önün
den giderken 2080 numaralı tabi oto
mobili kıza çarpmış, ve sağ ayağını 

kırmı~tır. Şoför kızı otomobile alarak 
Musevi hastanesine götürmüş ve yatır
mış, sonra da kaçmıf gitmiştir. 

Beyollu Vakıflar DirektörlUgU llAnları 

Kiralık Emlik 
Beyoğlu Miı aokak (1) No. h apartımanın 4 ncü dairesi. 
Yukarıda bulunduiu yeri yazılı olan apartıman daireıinin 31 mayıı 

937 aonuna kadar kiraya verilmeıi 6 mayıs 936 aününden itibaren bir 
ay müddetle pazarlığa bırakılmıtbr• lıteklilerin her sün saat 14 te 
Beyoğlu vakıflar direktörlüjü akarat kalemine gelmeleri. (2493) 

İstanbul Varidat Tahakkuk Müdür
lüğünden: 
Şubesi Mükellefin 

Adı ip 
Eski Ticaret Vergi lhbarna
Yeri Miktan senesi mesi 

L. K. 

Çarşı Ali Haydar Kunduracı Varakçı H. 11 42 932 1 inci 

" 
Mustafa Aşcı 

" 
Verduhay Ardiye 

Hocapaşa jozef ve lıya Müteahhid 

Koh en 

K. J. 3 N. 
Çukurhan 24 84 ,, 

" K. 1 8 N. 
Lutfullah S. 45 54 ,, 

" 74 N. 
Tiirkiye han 90 50 927 2 ,, 
15 N. (Tetki -
ki itirazat komiayonunun ı 54 NU, 
ve 24.2.934 Tarihli kararile tasdik 
edilmittir. ) 

Yukanda adı, iti ve eıki adreaile borçları miktarı yazılı mükellefle
rin adreılerini terkle yeni adrealeri bilinemediiinden kazanç vergiıine 
ait ihbarnameleri bizzat teblii edilememif olmakla hukuk uıulü mulla· 
kemeleri kanununun 141ve142 inci maddeleri hükümlerine tevfikan 

ilanen teblii olunur. (2501) 
---~~~----~~----~~--~~--~--~~----

l~ tan bu I birinci ticaret mahkemesinden: 
Emlak ve Eytam Bankaıı tarafından Beyoğlu lıtiklil caddesi 331 No. dl 

mukim Sava Pukalidia aleyhine açılan alacak davasından dolayı müdcleia -
leyh namına çıkanlan davetiye varakuı ikametgahı meçhul bulunduiuD • 
dan tebliğ edilmeyerek iade kılınmlf ve mahkemece H. U. M. Kanununud 
141 inci maddeai mucibince ilinen tebligat icrasına karar verilerek muha -
keme 15.6.36 günü aaat 14 e bırakılmıftır. 

Müddeialeyh Sava Paakalidiain yukarda yazılı gün ve aaatte ya bizzat vefl 
bir vekil göndermek prtile mahkemede hazır bulunması ve dava bui~ ~ 
le tabi olduğundan ibraz ve irae edeceği delaili mürafaa esnumda ~ 
iraeye mecbur olup gelmediji takdirde gıyap karan teblii edilmeksizin ,.
yabmda karar verileceği teblii yerine ıeçmek üzere ilin olunur. (344) 
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MEMLEKET HABERLERİ . ' 

lzmit şarbayının bey:anah 1 

lzmitte yeni elekbik tesisab yapılacak, imar plim 
tatbik edilecek ve yeni ~fr mahalle kurulacak 

Çeşmede bir 
• 

cınayet 
Bir adam bir evlenme 

talebinin reddine 
kurban gitti 

lzmir, 7 (Son Posta) - Çeşme ka
zaıırun Ovacık kövitt.de - · L •· ü d 

·· "f b" .r-• ~ yuz n en Afy da · ... ı ~uessı ır cinayet oldu. Aldığım ma- on unar i.,.erine bilhassa ehemmiyet verilmektedir. y, 
lu?1~ta göre h&cliee fÖyle cereyan et • ni binalar, yeni yapdan ıehir plihına uygun olarak inp ettirilmekt~ 
mıştır: Belediye tara&Ddmı bir eebze hali yapbnlmıttır. Şimdi de bir buzhane 

Köy kahvesinde oturmakta olan ~lmaaı brarlafbn1mıt Ye projeler hazırlanmıftır. Reamimiz Afyon Cum 
Ahmet ojlu Mehmetlc Karaferyeli nyet meydanını aöeteriyor. 
lbrahim 0 ilu Mehmet arasında bir a- -=-=-::ı:-=-----~::i:::=ı-=-:=-====-=-==-==-=-=-======ıJ 
ğız münakapaı batlemıf i bunun IO .. Alivra sah..,lar l Kredi F onsiye 
nunda lbrahim oila Mehmet, evvelce ~ 
hazırladıia tabanc:a.ile aı.,. ederek Ah- başladı 1 Mütehassısı 
met oğlu Mehmedi kamından ağır 1U • 

f v!nh• Wr ... .. rette yaralamıfbr. Yaralı kıa bir müd- BerJinde fiatlar ..:.ı: E Jik bank • • • 
lzmit (Huauat) - lmait ••l•di.P ... , ...... _,_,.._..lele'- au- det içinde can venniftir. l'u.u m &SJmD lflDI _.ri ••Akedar •• ı... .... w. eta· ,... • lllftll ~ lehrin Adliyece yapılan tahkikata nazaran tutuluyor genişletmesi için 

hada l>ahilf7• Veklletile te11t•• IMdım .. ,...., pllaa ela J'llP''"'••••dn» Ve pek az bu hidieenin kumda b" k 1 - t tkiika 
inak üzere Ankara7a Pmlt ft a'tdelia ....... ..,... Wlirilmit olaıabr. Hemen ıi gizlenm",t·ar Katil M ~ ~-m~ e· lzmir, 7 (Son Poeta) - Berlin t"· e t yapıyor 
ile lı:endiaile priifen mulaalairimilıe ta .. " ._ fmattU iltifade ..__ - tat • cık köyün~e ır .ak b. :,.: .r bai a· caret ateteliğimizden fzmirdeki ~- lzm. 7 (So p 
.....ı.n neticeleriai tô7le aal•tmlfbP• Wb ...,_... ............ M,uıda lancli .. N" ~ ?1 ır. 1 ~ .. darlara verilen malu ta .. ır: n Olta) - &:.111-.&j 

•- Şeh ptirtilea ..a.nn JOO Wa &- pllr. blt it olarak ,..m ft -w. Wr ma- gı ıgir ıammde bar kızcagız var- haft . . d Hamb ~ aore, eon Bankaaı nan daralan it eahaaını ~ 
raya yakın ': .. rafı vardı. Bu .......a. . hallenin kurulmuına baflıyacaiız. fnp .. cLı:· Me~met Nigin ailesinden nikah- üzü~ 

1!: ~t . _ W:I pı~ıncla 936 letmek ve ipotek muamelelerine yeni 
nn Adapazarı Tacaret Bankuile mlteah • aına Htlanan fenni mmaba, park ve la lltemlf; fakat Niıinn annesi: bazı muk.: ~ u::.. vra .. •hf. · bir cereyan vermek üzere belli batlı 
lüde kalan 102 bin lira borcun teft'iye • yollann ehemmiyllti aa d~. Kanali· - ~ın Y8f1 henüz küçüktür, miıftir. ~~ ~ ~ ~UI edil- merkezlerde tetkiklere batlaıımlfbf. 
line iıuklnlar aramak. ve eadu elektrlJt zaqoa inpatma da ,.aba bir selecekte hele buyuaün .. o uman diifünürüz. le yapddığı .1 falrat b ka mukave- Bu it için celbedilen Framız Kredi Fon-
btihaal etmek için muhtaç old~ pa- batlenacakm.• Cevabını vermiftir. Bundan üç gün fBrll ' alivra ~ mu velename eiyeei direktörlerinden, me,hur Fran• 
• ve krediyi temin edebilmek PTeeile J.mit Ml&pei eonra da maktul Melımedin himaye ar~ı? ~- fiyatlannm tama- llZ maliyeciai Hanry Potran ~· 
Ankaraya sitmlftim. l..ıt daimi wümeai J'eDi JSI muraf ettiği Şerif bu kızla derhal nikahlan - ~en gizli t ... • ru Hamburgda bir de tetkiklerini tamamlarmıttır. Müte-

Dabiliye Vekilimiz Şilkrfl Ka,.. IMa biltçeliai fU tekilde tanzim etmiftir: mıfbr. Katil yakalanarak lzmire geti- ırmanm verdıp malGmattan anl8fıl· haaeia tetkikleri etrahncla bana fUll 
itleri ~e ric:alanmm büy(ik &lr alaka ile ldanA hlllalİ7• 230,109 lin. Nafia rilmiştir. mıştır. lan eöylemiftir: • 
dbıled1, ve lhlm selea mml ;rardmaa 23,7S9 lira. Nafia (fnblade) 167, 144 • lzmir tüccarlan, haziran · - «Adana Menindeki F,Wc 
)'apılmuı için aJikadarlara emirler -verc:U. lira, Maarif 288,9S2 ... Sailık 40,763 Bahkesınle Halkavi kupa maçı den alivra fiyatlannm ~ ıırme- Banbaı -bele~ .ır..- • 

Şimdi reaml aurette teıebbüeata Pff .. lira, Baytar 4961 lira. ZUaat 1J,J11 lira, - ikd lan . . ve a 18hf _ fU yapb•uu .. 
mek için icap eden enaka hazırluulrla Muhtelif 88,S87 liradır. m ~r . nm gizli tutulmannı Ham- ler muı~ neticeler \'el'llÜftİr. FınlAk 
1ne,ıulüm. F ...... tü,iclat b~rg ~ aha 6'?14'anfan rica et .. Ban~ nan it l8haeı lzmirde bu iki 

Belediyemiz borçlanma 10 .... mlhl· IWedip tarafıaclan rapdan bir tamim- ?.1ı~Jerc:lı~ .. ~u .tedbır Kandiye ve lran mer~ezm çok fevkindedir. Bu aahayı 
Cletle taksiden ballanm1M1 .,. k .,.... •· le WrlD.ıl uvl ekmek çakaran fmnlan uzumlen uzenne yapılacak alivralar • ıeıııtletmek, alınacak milebet tedbir-
!ılao elektrik ı.tlluali ~ ol • lkiad nevi, ikinci nevi elanek çıkaran ~- dan İzmir üzüm fiyatLanıım müteeair lerle mümkün olacaktır. lzmirdoki tet• 
IDUt, hiç f(lpheaizdlr ki phrimizde yeni nnlann da birinci nevi ekmek çıkarma • olmaması için alınmıt bir tedbir olarak kiklerimi en kısa bir zamanda ikmal e-
lak hayat ve faall,.et uyandıracaktır. K&fi lan menedilmiftir. kabul ediliyor. derek lıtanbula, oradan da Bureaya 

Alh·• .,.._ .... Ji*illıi Bir~ aideceiim. Bu hususta hazırlayacaiım 
alman maJtmat ,adar: ~ ~ ~ııne wrecet• 

Bigada kAğıt oyunlan 
menedildi 

EIA•fzde koıu yapıLrbn 
bir kaza oldu 

936 yılı rekolteai mab.ulünden ıoo Yara kDJOndı hafriyat 
kiloau eif Hmnburs olmak üzere Bir müddettonberi letanbulc:la bu· 
yedi numaralı üzimler 14. lira, 8 nu- lunan lngiliz arkeoloji profesörlerin : 
maralar 15 lira. 9 numara 16, 10 nu"' den M. Stewart Balikeeirde Yaya ita. 

Biga (Huııui) - Burada beWiJ. Elllis (ö..t) - FlAzizli ciritçi ~ 18 ve 11 numara da 22.4. Ttirlc yii civannda &san atika hafriyab için 
tarafından kijıt oyunları mea.Jil.. ıençler her hafta muntazaman kofu· liraeıdır. Bu fiJatlar aimtoe aya eon DIÜaaade iatemifti. V ekllet profaöre: 
~- Fakat kumar oynamap aht•• o- lar ,.,..UtMırJar. Geçen hafta yine 8ı lkesW q...._ abla fathol talmm haftasında teslim tartile yapılmakta .. müew:le vermiftir. Profeeör bir iJd. 
lan kimaeler zarla barbut o~ böyla bir kOfU e1na11nda ciritçilerden &..Lkesir (Özel) - Halkevi tarafın • dır. Eylül ayı ikinci hafta. te11imi far" gün arfında hafriyata harlamak bere 
başlamışlardır. Bu ;ünden aün• ,.bir- Muatafanm atı semi azıya alarak 18 .. c1aa okullar aruıncla tertip edilen kupa tile yapılan fiyatlar y1zc1e 4 ~ 9 daha Balıkeaire hareket- edecektir, 
de bir salgın halini almaktadır. Beledi· yirciler araıına hücum etmif ve nüfus maçı lise ile öiretm~n okulu arasında Y•· yüksektir. ilk tefria lllbflan ise yfizde 

lalatyada bir mahkOmiJat · b .ı_ •• .. ek · • La.:L2 C iU. -x.lu y; dev" pddı. Bu maç eenemn en lıeyecanL ve 6 daha rıobaııc:m 
)'enm unua ua 9nuqıa PÇID IÇlll wma ;em "'il• "Afld'I yere 1 .. zevftli maçı oldu. Saba büyük bir kalaba- • 
tavla oyununu ela~ ecleceli _,,. • rerek cfinemft ve 3lcltbmüft(lr. biı toplaınıftı. lzmirdeki tüccarlardan ahnan ma • Malatya (Özel) - Etki Adıyam~ 
lenmektedir. • • . tık devrede lise talwm kuvvetli lıumını lamata aöre bu hafta Londrada bazı mahkemesi bat katibi Abit yapılan da-

l 1 tvada llir lln zlat Tancelınde. JOl llfUb .tahlikel\ vaziyredue 80ktu. Fakat öğret- alivra muameleleri kaydedilmiftir rutmaıı sonunda idi zimmet ıuçun .. 
1 ı.,, . ' Elam, (Hueuat) _ Kor pıneral men okulunun müdafaa ve !or hattındaki Londra piyalUI, Türkiye menfei mai dan 6 ay hapee mahkWıı edilmiftir. 

Malatya (H111U81) - Bir be 8'D Alp Dolan ku:aJarda dolap:nak üzere anlapnaa çok defa bu tehlikeyi mukabil lara iki haftadanberi daha istekli da • ~----------~ 
evvel Ihsan otlu Nevzat ~ ar .... p bir tetkik 1eyabatuıa çdmı!fbr. vaziyete çe~di. Denenin bitmesine S da- ranmaktadır; ba yeni vaziyetin Tü~- Hidi 
Mustafa _Gayreti~ m~~-';!: Tunceli vilayetinde eeuh hır yol in· ~:~:::d~ .:-..,. U::eoı:nlclı 1?giliz ticari ve liyad münaeebetle • •iiiliiiiliııiiliiiiiıı -....·-r 
~ evıne ~btr al • • pah söze çarpmaktadır. Bu yıl yapılan ilk devre 2-0 lite lehine bitti. '" nndeki 1evindirici inkitaftan ileri ~ 
=altın l6ıdJr c.::.:cın yoLnn tdlG 400 kilometreyi bul- ikinci denede öiretmeQl dbh.t j ıol diği kaydedilmektedir .. 

lzmir jimnastik şenlikleri 
. k kaçmıf • •• mUflUl"· atarak birinci takımlar kupuuu 3-2 ka • 

tencır lemeıt Paplı Emin ~ • • I . zandı. Bu euretle birinci ve ikinci takımlar 
~uyumculara abhrbn ,_. ...., • Dinarlı Mehmet zmırde kupasını öiretmea ;.aıu kuanftUfbr. 
br. Eminin fl!lllkleri olim Neftlt .. • ............ 
tdu1tafa da~· ·~ 

lzmir, 7 (Son Posta) - 19 mayıı 
Petlrgaıin lleladİJ8 bütçesi aalı ~nü_ lzm~e yapılacak j imnastik 

lzmir, 7 (!(an P~) - ~ler- _ tençliklerı gençlik tezahürab ,eklinde, 
lalalJldl Jlni .....,. de f.tanhuWe Müllyun pehlivana ye- Petürae (HUMUt) - Belediye meç· çok ıenit olarak kutlanaoktır. 5000 

llilall Jllllluak mim ~ Mehmet pehlivan, ayın li.•~ ~~ toplan~ ~~ arazi tah- aenç kız ve ~ mektepli tarafından 
Malatya (Huauat) _ ~ • bir W- on yecli8inde Alaanc:M mıdyomunda rı.rı ıtmde beledi,9den iftirak edecek ıt~yomda periler ve apor tenlikleri 

;.ı:.._ b" '== L -Bin~ bir NftBf nuıp ,apmail kabul etmif· hır azahia avubt Ethem Ruhiyi eeç· yapalacak ve yeni izcilere, yemin me • 
w7c IDall ,,....~. --•1• pro- L-b • • hiına " d " 1936 ·-L LO:---!-.! d . .f!UA 

' 

k ·fleri im•..,. Bina • in- tir. Bu miu.- partiDiD yesın e mıt ve ~™ -~ e ~ li- ruimi esnasında bayra,k teelim ecliJe. 
• ve efl ,_.,. .,...... 8 aı.c.lmı ra olarak tabit etm'ftir __ ,_ ... !_ 

... için 48.812 6ra ................ ~· • ~. 
nanın infUb bir iki sin IGiacle m1na- P•z•r 01• H•All B. Diyor Klı 
baya konuı.c.ktar. 

