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: Konferans pazartesiye talik edildi 
- Fransa Hükômeti Akdeniz anlaşmasını 

3 - İngiltere, donanmasını Akdenizden çekmige karar verdi! 
bozdu 

Montröde konferansın birrff8nsid8--Tüfk- İtalyanın bütün talepleri 
safhası daha bitti esirleri mi var? yerine getirildi! 

lngiliz projesinin tetkiki ikmal, 26 
maddeden 25 i talik edildi 

Dünkü müzakereler esnasında Rumen Dış Bakanı 
lngiltereyi iki türlü siyaset kullanmakla 

itham etti ve Romanyaya döndü 

Rumen Dış Bakanı M.:Titülesko Dış Bakanımızla beraber 
Montro palasta yemek yerlerkeoi 

Londra, 9 (Hususi) - Boğazlar konferansı bugün lngiliz projesinin 
kıraatini tamamlamasile mesaisinin bir safhasını daha bitirmiştir. 

Konferansın yeni safhası gelecek pazartesi günü başlayacaktır. 
!!" etkik ve tahrir komitesi bu müddet zarfında aradaki ihtilaflari hal ilo 

meşgul olacaktır. 

Dünkü müzakereler 
Montrö, 9 (Sureti mahsusada giden arkadaşimizClan) - Bugiln liön • 

feransta en çok münakaşa edilen madde İngiliz projesinin 23 üncü maddest 
oldu. Maddenin aslı şudur: 

« ~3 --:- İşbu mukavelenamenin hiçbir hükmü gerek Türkiye ve gerek (il. 
fer bı.r akıt taraf için Cemiyeti Akvam misakından mütevellit hak ve mii
ellefıyetlere halel iras etmiyecektir.» 

lngilizlerin kabul etmedikleri bir Sovyet teklifi 
fı Ru_s ... murahhasları bu maddeyi kabul etmekle beraber genişletme1' ve bir 
, kra .ılave etmek istediler. Sovyetler Birliği projedeki 1, 5, 9, ve 16 ncı mad~ 

.Clelerın mütecaviz bir devlete karşı alınacak tedbirleri tahdit edecek, yahut 

t~cavüze uğray~n devlete yardım için harp gemilerinin Boğazlardan geçişi
lll~ me~edecek hır tarzda tefsir edilmesini istemektedirler. İngiliz murahhas 
lleyetı konferansın akşam toplantısında Sovyet teklifine muhalefet etmiştir. 

Romanyamn itirazı 
'..:! Bdu ~~dde müzakere ~rken Romanya başmurahhası Titülesko kori • 
uor a ıdı Tt .. I k d h . . . 
\ _ in i . ı u e~ .0 ~r a!. ıç~rı gırerek: . .. . 

. g lız teklıfı azız T urkıyenin bize yardım etmesıne manı olur!. 

Tıtülesko lngiltereyi tenkit ediyor 
.: Demişl ve sonra lngiltereyi Cenevrerede =akavi paktlara, Montröde 
&Se savaş ara mü:zah t •w. l ah . l . . 

M h 1. ere ett 1 gınden do ayı t tıe ey emıştır. 
L e ki ud"ktel ıf murahhas heyetleri Sovyetteklifini incelemek istemiş ve talimat 
~e e ı e · · ·· ı · rını soy emış oldukları için bumadde talik olunmuştur. 

Romanya Başmurahhası hareket etti 
b ~omanya başmurahhası Titülesko Bükreşe dönmek üzere hareket etmiş 
ı:: u unuyor. Titülesko giderken: «haftaya gelirim» demiştir. 

26 Maddeden 25 i talik edildi 
.. Jngiliz Projesinin bütün maddeleri-:k°u7mu~ bulunuyor. Projenin, bir tanesi 

rnustesna bütün maddeler talik edilmi§tir. 
Proı· e •· ' d w d k k .. uzerın e aşagı a i no tai nazar farkları belirmiştir. 
Karadenizde Alman cep kruvazorleri sisteminde gemiler görmemek için, Sov • 

)'etlerin Karadenize yalnız hafif gemiler .,_.Q:İrmesine müsaade edilmesi hakkındaki 

Fas çiftliklerinde 
100 Türk çocuğu 
hala esaret hayatı 

yaşıyorlarmış 
----- ~ .. * -----Mütarekeden 18 sene sonra gö--

rülen bu inanılmıyacak hal yalnız 
dünyaya hürriyyet piştarlığı yap
mış bir memleketin değil, bütün 
b~eriyetin yüzünü kızartsa yeridir 

Dün Bnlıkesire tabi Sındırgı kazası pos· 
ta ve telgraf müdürü Ahmet Rifattan bir 
mektup aldık. Çok şayanı dikkat olan bu 
mektubu teessilr ve hayretle okuduk. Mek· 
tupta mevzuubahs edilen ve karilerimizin 
de ayni teessür ve hayretle karşılamaları 
muhakkak olan mesele 100 den fazla va • 
tandaşımızın hayat ve hürriyetine taalluk 
etmektedir. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Habsburglar 
tahta dönerlerse •• 
Fransa Yugoslavganın 
gardım talebine "hayır,, 

cevabını flermlı 

Avusturya ile Almanyanın 
anlaıbklan bildiriliyor 

~vuaturya baıvekili Amanyanın Viyana 
Şuın.ig elçili Fon Papen 

Londra, 9 (Hususi) - Buradaki ga
zetelerin neşriyatına göre Habsburgla
rın Avusturyaya dönmek üzere olduk
lara hakkındaki şayialardan endişele -

(Devamı 8 inci sayfada) 

Kadın salan 
Köy muhtarı 
Kadının kocası köye 
dönünce vaziyeti öğrendi 

ve muhtarı öldürdü 

İngiliz - İtalyan 
dostluğuna artık 
mani kalmamış ! 
lngiltere donanmasını 
çekerken ita/yanın da 

Libyadaki kuvvetlerini 
geri almasını bekliyormu:a 

Fransa karannı İngiltere 
Ve ftalyaya bildirdi İngiliz Bahriye NazU'I Sir Samuel Hoare 

Londra 9 - İngiltere, Fransa, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında 
bu senenin ilk aylarında Akdenizde karşılıklı yardım teminatı verilmiı. bütün 
bu devletler İtalyaya karşı zecri tedbirlerin tatbik yüzünden bir taarruza uğradıklan 
takdirde birbirlerine yardımı karar)aştır mışlnrdı. 

Son asamble içtimaında Jngiltere dıı bakanı Mister Eden hükumetinin zecri 
tedbirlerin ilgasına karat vermekle beraber bu teminatın Akdenizde tam bir istik
rar husıl oluncıya kadar devamını istediğini bildirmişti. Bugün Akdeniz vaziyetini 
alakadar eden iki mühim haborle karşılaşıyoruz. 

Birine· • İniilterenin Akdeniz.deki ,kuvvetlerini geri çekmiye karar vermesi, ikin· 
ciai ise Fransanın karıılıklı yardım teminatını artık hükümsüz saydığını bildirme
sidir. 

Akdenizden çekilecek lngiliz gemileri 
İngiltere hükumeti Akdenizdeld kuvvetlerini normal miktara indirmeğe 

JCarar verm,işti. Halihazırda Cebelüttankta bulunanve ana vatan filosuna mensup 
olan kuvvetler İngiltereye, Uzak Şark fil osuna ait kısım Uzak Şarka dönecektir. 

Bununla beraber İngilterenin Akdeniz deki kuvvetleri takvive edilecek ve daima 
arttırılacaktır. . 

lngiliz ltalyan dostluğuna doğru mu? 
İngiliz ana vatan donanmasının Akde nizden geri alınması, lngiliz - ltalyan 

dostluğunun yeniden canlanması manasında sayılıyor. Bununla beraber İngiliz 
donanmasının Ak.denizde bulunmasının Habeşistanı ıistilaya mani olamamasının 
c:loğurduğu fecaat ta gizlenememektedir. Siyasi mahafil son hadiselerin fevkalii.de 

mühim sevkülceyt ve siyasi akialeri olabileceğini beyan etmektedirler. Filvaki bq 
hadiseler İtalyan deniz tayyareleri ile tahtelbahirlerinin yalnız düşmanın ltaJyan 
sahillerine yaklaşmasına mani olmakla kal mıyarak Akdenizin şarkı ile garbı arasın1 
daki münakalab kesmek, torpil tarlaları vücuda getirmek ve Sicilya ile Pontelleria J 

(Devama 7 inci aayfada) 

Kağıt fabrikasındaki facia 
Hadise mütehassıs geçinen bir Almanın dikkatsizliği 
yüzünden olmuş, 65 kuruş gündeliği ile· kalabalık 

bir aile besliyen bir genç parçalanmışhr 
lzmit (Hususi) -

Kuğıt ve karton fab • 

rikasındaki facia bü • 
tün lzmitte çok derjn 

teessürler yapmış • 

tır. Hadise şöyle ol • 
muştur: 

Kağıt ve karton 
fabrikasında 600 z~ 
yakın işçi çalışmakta • 

dır. Bu işçiler, yaban • 
cı memleketlerden ge• 
tirilmiş usta işçi vı 

mütehassıslnnn neza • 

reli altında, kısım kı • Sivas (Hususi) - Seyidler köyünde bir 
cinayet olmu§, Osman adlı birisi kendi ka- sım, çalışmaktadırlar. 
rısını baokasına satan köy muhtarı Kadi • İçlerinde henüz eh· 
ri tabanca ile vurup öldürmüştür. liyetli ve mütehassıs 
' Hadise §Öyle olmuıtur: işçiler yok gibidir, 

Bu köy halkı başka yerlere giderek ça· Bunlar her kısımda, Faciaya aahne olan Yer, 

<9nditeai. (D 7 · • f d ) 
evamı ancı say a a ""' · : >··.j 

lıştıkları için köy halkından Osman da baı· yapacakları işi mutlak surette, usta İtçi ·ı miı olduğundan, y.eni bir te~_like ~~km~sın 
ka yerde ekmeğini kazanmak ve 1,ir mi.k· ,!erin nezareti altında yapmıya mecburdur• diye son derece dıkkat ve ıtına goıtenl '! 

~ (Devamı 7 inci sayfada) lar. Fabrika §imdiye kadar 4 kurban ver· (Devamı 8 inci sayfada) 
t "'"ı 



2 Sayfa 
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H r D 

Cenevre kararı 

-----Yazan: Falih Rıfkı Atny -

K uvvetli bir devlet tarafından kü -

çük bu devletin toprakları istilaya 
uğramak, hürriyetler mahvolmak, laçl:ır 

düşmek tarihte misli göıülmiyen hadise -
lerden değildir. Bilakis biz tarihte misli gö
:rülmiyen bir bidisc bekliyorduk: Kuvvet
liye karşı bütün milletler birl~erek. haklı 
ve mazllım olanı kurtaracaklardı. Milletler 
Cemiyeti bu maksad için kurulmustur. Fa· 
kat ne Mançuri"dc Japonya"ya kar ne de 
Habeşistanda İtalyaya karşı muvaffak ol
muştur. Arada bir fark varsa, Mançuri isti
lasında zecri tedbirlerin dahi tatbik. edil
memiş olmasmdadır. 