Değirmınderl talebesi lmltll 
lzmit (Hueuat) - Daiirmwlere 

ilk mektebi 4: üncü ve 5 inc:i muf tale
beleri muaDimlerile birlikte 1zmite P
lcrek reamt daireleri. huauet mieaaiı 
teri aezmitlerdir. 

Zonguldakta tahkikat 
Zonguldak kömür firketleılnCle ba· 

zı tahkık1er yapılmasına lüzum göriil· 
müt tür. Evvelki gün Ankaradan teh • 
rimize gelen llttteat Vekaleti müfettif- - Bu it tok iubafaaa 
!erinden Kemal ve Nami dün ZOnpl· Huaa Be,. .. 
-~ 

• 
• 

• 

Y u.ıhaneH bımzlar 
Y azahane lunazuu, apartıman hına '

zmı duymuttum amma, yazıhaneli, a ~ 
parbmanb a.nız dU}'lnamlftbn... ~ 
da timdi dUJUyorum. 

••• 
Yazıhaneli lunızlarm bap E,Up Sab 

ri iaıit.· Yakayı ele verdii Allah ~ 
d• 10nra OM Eyüp .ün -venial 

• •• 

••• 
DUn hltle konueuhuduı 
- fCtıdnıZla evlenmek ı.tlyorum.. 
- Ne it aörününüz) 
- Filln handa :yazıhaaem, fillBCit 

yerde de çiftliiim var. 
- Ne lll. lazımı llza -veU,.orum. 
Baalin de b&yle k~or: 
- Kmnızla menmek lltfyo~. 
- Ne it ı&rününGz> 
- Filln handa yazıhanem, falanca 

yerde de çiftliğim var. 
- Defol oradan ben hırsıza lr.ız v•~ 

meml 



& Sam. 

Amerika da inamlmıyacak bir hadise 
On milyona yakın 
serveti olan dilenci 

Hükumet memurları açlıktan ölen ihtiyarın 
girince hayretten şaşırıp kaldılar 

• 
evıne 

Nevyorktan yazılıyor: 
Mister Diyojen; Pitsburgun en maruf di

lencisi idi. Asıl ismi Edgar Ekart olduğu 
halde herkes ona meıhur hekim Diyojen
den kinaye olarak bu ismi vermiılerdi. O 
her gün Siti sinemasının önünde oturur, 
kullanıla kullanıla iğrenç bir hal almıı o
lan ıapkasını gelene, geçene uzatır ve di

lenirdi. 
Bu adam İsviçreli idi, maden arayıcılığı 

yapıyordu. 

Çalııkanlığı dolayısile de Pitsburııda ma· 
den kuyularında ustabaşılık mevkiini elde 
etmişti. 

Gündeliğinden yaptığı tasarruf ve karı
ıından aldığı trahomayı petrol ıirketleri 

eshamına yatırmıı, bunlar da birdenbire 
büyük bir kıymet kazanınca Edsar Ehart 
yirmi ıene evvel zengin bir adam olmuı • 
tu. 

Zenginlik maden iıçisinin hayatında hiç 
bir deiiıiklik husule getirmemiıti. Gene 
eskisi gibi büyük tasarrufla yaııyor. İşle • 
rini kaybedip te bir gün parasız kalmak • 
tan pek çok korkuyordu. 

Dünya muharebesinin sonunda bir gün 
ağlıyarak karısına servetini birdenbire kay
bettiiini, alacaklılannın nesi varaa hepsini 
zaptettiklerini, kendiıinin de artık çalı§mıya 
mecali kalmadığını söylemişti. 

Bunun üzerine karısı küçük kızı ile bir· 
likte babasının evine dönmeii tercih et. 
mit ve babasının Filadelfiadaki evine dön
milıtü. Babası Filidelfiada küçük bir aktar 
dükklnı iıletiyordu. Kızı yanına gittikten 
bir müddet ıonra öldü. Dükkanın idare -
aini de Edııarın karısı eline aldı. Kızı ile 
birlikte iyi kötü geçinmiye baıladı, kon
ıını da artık bir daha ııörmedi. 

Kar11ı ile çocuğu yanından ayrıldıktan 

IOnra Edııar dilenciliie baılamııtı. Kazan• 
dığı paralar ile kuru ekmekten baıka bir 
ıey yemiyordu. 

Günün birinde Siti sinemuı civarında 

toplanan büyük bir kalabalık zavallı ihti -
yann ansızın olduğu yere yıjıbverdiiini 

sörerek hemen hastaneye kaldırdılar. Ed
ıar orada öldü. 

Doktorlar da dilencinin ölümünün nok-

ı n taııaddiden ileri geldiğini tesbit etti-
ler. 

Cenazesi gömüldükten sonra usulen 
metrukitını tesbit etmek üzere ikametga • 
hına giden mahkeme heyeti inanılmıyacak 
bir vaziyete ıahit oldu. 

Dilencinin oturduğu iki oda içinde bir 
çok kuru ekmek parçaları altında kıymet
lerine paha biçilmez bir çok eşyası V.lrdı. 

Bu eıya meyanında dünyanın en maruf 
ressamlarının tablolarından altı tablo ile 
Vandilanın tablosu vardır. 

Bunlardan baıka fiat takdir edilemiye
cek kadar kıymeti olan Amatinin iki ke -
manı, bir altın cep saati, bir altın saatler 
kolleksiyonu, en nadir, en kıymetli eı;ki 

paralardan mürekkep bir kolleksiyon, ve 
küçük bir sandık içinde 800,000 altın do
lar bulunmuştu. 

Bulunan eşyanın kıymetinin iki milyon 
dolardan fazla olduğu takdir edilmiştir. 

Bu servetin yalnız dilencilikten toplandı -
ima ihtimal verilmemektedir. Filhakika ya
pılan tahkikatta Edgann karısına söyle • 
diği gibi muharebeden sonra servetini kay
betmediği de anlaıılmıştır. 

Bu servet tamamile Filidelfiadaki ka • 
rıııı ile kızına İntikal ettiğinden kocasının 

sağlığında sefalet çeken kadıncağız timdi 
dünyanın sayılı zenginlerinden biri ol
muştur. 

-----.. ..------~.1---------------M--

t ONUL ISLE·Rı 
Kocamı Tekrar 
Kazanabilir 
Migim? 
Sevgili Teyzeciğim. 
uBenim vak' am ötekilerinkine ben • 

zemez. Size vaziyetimi anlatabileceği • 
me de emin değilim. Fakat ne olursa 
olsun birile dertleşmek ihtiyacındayım. 

Dert ortağı olarak ta ıizi seçmeyi ter• 
cih ettim. 

«29 yaşındayım. Beı sene evvel ev
lendim. Bet yaşında bir kızım, 19 ay
lık bi roğlum var. Kocam bir müteah
)lidin yanında çalııır. Jşi icabı ıık sık 
dııan gider. Kazancı fena değildir. Ben 
de müsrif bir kadın deiilim. Ayağımı• 
zı yorganımıza ııöre uzatmasını bili • 

rim. 
uAltı aydanberi kocamda yeni bir 

hal baıladı. Akşamlan yemeği yer ye
mez ıokağa fırlıyor. Beni yalnız bıra • 

• ltıyor. Ben çocuklan yatırdıktan sonra 
bir müddet boş vakit geçiriyorum. Son
ra yatıyorum. Jlk zamanlar kocamın 
hu hareketine ehemmiyet vermedim. 
Kocam sükutumu suiistimal etti. Ce • 
celeri eve gelmemeğe ha ladı. O vakit 
hatamı anladım. Kendisine vaziyetten 
tikayet ettim. Ve beni yalnız bırakma. 
masını, bu kadar ihmal etmemesini söy
ledim, o aldırmadı. Gene eskisi gibi dı
ıarıda kalmakta devam ediyor. 

<ıBen kocamı çok severim. Çocuk • 
lar da onun için ölürler. Onu yalnız sa
bahlan kahvaltı sofrasında, haftada bir 
iki defa da akşam yemeğinde görebili
ruz. İşte o kadar. Ondan gayri zaman• 

farda yapyalnızım. Bir iki defa tikayet 
etmek istedim. Hiç sinirlenmedi, beni 
teskine çalııtı. Fakat yaşayış tarzını de
ğiştirmedi. Kocamı elimden kaçırmak

ta olduğumu hissediyorum ve çok üzü
lüyorum. Hayatımıza baıka bir kadı

nın kanıtıiını zannetmiyorum. Fakat 
bu gidişle onun da mümkün olacağını 
görüyorum. Acaba kocamı tekrar ka· 
zanamaz mıyım? 

Rukiye 

Derdinizin ilacı var. Fakat hastalı -
iın tedavisi uzun sürer ve tatbik için 
de hayli sabır ve zekiya ilııtiyaç var -
dır. 

Erkeii eve çekmek için bir çok ka
dınlar göz yaıına, kııkançlıia, fİkaye -
te bat vururlar. Bu yanllf bir ıiyaıet • 
tir. Bu uıul erkeii daha çok kaçırır. Evi 
ona aoiutacak hareketlerden .Ummak 
serektir. 

Bilikia e'Yİ o hale ıetirmeli ki, bir ı~ 
ce evde kaldıiı zaman evin harareti o
nu sarmalı, ıaıtmab, •• erteti ıece ona 
tekrarlamak arzusuna vermelidir. 

ikinci yapacağınız feY, üstünüze bata· 
nıza itina tl:mıek, kendinizi ona her 
vakitkinden daha süzel ıöıtennete ça
lıımaktır, bir Pil sofrada batmı kal • 
dırıp sizi sördüiü zaman, ihmal ettiiine 
pipnan olmalıdır. 

Onu dıtarıya çeken sebepleri araıtı
rınız ve evde bunlann mühim k11 • 
mını temine çal11ınız. Arkadat mı arı

ror, eğlence nü istiyor, ahbaplıktan D1I 

hotlal10'or, evinizde eilenceler tertip 
ediniz, doaılarınızı evinizde toplayınız. 

O vakit onun da en bailanacaimı ıö
receluinD. 

TEYZE 

Holivud dedikoduları 
Silvia Sidney, üç ay evvel evlendiği 
kocasından ayrılmıya karar verdi 

Vilgam Povel J J Cary Grant, Marg 
Jan Harlovu seviyor j Brian ile evleniyor 

H olivudda, artil!tler arasındaki • bo- hayatlan ancak on bet ay sürmüştür. BC 
ıanma, sevişme, evlenme vak alan ayrılııın hakiki sebebi §U imiş: Margare• 

ıon :zamanlarda pek fazla artmıttır. Sullaven'in eski kocası Henry Fovda aclın• 
' k' b' k · ı da bir aan'atkardır. Stüdyo hey'eti bu iki Zaten orada gün geçmez ı ır aç çı.-
tin boıandıklan; diğerlerinin evlenmek ü. artiıte bir film çevirtir .•• Film çevrilmekte 
~ere bulundukları; filan arti!ltİn falan ile olduğu sırada eski karı koca yeniden ae. 
aeviıtiği haberi alınmasın... Bu haberler işmeie başlarlar ve ..••• Yeniden evlen-
ortaya yayılınca ardı arkası kesilmeyen bir meie karar verirler.·· 

dedi kodudur başlar... Yine meşhur ııan'atkirlardan Vilyaıt. 

Bugün okuyucularımıza bu husustaki Povel güzelliği ve cinsi cazıbesi ile büyülıi 
en son havadisleri bildiriyoruz: bir ıöhret kazanan Jan Harlov'u delic~ 

Jack Oakie filmlerde figüranlık yap- aevmektedir ... Fakat güzel yıldız ıimdiy411 
0

makta olan Venita Yarden ismindeki bir kadar tam üç defa evlenip boıanmıştır .... 
kızı sever ve evlenme~e karar verir. Ho- Dördüncü defa evlenmekten çok aakın• 

livutta kolay kolay evlenmek kabil olma- maktadır .•• 
dığından bunlar trene atlarlar··• (Nev- Silvia Sidney Evlenmek üzere bulunan ç~ftler şun• 
york) yolunda ve Ari zoma vilayetinde bu- Meşhur sinema yıldızı Silvia Sidney lardır: 
lunan Yuma şehrine tren uğrar uğramaz geçen Noel yortuları sırasında Benet Serf Mary Brian ile Cary Crant, Myrna Lo1. 
hemen bir sulh hakimine müracaat eder- adında meşhur bir tabi ile evlenir. Aradan ile Artur Hornblov. Mary Brian ile Cary 
ler ve tren hareket edinceye kadar nikah- henüz üç ay geçtiği halde (Silvia Sidney) <:.rant" ın evlenmeleri pek yakındır ... 
lan icra edilir ... Arizona vilayetinde evvel- boşanmaaa karar verir ve lazımgelen mü- Myrna Loy· a gelince onun iıi gecikece• 
den askıya lüzum kalmaksızın evlenilebi- racaatta bulunur... ie benziyor ..• Artur Hornblov evlidir. Bu 
.lirmiş meğer... Silvia Sidney"e şimdiden iki talip varmııl. yıldızla evlenmek için karısı ile boşanma• 

Ayni gün içinde yine Yuma ıehrincle Yine meşhur sinema yıldızlarından 111 icap ediyor. Halbuki evvelce boşanma• 
güzel yıldızlardan Jan Parker (Jorj Mak- Margaret Sullaven kocası Vilyam Viler- ya razı olan karısı son zamanlarda bu fi• 
donald} adında bir delikanlı ile habersiz· den Meksika mahkemeleri huzurui'lda ay- kirden vazgeçmişt ir .... 
ce evlenir... rıldığını bildirir. Bu iki san'atkarın evlilik işte son (Holivut) dedi koduları 

Simone Simon 
(Siyah gözler}, (Güzel günler), (Ka

,clınlar gülü) adlı filimlerdeki rollerinde 
çok muvaffak olan ııüzel Fransız sinema 
yıldızı Simone Simonun bir Amerikan fi. 
lim kumpanyası tarafından gayet müsait 
,eraitle angaje edildiği malumdur. 

Holivuda vardıktan biraz sonra (Si -
mone Simon) birdenbire hastalanmış ve 
,hastaneye kaldırılmıştı. Bazıları bu sanat
.karın Holivudda kalmak istemedijini ve 
memleketini özlediğini ve filim çevirme • 
,den hemen döneceğini söyleyip durdular. 

Halbuki bunların hiç birinin asıl ve esası 
yoktur. Hastaneden çıktıktan sonra bir 
müddet istirahate çekilmiş olan bu güzel 
sanatkar seçen hafta Holivudda filimde rol 
almağa başlamııtır. 

Filmin ismi (Kızlar yatakhanesi) dir. 
(Simone Sim on) ile başlıca rolil yapa

cak olan sanatkar Rut Şatertondur. 
Rut Şaterton mektep müdiresi, Simone 

Simon ise talebe rollerini yapacaklardır. 

Son şapkalar 

Ka<lin aiyiminde en çabuk deiifen 
f8pkadır. En fık bir elbise güzel olmı
yan bir f8pka ile kıymetini göstermez. 

Şapkalarınıza elbiseleriniz kadar lhti • 
marn etmeniz lazımdır. Resimde ıör • 

düğünüz şapkalar son « 15» gün için • 

deki Parisin f8pka modcllerindendir. 
M. F. 

«Harry Baur ı> yeni bir film Lilyan Harvey Büyüle Bir Film 
çeuirecelr Çevirmeğe Ha%ır'lanıyor ! ... 