Harbi kaybeden bir imparator, bir kaçı 
)istesna, bütün dünya milletlerinin top
lanmış olduğu bir salonda kürsüye çıka

rak kendi halkının hürriyet ve hak davnsı
m müdafaa etti. ~.siz olan bu hicliıscdir. 
Keza. muayyrn bir devletin menfaati he
sabına olmıyarak, fimdiye kadar, Habe -
ıistan kadar biç bir mazliı.m, hak namı na 
bu kadar müdafaa olunmamı§tır. 

Vak"anın maıiddülere benzer tarafı şu
dur: Bir devlet, zayıf bulduğu ba§ka bir 
devletin topraklanın almak ister. Orada 
menfaatleri olanlarla uyu~ak veya hepsi· 
ne meydan okuyarak. kara ve deniz ordu
lanm seferber eder ve fütuhatta bulunur. 
İtalya Habcfistan'a karp 1913 de böyle 
hareket edecekti. Eğer onun Afrikada yer
IC§mesiıulen İngiltere memnun değilse. ya 
hazırlığı tamamdır. harbe kanşacaktı ve
ya, bugün olduğu gibi. tamam değildir, 

müsamaha edecekti. Halbuki şimdi Habe -
ıistanın şu veya bu bayrak altında bulun
ması ile hiç alakaM olmıyan devletler dahi 
zecri tedbirlere, yani sulhu bozana ceza 
vermek hareketine iştirak etmişlerdir. 

Denecek ki eğer Milletler Cemiyeti ol
masaydı Negüs ltalyanlarla pazarlık ede· 
rek topraklarının veya hukukunun bir kıs
mını kurtarabilirdi. Aduva zaferi ile biten 
mücadelede böyle olmamıştır. Sonra, ltnl
ya' nın bütün Hahcşistnnı bu kadar çabuk 
istila etmek kudretini kendinde gördüğü 
zaman, işini yarım halletmesine biç sebeb 
yoktu. Eğer kala kala Negüs' e Fas sultan • 
lığı ~öi bir maaş ve makam kalacak idi ise, 
böyle bir vaziyeti kabul etmenin gayeai o
lan geçim karşılığı servet olarak Negüs"te 
vardır; nihayet kartmm altında da Habe
tiıtan İmparatoru sıfatı bulunacaktır. 

Zamanımızın lehine olanlan kayde
delim: Milletler Cemiyetinin muvaffak ol
masına. eski tabir Üe, ramak kalmıştır. 

Eğer Habeşistan biraz daha medeni ve 
kuvvetli olsaydı. eğer zecri tedbirlere bir 
iki kalem daha ilave olunsaydı, tarih hak
kında bir emsalsizlik kaydedecekti.. 

Milletler Cemiyeti fikri, milyonlarca in
anın boğazlanması Üc neticelenen büyük 
harp faciasının aksülameli olarak doğmuş
tur. Milletler Cemiyetinin eksiklerini tn -
mamlıyarak, onu gerçekten banşı müda
faa etmeie lı:udtetli bir müessese haline 
koymak için Habeşistan dersinden iatifode 
olunursa, gene bir şeydir. 

Şimdilik her . devlet. milli müdafaasını 
tamamlamalıdır. Çünkü henüz milletlerin 
hürriyet ve hakkını koruyacak ba;ıka mü

essir bir vasıta yoktur. Ondan sonra bn -
nşçı devletler birl~rek, taarruzu imkan
•ız ve silahsızlanmayı mümkün kılmak için 
ellerinden geleni yapmağa teşebbii5 et -
melidirler. .................................. _____ ... ._...... .. _ ... 
Avrupalılar sekiz asır avvel 
Habe,ıerl nasıl tanıyorlardı? 

Souviznz'de bir manastr varmı~. O
rada bir eser bulunmuş. Bu eser sekiz 

---====:::--_.:_--==.~--=--..::=::::--=--==::=:--=.-:_--::----- - - -_ - - - ---- -- - - --- ------------- --

Resimli Makale 
etrafındakiler bir panik içine d* 

tüğü ve bunun sebebini senden bildikleri 
ıamım. 

Eğer sen kafanı dik tutabilir ve itida • 
lini kaybetmezsen, 

Eğer herkes sana aüvenmezken sen ken
dine güvenebilir, 

Ve onların süvenmemesini de haklı sö· 
re bilirsen, 

Eğer beklemesini bilir ve beklemeğe de 
yorulmazsan, 

Veya hakkında yalan söylenir de sen 
yalanla İf sörmasen, 

Yahut nefret edilip te kendini nefrete 
kaptırmazsan, 

Bütün bunlarla beraber ne çok iyi, ne 
de çok akıllı göriiıımezsen, 

Eğer bıhayyül edebilir n hayallerine t
sir olmazsan, 

Eğer düıünebilip te dlif üncelerini gaye 
edinmezsen, 

Eğer zafer ve roağlllbiy~le karıdaıır ve 
bu iki hokkabaza ayni suretle muamele e
debilirsen, 

Eğer ağzmdan çıkan bir hakikatin ba
zı alçaklar tarafından, 

SON POSTA 
~ 

Ahmaklara tuzak kurmak için eğilip bü
külmesine katlanabilirsen, 

Yahut Ömrünü verdiğin ıeylerin kırıl • 
dığını görür, 

Ve eğilip yıprarunıı aletlerle yeniden ya
pabilirsen, 

Eğer bütün kazancmı bir yığın yapabi • 
lir, 

a insanı kô.mil a 
1 

Ve sonra bir yazı mı tura mı oyununda 
hepsini tehlikeye koyabilirsen, 

Ve kaybedip yeni baştan baılıyabilir, 

1 

Ve zararın hakkında bir kelllnecik bile 
söylemezsen, 

Eğer kalb, ainir ve damarların eskidik
ten çok sonra bile, 

İfİne yaramıya zorlıyabilirsen, 
Ve kendinde oalara «dayan» diyen bir 

iradeden bafb tabi, 
Kalmadığı .zaman dayanabilirSGn, 
Eğer kalabahldarla kOD.Ufup faziletini 

mul.afna edebilinen, 
Yalmt ballarla ;ezip halka ait hasletini 

kaybetmezsen, 
Eğer ne dü§IDaDların, ne de sevgili dost

larm seni incibnrzw, 

Eğer hiç birini fazla olmamak ıartile bü
tün insanlan sevebilirsen, 

Eğer sen bir daha dönmiyecck olan da
kikayı altDllf saniyelik 

Bir mesafe ile koprak doldurabilirıen, 
Arz ve bütün içindekiler senindir, 

Ve dab..ı 
Sen bir İmam kim.il olursun, oi)lun... 

Rıulyard Kipling 

~S~Ö-=-~Z~A __ R._A ___ S_l~N~D~A-=--) 
Parlste açlıktan • HERGU .. N BiR flKRA */ Tt1le/onla imdat 
Deliren kadın lstegen papağan 

Pariste poli sokak ortasında Ro -
manya Y ahudiai olduğu ıonradan 
anlaşılan bir kadın yakalamış ve mu
ayene neticesinde deli olduğunu anla
yarak timarhaneye aevketmiştir. 

Kadın çöplükleri eşelerken yakalan

mıştır. 4 7 yaşındadır. Boyu 1,60, ki
losu 37 dir. 

Öyle ise ayıyı vurdum! 
Son Posta'ya daha yakın zamanlar

da meraklı hikiyeler yuarken, üç aii· 
nün içinde öfünren arkadaşımız Sa • 
lih Mahmut aon derece ava meraklıydı. 

Her mevsim, çiftesini ıırtlar, dağ, 

taş, dere, tepe av pePnde doJaındı. 
Bir gün, çok tiıman bir arlı:adap1e, 

içerilerde ayı avına çıkmıılardı. Amerikacla lninois şehrinde bir yan-
Bir aralık, Salih, sık ormanlığın içe- gın çıkmış.. Ev aahibcsi tesadüfen o 

risinde, iri bir cismin süzülerek kaç - gece evde yaln~. Alev bacayı sar-
malda olduğunu gördü. Nqan aldı.. a- dıktan sonra ev yanmış ve korku ile 
tef etti. Meçhul cisim, bir homurtu ile bir müddet ne yapacağını şaşınnı~, 
yuvarlandı. sonra aklına itfaiyeye telefon etmek 

Salih, o esnada uzaklaımıı olan ar- gelmiş, telefona açml{l: 
kadaıma ıesJendi: • - İmdat f diye bağırmış. 

- Yahu! Neredesin? F-1-DAat muhatabı bu sesi iyice anla
- Buradayun! 
- Bir tarafında bir fey yok a? rnadan kadın bayılıvermiş. 
_ Hayır, yok! Odada telefonun yanında bir papa-

Mütemadiyen, et, şeker, ekmek di- - Öyle ise, ayıyı vurdwn ! ğan bulunuyormuş. Sahibesinin «İm-
ye sayıklamaktadır. Yapılan muayene •--------------• dat I» diye haykırdığını duyunca açık 
neticesinde kadının açlıktan delirdiği Herkes sekizinci Edvardın telefona doğru 0 da gagasını uzatmış: 
tebeyyün etmiştir. İstediği şeyler ve - gamıealnl giymek latfyormut - fmdatl •.• imdat! ••• diye bir çok 

T~mmuz 

Sözün Kıs 
Devridaim 
Hikayesinin 
Alt tarafı 

Er mel 

l 

Talu 

G
~en gün bu sütunda, Güzel San'ııt• 

far Akad~isi Profesörlerindcll 
Celal Esat'ın, ürbanizm hakkındaki eseri" 
ne ait tuhaf bir macera hikaye elm~ •;el 

«BUDun ikinci biı safhası daha var, onu d• 
bilahara anlatacağım» demi~. 

fşte, vaadimi yerine getiriyorum. 
Celal Esadın kitabı, devridaim nazari' 

ycaini t.akı"ben. berayi tetkik yine müellifi• 
nin dine döndüğü sıralarda. Maarif Ve ' 
kaleti, bunun bir nüshasını dn Dahiliye \le4 
kaletine gönderiyor ve, rapteylediği teı • 
kerede de diyor ki: 

- Bu escti. mütehams profesörleriroİP 
den birine yazdırdık. Fakat basılması ;çili 
çok para lazım. Eaer, belediyeye, şehircilii':4 
taalluk ettiği için, sizi her halde nliıkadııf 
eder. Belediyelere tavsiye edin de, her bİ' 
cildi 2SO kuıuştan bir mikdar alsınlaı. Bii 
de böylece basını masrafım çıkaraLm.. 

Dahiliye eseri tetkik ediyor, beğeniyo( 
ve bir tamimle, bütün belediyelere tav~ 
ye ediyor. Fakat müracaat yeri olarak, Gii' 
zel San'atlar Ak.aclcınisinde Prof~r Ce4 
lal Esat gösterilmiştir. 

Belediyelerden yüz tanesi, Vekalctill 
tavsiyesini kabul edeıek. profesöre pıı'tt 

gönderiyorlar. Bu suretle onun yanınd• 
250 lira birikiyor. 

Profesör. Maarife müracaat ediyor: 
- Bende 250 lira para birikti .• alın dtl 

kitabımı basın! diyor. 
- Olmazf cevabını veriyorlar. Kitabııf 

buılması için lazım olan para 400 lirad•O 
Aradaki farkı tamamlayacak tahsisatın1d 
yoktur! 

- E. ben ne yapayım bu emanet par•' 
lan1 

- Sahiplerine iade et r 
- Ne zoruma}( Hem, 100 kişiye ayıl 

ayn 250 §CJ' kuruş iade etmek jçin, en ıı* 

6 illa posta parası ödemeliyim. Günahırd 
ne ki. durup dururken böyle bir masraf• 
katlanayım 1 

- Ne yapalım1 Bizim elimizden ba~k· 
hiç bir şey gelmez! 

İşte. size, - mizacınıza göre - ağhınae61!4 
veyahut ki gülünecek, iki perdelik bir kcı' 
medil 

rildigv i halde, hala bir rok yemeklerin kereler bağırmı~. 
~ İngiltere Kralı Sekizinci Edvard T 1 f da .. • · d ,___ .-

İsimlerini saymakla vakit geçirmekte- e e on papaganın scsını uyan • -·-·---·-... -· .. ·---·-... ·-· 
dir. tahta çıkınca, kendisini sevenler, bil- memur, derhal itfaiyeyi haberdar et - Biliyor Musunuz? 

hassa genç kızlar gömleklerinin üzeri- miş, kadın da papağan da hu suretle • • • 
Milletler Cemlretl, zecri ted· 

blrler ve moda 
Terzi olduğunu söyleyen genç bir 

adam Milletler Cemiyeti katibi umumi
liğine müracaat ederek Edenin nutuk 

söyleyeceği celse için bir davetiye iste
mış. 

Katip: 
.. 

- Gençler siyasete çok merak edi -
yorlar, diye cevap vermiş. Zecri ted
birlerin vaz'mı isteyen bir hariciye na· 

zırının nasıl olup da, onların tekrar 
kaldırılmasını müdafaa edeceğini, ken

di kulağınızla duymak istiyorsunuz, 
öyle mi) 

Genç, hayretle katibin yüzüne bak
mış ve sonra demiş ki: 

- Ben terzi olduğumu ve siyaset -

ten anlamadığımı söylemiştim. Yalnız 
Edenin boynundaki kravata bakarak 

bu sene yazın hangi kravatların moda 

olduğunu anlamak istiyorum l 

ne onun isimlerinin baş harflerini işli- kurtulmuşlar. 

yorlannış Bu moda o kadar almış yü-
rümüş ki, nihayet mcnetmeğe karar 

vermişler. Sekizinci Edvard: 

- Yahu de~, kendi lnitiallerimi ta 
şımak münhasıran bana ait bir hak de
ğil midir} 

Kendisine <cevet» diye cevap veri
lince: 

- Öyle ise bir daha kimse bunu 

takmasın 1 diye emir vermiş. 

Fakat kimseye dinletememiş. Onu 

sevenler: 

- Biz onun gömleğini gıyıyoruz, 
biz de göğsümüze istediğimiz harfi iş

letmekte serbesttiz, ve kralı dinlemi -
yoruz, demişler. 

Bu masum serkeşliğe kral da boyun 

eğmiş .. 

• • • 
Boşanma sebebi ohın dudak 

boyaaa 

Londra hukuk mahkemesi, bir karı 
koca hakkında 'botanma kararı ver -

~r. Kadın. fİkayetJeri meyanında, 
bilhassa kocasının haftada dört ciga

radan fazla içmesine müsaade etmedi
ğini ve allık kullanmasına da kat'iyen 

razı olmadığını eöylem~ir. 
Bunlara ilaveten «dudaklarıma bo

ya sürmediğim zaman beni dövüyor» 
demiş.tir. 

Bunun üzerine erkek cebinden bir 
mukavele çıkarmlf, bu mukavelede 
kadının erkeği hiç bir suretle kızdır -
mıyacağmı, ve erkeğin bütün emirle
rjne riza göstereceği yazılı imiş. 

Mahkeme bu mukaveleyi muteber 

addetmemiş ve ayrılma karan vermiş

tir. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

1 - Nagara nedir~ ./. 
2 - Kafasını kuma gömüp kendisi baf 

kalarını görmediği için bagkalannın a• 
kendisini görmediğini sanan hayvan hao 1 

gisidir) 
3 - Napolyonun en büyük hususiy~ 

nedir) 
'4 - Cüce zencilerin en çok 

du1tlan yer neresidir) 
buluo 1 

(Cevaplan Yarın) 

• 
Dünkü Suallerin Cenplan: 
1 - .i.is eski Mısırlılann ilahesidir, ıf 

nca Sait veya T!it isimlcrile amhr. Kaıı' 
ve kız karde§i Osiris, anası Horus' tur. 14 
diaya göre doktotluğUD, evliliğin, buğd.f 
ziraatinin ilahesidir. 

2 - Meşhur lran §airi Ömer Hayyııı' 
Ni.şaburda doğmuştur. 

3 - Eski Bizans devrinde imparator 
1 

lann ve imparatoriçelerin kör edilerek '((it 
nastırfara hapsedildikleri ada, Büyüka ' 
dadır. 

4 - Osmanlılar alcylıindc Kaynııt'1 

muahedesi ismile yapılan muahedenin ;111' 
zalandığı yer, Bulgaristnnda Küçük. K.ıf 
narca ismile anılan bir köydür ve bu rııtıT 

asır evvd kaleme alınmış imiş. içinde Dün Çengelköyüne giden bir arkadaşımız bize tunları çıktım, Üsküdar iskelesine gittim n ~e baıvurdum. Aldı -
Habeşliler hakkında 'u yazılar var - anlat=ı: ğım cevap ıu oldu: 

1 
hede 1 7 7 4 de Rusya ile Osmanlılar ~ 
smda imzalanmıı.1tır. 

mış: <cYeğenimi Kuleli askeri lisesine kaydettirmek için Çengel- - Nasıl olur, pekala bir buçukla Amavutköyüne gider, ora-
«Habeşlilerdcn korkulur •. Dünyada köyüne gitmek mecburiyetinde kaldım. Bir gün evvelden tarife- da iki üç dakika bekledikten sonra aktarma saretile Çengelkö- Morls Şiivalyenln fÖhretl 

.-Qi kalınıyan vahşi haUU'1nlar arasında v ._ ·nd b' yüne varırsınız. Fransız başvekili Leon Blum ilk at .,. .r • - ye b ktım. 1,30 da köprüden vapur var... a~lı en ıraz ev- .,-
onlarla kard,.~ 01ibi yaşamaktadırbr. h · b' d h . Tekrar merdivenleri tırmandım. Köprüyü bir defa daha kız· fa Cenevreye gittigv i zaman halk si) A .,. e· vel köprüye indim.. Bilet alırken i tiyaten ır a ıı ıorayıın, " 
A ı k ·ı h tlar ki '"?: -":'!?- altında noeçtim. Bog~ aziçi iskelesine geldim. Ve vapu- t d.. d b" d b" ar)"""'tl vcı ı ı e aya ını temin etti eri 1 dedim. Aldığım cevap f1l oldu: .,.. ..- -s- "' se unyasın a ır en ıre p ' J .. 

için iki tane de arka taraflarında göz- ı _ 1,30 seferi yalnız cumartesi .günleri yapılır ra bindim. bu adamı görmek için ineceği otelirı it 
leri vardır.>> Fakat Amavutköyündc aktarma için iki üç dakika değil, 25 nüne toplanmış. 

Kendi kendime: dnkika bekledim.» 

Bunları yazan gazete diyor ki: - Olabilir, bcllli tarifeyi iyi tetkik etnıedbi, dedim. Ş?rkctihayriyc memurlarının Şirkctibayriye tarifesini bil _ Polis kalabalığı intizama koyJllll~e' 
<rDiinya yüzündeki irs~nları tam - . B<\fl{a vasıta olup olmad funı sordum. O .. küdar iskelesiı:e d'kJeTine, ve mür!a alıit.'a bu kadar mii§külat varken bir gün için uğraşırken bir genç kız polis tt"lot' 

mıyan biz Avrupalılar, onların dört t müraca~~ dm~~ ~imi söyJediJ r. c:ı-ne,te köprunün üzerine ol p Boğaziçinin t'..ski rağbeti bulacağına artık, murlarından birine yaklaşmış ve S 

gözlü oldukJ,mnı ınanıp dururken, İ J muş: 
dr,.t gözliı vahşi l 1 b 5!ilerden Jahaj ~ 1 L R l\ AN İ ~ 1 ER İ \J AN .'v1 A ! 

1 
- Affedersiniz, 

gul..mç olnııyor mu ıclik?)) ~----------------------·---------------------·----1-l valye mi~ 

.......................................................... ,; 

2elecck Moris ? 



;çif 
ilii4 
adaC b., 
B~ 

) 

• 
lngilterenin müdafaası 
için yeni tahsisat ayrıldı 

~ava kuvvetleri bütçesine ilave edilen tahsisat yekunu 
11, 700,000 liradır. Ana vatan tayyare adedi artbrılıyor 

ı Londra 9 (A.A.) - Ana vatandaki bi- niz kuvvetleri için I, 095,000, kara ordu

Bulgar kralı 
• 

ita/gaga gitti 
Sofya, 9 (A.A.) - Kral Boris 

bugün Semplonla İtalyaya hareket 
etmiştir. Bulgar kralı orada kısa bir 
müddet İtalyan kral hanedanının 
misafiri olacaktır. Bulgar kralı mü· 
tenekkiren seyahat etmektedir. 