Şimdiye kadar çevirmiş olduğu bütün Meşhur Alman sinema yıldızı Lil ' 
filimlerde fevkalade bir muvaffakiyet ka- yan Harvey yakında büyük bir fi]~ 

zanmış olan Fransız sanatkarı Harry Baur, çevirecektir. Filmin mevzuu Ameri ,. 
önümüzdeki haziran ayında (Niçevo) a • kadaki gazetecilik hayatına temas et• 
dında büyük bir filim çevirecektir. mektedir. Bu film (Nevyork) da çev• 

Niçevo, sessiz sinema zamanında dahi rilecektir. (Lilyan Harvey) in bu film 
filme çekilmif ve büyük bir muvaffakiyet deki partoneri Villy Friçtir. Film Al· 
kazanmıştı. manca ve Fransızca olarak çevrilecek· 

(Harry Baur} bu filmi Fransız stüdyo· tir. Fransızca filmdeki erkek baş rolü 

lannda çevirecektir. Kendisi ile rol ala • rıün kimin tarafından yapılacağı he • 
cak olan artistler henüz seçilmemiftir. niiz kararlaştırılmamıftır. 

Ancela Sallokcr Alman sinema yıldızlarmın en 

Bu san'atk&rın mahareti günden i(Üne artmakta ve 

nazarı dikkati celbeylemektedir. 

parlaklarından bı ıdir. 
sınema muhitlcrınde 
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Türklerin zayıf olduklarmı duy· ,verdiler. Fakat rene her biri baıka Bu kurs 6 ıncı Balkan Fakat bu akf8JD Hasan boatana sider· - itte 0 utanmaz herif, bu 
18 

mak naııl onları harbe ıürüklüyor· dütünceler ileri ıürdüler: I d t . tt•"'. ken biraz fazla dütünceli aic:liyor; Me- yine gelmif, bahçeye, bizim için 
aa onların zayıf olduklannı öiren· . - Türkler Lepantodan çıkmaz • o>:un arın .. a~ e?11? e ı~- dibanın anneainin amca beyle bant ~ me, anama, koqulardan bir akra 
mek te Türkleri harbe ıüriildecli. lana, biz de oraya airemeyiz. mız en buyuk ıstifadedır maaı, hattl .bir iki gün önce kızını alıp mıza neler .öylemif, neler ... Ona se 
Bunun için Y unanh konan reisine - Açık denizde uzun zaman bek- Üç aylık bir çalıfllladan sonra atletizm. tekrar buraya aetirmeai onun ayakla- bep, ben istemedim, teninle buluttu 
bol para verildi: lemek korkuludur. Şimdi fırtına hakem kununun iıleri bitmiştir. rı~ı ~ol~ geri geri çekiyordu. EierJiumuzu görmeain kimee bu •kfallll 

_ Ne yaparaan yap Lepantoya meYıimidiJ:. Anaızm çıkacak olan Bu kursa devam eden hakem namzet· bır gun once bahçıvan kızma: Bu IÖz zaten Ha.anın canına min 
dön veya bir adam pder, bizim sert bir riizıir bu koca donanmayı leri i~~ &Ün evvel .~tihan vermiı.lerdir. - Yarın akfUD da muhakkak gelir, net geldi: 

k . • . --.1. ela.. -'- 1- '---- ka -L ecl h 1 Dune kadar musabakalardan bır kaç gene aana buracıkta istediJC.:n türküleri Öyl . dedi _ _._L bir unetımızın ~ az ve llD• o .arma ntm er ve ma vo uruz. .. 1 . . 1 . h 1 1 . ı •• - e l8e UU& zanı 
.. .. anm • .. .. .. ,gun evve aaım erı atırage en enn top an· söyler; istediğin hikayeleri anlabnm 1 • • 

dqunu Turk bqkumand --· bıl- - Ben de böyle dutünuyorum. masiyle yapılan Atletizm müsabakalan o· L_ ... •• • 1 'd• bel bulutmayalıml 
d. B • . b" taraLL-- T·· ·-· . . ıye IUlt ı IOZ vermemıt o .. l 1 - e· u____ • bul ır. unun IÇID il' nan ur&1erın bundan böyle reami eller tarafından idare k' b _ .. ___ L__ • _L. - ıre naan, zati UfUP ta -

K o1 • 1 il • ·-~-L· kal 1 · • .&.. •---1 b. d'I k · O · 1- b" ı u CllAfrGU• 008tana gıbne&"len caya - -...L.-- L ı_ oraan reıaı OD ana e enne SOÇ- Chanaaal e enD1 ..,...r ..... 1, ır e ı ece tır. zerınden pe~ uzun ır zaman k Jda d .. b' L_L__ yapıyoruz; ~ ııLOnUfUYOruz. ILO" 
• "' · ld .. . . 1 8 lk ca , yarı yo uy uracası ır U11111111e tiji için zaten korku çekip dUl"UJor• taraftan da düfl'MD' burada bekle • aec;memlf 0 ugu ıçın a tıncı • an oyun· .1 k F .1 Zeh bla DUfUyoruz, konufuyoruz o kadarı 

1 d h-'- l'k .... d ,_ d u-- ı e te rar atma teyze ı e ra a - n L• • d. du. Son ıözleri duyunca aevinçten meli,iz. Civar kalelerin kutahldı • . arın a ıutem 1 yuzun en ne ~a ar m .,,- I .. .. lard Mecl"h - reıu, flm ı ne yapacağız) 
.. •• • ·.. .. kül vaziyetlerde kaldığımızı hatırlamak nın yan arına donup on an ı 1 a _ Yine biraz ko .. __ ı ..... 

çıldarmadııma fUpheleaclL llDI duyan Türk donanmaımm, on· k kola d için daha tatlı, daha gönle tifa vere • .. nupca11Z, ayn--
Canla L--la ba • . lara d • • L od ıkın ço y ır. caaız r 

- _, lfl J'&PU'llll. yar iDi ıçm -epuıt an ç a• Memlekette yirmi aeneye yakın bir za· cek haberler almıya çalıfaCllkb. Yan• O bahçenizden kovulan 
Belki Türkler benden ıüphelenirler ~ı hemen hemen muhakkaktır. mandanberi. Atletizm yapıldıiı halde al- yolda adımlan ağırlatmlfta. Şimdi bu - . . . yanar 
ve bir teY yaparlar amma, luriati • - Türklerin bütün kıt Lepanto-

0

tıncı Balkan oyunlarında hareket lmirliii aiır adımlarla hem boatana cloiru yan ma. ~e buralan:la :et:'c.Ol'l 
7anlık uiııana canımız feda olaun. da kalmalan umulmaz. Her kıt ol· ,için Macariatandan bir hakem ıetirmeie inekli, yan ietebiz ilerliyor, hem ele - ~ ... yanm IMt çea 

Dedi. Ayni zamanda .-ıiaine dö- duiu aibi ıene İıtanbula dönecek. mecbur kaldık. funlan kuruyordu: lerden birinde ~YOllDUfl 
--'- ..1_• a)--'1- luriat" 1 d. B d •• Ü da akal lı bununla kalsaydı, nihayet mesele bir M-..l!L_ ben" !iL aml • Efmee Hıaısnla a,.kta Wmda edel'-

Dar&eD ve ucuaır ... en ıyan er ır. u on f ıll'Um y a • . 'd' b li d''- - awıa un a. ve teYll • km ..1:..- '---'--· Zehra dikil 
d • • •. d • di. mak •~- d ,ihtisas ışı ır der, hoı göre i "r ~. 1. I 42:-..:1: dakikada incirlerin al • np U&,7'1111 w,.-.-
onanmumı IJtce ıoz en ıeçır ~ım ır. Altıncı Balkan oyunlarının belli baıla ım VU~ fU. eli: 
Viıkardoclan ÇJlrarak ceauba Don Jan bütün bu dÜfÜDce ve ıö- hakemleri ve hem de o hakemlerin batın· tında benı beldiyen al yaaakh, ~tir• - Ma,.ıw, küçi1k he,, ne aGzel 

doiru yelken açb. rütleri birleflirerek kararını verdi da vazife alanlann bir çoğunu bizim tet- ma. ~ ba!'çıvan km ile ~edi~n denlerinize ~yonunazl 
Ali Pataya luriatiyaa donanma • ve bildirdi: ,kilatın dıtJnda kalmıf. Atletizm hayatları y~nn~ iifeti ?larak koymak ısteCliiim Hum W auma keellcli, kma 

ıının aayııı hakkında çok Mina ı.a. - Türk domn•aımm lıtanbula ,da iıtanbulun köte bucaiında şöyle böy· bar göstermelik... tutuldu. 
berler verdi. dönecejine bea de eminim. Fakat le aeçmiı bir kaç meraklının elindeydi. Tıpkı pçm kıflaki kantocu luz, 7.ehra· 

B babe 1 T .. k , ____ _ı__ b d d ""I, daha ak l Rauf &ibi aenelerce yüz ve iki yüz met. dramcı kadın, canbaz kızı, Zaika filln I · -'-~ L-. L-LI cl!'-u r er ur & ............ ına onu ura a e11 y ın arm· · b' . .1 ..... k 192 .. p . r b b - fte ,,._ uuua ua&lllBW.: ıa · dfi. Fabt Ko ...L ~ liman L-Lı:-. • re ırıncı ısını azanmıı ~ arıa o un- gi i ir teY' L... • • • 
&ıce yalan ıibi aöriin nan _, 9tala mc:la ---..;,,.eceimJ, ~iyadına aitmiı bir atlet. Şinaai gibi yüz ve N '· • Mediha bend '-- eenclen 1 Biz -. ~ llDin IÇlll, eenill 
R • · k • • d bır" _...._ ll"-"f ·ı · · P --- k" f · • e yapayım. en ~ • • • .:ı.:x.:- • • ---~x..-- L-'---vao« elle JnaDJDam& IÇm e ~ -,1 lelDI enmız &v- Or ezlDI iki yüz metrede bir çok tampiyona)ar ka• 1..J_L L Jbi" 17 .... ua IÇID 7~- UUtUUlll_,-

-1...a...- B --•- L-L- _ .. eh b" b"l •• d Jra-L_._• ki . . . . . tıkça yahut kaçın1W1Lça onun a:a_ım• h elin L-.L-.L--..L- -Tt~!ll'indd, 
JUlllUo UftUDaa ucnucl" eD ~ em- IJ' &D 1 e aoz ft 7uııı;ıuulyece er zanmlŞ Ve 1928 olimpıyadına lfhrak etmlf t bırak k derin o ka m, ~ VI 

miyet ·verenler Ali •• ffuaa p&fll• Ye onlar çıkar çalrmaz haber vere • diier bir atlet Balkan oyunlannda sıra de .bot .. LL ~ ~ ~ --LL~vaı '- • ititmediiimiz ekler lralmMDll 
lard b .ı..ı "d" ç.!!-1-!!. .. ki d" h------ h I L ·· I""" L p Lı··b·· d ~ı mu~a:endmı mu~ten O•UD L_.. 1 "--'--- a.a_..ıL an a,. an 1 .. Ull&1I muez- ce er ır. UVlllUlllllUlllZ emen yo a 11.ronometror ugu yapara.en era .. u un en y- • • • 1 T tut, DU lfl yap IAIOllllll amma, nn:ur 
zin zade Ali ve Barbaroı ffayred- çıkarak cenuba inecektir• Türkler bir atlet lıtanbulda yapılan müsabakalar· oyalıyacak hır teY ıstıyor. ~~. eevgı ı hanın annesi eenin hakkında pi 
d • ... 1 H ._ _ k dil • il •• • d b" • b ı 'cakla d dan gayri bir görl(Ü ve tecrübesi yokken oradan uzaklattıkça orası kuçuk Y8fla bizden daha iyı· tahkikat yapmlf olm m Ol u aaan pap. .... , en erı- yo an uzerm e ızı u a r ır. b .. 1,,._ "f . . .. . 1 1 ··1m·· ··L-~•- Lı __ ıı·bı" L-r 

aı kronometror ~ vazı esını uzerıne a • ana an o Uf Oııunu; ÇOCUIUIU H: • h ki kızını alıp 8efiktata 1caçırmıf 1 
.nb~~ 11'~~~~ • n~dar azclao~•-~ene BYulkharar l~~lar ta~!~l bdildirildi. ~ıtı. yadı basıyor. itte bahçıvan kıztn~,k~n, - Zehra ablacıiım. biliyor muıua 

oy e ırı ınnın araım --,ma o azır m n ~ a ı ve az za- Atletizm hayatlan Kadıköy ve Taksim kaç akfamdır gönlümdeki eevgı öte- b rada bu L--•- . • eı. 
ima bir ~- . L:..1--ik do d b" • "ld" d b. it 1 1 b' . l b fe ben u ILIDll ne açın ve n o yan nuutiyan --T • man a ıtırı ı. piıtlerinde seçen aha ır ço at et er ıh· sinin ikinci defa bat ıyan u acı r - I 

nanmaıını yenebileceklerine inan- Fakat rüzıir sittikçıe hızını artta • riş hakemliii yaparken yine pera klübii.~: yatlarını bir müddet için ıuıturuyor di- konUfU~O~:tı. ö .. baka t 
mqlan:h. ikisi ele köri körüne ceaur rıyordu. lt'.aki aduuua yijkaek tepe- den bir aporcuya baı muv.-aalet hakemlıgı ye aidiyorum .•• Ve madem ki Medi • - ~ ·UT. nume yun 

"f · •· · ··rüJ· .. t'" e· Kıza donerek. adamlardı. )erinden &flll'ak ıelen f&l'k rüzain vazı eaı munaaıp &o muı u. hanın anaaa kızın amcaaile barıtmıt, • 
• , d . • kab l .. .. Atmalarda da bu vazife nedense hiç d k" Med"h ._ '-- tek - Ha7di ......... pvıum, Yunanlı koraan Vııkardo dan enızı arbyor, da ıalan buyu- b' ._1 .. b.. 1 im A- t f ma em ı ı ayı Buy DUTI1ya • de aeldı'g .. ı·n yere bakayımf -.· 

ır ~ u un ma ı o ayan '"'5opyan ara ın· . k artık b. · de bah • 
çıktıktan biraz ıonra limanın •i· tüyor ve l'eatilerin limandan çık • dan yapılıyordu. rar gelmlf;. deme ... ızım . • Kız hazin bir blık .... Hatana baka-
zında bir Briıantin ıöründl. Bu ,ıaalarmı süçlqtiriyordu. Dalıalı bir Paraakas. Nadolıki. Kangelidi.t aibi çıvan _kızı ıle ah~pbgımız !urada hır rak ıüklüm püklüm yola dtlzüldtl. 
hafif ve hızh ıemi Venedik hay • denizde bir sin ve bir ıece kalu isimleri kolayca hatıra gelmeyen cayri fe- kaç gun daha ya ~ü~r, ya aurm~ Hasan da Zehra ile arbc:lan alır ajlt 
raiınt tatıyor ve Kandiye'den kürekçiler beniz yorpnluldannı al- dere klüplerin azalan içinden bir çoğunun Hasan, bu dutuncelerle an~ cacld • tuttular• üçl ela bir müddei 
ıeliyordu. mamıılardı. Galerler ve hafif tekne- hem de en mühim vazifelerle hakemlik yaklaft•iı zaman aklına fU meeele ae - leU~yı ··~ -- Hasan. Z,ebi 

• .. • 1 ..:& l••kl ık b"ldil F k k Japtıklan altıncı Balkan oyunlan bana ha. di: yu Don Jan dmlenmek uzere elen • er ... ç u e ç a ı er. a at ap- ._ ._ . . . . d' d' k k d t L de • • ı f! raya yalvardı: .1 • hel Do J k ~em &ursu ııını. lf e ın ırece a ar e- Bahçıvan ııLIZI yıp aeçıyorum. ı..a· vallı 
den yapılmıt olan aert J&taiına çe- tan ıemı en, e D anın oca· air etmif, benim aibi daha bir çok vatan• k · da benim gibi Mediha sibi, - Müsaade et de fU ~ • ya 80 

kilmifti. Yeniden kapı vuruldu ve ~ riyaleıi rüzl'ira kartı yürüye· daıların aözünden kaçmayan Yunanlı Sil- ~n ~rn;:tmanın kızı Zehra aibi bir ıö- bir aUaha ıamar~dtl d~e>:°°, pe 
nöbetçi zabiti, limana airen Briıan· mıyordu. lasın. ~i.ak ~t~a ~v~bakasında .. biz~~ n:ı:üğü var. Kaç gündür boetanın ta· ~ oldu, belki de tımdı; allı 
tin kaptanmm hemen onu -Xrmek (Arkası var) Veyaıya mqlup ettısı zaman ıaımlerını b... . . l'kl ... d nun bana 1.--ı rak gidiyor! 