Konuşma 

Bir hikaye kitabı 
Nurullah Ataç 

Sabahattin Ali"nin hikayelerini okurken 
dikkatimize ilk çarpan şey muharririn şu 
sanatkarane denilen ifade tarzından kaç
masıdır. O, dili bozmadan, üzentisizce an· 
!atıyor. Bu hiç şüphesiz ki büyük bir kuv
vet ve dilimize belki en büyük hizmettir. 

rlnci sınıf tayyarelerin miktarı, donanma su için 6,600,000 ve hava kuvvetleri için '-----------------
tayyareleri hariç olmak üzere • 1750 ye çı- de 11, 700,000 sterlin lirasıdır. Trakyada (90 } 

Büyük bir kuvvettir, çünkü muharririn, 
karii alakadar etmek için hiç bir süse te • 
nezzül etmiyecek kadar kendine itimadı 
olduğunu gösterir. Dilimize belki en büyük. 
hizmettir, çünkü her günkü kelimeleri kul
lanarak ve nahvı bozmadan neler aöyliye • 
bileceğimizi, neler ihsas edebileceğimizi an
latır. Süslü yazı hemen hemen daima mu
harririn gerçekten söyliyecek bir şeyi bu
lunmadığına ve bizi ancak kelimelerin ned
reti, istiarenin, teşbihin parlaklığı ile av
lamağa çalıştığına delildir. 

"arılmı§tır. 19 36 deniz inşaat programına: 2 kru· / 
Silah fabrikalarına yapılacak ııiparişler vazör, 1 filitilla kılavuzu, 6 distroyer, 1 o••rnek ko·~llU•• 

loin kabul edilen munzam tahsisat uçak gemisi ve 4 denizaltı gemisi ilave edi· ::1 
29 3, 700 İngiliz lirasına baliğ olm!\ktadır: lecektir. V. 

Habeş • ltalyan ihtilafı <lolayısile alın- Hava kuvvetleri mürettebatt 50,000 l\ı.UTU/ugor 
nuı olan hususi tedbirler için yapılan ıarfi- den 55,000 e çıkarılacaktır. Fakat Sabahattin Ali'nin meziyeti bun· 

dan ibaret değildir. Bize insanları gös -
termeği biliyor. Öyle fevkalade vak" alar 
anlatmağa, büyük ihtiraslar tasvirine. 
«type» ler yaratmağa ihtiyacı yok. (Ü-

yat 1,252,000 lira tahmin olunmaktadır. Deniz aşırt hava filotillalarının miktarı 
Londra 9 (A.A.) - İstenilen fazla tah- da 1939 yılına kadar 25 den 37 ye arttınla

siıat miktarlan ilin edilmiıtir. Bunlar: De- caktır. 

. Habeşistanda 
Italyan kontrolü 

Bir Fransız gazetesi, öldü
rülen tayyarecilerin daha 

çok olduğunu yazıyor 

Paris, 9 (A.A.) - Petit Parisien 
gazetesinin Roma muhabiri, Habeşis
tanda öldürülen İtalyan tayyarecileri 
hakkında şöyle yazıyor: 

Telef olanların miktarının resmen 
bHdirilen miktardan fazla olabileceği 
kabul edilmektedir. Zira neşredilmiş 
olan tebliğ, makinistlerden ve telsizci
lerden bahsetmektedir ki bunların üç 
tayyarenin mürettebatı arasında bu -
lunmuş olmaları muhtemeldir. 

Mısırda ecnebiler
den vergi alınacak 
KapitaJüsyonlann ilgasın
dan sonra yeni vergiler 

ihdas edilecek 
Kahire, 9 (A.A.) - Maliye nazırı, dün 

bütçeyi meb'usan meclisine tevdi ederken 
kapitülasyonların ilga edilmiı olduğunu 
bildirmiş ve şöyle demiştir: 

1<Ecnebilerin istifade etmekte oldukları 

mali imtiyazların kaffesinin ilgası madde· 
sinin hükumet programının baıında yer 
alacağını resmen beyan ederim.» 

Maliye nazırı, hükumetin kapitülasyon
ların ilgasından sonra irad ve veraset vergi
leri ihdas edeceğini söylemiştir. 

ParlAmentolar konferansı 
Populaire gazetesi diyor ki: Budapeşte, 9 (A.A.) _ Parlamen

Lekemti vak'ası, Habeşistanın bir tolar birliği konferansı dün kapanmış
kısmında İtalyan kontrolünün henüz tır. Konferans, bu toplantısında, mali

pek o kadar ciddi olmadığını isbat et- ye kontrolu, ticaret mahkemeleri ve 
mektedir. işsizler meselesinin halli hakkmda bazı 

Danziğe muhtari
yet veriliyor 

kararlar almıştır. 

Roman yanın 
dış siyaseti 

Köy kalkınma planlarının 
tatbikına başlandı 

Edirne 9 (A.A.) - Trakyada köy kal- mid ederiz ki bir gün bunu da deniyecek.
kınma planları hemen her yerde ve bütün tir, çünkü roman, hikaye sanatinin belki en 
kazalarda dikkatle ve köylüye kolay bir yüksek derecesi «lype» ler yaratmaktır.) 
tarzda tatbika ha§lanmıştır. Üç haftnya Alelade vak·alardaki, ihtiraslardaki, her 
yakın bir teftit seyahatinden ııonra mü - gün rastladığımız insanlardaki «beşeri !oy· 
fettişi umum K. Dirik köy işlerinden ve metıı i göstermesini biliyor. Hikayelerinde 
köylerin ileri gidişinden emniyetle hah • insanı meraka salacak «entrikall lar yok; 
setmektedir. Bin kadar köy, köylerinin ma- onlar da, muharririn dili gibi çıplak. Fa • 
nevi şahsiyetleri adına çeşitli ekim yap • kat hemen hepsinde, belki hiç unutmıya -
mışlardır. Bunların parası yalnız kendi cağımız insanlarla tanııııyoruz ve yahut ki. 
köylerinin kalkınması içindir. uKağnııı hikayesinde olduğu gibi, hafızada 

Göçmenlerin her yerde sürdüğü tarla· yer edecek bir levha ile karıılaııyoruz. 
larda iyi ve temiz mahsul alınmaktadır. Kağnı' da ( J) on iki hikaye ile bir kil· 
Yeniden gelen binlerce pulluk ve satın a- çük roman var. <lBir Skandal» adını taşı
lınan binlerce öküz ve araba dağıtılmak - yan küçük romanı, bazı parçaları alaka ile 
tadır. Göçmenlerin sıhhat ve neşeleri mü· okunmasına rağmen, beğenmedim. Onda 
kemmeldir. Hükumetin çizdiği miktarda ev- bir hamlık var. Bir genç k.ız kendini bir 
ler küçük müteahhitlerce Vekaletin ver - gence zorla sevdirmek, onu evlenmeğe 
diği tipler gibi yapılmaktadır. mecbur etmek .istiyo•; halbuki. ·delikanlı 

Köylüler satış piyasalarında aldanma • başka bir kız.ı almak niyetinde... Bize 
mak ıçın umumi müfettişliğin e • vak'ayı o delikanlı anlatıyor ve doğrusu 
konomi dairesi 65 yere fiat bül- hiddetini bile göstermeğe muvaffak ola -
tenleri göndermektedir. Bu yıl bü· mıyor. Muharrir vak'ayı, Şükufe'yi birinci 
tiin pazarlar, panayırlar ve sergiler daha plann getirerek anlatsaydı hikaye, yine bu 
düzgün bir planla çal,,ıyorlar. Panayır kadar lüzumsuz kalmakla beraber, belki 
giinleri civar vilayetlere bildirilmiştir. daha eğlenceli olurdu. Fakat <Bir Skan • 
Trakyada 90 köy, örnek köyü olarak ay- daln her genç romancının bir kere yazm:ık 
rılmıştır. istediği ve içine kendini de karı§tırdığı hi-

Sıcak dalgası 

1 Amerikada 143 kişi sıcak
tan öldü, ormanlar tutuştu 

kayelerdendir; Sabahattin Ali onu yazıp 

kurtulmuş. 

Milletler Cemiyeti ali 
komiserliği .ilga edilecek M. T ataresko Liberallerin Nd ehvyor~, d~d(A.Al ), - Sıcak dalgası, 

• • a a şun ı en ... h> kişinin ölümüne 
konferansında ızahat verdı sebebiyet vermiştir. Morth-dakotada 

Hikayelerin içinde de sevmediklerim 
var. Mesela <eArabalar beş kuruşan ..• Bi· 
ri zengin, biri fukara iki çocuk konugu -
yorlar; ikisi de bir mektebe gidiyorlarmıı 
ve biribirini sevdikleri belli. Fakat zen -
gin çocuğun annesi geliyor ve: «Böyle 
dengin olmıyan insanlarla nasıl konuşu -
:rorsun} ıı diye oğlunu sürüklüyor. Zengi -
nin fukaradan nefreti böyle tecelli etmez; 
bu hikayede bir ucuz ve hissi derinlik vu: 

, Londra 9 (AA.) - Dantzig meselesin· 
$:len bahseden Morning Post gazetesi ya -
kında mezkur şehirdeki Milletler Cemiyeti 
ali komiserliğinin ilga edileceğini ve 
<ıresmen muhtariyeti haiz bir Danzig ara
~isiı> ihdas ve bu arazinin Almanynya tabi 
imi§ gibi idare olunacağını tahmin etmek
tedir. 

Serbest §ehre ait olan bütün meselelerin 
doğrudan doğruya Almanya ile Lehistan 
a~asında halledileceği söylenmektedir. Le· 
~ıS'tanın Danzigdeki şimdiki iktısadl hak-

Bükreş, 9 (A.A.) - Milli Liberal 
partisinin umumi kongresi bütün hü
kumet azalarının ve memleketin her 
tarafından gelen murahhas heyetleri
nin huzuriyle bugün açılmıştır. 

Tataresko dış siyasa hakkında şu 
sözleri söylemiştir : 

45 santigrad hararet derecesi kayde -
dilmiştir. 

Wyoming'de mühim hasarlara sebep 
veren müthiş orman yangınları çık -
mıştır. 

Amerika arazinin üçde birinin ku -
raklığa maruz bulunduğu t~hnıin edil
mektedir. 

Sabahattin Ali buna tenezzül etmemeli idi. 
ctDü~anıı ı dn yine bu sebeblerle beğen
medim. 

Fakat öteki hikayeler, bilhassa «Kağ

nı. Bir Şaka, Fikir arkadaşı, Gramofon, 
Avratıı tekrar tekrar ve her seferinde 
zevkle okunacak parçalardır. 

( 1 ) 1 cilt, 50 kuruı. (Yeni Kitapçı). 

Sökede göçmen köyleri 

Milletler Cemiyetinde bir 
müessif hadise daha 

C emiyeti Akvam heyeti umumi

yesinin Habeş - İtalyan ihtilafı
nı bir esasa bağlamak maksadile son 

defa yaptığı umumi toplanhda, birkaç 

İtalyan gazetecisinin sebep oldukları 
müessif hadiseden, bu sütunlarda ben 

de bahsettim. Cemiyet Azası milletle

rin vekillerine karşı memleketinin uğ

radığı akıbeti anlatan Habeş lmpara -

torunun nasıl <efellah, katil. .. » diye 

tahkir edildiğini keydettikten sonra, 

bundan böyle, Cemiyeti Akvaf!l huzu

runda milletlerinin davasını deruhte 

etmenin millet murahhaslarınca haki

katen mühim bir iş haline geleceğini 

kaydettim. Çok geçmeden hadisat beni 

teyit etti. Dançiğ şehrinin ayni meclis

te müzakeresi yapılırken, bu meclisin 

ayan reisi tarafından söylenen sözler, 

yapılan hareketler benim bu tahmini 

mülahazamı teyit etti. Fakat ne yazık 

ki kıymetlerin ifadesi gibi hakikatlerin 

tezahüründe de indiliğin büyük tesiri 

görülüyor. Filhakika bütün bir cemi -

yet azası tarafından o zaman kötü gö
rülen ve haklı yere takbih edilen İtal
yan gazetecilerinin hareketini, nasıl 

bütün İtalyan matbuatı beğendi ise, 

Dançiğ şehri ayan reisinin, sözlerini 

homurtularla karşılayan Fransız gaze

tecilerine, bu zatin, yüzünü dönüp sağ 

elinin baş parmağını burnuna dayadık

tan sonra diğer parmaklarını yelpaze 

gibi açıp parmak uçlarını sallamak su

retile ve dilini çıkararak alay etmesi, o 

nisbette hazindir. Dançiğ ayan reisinin 

bu hareketi fenadır da onun sözlerini 

hiçbir hakları yokken homurtularla 

kesmek isteyen Fransız gazetecilerinin 

hareketi iyidir, demek istemiyorum. 

Umumiyetle söylemek istediğim 
şey, Cemiyeti Akvam gibi bütün beşeri 
duyguların üstünde bulunması ·lazım 
gelen bir adalet ve hak kürsüsünün 
dahi, tarafgirlik ve haksızlık yapa ya· 
pa, nasıl bir derekeye düşürülmüş ol -
duğuna işaret etmektir. 

Nitekim, Cemiyetin bu hazin celse
sine başkanlık yapan Eden'e bu husus· 
ta bazı mülahazalar serdedildiği zaman 
İngiliz Hariciye Nazırı şu mukabelede 

bulunmuştur: 

<<- Ben, böyle bir şey görmedim. 

an muhafaza edilecek ve Alman • Leh 
münasebatında amel· h" b" d v· ·kt'k 1 ı ıç ır egışı ı o -
mıyacaktır, 

. yarşovn 9 (AA.) - Leh ajansı bil -
a.ınyor: Lehistan genel komiseri dün Dan
zıg senato başkanı nezdinde bir demar§ 
Yapmıştır. 

«Romanya muahedelere ve hudut -
lara hürmetten doğan sulh siyasasını 
takip etmekte ve Miiletler Cemiyeti 
çerçevesi içinde ittifak ve dostluk -
larını durmadan kuvvetleştirmektedir. 

Küçük Antant devletleri reislerinin 
Bükreşteki içtimaları, bu siyasetin en 
miihim tezahürlerinden .birini teşkil et

miştir.» 

İngiltere 
Fransaya 

kralı 
gidiyor 

Paris, 9 (A.A.) - İngiltere büyiik 
elçisi, kral sekizinci Edouvard'ın Fran
sanın cenup sahilinde 1 j gün kadar 
ikamet etmek arzusunda bulunduğunu 
iç bakanına bildirmiştir. 

Aydın, H (A.A.) - Sökeye gele -
cek göçmenlerin yerleşecekleri yerler
le yeniden kurulacak köy yerleri tesbit 
edilmiştir. Tesbit edilen yerler gele -
cek göçmenlere iklim ve ziraat bakı-

Hoş Cemiyetin ulviyeti namına bunu 
görmemiş olmaklığım daha hayırlıdır 
yal» 

Ne acz yarabbi. - Selim Ragıp 

1940 olimpiyadları ve ltalya 

G~nel komiser, L~histnn hükumetinin 
?~nzıg statüsünün bir taraflı tadiline muva
a ·at edemiyeceğini bildirmiştir. 

Yunanistanrn borçları meselesi 
halledilemiyor 

Atina 9 (Hu ') 
laril 1 . . susı - Yunan murahlıas· 
d e ngılız alacaklıları arasında Londra-
.a cereyan eden müzakereler bir türlü ne· 

ticelenememekt d. Al . e ır. ncaklıların Yuna -
nt ısdt'aknlın yüzde 50 nisbetinde ödemesini is
e ı e · " 1 
hh ırı soy enmektedir. Hükumet mu -

ra as .ırı is .. d 
d . e yuz c otuz beşten fazla Ö· 

ed~elnın imkansız olduğunu ileri sürmek
te ır er M" k 
ih 

. · uza erelerin inkıtaa uğramnqı 
hmali vardır, 

Gonatas aleyhine 

. Atina 9 (Hususi) - Liberal partisi 
ıdare merkezi fızasınd:ın eski uyan reısı 
Gonatns Seliinik gazetelerinin birinde bir 
makale neşretmiştir. Bu makaleyi krala 
karşı bir tecavüz ııdd den müddeiumumi 
Gonat nleyhine talcıbııt icuısına k[lrnr 
•ermi,t . 

Kongre, Bratianonun parti başkan· 
lığına ve Tatareskonun parti genel sek
reterliğine seçimini tasvip etmi tir. 

lzmir panayırrnda Sovyet 
paviyonu hazırlamyor 

Moskova, H (A.A.) -- Sovyet Rus· 
ya Tecim Odası fzmir panayırındaki 
Sovyet Paviyonunda teşhir edilecek 
olan eşyayı yollamıştır. 

Bu paviyonun ilk seksiyonu Sovyet 

H.usyanın endüstri, tarım, münakalat, 
kültür sahasındaki muvaffakıyetlerini 

göstermektedir. Tiirkiye ile Rusya a
rasındaki ekonomik ve kültürel müna

sebetler de diğer bir seksiyonda gös -
terilecektir. 

Üçiincü bir seksiyonda, tarım maki
neleri, traktörler, madeni ve tahtayı 
işlemeğe yurayan makineler, elektro 
motörler ve bir çok maden eşanti~
ları teşhir edilecektir. 

Menemende ylldırm1dan 
bir kişi öldü 

lzmir, 9 (A.A.) - Yağan şiddetli 
yağmurlar esnasında Menemene dü • 
şen bir yıldırım, bir kişiyi öldürmüş, 
üç kişiyi de ağır surette yaralamıştır. 

mından çok elverişlidir. Roma, 9 (A.A.) - ltalyan olimpi· 

Filistinde ölen lngilizler yat komitesi, ltatyanın 1 !140 senesi o
limpiyadlarının tertibi için evvelce 

Londrn, 9 (A.A.) - Daily Herald ga-
zetesinin Kudüsden öğrendiğine göre beş koymuş olduğu namzetliğini geri ala-
İngiliz askerinden mürekkep bir devriye cağını beyan etmektedir. ltalya, o se
kolu, dün araplarla ça"Ypışmıştır. neki olimpiyadlar ıçın Japonyanın 