.... ·-·- k d d.. b-'- l . b. b. 1 . . ıı fırını erı ıçm e o _., bil 1 • t d w • • IÖ leci" yu arı a yaz ısım ~em enn ır ır erını L-.-lam l .. ı·· Son defa olacaiını eem 
u e ııını f L OIC 1 .. k k d h d'. 1 . h k kaynamıya uaır lf o an Son u ne o- - .,, 

Kaptan, huiatiyanJıim ve Vene • YU (U oe~ec:e ~ .·~ qd~ad Uflllelae'~ b.a em lacak) Yarın, öbür gün ben kendiıine - Son defa Zehra ablacıgım, 
yetııtırme lfJnı o ıutKa a mut A ır va- . M 

diiin Kıbnıtalri IOD kalesi olan Ma· M zife olarak bize aplamııb. aözükmemeie baflayınca benam e • defa 1 
IOADID düımüı olduiuna •ber EKTUPLAR.I Artık her pkliyle istenilen bütün evıa• dibaya br,ı duyduğum aynlık aeıla • ________ <Mmı ___ .. _>~ 
verdi. fı A .ç.• 1 J fı bai& hakemlerin idaresi altmda yapaca· nnı o zavalh duymıyacak mı) Acaba, 

Don Jan iki aydan dalaa fazla bir l ıQÇ J ıaf ıarınaa iunız atletizm müaabakalan ne Balkan- bu ak,.m sitıneeem mi, döneem mi) 
•aman sonra aldıiı bu haberle aar· JlT.l•Sbetsı•zlı•J_ Wann, ne de bizim ıözümüu Latmaya- Yahut, ne oluna olaun bu ak,.m 
ıılmaktan kendisini alamadı: l Y 4 K. caktırl O-. Beeim da gideyim, kendisine her akf8m bö.y· 

- Hıriıtiyanlık ve Veneclik için Cedikpapda Esirci Kemaleddin Camii lt"ı:..::LJ Ti le 11k ıık uirayamı~ ~ ~-= 
k .. d Al. E •· k ~- er Ul'DUYUI b ·· -"'n mektepler açı-.. ıçm artm ne büyük bir kayıp! •• Biz, bıriıti • •0 agın a oturan 1 rtür yazıyor: ' Fenerhahçe klübü tarafından tertip e- ur ... . • • · • • 

_, ... -'-&-•-! b • •Lı_... - Geçenlerde bir reçeteyi Babıalide . .. . ayda yılda bir bulu,abileceiimizi eöy Çi~e ZatlrrH 
,. ..... m ..... uuu u IOD utıaaamını . --•- . ed' L--d dılen küçukler futbol tumuvuı pazar ıü- ı· . b ıuretle -nt yavaf ilerle- .,. 
k __ _.._~-•- • • l _._ _L H I hır eczaneye yapbrma& Jlt_un,, - en .. K dk'· d d l k ıyeyım, U .,- Bir Mft.aclaaheri 

79
taiuadan çıkama -

unanuaa ıçm JO a Çuuulfb&. a • ,._. ·ıa- · i 120 ku i8tediler. Oradan nu ~ .1 ~Y ~· ın a yapı aca br.. kt lan ahbaplığı keameğe çalıta· --·L ··----.ı- at.-.a: L!- L ... _.. .... 

buk• dil ..,,~ ben ıur __ • uu 1~ ıç ruf Bmncı musabaka F enerbabçe ıle Ana• me e O 
7

- - ,.... uu ......,_ 
ı o, f1.ua.. zaman --=-• • dördüncü Vakıf bana civarında bir ecza· 1 muayea-:-e -s.-1..11-
b·ı im" d ... "1..1!- dolu takımlan araaında olacak, ve bu ma. yım _ ~ 

naya ı ese ıt e11 uuu. nqe aittim. Bu defa 110 kuruı fiat verdi- d Adil c· h ._ 1 ..... 1 O •-n ..1 ... ı- boltanın murana sel· ct-.•-n ·n·p n--•eaine Mr AbtUlit • • ça saat on a ırayın •~em ll(l ı e a._. UA&tl™ ,._... • cu 
Venedik kaptanı. Maıoa lmman- ler. . .. A • • bqlanacakbr. mifli. Bazı yerleri yıkık, alçak duvan ~ea t11tulmut ve kunetli bir~ 

danı Bra .. adino ile cenerallarm ilfi.. Beyazıtta btr eczanede aynı ıliçlar IÇlft J'-· . .. b k v f c·· d lak ___ L ... -L! m· c;•lerin albncla - ile L - -L-- cl.-ecei buanıtill . . Seb b. . ~ıncı muaa a a e a. unet aruın a at r en UZlllLUUU .. ·-- .,._ 

mflnü bire bin katarak •latmca l-40 ku':"~ 18~~dı. e ~ sordum. Bana: Huan Kamilin hakemlijiyle aaat on birde özlerile kızı anyordu. Vakit biraz (40) a çaktaima sömaGt&er .• ilk ..... 
kızcl Kı mb%... b" L-- bal" I - Sızım ıliçlar tazedir, her yerde yok· I '-b il . ld t.a•..1- L-- _ _..._..1 __ .._. (•-·) chr ~ --1. OnriDe d6fiilme-ı. zs •• ır ~ me p . ded·ı J'llpı acaııt r. geçmıf 0 uju ıuc ııLK unaua ,,.~... ,..._ ....,, ... ..-

mitti: turOI. ı er. d.-JC.l- L- ·ıa- f kla d Calaıuara, • Bahriye Atleti.a Yapraklarının bir kıamı •ranp tolma- mif.. Fakat sancı fazlal&flDC& uyku ... 
ç eenttte ..,.._ uu ı-. ar n a Mlıçı l da t mzlak ve s0ç nefes bat söeterm~ ... f!ıı.i-

- Orada can verenlerin içlerini •öeteriyor ki. letanbulcla eczaneler araaın· • . . . . . . ğa batlam., olan eriklerin a bn n e: 1-;.. f- -'- t_u._._ hakkı vardL Çün .. 
ima .., •tm ı· • M "h L!r l • t" d Lı •1 ... _ f' la d bariz b. _,_L • 1,._ Calataaaray atletlen mevaunın ıkıacı fı .. 1. __ L ı"ncirlerin albna aeldı. -· a&Ma _.. ... . a ıa ıı e ıyız. eaı uuy e u ı- au ı--. ıat nn a ır 111M1etaız ~ 

1 
. 

16 1 7 
B h . ra en7 ıyeres; ~ L-~ L- !L..: • at etızm maçını ve mayısta a rıye •- ••L ... __ • .., L-rmdaL! kü muayene_,... .... -anan...- .. 

vardır. .,.. -- ço~ecesı _..._. ILll•y• IU L•- ( ..n-) 
yor. .. . . .., .. . mektebiyle yapacaklardır. 1 am ., -- dan kız ona elile bu· leftad• kaidelere •otna DİT •-·-
Maıoanm duıtugune daır olan Hakh söze ne denir? Müsabakalar iki sün devam edecek, kamıtlann aruın B de ktn meftUUU. 

haber donanmaya yayıldı. Bu, bir Küçükpazar Ayazma kapıaı No. 59 da biri Heybelide, diieri de Taksim stadında raya ael ifareti ~~i~ n K11pa çektirelim. kan aMudam. Her 
çoiunun cesaretini kırmıftL oturan Muzaffer ipizdir. Kendisine it ara- olacaktır. Her halde ya orada k "f L-~- sfla bir ...,.ı Traaapülnia .,. ....ı• 

Don J ·· · 1er· b" b ı b 1 N°h t b0 
----- -·--- b"m" vardı· -Lut kız ona eaı .......... • ... ta.e kafiri ijaelxi ,........... anm mu-vır 1 ar- tur•· • ı mıya aş amıt. u amamıt- ı aye ır , • ,,._. hir • h Jamıa- -

~ - y • N • 1 __ L ____ .ı_ ü nz azır .,. .__..._ ....... _ -=--:..1oa1a sil• lü töyledil•: l(Ün Beykoz .. fabrikaana sitmittir. Di- enı qnyat lann arwuıua 1 rp v-..- --- ·- .--
Artık K b d I • ;yor ki: _ tı l&çlara devam etti. ' 

k 
-

1 
na. yar 

1~ meee.esı - Fabrikada heni kaydettiler: Peq-•ı Gı ıteü - Pertembenin S8 J(amıtlann içine d&lm• 'kızın ara- Süt. yoiurt"" muhtelif laopflara de -
almamııtır. Mevı.m de ılerlemıt • «Yarın sel, sana iı verip veremiyeceii - inci aayıa dolgun mündericat, l1eN resim· da bir geriye bakıp yine 8lle kendisine vun etti. Portakal yedi. On bir .,-

tir, d .. nmeliyiz. mizi ıöyliyelim>ı dediler. terle çıktı. Bir hiciv denemesi. Cimi terbiye gel if8reti vererek hızlı hızlı ateld boe- arfmda tehlike yan pr1)°ll 

Bu ıöz batkumandanı kızdırdı Ertesi gün gittim, aene cyarın gel• de- mütehau111 Bayan Zekavet Zati ile bir tana geçtiğini gördü. Biraz eonra öte- ~edbenir ~'7:: :.:::. ı:-;, 
ve: diler. Gene &ittim, gene «ertesi gün gelıı mülakat, Hicran aeceıi romanı. Eski ki bostanın alt tarafındaki tenha bir -

- Dönmekten bahıedildiiini duJ- dediler. Böylece tam S l(Ün Beykoza gidip Hıdrellez alemlerini eanlanclıran nefia yerde buluftUlar: ~!_le bu butahimclan kurtuldu ~ 
mıyacağım. Bunca emek ve zahmet- geldim. Ve nihayet «iı y~k». ~ed.iler. Ben bir yazı, Seyahat notları. Babuını öldü • _Ne oldu, Flmaı, neye buraya gel-

1
_9"..-u...,.. ____________ _,, 

t bi b. . .. d .. bu vapur paralannı tedarik ıçın ış bulu • ren kral isimli meraklı yazı. lapanyol gü - ...allın blip akla 
I ~nr• .... ç ır lf ıorme en ne yuz. nam ümidile etJamı Attım, yemek yeme • zellik kraliçeai matbaamızda, Pertembenin din bu aktaml (•)"Be ,-. 
e ~? diın. Madem ki it yoktu. Bana niçin bu cledikoduau, resimli fıkralar, luea bilgiler, - Yok muydu hani, köidurmutwn 11111 Wr ..... ı....-. 
Dedı. kadar limit verildi ve her sün Beyko~ ıe· .karikatürlu ve sinema sayfaa. bu •yınan 0 çapkın yanatma ki bizim bahçeden) ~~ ......;:,,.-... _.~ 
Diier kumandanlar batöze bak tirilip ıötürüldüm) zeqja mGndericatuu tetkil ~or. - Eyl .- - _. 

Bir Doktorun 
GUnlilk euma 
Notl•nnd•n (*) 



8 Ma, .. 1 SON POSTA 
Sa1f• 9 

Londra zabıtasına karşı 6 muharrir: 2 

FEDA EDİLEN KAN 
~?..,.~9 • A 1 

At nalı niçin uğurlu r Hıkage 1 J Biranın Hakkı 
&ayılır? L._Y--P-. --ill---Ji-------

azan: 1erre M e Çeviren: Nurullah Ataç 

Son Postanın tefrikası : 15 
Yazan: (Dorothy Sayen) 

bunun üzerine Garik kalkıp muharrir 
teşyi etmek, onu gideceği yere kadar 

1 
götürmek istedi. İkisi birlikte çıktılar 
Kapıcı ikisini de çıkarken gördü. Fa 
kat dışarı çıkar çıkmaz Garik durdu 
ve: 

1 - Eyvah, dedi, yağmur başlamış, fa 
kat, şu köşede otomobiller bekler. Ku 
zum, Jon kusura bakma ... 

Fakat birdenbire bir hadise vuku 

Ressam Barbat, hana ceketinin yakaSJ· 
nı göstererek: 

- Şunu görüyor musun. dostum? de
di. Bu bir boya lekesi değil, nişan kur • 
delesi... işte böyle dostum 1 

Değerli bir sanatkar olduğu için bunu 
çoktan hakketmiş olduğunu söyledim. 
Gerçekten de bu kanaatte idim. Amma ol

mıyabilirdiın de. 
- iş hakketmekle bitmez. alabilmeli. 

Bak nasıl aldım, sana onu anlatayım. Zan
nederim seninde hoşuna gider. 

ccOturduk. Üç bardak bira ısmarladıt 
Bizim canımız birer de sandıviç istiyordq 
amma çekindik, söyliyemedik. O, birasını 

İçti; sanki düşünüyormuı gibi bir hali var• 
dı, sonra ağzının içinden: cıHele durun, 
dedi, :zannederim bir çaresini buldum lı>. 
Hemen kalkıp gıtti; aklına ne geldi) se, İf4 
te onu yapmak için olacak. Amma bir da. 
ha gözükmedi! Biz ikimiz orada kalakaldık .. 
biralar da dört buçuk frank tutuyordu• 
Üzerine garson bahşişini de koy, bak ne tu.o 
tar ... Cebimiz.de de metelik yok. En so ,. 

lngilterenin en tanınmıı altı za· 
bıta ronıancıaı Margery Allington, 
Anthony Berlrley, Freeman Villa 
Grolta, Father Ronalcl Kno.r, Do
rothy Sayera, Ru .. ell Thorndike 
kahramanlan meçhul altı :aluta 
romanı yazıyor ve katillerin Jreıli· 

ni lngilterenin en marul zabıta mÜ· 
lettiıi ((George Corniahıı e bırakı
yorlar. Bunlardan Freeman Vills 
Grolta'un eaerini okudunuz. Polia 
rnülettifi de fikrini anlattı. Şimdi 
ikinci muharrir Dorothy Sayera'in 
eaeri baılamııtır. 

Bu eaer bitince gene polia mület
tifinin katili naaıl tayin ettiğini lıen

, di aizından JinleyecekainU. 

buldu. Küçük bir otomobil bir kediy 
I çiğnememek için sağa doğru çevrilir 

ı 
ken kaldırıma ~ı~tı. G~rik ile !.on Skels At nalını uğur sayanların çokfuğu hala 
çiğnenmemek ıçın çekılmek luzumunu bir çok mağazaların ve dükkanların ve 

1 hissettiler. Garik yerinden sıçradı. Fa- evlerin üzerinde at nallariyle kar~ılaşma-
1 kat son derece süratle gelen otomobile ,mızdıın belli olmaktadır. 

ha d k• d kk'"' At nalını uğur saymak biıe münhasır 

c.Hep manzara resimleri yapmanın baş • nunda garson, bizim artık bir şey ısmarla• 
baı iyiliği, insanı, model diye adam arayıp madığımızı görünce gelip hesabı ıstedi. 
ona para vermekten kurtarmasıdır; tabiat uBiz bumda davetliyiz. dedik, davetliyiaı 
tok gözliidür, istediğin kadar resmini yap. amma bizi davet eden :zat hala gelmedi.~ 
para pul istemez. Orası öy.le ... Amma bir Derdi hayli uzun sürdü. Bizi ke-pazc ediP, 
çok buğday tarlaları, patates tarlaları, el- kapı dışan kovdular. Etraftaki müşterilcf 
ma ağaçları, öküz, inek, koyun, domuz, de bir görmeli ne gülüyorlardı 1 •• 

Çarptı ve onu yanı şın a ı Ü anın 
değildir. Dünyanın her tarafında bu telak

camekanına doğru yuvarladı ve yu 
ki ile karşılaşırız. 