Diğer taraftan pazartesi günü araplar namzetliğine müzaheret edecek ve 
tarafından yaralanmış olan İngilizlenn öl- 194 l senesi olimpiyadlarmın Roınada 
müş olduğu öğrenilmiştir. • yapılmasını temine çalışacaktır. 

~~~~===.~~:::::===~~~~~====~~~~~~ 
1 iki hb ı 1 
__________________ a_ ap çav_u_ş ___ a_r ____________ __ 
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Doktor Ali 
Muhlisin ölümü 
Ehli vukuf tetkikahnı 
bitirdi, raporunu mah

kemeye verdi 

Manisa Akliye ve Asabiye hastane
ıi baş doktoru Ali Muhlisin Profesör 
Nissenin ihmal ve hatası yüzünden 
öldüğü iddiası ile açılan tazminat da
vası üzerine mahkemenin tayin ettiği 
ehli vukuf heyeti tetkikatını bitirmiş
tir. 

Ehli vukuf icap edenleri dinlemiş, 

hadise üzerine ilmi tetkikat yapmış, 

neticede iki rapor hazırlamıştır. Bu 
raporların ikisi de biribirinin aynidir 
ve birisi mahkemeye, diğer bir nüshası 
da Maarif Vekaletine gönderilmiştir. 

Ehli vukuf heyetine intihap edilen 
Ankaralı doktorlar da işleri bittiği için 
dün An karaya dönmüşlerdir. 

Ehli vukuf kararı gizli tutulmakta -
dır. Bu karar ancak mahkemede okun
duğu gün anlaşılacaktır. 

GDmrUk anbarlarmm Limana 
devri işi 

Gümrük anbarlarının liman idaresi
ne devri hakkındaki :3032 numaralı 
kanun mucibince 13 gümrük anbarının 
liman idaresine devri icap etmektedir. 
Bu anbarlarda milyonlarca lira kiyme
ltinde eşya vardır. Bunun için devir mu
amelesi biraz lıiiç olacaktır. Liman ida
resi yeniden memur almıyacak bu an
barları mevcut memurları ile idare ede
cektir. Liman idaresi umum müdür 
muavini Hamit Saracoğlu bu hususta 
hazırlanan talimatnameyi dün akşam 
J\nkaraya ıötürmü,tür. 

Yakalanan eroinciler 
Galatada Mumhane caddesinde ero

in satarken yakalanan Adil; ifadesin
de kendisinin uzun zamandanberi ero
ine alışık olduğunu ve bunları maran

ııoz Vehipten alarak ötekine berikine 
tatmak ıuretile de kendi çektiği eroi
nin parasını bu yüzden kazandığını 
söylemiş ve Vehip de evinde yakala -
narak her iki eroinci 9 uncu ihtisas 
mahkemesine verilmişlerdir. 

Yeni yıl uzum rekoltesi 
Bu sene yctifen üzümün ne miktar 

olduğunu tahmin etmek için İzmirde 
te~kil edilmit olan resmi komisyonun 
15 Haziran tarihli raporuna göre yeni 

Sine bar Recep 
Dün Galata sulh hakimi 
tarafından tevkif edildi 

Yankesicilikten el çektiğini ve artık 
namuslu vatandaşlar arasında yaşaya
cağını söyleyen Sincbar Recep dün 
Kurt Ali oğlu Şahin İsminde bir ada -
mm saatini yankesicilik suretiyle a· 
şırdığı için Galata sulh mahkemesi ta
rafından tevkif edilmistir. . 

. Saati çalınan Şahin işin farkına bi-
raz sonra varmış ve bunun üzerine 
polise müracaat ederek Salıpazarından 
geçerken eşkalini tarif edeceği bir a· 
damın saatini çaldığını söylemiştir . 

Tarif ettiği eşkal üzerine polis Sine
bar Recebi yakalamı~ ve Şahine gös -
termiştir. 

Şahin de cebinden saati aşıran ada
mın bu olduğunu söylemiş, bunun ü
zerine polis Sinebar Recebi cvraklari
le mahkemeye göndermiş ve Sinebar 
tevkif edilmiştir. 

Tekirdağ hapishanesinden 
kaçan mahkOm 

Dün Tekirdağ hapishanesinde 1 :> 
seneye mahkum Mahmut oğlu Halit 
namında bir mahkum kaçmıştır. Mah-
kum şiddetle aranmaktadır. Bu husus
ta her yere malumat verilmiştir . Mah
kumun bugün, yarın yakalanması 
muhtemeldir. 

Norveç ile ticaret muahedesi 
Türkiye ile Norveç arasında Anka

rada yapılan yeni ticaret muahedesi 
12 Hazirandanberi mer'iyettedir. Bu 
mukavele mucibince Norveçten Tür -
kiyeye yapılacak ithalatın bir kısmı 

8erbest diğer kısmı kontenjana tabidir. 
Norveçte hiçbir kontenjan tedbiri 

ve döviz tahdidi bulunmadığından 
Türk mahsulat ve mamulatı Norveçe 
serbestçe ithal edilecektir. 

12 Yaşında palabıyıkh adam 
Dün 7 nci istintak dairesinde Ah -

dullah isminde biri sorguya çekilirken 
gülünç bir vak'a olmuştur. İstintak 
hakimi suçlu Abdullaha kaç yaşında 
olduğunu sormuş Abdullah bu suale, 
pala bıyıklarına ve iki metreye yakın 
boyuna rağmen; 12 yaJındayım diye 
cevap vermiş, bunun üzerine hakim 
suçluyu tabibi adliye göndermiş, tabibi 
adli Enver de Abdullahın 12 yaşında 
olmayıp 25 yaşında olduğunu tesbit et-

'SON POST" 

1 Bacanağını öldür-

! 
düğü için 

Üç sene dokuz ay hapse 
mahkum, bir adam 

beraet etti 

Ağır Ceza Mahkemesi tarafır·dan 
bacanağı Kamili öldürdüğündeıı <lo -
layı 3 sene 9 ay hapse mahkum olan 
Sadığın mahkemesi temyizce nakze -
dilmiştir. Dün tekrar ağır cezada bu 
davaya bakılmış ve bu işde Sadığın bir 
suçu görülmemiştir. / 

Çünkü ölen Kamil vak'a gecesi sar
hoş olarak Sadığın evine gitmiş ve ka- , 
pıyı kırarak yukarı çıkmış, Sadığın 
kaynanasiyle karısının yattığı odaya 
girmiş ve kaynanasını dövdükten son· 
ra karısına tecavüze baslamıstır. . ' 

Bitişik odada yatan Sadık gürültü-
yü duyarak içeri girmiş ve Kamille 
kavgaya başlamıştır. Neticede Sadık 
Kamili öldürmüstiir. Bu vazivet kar-

' -
şısında Sadığın bir suçu görülme -
miş ve bu defa kendinin beraetine ka
rar veri1miştir. 

Paçavraet Selimi öldürenlerin 
muhakemeleri 

Paçavracı Hoca Selimi öldürmek -
ten suçlu Abduilah, Serkis ve Saime -
nin davasına dün Ağır Cezada devam 
edilmiştir. Suçlulardan Saimenin gel -
mediği görülmüş ve bunun üzerine 
dosyayı tetkik eden mahkeme heyeti 
polisin Saimeyi aramamış olduğu kana
atine varmış ve bunun için müzakkere
yi yazan po]is hakkında takibat yapıl
masın'l müddeiumumiliğe yazmıştır. 

Muhakeme suçlu Saimenin getiril -
mesi için başka bir güne kalmıştır. 

Fener Yılmaz klUbUnUn gezintisi 
Fener Yılmaz klübü beşinci yıldönümü 

münasebetile önümüzdeki pazar günü Bo· 
ğaziçine bir vapur gezintisi tertip etmiştir. 

Cazbant ve incesazın da iştirak ettiği bu 
gezintide vapur saat 8 de Fenerden kalka· 
cak, 8,30 da köprüden hareketle 7, '30 a 
kadar Boğazda gezilecek, Park gazino -
sunda eğlenilecektir. 

Yaraubayları davet 
Beşik ta' askerlik şubesinden: Şubede 

mukayyet yarsubayların ( 313 ila 326 do· 
ğumlu dahil) adresini değiştirenlerle yok -
lamaya gelmiyenlerin 20/ 7 / 936 akşa -
mına kadar şubeye müracaatları ilan olu· 
nur. 

Fatih Kızılay'ı Sünnet düğünü 
Kızılay Fatih ilçesine bağlı Horhor semt yetişen üzümlerin geçen sene yetişen ~ştir. 

üzümlerden pek az farklı olmak Uzere ocağı çevresindeki fakir çocukları sünnet 
,77,413 ton olacağı tahmin edilmek • da bu miktardan ancak yüzde beş ek- ettirmek üzere 8 ağustos cumartesi günü 
:ted' sik veya fazla çıkabileceği de bildiril- bir sünnet düğünü tertip edecektir. Çok 
r ;~ tahminin istihsal devresi sonun- mektedir. zengin bir programla sabaha kndnr süre· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cek olan bu hayuh eğlenceye ~tirak etmek 

Kızrtayın bebek aerglsl istiyenıenn ve sünnet edilecek çocuk veli
lerinin her gün Aksarayda Kızılay Horhor 
ıemt ocağı başkanlığına müracaat etmele
ri icap ettiği bildirilmektedir. 

r 
Nöbetçi 

-.., 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
lstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Etem Pertev). Alemdar
da: (Sırrı Rasim). Bakırköyündc: (Js
tepan). Beyazıtta: (Belkis). Eminönün· 
de: (Beşir Kemal, Cevat). Fenerde: 
(Emilyadi). Karagümrükte: (Suat). 
Küçükpazarda: (Hasan Hulusi). Sa • 
matyada: (Erofilos). Şehremininde: 

(Nazım). Şehzadebaşında: (lsmail 
Hakkı). 

8 Ağustosda Kermes vesilesile açıla- laj ve saire gibi her türlü malzemeden Beyoğlu cihetindekiler: 
cak beynelmilel Bebek sergisi için Kı - yapılabilecektir. Galatada: (İsmet). Haıköyde: (Yeni 
zılay Cemiyetine her gün muhtelif 2 - Boyları Azami seksen santimi Türkiye). Kasımpaşada: (Turan). Sa· 
memleketlerden ve yerli bebekler için geçmiyecektir. rıyerde: (Osman). Şişlide: (Halk). 
tertip edilen müsabakaya iştirak için 3 - Nihayet 28 temmuz akşamına Taksimde: (Tak~im, Beyoğlu). 

be ki K l C E- Oaküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
bir çok bebekler gelmiye başlamıştır. kadar be erin ızı ay emiyeti Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
Müsbakada birinciliği kazanacak be - minönü Köprü başındaki \lubesine ıer- (Tanao). Kadıköy eski lekele cadde • 
beğe 100 lira ikramiye verilecektir. gi tertip heyetine tt~alimi lazımdır. sinde: (Büyük). Kadıköy Yeldeğirme· 

Müsabakaya iştirak şartları: Yukarıda gördüğünüz resim, gel -ı ninde: (Üçler). Üsküdar imrahorda: 
miş olan bebeklerin bir kaçını göster- (İmrahor). 

1 - Bebekler, kontrplake, bez, mu- kt d' ~.;....------------me e ır. 

memleketlere 
gönderilecektir 

Temmuz 10 

SİiMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas şubelerinde yetiş· 
tirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi mem
leketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, aşağıda yazılı şartları haiz olmalan lazımdır. 

UMUMİ ŞARTLAR: 