• evet, dostum, ben domuz resimleri de * 
yaptım ., hasılı dünyada yenebilecek ne tıNe berbat bir gece geçirdik, söylem~ 

varlamak]a lcalmıyarak arkasından Buna sebep nedir;lı 
Fakat Jon Skels yine memnun de- d kk" k" d w •• ··d·· 

Ü anın came anına ogru yuru u. At nalını uğur saymanın çok eski bir 
ğildi. Yine kendinı· sattıöı için, idnin O b·ı· ·· k ha b. 

varsa onun resmini yap ta sonra bunlara ğe hacet yok: Karnımız zil çalıyordu! En. 
aç karnına otur bak, işte burası hiç te tatlı tesi gün de bir şeyler bulamadık. Amm '• 
değil. görüyorsun yat gene de ölmedik. Niha ~ r- - tomo ı ı suren genç ız ygın ır adet olduğu muhakkaktır. Bu adetin nasıl 

isyan ile kabardıgwını hissediyoıdu. Bü- h Jd ·d· Jk· t·· ·1 b. ı· k' d h a e ı ı. ı şo or ı e ır po ıs va a • üre iğine dair bir çok an'aneler ve ura. 
tün arkadaşları da onun kendini pek u- nm yerine koşuyorlardı. Garik'in ren- feler naklolunmaktadır. 

tcAnneııe·le ben, sdciz sene evvel bu yet ben bir kaç resim satabildim. Evet do .. 
halde idik. Hani insanın belki bir parça tum 1 O zamanlar bolluk, §U sahte hollu'W 
kuru ekmek bulur diye karyola altını unu- zamanları idi: Tablo alan, tabloları toplayı.P. 
tulmuş bir kaç para kalmııtır diye eski pan• bununla avuç dolusu para kazanacağını a-t 
talonlann cebini araştırdığı zamanlar var. nan tüccarlar bulnuyordul 

cuza sattığına inanıyorlardı. Hakikat- gi atmış, yüzünden kan akıyor ve ken- Bazılanna göre at nalının uğur sayıl
te Jon Skels halkın eserindeki samimi- dini cam kırıntıları ve parçaları ara - ması, hilale benzemesinden ileri geliyor. 
Yetsizliğe karşı kalkınacağını sanıyor, sından çıkarmağa çabalıyordu. Sol kolu Hilal ötcdenberi uğur alameti addolunur. 
Ve bu ayaklanmayı görerek biraz te - sağ elinin içinde idi. Buda mezhebine mensup olanlar da hilali, dır, iıte 0 hal ... Eski pantalon dedim, be- «Yıllnr geçti, bir sabah Annette, hika• 

nimkiler öyle paramparça olmuştu ki es- yeyi okumak için gazeteyi açmıştı. Zatert 
kiciye satmağa bile imkan yoktu. Hasılı o gazetede yalnız hikayeyi okur. Tesadü "' 
ellerimiz böğrümüzde kalmıştık. Annette: fen gözleri ilişmiş, birdenbire: cıAI San .ı 

<1Böyle durmak olmaz, eşe dosta bir baş- digrnsl > dedi, gazctey: hane uzattı. 
vurmalı. Elbette bize de yirmi frank borç ı - Kapat o herifin bahsini. dedi~ 

selli duymak istiyordu. Ne gezer. Halk Garik: at nalı şeklinde çizerler. 
da, nıünekkitler de hosnuttular. Ga • _ Aman yarabbi, diyor, kalkmağa ilk at nalının ne zaman demirden ya-
rik'in şahsı·yetı· eserin fayık oldugwu a- I f k kl pıldığı malum değildir. Yunanistanda, mi-ça ışıyor a at parma arının arasın -

1 kibete uğramasına mani oluyordu. liidın dördüncü asrında yapıldığı söy eni. 
dan kan fışkırıyordu. yorsa da bu sözün asfı olup olmadığı an· 

Sunday Echo gazetesi şu mütalfıayı Sk 1 d d.. ··• k' e s c yere uşmuş ve va a} ı la ılamnmaktadır. verecek hiri bulunur» dedi. köpoğlunun biriymiş ... 
ileri sürmüştü: b. d b. k t 

ır en ıre avramamış ı. Faknt demirin eskidenberi uğurlu sa· 
«Bel kemig·i kırılmıc: bir adama ben- p ı· · · d h l ba-

«Onun sözünü dinledim, kalktık, eşe c - Maarif nazırı olmuş yeni kabinede.. 
dosta gittik. Önce sana geldik, dostum, ı - Ne olursa ol un, bana ne!.. 

y o ıs yetışml§ ve er a gırmış - yıldığı malumdur. iskandinavyada demir, 
ziyen piyesi ayakta tutan biricik amil tı: sihirbazlıktan korunmak için kullanılırdı. 
Carik'in muhtesem san'atıdır. >> - Bu zatin damarlarından biri ke- Eski milletlerin bir çoğu vebadan korun· 

Başka bir gazete «bu eser, Garik'in sildi; imdadına yetişmezsek ölür! mak üezere yanlarında demir parçalan 
şahsi bir muvaffakiyetinden başka bir Polis, Garik'in kolunu eline alarak taşırlardı. Tabutlara demir çivilt":r çakma· 
şey değildir» diyordu. Dial gazetesinin kanın aktığı yere bütün kuvvetile bas· nın ölüleri fena ruhlardan koruyacağı :zan· 
ınütalaası «eserde yegane hüner, Ga - tı ve kanın akmasına mani oldu. Daha nedilirdi. Habeşliler, kıvrık nal mıhlarım 
rik'in san'atıdım tarzında idi. Me - f" I . h. . b. d b" toplar, çocuklarının boynuna asar ve böy· 

. . M' t G sonra şo or erın ırı ce ın en ır men- lece onları ko'"tu·· na .. ardan koruduklarını 

zannederler. 
senger gazete.~ıı uıe <eeser, ıs er a- d'I k d k akt - • b''t'' , . , . .. k d. ı çı ar ı ve anın ıgı yen u un 
rık i bütün kuvvetılc gosterme te ır.l> k ·ı b '"] d 
I"'\· • •• ki' b. uvvetı e ag a ı. 
&.JJYor ve eserm uzun ve sure ı ır C .k ı· kk .. 

. _ arı po ıse teşe ur 
rnuvaHa ıyet kazanacagını anlahyor· ld 
du. yı ı. 

Bu son gazetenin dedig· i dogr· u çık Skels: 

Bohemler demirin deliliğe karşı en birin
ederken ha • ci çare olduğuna inanırlardı. At nalı en 

kolay tedarik edilebilen bir demir parçası 
olduğu için uğurlu addedilmesi belki de 

- Onu tiyatroya götürelim. Şura-
rnış p ·· h lk ıyes. mutenıadiyen oynanmış, ve cıktadır. Ben hemen koşup haber ve • 

a , eserı temaşadan bıkrnamıştı. • r D d. Ea · . . reyım . e ı. 
erın Jrtadan kalkması içın ya Mıs- Polis muvafakat etti. Skels hemen 

ter Garik'in ölm~i. ya sesinin kısılma- ko tu ve Valteri bulup: 
sı, yahut şöhretini kaybetmesi lazım- ~ Kaza! dedi, Garik'in bir damarı 
dı. O zaman bu eser de gömüliir ve u- kesildi. Buraya getiriyorlar! 
nutulurdu. Fakat GMik yaşıyor, çalı- Valter bağırarak elindeki çiçekleri 
şıyor ve halkı tiyatrosuna çekiyordu. attı. İki şoför, Garik'i getiriyorlardı. 
Bundan başka turneye çıkılacak, eser p r Garik'in kolunu tutmakta de -
filme çekilecek, radyo hakları alınacak, 0 ıs, di ordu. Garik'i odasına götür-

Ve daha k~m bilir nele~. ola~.a~tl.. . .. ~~~r.e .Je yatırdılar. Polis, ağlamağa 
Muharrır Jon Skels ın butun ışı gu- ha I Valter'e emretti· .. . . rf şayan · 

cu, berbat edılen esen nam~na te ı _ Doktor çağır 1 
halckı alarak günaha girmektı. Onun (Arkası var) 
sanat hayatında kazanmak istediği şöh- -- . ·~ ..•. ""' r. - • ---. 

reti baltalayan, arkada,şları gözünde 
düşüren, münekkitlerin istihzalarına 
maruz bırakan ve her şeyden fazla 
kendi öz nefsine karşı ihanete sevke
den Garik'c karşı hissettiği nefretin 
hududu yoktu. Ortadan kalkmasını 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleti: Karaköy Köpriibaıı 

T 1 42352 • Sirkeci Mübürdanade e. 
Han TeL 22740 

ozlediği bir kimse varsa oydu. 
Nisanın 1 fj ncı gecesi fırsat elver - il••••" 

diği zaman muharrir, san'atkarı orta- Mudany• Hattı 
dan kaldırmayı tazmim etmemişti. 

Hadise kendiliğinden oluvermişti. 
Gerçi Skels kendini manen mah : 

kum ediyordu. Fakat manevı 
nıahkumiyct başka, hukuki mah
kumiyet başkadır. Cesedi mua • 
yene eden doktor da şüphelen • 
ınişti, fakat bu şüpheler muhar • 
rire karsı değildi. Garik'in asıl katili, 
o nisan' gününde yağmur yağdıran 
nıukadderatın eli olabilirdi. 

Her ne hal ise bir pazar sabahı Jon 
Skels ile Garik eseri filme alacak o • 
lanlarla görüşmü~ler, çekişe çekişe ~: 
zarlık etmişler, neticede Skels kendını 
yine anlamadığı, fakat muvafakattan 
başka çare bulamadığı meselelerle kar· 

'ı karşıya bulmuştu. 
Bir aralık Garik, (Skels) e döne· 

rek: 
- Azizim, demiş, hissiyatına aşi· 

nayım. Fakat bu adamlarla anlaşmak 
ıçin tecrübe lazım. San'at icabatına 
miinafi bir şey yapılmıyacağma senı 

temin ederim 
Ve mesele böylece hallolunmu~ ve 

10 Mayıstan itibaren Yaz tarife

leri baflayacaktır. 
Vapurlar latanbuldan Cumartesi 
günleri 14 de dijer &ünler 8.30 da 
Mudanyadan Pazardan maada 
günler t 1 de Pazar günleri 18.30 
da kalkacaktır· 
lstanbuldan Cuma, Salı, Pertembe 
günleri kalkan postalar Armutlu 
ve Mudanyaya ujrayarak Gemli
ğe kadar gidecekler ve Gemlikten 
ertesi günleri kalkıp ayni iskele
lere uğyarak lstanbula dönecek-

lerdir. 
Vapurların Yaz seferlerinde aür-

atleri arttırılmıttır. 
Pazar günleri 1atanbuldan 8.30 da 
kalkan vapur Mudanyaya 12.15 
de varacak ve Mudanyadan 18.30 
da kalkarak lıtanbula 22.30da va
racağından Bursayı gezerek aynı 
gün dönmek iıteyenler bu poıtn
c:lan istifade edt\4>ileceklerdir. 

«2486n 

bundan ötürüdür. 

Nefes darlığına karşı 
yeni tedbirler 

Asm (nefes darlığı) hastalığına uğrayan
ları havadaki t&:zlardan korumak İçin Al. 
man aanatoryomlanndan biri yetyüzün
den 61 metre yükseklikte olan bir kuleden 
istifade etmektedir. Kuleye gelen rüzgar 
hususi cihazlatla süzülmekte ve ondan 
sonra yatak odalanna verilmektedir. Bu 
sayede hastalar en temiz havayı teneffüs 
ediyor ve daha sür'atle iyileşiyorlar. - .. - .- ... - .-...-. . 

amma sen evde yoktun. Sonra kapı kapı 11- Sana mı ne'? Sana dört buçuk franij 
dolaştık, herkesler tatil zamanını geçirmek borcu var. 
için köylere çekilmişti. insanın ne zaman ı ıcDoğrusu ben pek emin değildim, ÇÜ'l~ 
ihtiyacı olsa hep böyledir. Annette ben • kü, ben de o dört buçuk frangı ' 'ermemi.., 
den daha azimlidir: «Mademki kimseyi C· tim. Amma Annette: 
vinde bulamıyoruz, gidip kahvelerin önün- ıc- Zarar yok, dedi, mademki bou~ 
de dolaşalım, elbette bir bildiğe rasgdi • senin üzerinde kaldı, Sandigras dan iste ~ 
rizıı dedi. Doğru düşunmüı. Montparnasse mck hakkındır. Hemen gidip gör. 
caddesinde, onun dediği gibi bir kahve ö- c\Cittim. Ben Sandigras·ya nazırlık ya .. 
nünde, Sandigras·ya rasgeldik. kışmış mı, yakışmamış mı onu bir anla .. 

_ Sandigras, hani şu maarif nazırı. son- mak isityordum. Amma, dostum, nezare' 
ra hariciye nazırı. bir zaman da baıvckil bina11ını, o koca avluyu, aırmalı hademN 
olan Sandigras mı? Jeri görünce bir tuhaf oldum, ne diyeceğfı. 

_ Rica ederim sözümü kesme. San • mi bileme-dim. Kalkıp maarif nazınnda" 
digras'ya ıasgeldik. Kahvenin önünde o • dört buçuk frank borcunu, bilmc:m bun" 
turmuı değildi, kederli kederli yukarıdan borç demek doğru mu ya 1 İstem eğe dilim 
doğru geliyordu. Bilmem sen onu o :za • 
manlar tanıdın mı'? Daha ne iş tutacağını 

bilmiyor, gazetecilik mi etıem, avukatlık 

mı etsem diye düşünüyordu. Hasılı yolunu 
arıyordu. Nihayet buldu, hayli uğraştıktan 
ıonra buldu: amma daha o zamanlardan 
insanla dostça konuşmasını, hemen elini 
uzatmasını bilirdi. Bizi görmemiş gibi sı • 
vışmağa kalkmadı, hemen yanımıza geldi. 
«Birini mi arıyordunuz?» diye sordu. 

«- Birini arıyoruz amma kimi arıyo • 
ruz, iıte orası belli değil, dedim. Bize yir
mi frank verebilecek biri. Sende var mı? 

«- Yok, ben de sizden borç istiyecek
tim. Amma yirmi frank bulunur; koskoca 
Pariste yirmi frank bulunmasın olmaz ... 
Hele uraya bir oturalım da birer bar • 
dak bira içerek düşünürüzıı dedi. 

varmadı; ben sıvışım gidecektim 
beni görmüş, geldi. Kollarını 

Hep o bildiğin halde. 

nmma q 

açmıştı .• 

ıı- Dostum, dedi, 
görü em edik •.. 

ne zamandanberj 

<c- Evet, dedim, altı sene kadar olu .. 
yor, bir akşam Montparnaue'ta buluı • 
muştuk, ondanberi ... 

«- Doğru, doğru, dedi; artık o bahsi 
kapatalım, şimdi sana bira içir em öde,. 
mi olmayız ... Senin resimlerin de çok gti4 
:zelmiş diyorl~r. Senin istidadının çok bü • 
yük olduğunu zaten bilirdim ... Sana ben 
ni an verdireyim, ister misin) ı 

<•Ni nnı verdirdi, bir kız mektt"binin r··~ 
sim hocalığına da tayin etti. Vallahi o 
Sandigras çok İyi adamdır; amma iıt«t 
biraz dalgınlığı var ... » 

·······-··-···-··················-····-······ .. ··--····· .. ···························································· 
~TÜRKİYE~ 

Kızılay Cemiyeti 
Genel Merkezinden: 

Kızılay Cemiyetinin Ankara - Mamaktaki gaz maskesi fab:ika-
81nın teknik ıefliğini yapmak üzere diplomalı bir makine mü
hendisi hizmete alınacakhr. 

Şartlar şunlardır: 

1 Türk olmak, sıhhati yerinde ve muvazzaf aakerlik vazi
fesini yapmış bulunmak. 

2 Y aıı otuzdan faz.la olmamak. 
3 - Almanca lisanını iyi bilmek 
Yukarda sayılan vasıflan haiz bulunanlardan istiyenlere 

Mayıs JQ36 Cuma günü saat on yediye kadar. 
A - Hüviyet cüzdanı 
B - Mektep şahadetnamesi 
C Eğer müesseselerde çalışmış 

alınmış bonservislerin asılları 
D Dört tane vesika fotoğrafı 
E T ercemeihal varakası 

ise bulunduğu yerlerden 
veya tasdikli suretleri 

F Zabıtadan tasdikli hüsnühal vesikası 
nı yazacakları bir dilekçeye iliştirerek ve iadeli taahhüdlü olarak 
Ankara'da Yenişehir'de Kızılay Genel merkezine göndermeleri 
lazımdır. 

Hizmete kabul edilene, şimdilik ayda iki yüz lira aylık verile

cek ve fabrikada dört ay namzet olarak çalıştırılacaktır. Dört ay 

sonunda aylığı arttırılacağı gibi hizmetinden istifade edilemiyeceği 
anlaşıldığı takdirde vazifesine nihayet verilecektir. 
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Melihanın Türkçe yazı ile işlediği bir 
havlu Cemili heyecanlandırmıştı 

[Ermeni komitecilerile bilaiştirak çe bilen var, öyle mi? .. 
ııefsi şahaneye suikastte bulunmakla - Eh .. tek tük bulunur. Fakat bu
maznun iken mahza merhameti faha- nu işleyen kız, çok gizel Türkçe bilir. 
neleri eseri olmak üzere yedinci ordu- - Bu kız kimdir? .. 
yu hümayunun merkezi olan San'a - - Bizim Seyit Kasım hazretlerinin 
ya tebidi ve ikamete memur edilen kızı, Seyyide Meliha ... 
yaveranı hazreti şehriyarilerinden Mü- Cemil, şaşımu~tı. Seyit Hadinin yü
fazım Cemil efendi kulları, mahza kal- züne bakakalmıştı. Melihanın büyük 
binde mevcut olan ihanetin asarını bir incelik göstermek için bu p~kiri 
~östermek, ve zati şahanelerinden in- her halde kendisi için işleyerek bura-
tikam ahzeylemek fikri mel'anetile ya gönderdiğini anlamıştı. Şu halde; 
ınenfasından firar etmiştir. Mumailey- buraya geldiğinden ve babası için gi
hin i,.<;ıbu firarında, saltanatı seniyele- riştiği çetin ve tehlikeli işlerden Meli -
rine garezkar olan bir takım ecanibin hanın haberi vardı. 
de methaldar olduğu en mevsuk men- Seyit Kasım, sininin üstündeki ye-
balardan istihbar edilmiştir. Firari Cc- mekleri tarife başlamıştı: 
mil efendinin imam veyahut asilere - Bilmem ki, Cemil bey.. bizim 
iltihak ederek onları hükumeti seniye- yemeklere alışabildiniz mi? ... Şu, du
leri aleyhine tahrik etmesi rivayet e • ra pidesidir. Eğer bu hoşunuza gitmez
dilmekte ise de; bu nankör ve le'im se, işte size buğday pidesi de var ... Bu 
şahsın, doğruca Dersaadete gelerek da, suda haşlanmı;> dura pidesinin baş
malum olan ci.ir'et ve cesareti dolayi- ka bir nevidir. Şu tabaktaki, has buğ
sile, zati şahanelerine filen suikastte day unu ile yumurta, süt, bal ve tere
~ulunması Kaviyyen memul ve yağından yapılrrcış; yalnız seyyitlere 
muhtemeldir Şimdiden bu tehlikenin ve imamalra mahsus bir yemektir ... 
önüne geçilmek üzere tarafı sadikane- Buna, asit derler. Et suyu, dura unu, 
mizden icap eden vesaite müracaat e- iç yağı ile yapılır ... Bu, kabak böre -
dilmekte ise de, böyle bir hadisei mü- ğidir. Bizde; sığır eti, koyun etinden 
essife ve müellimenin önüne geçilmek makbuldür. Bu yemek de, eyi pişmiş 
için icap edenlere de emir ferman bu- ı;ığır eti ile dura ekmeği dibekte döğü-
yurulması, maruzdur olbapta ...... ] lerek yapılmış bir yemektir... Şu kü-

Mabeyin baş kitabetinden, bütün çük tabaktaki macunu yerken, dikkat 
valilere, kumandanlara, polis müdür- ediniz. Biraz fazla acıdır. Kırmızı bi
lerine, iskele memurlarına derhal şu her, siyah biber, sovan, zağter, kiş -
emir verilmişti: niş, sirke birbirine karıştırılmış; gün-

[Y emen' de ikamete memur iken lerce uğraşılarak yapılmıştır. 
mahalli mezkurdan firar eden sabık - Peki, Seyit Hadi. Bu acı şeyler 
yaveranı hazreti şehriyariden müla - neye yarar? ... 
zım Cemil efendinin o taraflarda do - - Evvela, iştah açar. Sonra da vü
laşması memul ve muhtemel bulun • cutta harikulade bir kuvvet yapar. Bi
Ctuğundan, mumaileyh her nerede gö- zim yerli Yemen hekimleri, zayıf has
rülür ise, sızıldıya meydan vermeden talara bunu yedirirler; ölüm döşeğin -
bir tedbiri hakimane ile derdest ve kuv- deki hastayı bile diriltirler. 
vetli bir muhafaza altına alınarak seri- -Tuhaf ~ey. Buna sağlam mide bi
an malumat itası ve bu bapta hüsnü le tahammül etmez azizim. Nerede 
hizmet ve sadakat gösterenlerin o nis- k ld k" h "d a ı ı, asta mı e ..... . 
bette mazharı mükafat olacağı şeref- H l t ··be d" · y l . . . . h . . - e e ecru e mız... a nız 
sadır olan ıradeı senıyeı azretı padı - k b" d o d . . yer en ıraz acı u. n an sonra, mı-
şahiye atfen tebliğ ve bu bapta ıbrazı d · b"" ""k b" f hl k l 

enıze uyu ır era ı yayı ır. 

faaliyet olunması tavsiye olunur.] (A k ) * .......................................... ~ .. ~~! .. ~~-~ ..... . 
Cemilin oturduğu odanın kapısı a - ' 

çılmış; içeri Salih girmi;?ti. Koyu renk
li çehresinde inci beyazlığı ile parla • 
yan dişlerini göstererek: 

BADYO • =oJ 
Bu Akşamki Program 

- Buyurun, ya seydi. 
Demişti. 
Cemil, yandaki odaya geçtiği za • 

man, Seyit Hadi kendisini adeta me
rasimle istikbal etmiş; birbirini müte
akip: 

- Buyurun.. buyurun.. şöyle bu-
yurun ... 

Diye koluna girerek ortada kurul • 
muş olan büyük bir sofranın üst başı· 
na geçirmişti. 

Kurulan sofra - bir köy evinde gö -
rüldüğü için - hayreti celbedecek bir 
manzara göstermekte idi. Büyük bir 
bakır sininin üstüne, renk renk, çeşit 
çeşit, zarif bir takım tabaklar, kaseler, 
bardaklar, bunların aralarına da, ke • 
narlarında ayetler yazılı bakır sahanlar 
içinde bir çok yemekler yerleştirilmit-

ti. 
Cemilin önüne, iki uçları renga renk 

ipekler ve sarı sırmalarla işlenmiş bir 
peşkir serilmişti. Cemilin gözü, bir -
denbire bu peşkirdeki garip bir yazıya 
ilişmisti . Acemi bir elden çıkan bu ya
zı, Türkçe olarak şu kelimeleri ihtiva 
etmekte idi: 

(Afiyet olsun efendim) 
Cemil, hissettiği hayreti gizleyeme

miş; Seyit Hadiye göstererek: 
- Tuhaf şey . . . Üzerinde Türkçe 

yazı var .Acaba İstanbuldan mı gel -
di"> .. 

Demişti. .. Seyit Hadi, gülerek ce -
vap vermişti: \ 

- Hayır ... Burada işlenmiştir. 
- Bu, daha tuhaf .. . Demek ki sizin 

••zlarınız, kadınlarınız arasında Türk-

ISTANBUL 
18: Oda musikisi (plak), 19: Haberler, 

19, l 5: Muhtelif plaklar, 19,30: Zehirli 
gazlar hakkında konferanı: Kimya mualli
mi Mazhar tarafından, 20: Halk musikisi: 
Osman pehlivan tarafından, 20,30: Stüdyo 
orkestraları. 2 1, 30: Son haberler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • 

cektir. 
BOKREŞ 

13-15, 1 O: Haberler ve plak, 18: Or • 
keatra, 20,35: Operadan nakil, 24: 17 inci 
ve 18 inci asra ait eserlerden konser • ıonra 

plak konseri. 

BUDAPEŞTE 

19,30: Jakobi'nin uKız Pazan» ope • 
reti, 22: Piyano konseri (Bach, Buasoni, 
Mozart, Glazunov, Rahmaninov), 22,40: 
Çinııene musikisi, 23,40: Liat konseri, 24: 
Yaylı kuartet. 

MOSKOVA 
18,30: Arzu üzerine çalınacak havalar; 

19,45: Askeri şarkılar, 20: Konser, 21: 

Konser, 2 2: Yabancı dillerle neıriyat. 

PRAG 
18, 1 O: Yaylı kuartet konseri. 

Muhtelif, 20,40: Halk prkıları, 

Konferans (saylavlar tarafından 

siyasasına dair), 21, 30: Piyano 
22, 30: Sopran şarkıları. 

BERLIN 

ı9, IO: 
20.15: 
günün 

konseri, 

19: Eğlenceli musiki, 20,20: Criegin 
«Peer Gynt» (Pergünt) eserine ait musi
ki (plak). 21,10: Orkestra, 23,30: Eğ· 
lenceli musiki. 

ViYANA 
18,30: Konser - Muhtelif, 20: Haberler, 

20. 1 O: Şumanın uGenoveval> adlı operaıoı, 

22,35ı Eilenceli konaer, 2.f: Muhtelif. 

SON POSTA 

Avukatlar kanunu 
layihası hazırlandı 

137 maddeden ibaret olan 
layiha yeni hükümler 

ihtiva ediyor 
Avukatlık kanunu layihası Baro mec

muasında neşredilmiıtir. Kanuna göre a· 
vukat olmak için 23 yaşını bitirmiş, avu· 
katlık stajı yapmıt. hak.im muavinliği im· 
tihanında muıtaffak olmuş bulunmak la· 
zımdır. Avukatlar meb'usluk, şehir mec
lisi azalığı, muallimlik, profesörlük, Do
çentlikten ve hususi müe111eseler avukatlık 
ve hukuk müşavirliğinden başka bir şey 

yapamıyacaklardır. Bu işleri yapanlar da 
devletin mensup oldukları müesseselerin 
aleyhinde dava alamıyacaklardır. 

Belediye, vilayet ve devlet avukat
ları ancak bir dairenin avukatlığını yapa
bileceklerdir. Bir hakim veya müddeiu
mumi ile akraba olanlar onların bulundu
ğu yerlerde dava alamıyacaklardır. 

Staj 
Avukatlık stajı ya avukat yanında ya. 

hut adliyede yapılacak, avukat yanındaki 
stajiyerler ayrıca iki avukat tarafından 

tez.kiye edilecek, bazı ahvalde de stajiye
rin staj göreceği avukatı Baro Reisi tayin 
edecek, lüzumu takdirinde de bir avuka
tın stajiyerini bir başka avukata verebile
cektir. Stajiyerler avukatın davaya müte· 
allik her türlü işlerini yapmağa mecbur
durlar. Staj müddeti iki senedir. Avukatlar 
stajiycrlere ancak bir senede 15 gün izin 
verebileceklerdir. Stajiyerler adli müzahe

ret davalarını kabule ve takibe mecbur· 
durlar. Avukat stajiyeri hakkında Baroya 
her üç ayda bir bir rapor verecektir. 

İki sene içinde avukatından stajını mu
vaff akiyetle ikmal ettiğine dair vesika n· 

lamayanlar aradan iki sene geçmedikçe 
yeniden staj talebinde bulunamıyacaklar
dır. Staj vesikası alanlar vekaletin tensip 
edeceği yerde bir sene vazife görecekler
dir. 

Avukatlann Vazifeleri 
Avukatlar kendilerine tevdi edilen ev· 

rakı vekaletin hitamından itibaren üç yıl 
saklamağa mecburdurlar. Her avukat bir 
Büro edinmeğe mecburdur. Bir büroda 
katip ve daktilodan maada ancak bir avu

kat veya stajiyer istihdam edilebilecektir. 
Avukatlıktan menedilenlerle teşriki 

mesai edemezler. Avukatlar büroları hari· 
cinde hukuki istişarelerde bulunamazlar. 

Avukatlar vekaletname sureti tasdik 
edebilecekler, fakat aslı olmayan bir ve
kaletnamenin suretini tasdik veya mugııyir 

bir sureti tasdik edenler üç seneden sekiz 
seneye kadar hapsedileceklerdir. Avukat. 
ların temyiz dairelerinde fişleri bulunacak 
bir avukatın temyiz layihası nakzedi· 
lirse bu fişe (kabul), tasdik edilirse (red) 
İşareti konulacak, fişinde 5 1 tane red işa
reti bulunan avukat iki sene müddetle 

MaYll 1 

YUSUF iZZEDDlil ... 
Oldü mü, ö!dürüldü mü? 

Eski Osmanlı V eliahtı katledilmiştir 
Yazan : Ziya Şakir 

-10-
Bir kısmı merhum amcam Abdülaziz 
efendiye, diğer kısmı da merhum bira
dere taraftardı. Eğer amca zadelerim
le, birader zadelerimi ortada gezdirmiş 
olsaydım, bu taraftarlık artacak, bel
ki de bir çok vak'alara sebep olacaktı. 
Zaten malum ya, bizim hanedan ara
sında az çok bir ayrılık vardır. işte ben, 
bu ayrılıktan bir fenalık zuhur etme -
sin diye, efendilerin hepsine müsavi 
muamele gösterdim. Hatta, amca za
delerimle birader zadelerim mahzun 
olmasınlar diye; zaman oldu, onları 
kendi evlatlarıma tercih ettim. Saray
larının dahilinde, kendilerinden kuş 
südünü bile esirgemedim. Yalnız, halk 
ile sıkı fıkı temaslarına meydan ver • 
medim. Size de tavsiye ederim. Benim 
tecrübelerime itimat ediniz. Bilhassa 
yetişkin efendilere karşı müsavi mu
amele gösteriniz. Sonra, sıkıntı çeker-
smız. 

Demişti. 
Hiç şüphe etmemelidir ki, Abdül -

hamid bu sözleri söylemekle; yüzde 
yetmiş; kendi mevki ini tahkim etmek 
istemişti. F almt geri kalan yüzde otuz 
da, onun gösterdiği tehlike ihtimalle -
rinden uzak değildi. 

Nitekim bu tehlike, yavcw yavaş 
baş göstermişti. Her şehzade gibi hür
riyete kavuşan ve halk ile temasa baş
hyan (veliaht Reşad efendi), kendisi
le temas edenlerin hiç birini tatmin e
dememişti. 

Esasen bu zatın yaradılu;n, diğer 
kardeşlerinden tamamile ayrı idi. 

Fizyonomi itibarile bile büyük bir 
fark gösteren bu ayrılış, bilhassa zek& 
ve anlayış noktasından, Reşad efendi
nin şahsını pek sönük göstermekte i

di. 
Abdülmecid oğullarından Murad, 

Hamid, Vahdeddin efendiler de az çok 
birer mana ifade eden çehrelerine, mu
hatapları üzerinde tesir husule getiren 
zekaya müstenit sözlerine, vücutların· 
daki hissolunur derecede çeviklikleri • 

saray köşelerinde kapanmak da inzi
mam ettiği için R~ad efendi büsbütün 
sönük bir hale gelmişti. 

Avam arasındaki telakkilerden sar
fınazar edelim ; bir çok akıllı zevat, a
sıl tehlikeyi şu noktada görmektelcr
di: 

- Hükumet, asırlardanbcri mutla
kiyet ve istibdat ile idare edildi. Şim
di, birdenbire idare değişti. lnkıllp pek 
çabuk ve kolay oldu. Fakat bu inkılap 
siyasidir. Beş on kişinin zorile husule 
gelmiştir. Halk cahildir. İçtimai bir in
kılap geçirmeden karşılattıiı bu aiya· 
si inkılabı ne dereceye kadar hazmede· 
bilecektir~ .. Meşrutiyetin ilk sünün • 
denberi başlayan anarşi, ve fUDarık • 
lık; halkın hürriyete ve mctrutiyete 
ne kadar yabancı olduğunu göstermek
tedir... Ayni zamanda inkıl&bı yapan
lar, memleketin bütün mukadderabna 
hakim olmak istemektedir. Fakat bun· 
ların arasında da devlet ve millet İf • 

!erinde tecrübe sahibi olan kimse mev
cut değildi. Dünya siyaseti ise, pek na
zik bir devreye girmiştir... lmdiiL bu 
tecrübesiz inkılapçılar, idareyi büsbü
tün ellerine alırlarsa .. yarın, öbür gün ı 
her hangi bir sebeple veliaht Repd e• 
fendiyi de tahta çıkarırlarsa .. bu tec • 
rübesiz inkılapçılarla, bu ahmak padi
şahın elinde bu devlet ve milletin hali 
nice olur~ ... 

Diye derin derin düşünmekte: 
- Hiç olmazsa Yusuf İzzeddin ve• 

yahut Vahdeddin efendilerden biri 
saltanat makamına gelseydi, belki va
ziyet değişirdi. 

Şeklinde de bir mütalAa yüriltmek· 
telerdi. 

Osmanlı tarihinde, (her biri bir ıu
na deli) olmak üzere nam bırakan pa• 
dişahların, artık tamamen tereddi et " 
miş olan son hafitlerinden bu devlet 
ve bu millet için en küçük bir hayır 
ve fayda ummak mümkün delildi. 
Böyle olmakla beraber, hu ton müta
laa; memlekette hüküm ıilren anarşi
den baıŞka bir de yeni bir istibdada ma· 
ruz kalmamak korkusundan ibaret • 

ne mukabil; Reışad efendinin çehre -
sinde bir belahat, sözlerinde bir yavan
lık, vücudunda da büyük bir betaet ti. 
görülmekte idi... Buna, uzun seneler 

{Arkaaa var) 

temyiz layihası yazamıyacak ve temyizde ' \ Adı· M.. ah t V A---1--tbk Ocreti 
hays.ıyet"ı muhil bir suçtan dolayı mahkum ı uz ere e. vua. • • 

duruşmada bulunamıyacaktır. k 1 b eni da 
olanların ruhsatnamesi Adliye Vekaletin- Asliye mah emesı ~ an er 'T e ı 

Avukatlar Levhası . l k .bt 1 ve kayitleri bir daha re meclisi tarafından bır adlt ınilza1ıeret 
B ld M ) .. h dl ce gen a ınara ı a • .. ah b6 aro are ec ııı er a i sene başında .