1 - Türk olmak; 
2 - T amüssıhha olmak; 
3 - 18 Yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak; 
4 - Liselerin riyaziye kısmından mezunolmuş bulunmak; 

HUSUSİ ŞARTLAR: 
- 1932 - 1936 Seneleri arasında 

mezun olmuş bulunmak; riyaziye, fizik, 
dilden iyi not almış olmak; 

liselerin fen kısmmdan 
kimya derslerile yabancı 

2 - Tahsile gitmcğe ve avdette Banka hizmetinde çahşmağa 
mani resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak; 

Taliplerin nihayet 20 Temmuz 1936 tarihine kadar aşağıdaki 
vesaiki "M. E.,, remziyle Ankara' da Sümer Bank Umum Müdür
lüğüne ve lstanbul'da Sümer Bank lstanbul Şubesine gönder
meleri llzımdır. 

1 - Hil tercümesi ; 
2 - Mektep phadetnamesi ve imtihan notları cetveli; 
3 - Resmi bir hastahaneden alınmış ve yukanda yazılı sıhhat 
bünye prtlannı muhtevi bulunmuş bir sıhhat raporu; 
4 - Fotoğraf; ' 

Bu vesikalar makine ile yazılmış üçer nüsha olarak gön
derilecektir. 

imtihan 31 Temmuz l 936 1&"t 9 da istanbul ve Ankara da 
aynı zamanda yapılacakbr. "1607 ,, "3780 

" 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza erab için 3228 çift Fotinin, 13/7 /936 Pazar • 

tesi günü saat 11 de ve Muhafaza memurları için 1186 çift ıiyah Foti• 

nin de 13/7/936 pazartesi ıünü ıaat 15 de kapalı zarfla eksiltmelerl 
yapılacaktır. 1 

2 - Tumlanan tutarları erat Fotini 14526 lira, Muhafaza memurd 

Fotini de 5337 liradır. 

3 -,Şartname, evsaf ve örnekleri Komisyondadır. Görülebilir. 

4 - istekliler ilk teminat olarak erat Fotinleri için 1090 ve Muha~ 
faza memuru fotinleri için de 401 liralık vezne makbuzu veya Bank~ 

mektuplarını kanuni veıikalariyle birlikte teklif mektuplarile muaj' 

yen vakitten bir ıaat evvel Komiıyona vermeleri. u3499» 

-
Nafıa Vekaletinden: 

2017/936 Pazartesi günü saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti 
Yapı İşltri Ekailtme Komisyonu odasında -31546- lira -14- kuruş 
keşif bedelli Polatlı Jandarma Techizat Anhan inşaah kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, mukavele projesi, Nafıa İşleri şeraiti umumiyesi fenni 
şartname, keşif cetveli, proje ve tafsilat resimleri -155- kuruş mu
kabilinde Vekalet Yapı işleri Dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat -2366- liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarına Nafıa Vekaletince verilmiş mü

teahhitlik vesikasını iliştirmelcri lazımdır. 
Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarını 20/71936 Pazartesi 

günü saat on dörde kadar Yapı işleri Arttırma, Eksiltme ve ihale 
Komisyonu Reisliğine vermeleri lazımdır. "1519,, "3634,, 

lstanbul Gümrükleri Satış işleri Müdürlüğünden : 
215 mezat, K. 2102 kilo 367.85 lira paslı diki~ makinesi, 366 mezat 1'· 

68.360 kilo gram 1025.40 lira dolu sinema filimi, 219 mezat K. 346 kilo 
117.64 lira mukavva kaplı defter, 365 mezat K. 59, 110 kilo gram 886.6S 
lira dolu sinema filimi. 

Yukanda yazılı etya 16/Temmuz ıaat 14 de açık arttırma ile satılacak ' 
tır. Arttırmap eireceklerin yüzde yedi buçuk pey akçesi makbuz ve Ün'\'ad 
tezkeresi aranır. «3869» 

MOESSif BiR iRTiHAL 
Şehrimizin maruf kağıt ve 

kırtasiye tüccarlarından merhum 
Bay Ali Asgann eşi, Ekmel, 
Rıza ve iffetin anneleri Bayan 
Hatice Asgari bulunduğu Karls
bad şehrinde vefat etmiştir. -

Taksim bahçesınd6 
Halk O peretl 

Bu akşam 21 ,4<> d6 

SEVDA OTELİ 
Program her ı.aftB 

değişır 

Pek yakın ıa 
Rahmet Efendi 
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EMLE KET HABERLER/ Burdur inkişaf edi r 
• a 

Bu yıl mahsul çok verimli oldu - Tütün rekoltesi de 
yüksek - Beledi}'e bir deniz hamamı yapbrdı 

Banclınnanm bir rami 
·Bandırma (Hususi) - Marmaı-anın Bu sene havaların müsait geçmesi ve 

güzel bir kıyısında kurulmut olan Ban- yağmurların mebzul yağmıt olması 
dırmanın imarı için uğraşılmaktadır. mahsulün iyi olmasını intac etmiştir. 

Belediye kaza dahilinde bulunan dar Köylü bu halden çok memnundur. 

yolları genişletmekte, umumi caddeleri Manyas havalisinde 50-60 , Kapıdağ 
esaslı surette tamir ettirmekte ve eski havalisinde ise l 00 bin kilo tütün alın
ahşap dükkanlan ve barakaları yıktı- mışbr. Bu seneki tütün rekoltesi yüz

rarak beton dükkan ve evler yaptır- güldürücü bir mahiyett~ir. 
maktadır. Bandırma inhisarlar müdürlüğü yap-

Belediye tarafından Menderek bur- rak tütün bakım evi müfettişliğine ta
nunda bir de 32 localı büyük bir deniz yin edilen Silvan inhisarlar müfettişi 
11'tmamı yaptırılmıştır. Halk bu ha- Osman Avni gelerek vazifesine baş-
manıdan azami istifade etmektedir. lamıştır. 

Erdekta bir muhafaza 

1 
Edirnede sıtma mücadelesi 

memuru yaralandı Edime 9 (A.A.) - Edime v~ çevresi 

Erd k ( H ,. ) Ş h' b Sağlık Bakanlığınca sıtma mücadele böl • 
e ususı - a ın urgaz . 1 k b · · J k"" ·· d H" gesı o ara ka ul edÜIIllf ve kııdrosu s • 

oyun en amit adında birisi sarhoş- tanbuldan verilmiştir. Yakında işe başb-
lukla muhafaza memurunu burnundan nacaktır. Bu büyük hareket bir kaç nehrin 
Y.aralamış, yaralı Bandırma hastanesi- birleıip zaman zaman tafbğı Edirne ve yö-
ne kaldırılmış, Hamit yakalanmıştır. ,resinde minnetle karşılanmıştır. 

uşta tayyareye yardım Nebatat hastah kları profasörU 
Muş (Hususi) - Halkevinde umu- lzmiHe 

~i dbi~ toplantı yapılmış, tayyarenin İzmit 9 (A.A.) - Ziraat Vekliletl zi-
hay a arından bahsedilmif, içtimada 'taat enstitüleri nebatat haatalıklan profc
h ~ır bulunanlar derhal 1400 lira taah- ,söril doktor Gasner ve arkadaıı dok -
u~te. ~u.lunmuflar, mahsulden de yüz- ,tor Allecldin tehrimiza ıelerek ziraat fi· 

de ıkısını tayyareye teberrü etmeye ka- danlıiında, Derbend. Maıukiye ve Sa • 
rar Vermişlerdir. panca havaliainde incelemelerde bulun • 

Alacada bereket 
• A~aca (Hususi) - Bu yıl bura'da 
fımdıye kadar görülmedik bJr bereket 

,muşlardır. Profesör ıördüklerindon çok 
.memnun kalmııtır. 

vardır. Çiftçi attığı tohuma bire 
mahıul almıttır. 

elli 

Bandırma Ortamekteblnln ilk mezunları 

Kandırada bir 
mektep yıkıldı 

Bir çocuk ile beş hayvan 
öldü, bir çocuk ta 

ağır yaralı 

fzmit (Hususi) - Kandıranin 
çiftlik köyünde bir çocuğun ölümü, 
bir diğerinin ağır yaralanması ve beş 
hayvanın da ezilmesile neticelenen bir 
facia olmuştur • 

Kandıra köyü ilkmektebi evvelki 
gün havanın birdenbire değişerek şid
detli bir yağmurun başlamasile yıkıl
mış ve mektep dahilinde bulunan iki 
çocuk ile ~ hayvan ankaz altında ka
larak çocuklardan biri derhal ölmüş ve 
diğeri de ağır surette yaralanmıştır. 

Vak'adan haberdar edilen Kar!dıra 
müddeiumumisi vak·a mahalline..gele
rek tahkikata başlamıştır. Tahkikata 
İzmit heyeti fenniyesi de iştirak etmiş
tir. 

• 

Burdur gölü kenarına asri bir plajla bir gazino 
yapılıyor, 3000 dokumacı bir araya gelerek 

bir şirket kuruyorlar 

Bmdunm mn umt &'Öriinüıü 

Burdur (Husuat) - Demiryo]u ve ia - ' Şehirde daimi bir alış verit göze çarpmak'· 
ta~yon ~şnatı ~ cdilmiıtir. Şimdi is- tadır. Her hafta pazarteai ve salı ~nlerl 
tasyon ile Cumhunyet mCJ"danı aramıda 1 pazar kurulmakta. civar köylerden bir ~oı. 
bir bulvar ynpılmutadu. Yakında trene kimseler pazarlara dökülmekte. hararetli 
kavuşacak Burdurda büyiik bir küp.t res- alıı veriı olmaktadır. Bundan baıka bafıa
mi yapılacaktır. da iki gün de odun kömür ve hayvan paza-

Burdur gölüne modem bir plaj ile bir n kurulu_ıaktadır. Burdurd sebze ve taze 
gazino da yaptırılmaktadır Şehir! öl 8 a- meyva fıatlan çok düııkündür. Patlicanın 

• e g r kil ·· k 
sındaki 7 kilometrelik yolun da inpsına · os~ yuz paraya ·adar satılmaktadır. Te· i yıl sonra 

yakalanan katil 
Bozdoğanda bir adam 

kansını dayaktan 
öldürdü 

başlanmıııtır. Bundan ba!lka istasyon civa- reyagı 40, koyun eti 15, sığır eti 1 O, yo· 
nnda da yeniden bir çok binalar yaptırıJ • ğurt ve sütün kilolan da 5 er kuruştan satıl-

1 maktadır. maktadır. Kııymağın tabağı 15 kuruıtur. 

Bozdoğan (Hususi) - Bundan 2 yıl 

evvel Osmaniye köyünden Musturlu Ali 
geceleyin kırda öküzlerini otlatırken bir 
meçhul §abuı tarafından kurşunla kafasın
dan vurulmak suretile öldürülmÜ§lÜ. 

Zabıta katili hayli zaman aradıktan 

sonra en nihayet ayni köyden üç §ahıstan 
şüphelenerek Konyalı Hasan, Eyüp ve Hi· 
dayeti sorguya çekmi§ ve mahkemeye ver
mişti. Uzun müddettenberi devam eden 
m11hkeme nihayete ermiş ve bu zan al -
tında bulunan kimseler beraat etmelc aure
tile hakiki katilin kim olduğu tesbit edile
memişti. 

Halkevinin faaliyeti Burdurda bu sene gül mahsulü pek çolC 

Burdur Halkevi büyük bir fnaliyctle ça
lışmaktadır. Her hafta muntazaman Hal
kevi nznları tarafından konferanslar, tem
sil kolu tarnfmdan da temsiller verilmekte
dir. 

Halkevi kütüphanesi de Burdur gençli
ğinin ihtiyacına cevap verecek tarzda zen