1 
k .. t k' olunur bürosu kurulur. Adlı muz eret roaun• 

t k d h·ı· d b l yenı enmeme uzere er ın • l __ ,_ •• 
mın a ası a ı ın e u unan bütün avu· . • • I leri da devamlı surette ça ışaca& UJIJel' ve 
k l b. ) h Duıplm Muame e · · bil oda ·f at arın ır ev asını tanzim eder, levha- l ücretli memurların tayını ve r vazı e 
nın birer sureti Adliye Vekaletine ve diğer Disiplin cazaları ı~nlar~ır, ve dist.~n alacak avukatlara ait sıra defteıiniD tertibi 
Barolara aönderilir. meclisi tarafından verılen ıhtar, tev ı ' "d l" . "tt" Kend"ıs"ıne &.. tevdi "' ' · ı are mec ısıne aı ır. • 

Her avukat baro levhasına kaydedil- beş yüz liraya kadar para ce;;-ı, ıştend çı- edilen avukat o işin tarifede teebit edilen 
mekle mükelleftir. Bı"r levhaya ' -aydolan karılarak iki aydan az veya ar sene en . b k t d :ıc.;. takdirde 

at • • 1 k ücretim aro asasına ya ır ıaı 

avukat devamlı olmamak §artiyle Cumhu- fazla olmamak şartıyle ıcrayı meı e ten 'bu mükellefiyetten kurtulur. 

riyet ülkesinin her yerinde mesleğini icra menedilmesi, meslekten çıkarmadır. • . Müracaatlannda haklı olduldUIDll dair 
eder. Ceza takibatı disiplin muamelesının delil gösteremeyenlere yardım edilmez. 

Bir barodan diğer bir baroya nakil ta- tatbik ve icrasına mani teıkil etmez, disip· Avukat Ücretleri 

lehinde bulunan avukatın disiplin takibatı lin takibatı alakadarların ihbar ve ıikaye- Ücret avukatla müekkil araanda ser• 
altında olup olmadıiı ve İştirak hi11elerini ti, veya müddeiumuminin talebi üzerine bestçe tayin olunur, ücret hakkmdalü ak· 
tediye edip etmediği tetkik edilir, nakil veya resen açılır, tahkikatı yapan avukat, din yazılı ıekilde olması prtbr. 
talebinin reddi veya 1 S gün zarfında bir yeminle tahit dinler. Ve sübut delillerini Mevzuu muayyen olan bir mebliia ih. 
karar verilmemiş olması halinde alakadar toplar. Duruşması hafi olur. Hakkında tiva etmiyen veya müddeialeyhin mik. 
Adliye Vekaletine müracaat hakkını ha· meslekten çıkarma cezasını iatilzam edebi· tarı üzerine nisbi olarak tayin kılman ve
izdir. Adliye Vekaletinin bu bapta verece- lecek mahiyette bir fıilden dolayı takibat ya her ne suretle olursa olsun hamlı dava. 
ği karar kat'idir. yapılmakta olan avukat Disiplin Meclisi da iştiraki tazammun eden ücret muame.. 

Levhaya yazıldıkan sonra, üç ay ur- karariyle İşten menedilir. leleri tamamiyle batıl addolunur. Ceza da-

fında bir büro edinmeyen, avukatlıkla İç· Haklarında meslekten çıkanna cezası vasının neticesine göre değioen 6cıet ta• 

timaı caiz olmayan bir hizmet deruhte e· veya tevkif müzekkeresi veya rüıvet, sah· yini halinde de hüküm aynidir. 
den, malların üzerinden mahkeme kararile tekarlık, sırkat, dolandırıcılık. emniyeti su- Her sene baıı Baro, ücretlerin aacar1 
tasarruf salahiyetinin ref' edilmesi, avukat· iiatimal, ve yalan yere ıahitli.k cürümlerin- ve azami haddini bildiren bir tarife ya
lık yapamıyacalc derecede bedeni veya ak- den dolayı son tahkikatın açılması kararı par. Bu tarifeyi Vekalet tasdik eder. 
li bir arızanın mevcudiyeti, medeni hakla. verilenlerin işten menedilmeleri mecbtırİ• Ücretsiz iı deruhtesi caizdir. Mahkeme 
rı istimalden menedilmiı olması, Türk va. dir. Bu karar tefhim veya tebliğ ile ba7- avukat ücretini takip olunan işin ehemmi· 
tandaılıiı hakkını kaybetmiş olması, mah- lar. Karara itiraz kararın icrasını durdur· yet ve mahiyetine ve sarfolunan meaiye 

keme veya disiplin meclisi kararile i~ten maz. 
0

göre takdir eder. Avukat müekkili tara
,veya meslekten çıkarılmış olması veya Haysiyet divanı temyiz mahkemesi bi- fından verilen veya onun namına aldığı 
meslekten isteyerek ayrılması gibi haller- rinci şefin başkanlığı altında temyiz ikinci emval ve nukudu ücret ve masrahn tedi
de, alakadarların ismi levhadan çıkarılır, reislerinden üç zat ile Barolar tarafından yesine kadar ve alacağı nisbetinde yedin· 
kaydin silinmesini mucip olan hallerin ze- namzet gösterilen üç avukattan ibarettir. de hapsedebilir. 
valini, müteakip avukat tekrar levhaya a- Bu avukatları Adliye Vekaleti seçer. Avukat ücretlerinde diğer alacaklılara 
lınır, yalnız kendi istekleriyle ayrılmıı 0 _ Haysiyet divanı disiplin davasını evrak nazaran rüchan hakkını haizdir. 
lanlar bir sene geçmeden tekrar levhaya üzerinde tetkik eder. lıten veya meslekten Meslek Sigortası 
giremezler. çıkarma meselelerinde re"aen duruşmaya ka Bir Baro levhasında kayıtlı olan her 

Cezai veya İnzibati bir karar netice- rar verebilir, haysiyet divanı nezdindl! ya· .avukat meslek sigortasına yazılmaia mec
ıinde mealekteıı çıkarılanlarla, ıeref ve pılan itirazlar üzerine verilen karar kat"idir. burdur. ( 
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ltalvanın Milletler Cemiyeti ile arası Tapuda mühim 

büsbütün açılıyor Bir sahtekarlık 
• (Bat taralı ı inci •a:rlamıado) Habeşi~tanı; ii'hakı karan 

•
1
1uetini idame etm~ir ve .icap .e- Romada yarın verilecek 

dene bunu senelerce ıdame ettirmeb • • • ..6amuuJ ) 
dir haJy. ·· .. b · · de h halde ~ ( BOf taralı 1 ancı HT• o 

• v ~nun ınn er Şehrin büyük bir kısmı yanmıı ve 
1Un eaecektir.)) F L • 1 .. rine yan-

"-- -- -• .. ecli ler soyulmuftur. aıı;at 111• uze 
• 'UCllel'U Smub da, z~ •.. U' • gın ve soygunculuk dunnufhlr. Ve 
~. ~r oldugunu soylemlf sefarethanelere muhafız kuvvetler sön-

e clemittır ki: . derilmiıtir. 
uTathik edilmekte olan zecri tedbır· Şüpheli bütün eıhaı takip edilmek-

le.. fİddetlendirilmezae her halde ida • tecfü. 
IDe olunmahdır. Eğer ltalya nıuvaffa· Mareşal Badoglio zabıta teıltilatı· 
lrıyetJerini hiç bir miniaya uğramadan nı tamamladıktan aonra adliye te,ki-
İltiamar edecek oluna dünya vahim bir litı ile meşgul olmuı n hu tqkİllb da 
lojz Dl'fıamda bulunacaktır·» tamamlamıştır. Her tarafa tayyareler-

Amerikanın karan le beyannameler atı1arak ltalyan kuv-
Vafİngton, 7 (A.A.) _ Buradaki vetlerinin Adisababayı İJ«al ettiii. .i

lahlarını bırakanlara bir ıey yapılmı· 
DlÜfa}ıitlerin mütaleaıma göre, Ame • lh 

_ 1_ yaca<n, bundan böyle halkın w ve 
rika fİmdiki" ıı'y---.,:_i bakip ettiği taa· •· ~uı relah içinde yaşayacaiı bildirilmiıtir. 
dirde İtalyanm Habefiatanda hüküm· Cenupta Vaziyet 
!'anlık hukukuna malik olmas1nı ta· Cenupta General Graziani' nin kuv-
nınıaıına imkin yoktur. Çünkü bu hi· vetleri yağmur yüzünden aon derece 
kİnıiyet, kuvvetle yapılmıt fütuhat e· müşkülatla hareket etmektedir. Grazia-
la&ına iıtinat edecektir. ni kuvvetleri 106 millik bir yolculuk· 

Romada bir mülakat tan sonra Viciga ve Harran itPl et-
Roma,, 7 (A.A.) _ franıız ~{ir~ mit ve Habeşlilere ait bir çok ailih ve 

Kont de Chambrun Habetistandaki mühimmat ele aeçirmiılerdir. 
Yaziyet hakkında dfut aktam Musolini Musoliniye N'apn 
ıL Bugün Sinyor Musolini ltatya kra· 
ue ıöriitmü..tür. r d Jı tarafından kabul olunmuş ve kendi. 

Habeşistan üç devlet arasm a sine «Harbiye nazın sıfatiyle tarihin 
payla,ılacak mı} en büyük müstemleke harbini bazırla-

londra, 7 (A.A.) - Vernon Bart)ett, makal yıp idare ettiği için» Savay nipnının 
•Nellr Cbronicle)) de yazdığl bir e· b · 'lm' · H b' büyük salip rüt eaı ven ııtır. ar •-
de dİJor ki: • we, bahriye ve hava kuvvetleri Sinyor 

•Kabine _.k:. ..... m kuvvetli b• lfl'UP' J -- Muıoliniyi tebrik etmitlerdir. 1906 da İnciltere, Fnnaa •• ltaıya ara· Faıist Dinm TopluuJOI' 
llnda aktectilmit olan muahede ..... da- Faşist Ali divanı cumartesi akpmı 
lreainde Habefiatanm ·~· ile paJ edil· toplanacak, bunu İtalyan kabinesinin 
IDeaİne taraftar bulunduiu anlafıbyor.» 1 d 
ı Sinyor Musolini' nin riyaıeti a tın a 
ngiltere hu"ku"metı' ne düAünüyor} ı rr ..,.wi yapacağı içtima takip edecek. veri e-

1..ondra, 7 (A.A.) - Resmi • cek kararlar Venezia ear&)'lnlft balko· 
lin kehun davranmasına rajmen Ha•as nundan llln edilecektir. 
a:...-~ . -..&.-L.:.: L::-uı. BritaaJaDm 
--.ın ............ ., ııNZ- Bu toplantılarda bUb ... Habeıis· 
~n~ ......... n.ete • __ --a._ •iizaWet •• 

._ur -, ~ Mil tanın mukadderatı hakkında kararlar 
'- a71n oa WrW• topı.necak olaa • 1 1 L--·la Yerileceii an aşı ıyor. letJer c~ ....,_ biltlD -- • 
hna ria:ret edee.ew ~· lnsllte- Cuetelerin Nepiyab 
te, aec:ri Wbirlerla bldınlmua ifind• ö. Sinyor Gayda busün Journal d'ta-

ı h · lia gazetesine yazdıiı bir makalede 1-
nayak ~tır. Yalnm, ngiltere iı· 
Lp, ,. ._ .. t.dbirlerin ortadan kalkma· talyanın Habeşistanı ilhak edeceiini, 
-· •• müatemleke oı....k kallaaac:aimı. 
-..u -- ' ' ..... .<r-L-a ... ....,.._ 
"11nnaınakta old~ -.:::ı-idir. Maal- bu 1&yede de ltalyanm milıtemleke ih-
1" 'ta L-•-- ..... ös~- • tiyacını tatmin ettikten bqka Habeı ..a .._.. Yeaine ----1- __ _.._ Cemi-

. - ~ ballom da himaye edeceiini anlatıyor. 
~~IDİn Ye lnıiliz prestijnin nıuhafuul Gazete Habeşistana ıevkolunan uker 
lçm kabul edilecek olan mu1 meselesidir. nd ve ameleden çojunun Habefiata a 

«Adiyö Bay Eden f •• » yerleşeceklerini ve araziyi ekmeie baş· 
londra, 7 (A.A.) _ ltçi DeJli He· layacaklanna. bu mretle lillh kullanan 

ta)d lazeteai, Avam ~ dünldl kuvvetlerin bundan 10nra sapan kulla-
•Gaakerelerı' mun·· ..... L.-&:..Je .... ..1:-1 Bay · · ki · · I:' • _.._.7 ... ~ narak imar faaliyetine eırıteee ennı 
-=-aen» baflıiı altmda - 1-- eö11iifor: ı--• anlatıyor. 

•B. Eden'• ümit bailamlt oı..Jar, kea- İtalya matbuatı zecri tedbirlerin 
diainin dün.kii nutkunu ...... sö:derİlle ;. akıbeti hakkında likayt bir tavır takı-
laanınıy....ır, IOma da bir in"kilarla okura· ltalyanın bu tedbirlerle allka• 
~ ~~ . 
-lardır.» d olmadığını, yalnız bunlann tatbı-ar . l . 

ltalya ve Cenevre ki müddetince İtalyanın Avrup~ lf ~n· 

d 
Roma, 7 (A.A.) - Havas ajaalm- ne karp menfi bir vaziyet • acagını 

an: 
yazıyor. 

SİJaai mahafil, ftalyanm t 1 mayuta Haltet imparatora Anupaya Gidecek 
C:-.,...,.e ınanM.ular padereceiiai. an- Londra 7 (AA.) - Neeüsü ta,ı· 
e..k '- marahhulann Milletler CemiYetİ yan Enter Pray• kruvazörü, bu 1abah 
ile Halaef meselesini miuk_.. etnüJectık· Siiven" e eeldiii zaman semiye kim.e-
leriai, çinkü bu mesele için münıküa olaa nin ırfrmdine müsaade eHilmemiıtir. 
)edne laaJ suretinin Habetiatanm aadece Negüs. yarın Hayfadan Kudüse vara-
~ ibaret oldujunu beyan etmek· caktır. Muvasaletinde hiç bir merasim 
ledirıer. yapılmıyacaiı bildiriliyor. f ngiliz fev• 

Arnavutluk İtalya zaferine sevinmiş kalade komi.eri fimdi teftiı seyaha
tinde olduiu için Negüsün muvasale-

ROIDa, 7 (A.A.) - .Arnavutluk ba!· tinde hazır bulunamıyacakhr. Negüsün 
"'ekili M--•=-=-e ··o·nd-o. olduiu bır .. k ld Jet •.nnra __........, • ÇO•-.... Kudüste bir kaç gun a 1 an .,,..., 
lelaraın.mede Adisababa'nın ltalyanlar Avrupaya eideceii anlaşı~ıyor .. 
t.r-'ından itsaJi haberinin Arnavutluk hal· -· _ _::-._._ old·.ı..· sevince samimi su. 
ltınd . • . ik bil bir den du7u-- _ .. 

a Ye milletinde tavaifi cayr a tt • tirak etmekte ve bu parlak muw· 
&e'Yinç ayandlmllf oldujunu yazmaktadır. ref . e ~ diplomatik bir muvaffakiyet}e le· 

.a. - - • h':ı_ A ti İtalyan erıye m _ _.:_ 
~vut milleli ve uaame • .. tmesini temenni eyleınektıauu. 

"'illetinin istihkak kasanmıt olduiu za(er· tevvuç e 

..._ . . k 1 • d yapılan tahkikat 
Sıgorta şır et enn C: . d 300 kadar da müessis hilse •enedi 

(Baı taralı 1 inci .aylamı~a) ncın e, 
Yapılan tetkikat neticesinde Türkiye mevcuttur. ıon bilançosunda 

1.. • Türkiye Millinin 
•vıillinin vaziyetinin zannedildiğinden faz- il 17,53'4 lira banka· 
ı. mevcut eibi göster en 

bozuk olduğu meydana çıkmıştır. 
F 929 d l da bulunamamııtır. 

önika'e sigortalı olanlardan an a;,., 580 liralık esham da, fönikain para .. et 
evvelkilerin sigorta bedellerinin yüzde n aksiyon1arıdır. İhtiyat faslında gos. 
60 - 70 nin, hu seneden sonrakilerin sigor• me;.e 66 889 lira ise müfliı Föniks tir· 
ta bedellerinin yüzde 100 zünün tediye e- kten. e~ 1_ ' lannd• bulunduiu için bittabi 
d 'l b · b t etının ıı;asa 1 cceği umulmaktadır. Fakat u nıs e 
T k mevcut sayılamaz. . . . .. 

ürltiye Milli için mevzuubahıolamıyaca • 
91665 

lira tutan primlerın tahsılı mum· 
tır. Çünkü bu sigortanın vaziyeti Föniksten k" değildir. Çünkü tatili faaliyet eden 
çok daha fenadır. fİ::etin tahsilatına devamına imkan yok

Türkiye Milli sigorta şirketinin itibari 
eermayesi 176 bin liradır. 

Bu paranın 106 bin lirası. beheri yirmi 
lira kıymetinde 8800 hisle ile tahsil edil
miştir. 

Bu Yekunun 6600 zü Fönikle, ve müte
Lakisi Türklere aittir. Türklerde bunun ha· 

tur. 
Bugünkü halde, Türkiye Milli sigorta 

şirketinin yalnız bir binası vardır. 

125 hin lira kıymetinde gösterilen hu 

bina da ancak 80 bin lira tutmaktachr. 
Müşterılerin .f70,903 lirayı bulan nıat-

Sanyan isminde biri icranın 
mührünü taklit etti 

Sabıkalı emlak dolandıncılarından 
Sarıyan yeni bir sahtekarlık ıuçiyle ü
çüncü istintak dairesi tarafından tev
kif edilmiştir. 

Sarıyanın timdiye kadar yaptığı 
dolandırıcılıldar hakkında adliyede 30 
dosyası vardır. Bu adam her nasılsa 
bir kolayını buluyor ve kendini kurta· 
rıyordu. 

Sarıyanın bu seferki tevkifine sebep 
icra dairesinin mührünü taklit etmeai • 
dir. 

Sarıyan kard~inin bir gayri menkul 
malını satarken tapuda bu malın kay
dında haczedilmi~ olduğunu görmÜf -
tür. Bu sebeple mal satılamamıştır. 

Bunun üzerine Sarıyan icra dairesi
nin mührünü taklit ederek tapuya hac
zin fekedildiğine dair bir tezkere yaz
mış, bu suretle tapudaki haciz kaydini 
sildirerek malın satılmasını temin et
miştir. 

Bu İf bir müddet sonra meydana 
çıkmış ve Sarıyan da dün tevkif edil -
miştir. 

Üç gün içinde 12,000 
kilometre 

(Bat taralı l inci ıaylamızda) 

seferini muvaffakıyetle tamamlamıf" 
tır. Madam Mollison Londranın tay
yare karargahı olan Kroyden ile Kap 
,ehri arasındaki mesafeyi 8 sün G sa
at ve 25 dakikada ltat'etmif, ve bu ıu
retle şimdiye kadar teıiı edilmif olan 
rekorları kırmwtır. Geçenlerde T ommy 
Rose bu mesafe üzerindeki rekoru kır-
mıştı. 

Madam Molliaon timdi bu yeni re
korunu 11 saat 9 dakika farkla kırma· 
ğa muvaffak olmuftur. 

Binbaşı T ommy Rose badilleden 

haberdar olunca: 
«Madam Amy gibi cesur bir tay -

yarecinin beni pçmeei. 'ft rekorumu 
kırması yüzünden derin bir haz duyu· 

yorum» demi~ir. 
Londra ile Kap arasındaki mesafe 

6700 mil (on iki bin kilometre) den 

fazladır. 
Madam Mollison yolda bir kaç ye-

~-··· 
d ......... _ "PERLODENT,. diş macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira aiıızın bllcOmle ••raitl sıhhiyesinl 
haiz olan bu macun dlflerl çQrQmekten 
korur. di• etlerini kuvvetle"dlrir. nefesi 
serinletir Yfl insanın gGrOnQf efesini 
artırır. 

-·-"""'4 ue ~ • P&llLOPENT·~ ~ ~~« 1.... 
~~~~~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
72,000 Kilo 
57,000 )) 

13,000 )) 
1,500 )) 

muhtelif eb' adda 1 inci hamur kiiıt./ 
)) )) il )) )) )) 

570 X 820 eb'admda kolala kate kijldı 
70 X 100 » Penbe Roza fit kijldı. 

1 ,500 )) )) )) Beyaz cilalı kağıt. 

Kırmızı aellüloz kiiıL 8,000 )) 63 x 95 » 

-

2,200 Adet ince zamkb bobin. 
Şartname ve n(imuneleri mucibince JUkarıck cinı •• miktarlari 

yazılı kijıtlar pazarlıkla atm alınacaktır. Vermek iıtiyenlerin nümu· 

ne ve prtnameleri ı&mek iaere her sün ve pazarlık için d• 25/V /9'J8 
Pazarteai günü aaat 14 de% 7,5 güvenme paralarile Kabataıta levazam 

ve mübayaat ıubeıindeki alım komiayonuna müracaatlan. «2412,,, 
re konmuıp, fakat Sahrayıkebiri geçe • 
rek yolu kısaltmıf ve bu sayede reko- Balkan Antantı Bir Türk dünya güreş 
ru kırmağa muvaffak olmuştur. (BOf taralı l ~~i .aylanuma) şampiyonu oldu 

Şimdiye kadar bir kaç rekor kıran olmaınaldlıd~Y~.;:;:.., ı.-;::d •• (Bat taralı l ind 1#17'amız.da) 
Madam Mollison lngilterenin en çok Sunotru ad 1 Jem re en unvanını verdikleri mqhur Kara AU 

.• . '--d ' ·1 uaaında • iltifade edeceklerdir. ld 
1evdıgı 1U1 ın tayyarecı er. I Metaluu, Ballcan devletlerini mubte- o uğunu tahmin ediyoruz. 
dır Kendisi daha evvel bilhasaa n • _ _ ı ı-'-lik 1 L--· -~-L..- • • • ...ı Elizizli Ali Hasan • . 1 eeferini tek hafı· - ca e ere __ ,. mu,_..._ .çm UJ' 
giltre • Avustura ya büyük .c>hret " nel tedbirler kararlatbrdıiını kaydet. İzmir, 7 (Hususi muhabirimiz • 
na yapmlf ve 0 zmnan miftir. den) - Ajansın Amerikada Shikat'i 
kazanmı.ıı. k M tr Batbakan, bu tedbirlerin mahiJetini yenerek dünya fapmiyonu olduğunu 

Madam Amynin ';aaı 0 ~son hildinnemit •e fakat Balku Paktnua te- bildirdiği Türk gür~iai Ali Baba 
da en m~ur tayyarec er arasın 8 clafüi olup tecavüzi olmadıiau söylemiftir. hakkında Dinarlı Mehmet pehlivan 
dır. Yunanistanın Balkan Harici bana şu malumatı vermiftir: 

Madam Molliaon Kapa varır var • Taahhütleri - Dünya fBmpiyonluğunu kaza· 
maz radyo ile Londra halkına intiba- Atina, 7 (Hususi) - Balkan kon· nan ve C<Ali Baba» namiy)e tanılan 
Jannı anlatmıf, ezcümle <tKapa var • MJİ reİIİ Tevfik Rütt11 .An.la Yanan Türk güreşçisi Elazizli Ali Hasandır. 
dım. Halkın cotfkun ~eza~ü~leriyle •tbakanı general Metabu arasında Kendisi yüksek bir güre,çidir. 2f) yıl-
karsıleştım. Mes'udum» e~ıştır. YUJMDiat•nm Balbn harici taahhütle- danbcri Amerikadadır. 

A de 111 i i k t i d a r 
Bel .1.!e'·~ek IİJ!İ 
D e r 111 ;;, /1 .s ı z l ı k 
vücut ı·e dJ111tı.{(ı 11 
yorgunıu~unda 

SEKSCILİN 

pek müessir ve emin bir ilaçtır 
Kutu~u 200 Kuruş 

BEŞİR KEMAL MAHMUD CE'!AO 
i:.CZAS E SI ::,.!~""' - ' 

rine dair olan mektuplan teati edihnit· 

tir. Konseyde Arnavutluk ile olan Maaş vermeyen azhk mektepleri 
hudutlar Balkan hududu olarak kabul Son aylar içinde yabancı ve azlık 
eclilmA .ittir. H mekteplerinden bazıları muallimlere 

tina, 7 ( uıusi) - Bütün Yu • ı kl d'k1 · · · " f · l · da Belgrattak" B ikan ayı arını verme ı en ıçın mu ettış er 
~~~tanlı . l 

1
h kak d kame- tahkikata başlamışlardır. Tahkikat ne-

'unn::n a nan nelıce er a ın a mem- · · d ı· · ı · f 1 · izhar edilm kted' n-.L-L lıcesın e ma ı vazıyet en ene o an 
nunıyet e ır. ~an ve muallimlere maaşlannı veremiyc .. 
Metakaaaa Selinik ve Atinada hara • k · tt bulunan yabancı ve az • retli . "kbal • • al alet ce vazıye e 

ııb .. meruunı J•P ":_C ır. Jık mekteplerine önümüzdeki ders yı· 
Turk - Yunan dostlugu lmda tedrisat yaptırılmıyacaktır. 

Çaldariı beyanatında Ballcan dev - O . . l"I • t lk"kl · 
letleri arasındaki sıkı tetftki mesaiye mversıte 1 erm e 1 erı 
ifaret ehnİf ve Türk • Yunan samimi Önümüzdeki cumartesi günü Ünı• 

do.tluğunun sulh için en zaruri bir ih· versite tarih, coğrafya şubesi ta lebeleri 

lubatı, bu binanın satışından gelecek pa- tiyaç olduğunu aöylemittir, profesörleriyle birlikte P•hahçe alkol 

radan, ve Milli reasüranstaki ihtiyat akçe· Rumen gazetelerinin mütaleaları ve cam fabrikasını gezeceklerdir. 
sinden ödenecektir. Bu da bu matlubaıın Bükrq, 7 (A.A.) _ Rador ajansı Bundan sonra Beykoz aırtlanna çık& 
d .. tt birinden fazlasını kar~ılayamıya· bild' • caklar ve ilmi tetkiklerde bulunacak , or e ırıyor: 

caktır. Bütün Romanya matbuatı, Bel- lardır · 
Assikürasyone Jeneral kumpanyasının, 1k ·· k 1 • · Tramvay tar"ıfes"ı 

• L • • tf" .. .. gratta Ba an antantı muza ere erının 
Türkiye Milli sigorta flr&etının por oyunu • . . .. 

.. .. ı ktedir ehemmıyetını kaydetmekte ve dun 
devralacagı soy enme . d'l bt••• .. ek ba 

F k aph~ımız tahkikattan anladığı- nqre ı en te ıgı, mu,ter rı' ve 
a at y ., ll ktif · · d mıza göre, 0 kumpanya, Türkiye Milli si- ko e emnıyet eserme evam et • 

gorta şirketinin sade bir ıenedenberi ai. meğe karar vermif olan Balkan mia • 
gortah olan miitterilerini devralmak arzu· tefiklerinin teaanüdüne parlak bir delil 
sundadır. olarak teliklri etmektedir. 

Tramvay tarife komisyonu d ün mu

tat toplantısını yapmış ve şimdiki ta • 

rif:~i ip.k:'. ~~I"?~ş~ir._ ·--· . ·- --
bo.1 Poata ı. a,baaa.• 

~eınyal Mudurü. Sela ~" p 

Sahıpien: A. Ekrem. S. llMaP. H. J..üdi 
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Hastalık ölüm ve pislik geti- :- ERMİN 

ren fareleri öldürünüz 1 Nasırların dermanıdır! 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçüK her nevi Fareleri, 
Sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. fareler kokmaz 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlannı yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir 
gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 

40 kuruştur. Hasan Deposu: IST ANBUL, BEYOGLU, ANKARA. 

Sıhhat ve güzellik 
sağlam ve güzel 

dişlere 

Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLiN 
ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
B•zan en Uatad doktorlar1n blle aebeb 
ve menteinl bulam•dıklar1 bir hastahlın, 
dlf iltihabından Heri geldill pek çok 
tecrUbelerle •nlatllmıtt1r. 

GUnde iki defa dişlerinizi fırçahyarak ve daima 

kullanarak dişlerinizi ko1uyabilirsiniz 

Kömür Nakliyesi Münakasası 
Kütahya Keramik Fabrikasından: 

Tavşanlı kazasının Gürağaç köyü civarındaki Linit madeni 
ocaklanndan takriben 16 kilometre mesafedeki Tav şanlı istasyonuna 
Mayıs 1936 Şubat 1937 zarfında nakledilecek 12.000 • 16.000 ton 
kömürün nakliye iti pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 
1 - Şartname ve Mukavelename eaaslannı öğrenmek için fabri-

kamıza müracaat edilmelidir. . · 
2 - Münakasaya girecek taliplerin teklif edecekleri bedelin % 7,5 u 

nisbetinde teminat mektubunu pazarlığın icrasından evvel 
fabrikamıza tevdi etmelidirler. -

3 - Pazarlık 15 Mayı.s 1936 Cuma giiırii aat 15 de fabrika
mızda yapılacakhr. 

Şirketi Hayriyeden : 
Boğaziçinin Anadolu ve Rumeli ci
hetlerinde sayfiye tedarik etmek 

isteyen muhterem halkımızın 
nazarı dikkatine : 

Şirketce bu sene Boğazın gerek Anadolu ve gerek Rumeli cihetle
rindeki köylerinde kiraya verilecek yalı, köık ve evlerin büyük
lüğünü ve küçüklüğünü adres ve fiyatlarını gösterir muntazam 
bir bro§Ür baatırılmııtır. Her iıkeledeki ıirket memurları arzu 
edenlere bunlardan meccanen takdim edecek ve talep edilen 
teıhilitı da göıterecektir. 

GRIPIN 
Giren yere, grip, nezle, baş 

ve diş ağrıları girmez 

GRiPiN 

Soğuk algmhğmdan mus
tarib bir aileyi ihyakar 

tesirile iyileştirmiştir 

• • 

Daima yammzda bulunursa 
kendinizi gripe, soğuk al
gmhgma, nezleye karşı 

sigorta etmiş olursunuz , ______________ _, 

En "noş meyvıı usareıerııe nazır
lanınıştır. Hazmi kolaylaştırır. 

lnkılmzı izale eder. 
Kanı temizJiyerek vücuda tazelik 
ve canlılık bıthşeder. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul _______ , 
,.. Klrahk Apartıman 

İstanbul belediyesi karşısında, 
Kayıp: - Evkaftan almakta olduğu- k 1 l kal "f 

ı ~~ Cltd ve zUhrevlye mü emme manzara ı, orı er 
muz muhtacin maaşına ait tatbik mühür- k l "6 d l 

llustıılıkları nıUtehııs~ısı ve sıca su u, ,, o a ı apar-
lerimizi kaybettik. Yenilerini alacaiımız- Dr. Ç İ p R U T tıman kiralıktır. Piyerloti cad-
Cfan hükümleri yoktur. 

Beyotlu, Rua ııefarethaneai aıruında Po.ta desinde numara (1) e müracaat. 
Şehremininde Tath kuyu caddesinde molı:atı lı:Öte•inde Meymenet apartımanı. , 

' 38 numarada Hiirmüs ft Ekrem (623) I Teleloıa : 43353 .__ ... ., ~------------

-- ----

insanların ayaklanna adeta çivi 
gibi batan nasırlar; ancak 

DERMİN 
kullanll•rak lz•I• edlleblllr. 
DERMIN naa1rl•rt hiç zah· 
metsiz yumu9at1r, gev9atlr, 
köklle beraber çıkar1r. 

DERMİN nasırı darmadağın eder! 

AGIZLIKLAR ÜZERİNDE 

C:a=-
Dr. APOSTEL'in imzasına dikkat 

Dikkat - Ağızlıklar kutu içinde va 6 taşla beraber satılır. Umumt deposu: 
Sultanhamam kebapçı karşısında Sahibinin sesi. Anadoludan arzu edenler 
İstanbul posta kutusu 180 adresine yazdıklannda sipariş posta ile tediyell 
olHrak derhal gönderilir. 

Ankara: Ali Tümen, tntoncü Taş han - İzmir: Necip Sadık Balcılar 166 -
Eskişehir: Şifa eczanesi - Bursa: Nureddin Neşet Uzunçarşı - Samsun: Saatci 
Avni Peker - Aydın: Gramofoncu Ispartalı Mehmet - Trabzon Gramofoncu 
Hakkı kunduracılar - Malatya: İbrahim Işık Lion çikolatası - Denizli: Tatar 
zade Mustafa tuhafiyeci - Sıvas: Saatçi ŞOkrü - ElA.ziz: Gramofoncu Cevad 
Haydar - Mersin: Konya Pazarı Hnseyfn HOsnn - Adana: Hacı Halil Yağcaml 
civarı - Nazilli: Hırdavatçı Nedim Yıldırım. 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SIYATiK 

Sinirden ileri gelen ağnlan ve 
diğer soğuk algınlıklanndan 
ileri gelen şiddetli ağrılan 
TESKiN ve izale eder. 

Her eczanede11 

ara yum. 

KiNOPRiN kaıeleri HERYERoE1i"'uRuş 
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