ğinleştirilmiştir. 

Maarif n Spor faaliyeti 

Burdurda 216 mevcutlu bir ortamektep 
ile Gazi, Sakarya, Turan, Cumhuriyet, lnö
nü, İstiklal adlarında altı tane de ilkmek • 
tep vardır. llkmekteplerden üçü tam dev
reli yani beş sınıflı diğer üçü de üçer sınıf
lıdır. Bu sene ilkmekteplerd~ i.ld yüze ya
kın talebe mezun olmu§tur. 

Burada ilkmcktep badeınderinden tam 
teşkilô.tlı bir bando vücudc getirilmiftir. 
Bu bando her akp.m muntazaman parkta 
çalmaktadıı. 

tur. Fabrikalar mal almnmaktadırlar. Bu 
yüzden bütün güller mahvolmuştur. Fab
rikalar geçen yıllardan ellerinde kalan ıark 
gülyağlannı satmak için Avrupaya bnı 
vurmaktadırlar. 

Halıcılık Burdurda ilerlemiııken bugün 
ihracatın az.lığı dolayısile hemen hemen 
mahvolmuş gibidir. Şehirde ancak 50 kn· 
dar dokuma tezguhı hali faaliyettedir. 

Şehirde mevcut 3000 dokuma tezgrihı 
sahibi birleşerek dokumacılığın ihyası için 
bir ııirket kurmuşlardır. 

Bluzlardaki harfler 
Bu da bir moda: Bozdoğ n zabıtasının esaslı taharrisi 

neticesinde hakiki katilin Nazillinin Çer -
kes Hamdiye köyünden ve eskiden eşki • 
yalık yapmt§ olan Deli Nuri olduğu tesbit 
edilmiıı ve suçlu da IUÇUnu itiraf etmiştir. 
Nuri adliyeye teslim olunmugtur. 

Bir c:İDaJ'et daha 

Ateş spor. asken klüp ve ortamektep 
takımı her hafta maçlar yapmaktadır. Bu 
suretle Burdurda bir spor faaliyeti de 1ıö • 
rülmektedir. 

Bütün kadınların bluzlnnnda mat -
ban harflerinin en büyük puntusundan 
beş on kere daha büyük puntudn harf· 
ler var .. 

- Bu harfler niçin) 
ML.. Niçin olduklanıu bilmiyorum, 

amma neye delalet ettiklerini kolayca 
keşfedebiliyorum. İ:ıte bir iki misal... 

Kızıltepe köyü ahalisinden Mes-
tan oğlu Ali karısı Hafize ile 
kavga e~ ve neticede kansını sopa ile 
döverek ölümüne sebebiyet vermiştir. Suç
lu derhal yakalanarak tahkikat evrakı ile 
birlikte adliyeye verilmiııtir. 

Erdekte batan gemilerin ankazı 

İktiaadi vaz:İ)'et 

Burdurda iktısadi vaziyet çok iyidir. 

----··········-··----········ ................... __ 
Çetinkaya 
• 
ıstasyonu 

* Yanımdan bir genç kadın geçiyor. 
Gözleri etrafta.. Kendmne bnkan her 
genç erkeğe gülümsüyor. kıntıyor. 

Kadının bluzuna bakıyorum. Koskoca 
bir: 

Erdek (Hususi) - Umumi harp 
te Erdek limanında batan gemilerin an
kazı Erdek maliyeai tarafından çıkar
tılmıştı. 

İnşaat bitti, küşat resmi 
ağustosta yapılacak 

Sıvas (Hususi) - Sıvas - Erzurum 
yo]u üzerindeki çalışma devam etmek
tedir. Sıvastan itibaren 112 inci kilo -
metredeki Malatya iltisak hattı ile Sı
vas - Erzurum yolunun durak yeri o
lan Çetinkaya istasyonuna kadar inşaat 
ikmal edilmiştir. 

«H» 

Harfi gözüme çarpıyor... Sonra ta· 
mamlayıp okuyorum: 

«Hoppa», 

* 

~andırma (Hususi) - Üç sene evvel açılan Bandırma ortamektebi bu 
yıl ılk mezunlarını vermiştir. 
I :ıususi olan bu ortamektebin resmt bir ~ekle konması için Maarif Veka
etıle tahriri temaslarda bulunmaktadır. 

.Talebelerin bir yıl zarfında vücuda getirdikleri işlerden bir sergi teşkil edil
~ş ve imt~hanları müteakip bu ıerginin merasimle küşat resmi yapılmış~. 
c:ı: ukarıdakr resim sergiyi hazırlayan! arla sergide bir köşeyi göstermektedır · 

:mo tonu mütecaviz olan hurda de
mir parçalarının muhtelif yerlerden 
kaldınlmasına ve Romanyaya ihraç 
edilmek üzere vapura yüklenmiştir. 

Erdekte bir valc'a 
Erdek (Hususi) - Konya köyünde 

Mahmut adında biri Bekir adlı bir ada
mın karısı tarafından balta ile öldürül
mek istenilmiştir. Adliye tahkikata el 
koymuştur. 

Ağustosa kadar da ray ferşiyatı ik
mnledilecek, ağustosta Çetinkaya istas
yonunun küşat resmi yapılacaktır. 

Merasimde Ali Çctinkayanın da ha
zır bulunacağı söylenmektedir. 

\ Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 
n"i:7rr-~-rrM"n"...,_ı~~..----r~~:-.-. 

- Hnsan Beyi Şu bizim oğ • ı ... Kaç zamandır, komJununJ ... Sonunda, onunla cvlenmeğe 
a, baba ol da bir nasihat ver J kızı ile düıüp, kalkıyor., kalkacak.. Bn~ı nara ynnlll".ak. 

' ~ J 

.. . Onun için, knl'fına oturt_ ta, 1 Hasan Bey - Ne vazifem? 
gözlerini çl Ben seni aldığım zaman, hiç bir 

bayır sahihi çıkıp ta benim söz
lerimi a9h mı idi 1 

Bu da bir ba§kıı kadın: 
Gözleri lacivert, kirpikleri mor, ya

nakları kıpkırmızı, dudnklan vişne rrn
ginde, koyu saçları kanarya tüyünü an· 
dırıyor. Bluzuna bakıyorum ... Yan yana 
iki harf var: 

aB. D.» 

Harflerin sonlannı tamamlıyorum: 
uBoyalıdır. Dikkat» 

* Bu da gene bir başka kadın: 
Ötekilere benzemiyor, çok güzel ve 

çok cana yakın... Göğsündeki harflere 
bakıyorum: 

«S. 5.)ı 

Ben nikbin bir insanım ... Harfleri is
tediğim gibi tnmnmlıyorum: 

- Seni seviyorum 1 

* Bu daha bir başka kadını 
Ona da gözüm ilişiyor. Yüzüne. gÖ· 

züne. vücuduna alıcı gözile bakıyorum. 
Bu sırada bir otomobilın korncsi. 

- Vang, ving ... 
Ediyor, kendimi yayakaldırımınn a 

tarken bluzdaki harfleri görüyorum: 
«5. Ç.ıı 

Tamamlayıp okuyorumı 

- Sersem çiğncncceksin 1 
fMSET 
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ltalyada tüyler ürpertici bir aile faciası 

Bir mühendis karısını, 
kaynanasını ve karısının 

işıkını öldürdü 
En güzel sinema aktörü kimdir? 

Faciadan sonra teslim olan katil başından geçenleri 
anlatarak bütün zabıta memurlarını ağlattı 

Holivutta en maruf sinemacılardan 
kurulan jüri _hey' etinin verdiği karar 

JCansı 

Milanoda tüyler ürpertici bir aile fa
ciası olmuş, bir mühendis karısını, ka
yin valdesini ve karısının lfıkmı öl
dürmüştür. Facia .. akkında fU tafsilat 
veriliyor: 

«Mühendis Mariyos son zamanlara 
kadar karısiyle gayet iyi geçiniyor, ka
rıkoca komşular arasında iyi bir çift 
olarak tanıyorlardı. 

Fakat bir kaç aydanberi bu vaziye t 
değişmişti. Mühendisin evinde için için 
yanan bir ateş vardı. Bu ateş nihayet 
feci bir cinayetler silsilesine sebep ol
du, ve Mariyos karısını, kaynanasını 
ve karısının aşıkım öldürdü.)) 

Mariyos bu kanlı hadiseyi polise 
fÖyle anlatmıştır. 

« Kaynanam evimize gelinciye ka
dar, karım ile pek mes'ut bir haya~ ge
çiriyorduk. Herkes bizi model bir çift 
telakki ediyordu. İşim iyi idi. Karımın 
bütün arzularını tatmin ediyordum. 

Bir de çocuğumuz dünyaya gelmiş
ti Ben de hayatımdan fevkalade mem
nundum. Günün birinde karım yanı
ma geldi. Onun hatırını hiç bir zaman 
kırmıyacağımı bildiği için: 

- Mariyos, dedi annem kardeşimin 
yanında rahat edemiyormuf. Ben de 
kendisini buraya davet ettim. Artık 
bizimle beraber oturacak. 

Ben muvafakat ettim, kanının ha
tırını kırmak istemedim, nihayet ka -
yın valde geldi. 

Bir müddet hiç dırıltı çıkmadı. Hat
tl evin işlerine yardım ediyor, karıma 

Mühendis 

arkadafhk ediyor diye memnun da o
luyordum. 

Ara sıra göğıünden bir resim çıkarı-

Kadın yıldızlar karara 
ne diyorlar 

(Holivut) un en mühim sinema mec • 
mualarından biri, erkek sinema san'atkii.r· 
lan arasında en ıtüzelini tesbit eylemek Ü - 1 

zere büyük bir müsabaka açmıştır. 
Bu müsabaka pek büyük bir alaka uynn

dırmıştır. 

Müsnbakanın ciddiyetini anlamak üze· 
re müsabakanın neticesini tesbit etmeğe 
memur edilen jüri hey' etinin isimlerini a· 
pğıya yazıyoruz: 

1 - Sesil dö Mil. Meşhur film pro • 
dük törü. 

2 - Samuel Goldvin. M. G. M. ıtüd
yolan sahiplerinden. 

3 - Valter Vanger. Meşhur, film ya
panlardan. 
Miçel Leiıen. Meşhur aahne va
zii. 

5 Maka Faktor. Holivut'un ıüzd • 
yor: lik enstitüleri sahibi, 

- Ah Pizani, zavallı yavrucuk diye 6 - Cek Dawn. Baş makyajcı. 
ağlıyor. Ve o gençten bahsediyor- 7 - Ern Veatmur. Baş makyajcı. 
du. Jüri bir hayli uğraşmıştır. Vardığı neti· 

Bir gün eve o fotograftaki genç gel- ce şudur: Belli baolı bir sinema san'atkaıı 
di. Karım gene yanıma sokuldu: güzelliğin bütün vasıflannı taşıyamaz. Yn· 

- Pizani, annemin yeğenidir. Çok- ni «tam manasile bir güzel» tipi bulmak im· 

t b · · · b' · b ] k kansızdır an erı ışsız, onun ır ıs u uncıya a- · k b'l . • tkA 
d b d k ı ' .. d "" Fakat, buna mu a ı ıınema ıan a ıu· 

ar ura a a masına musaa e et. 
lan iç.inde muhtelif azalari itibarile en zİ· 

Hatta sen de ona bir i~ ara. Zavallı 
T yade şayanı kaydolanlarını tesbit eylemiş · 

çocuk, çok bedbaht 1 dedi. Ve delikan- tir. Jürinin vardıit neticeleri okuyucuları • 
lı da eve yerleşti. mıza bildiriyoruz. Yapılan tasnife nazaran 

Ben işe güce gidiyordum. Pizani iş ıu neticeye varılmııtır: 
arayacağına tembel tembel evde otu
ruyordu. Sonra karım ile alakadar ol -
duğunu gözlerinden anlıyor ve karı -
mm da kendisine karşı çok laübali ol

En güzel eller: 
Şarlo 

Lesli Hovard 

En güzel baı: 
Klerk Cebi 

Rober Taylor 
duğunu seziyordum. 

içime kıskançlık girdi ve Pizani de- En güzel vücut: En güzel göz: 
Buster Kreb Şarl Buaye 

nilen adamın kim olduğunu tahkika Ronald Kolman 
başladım. ilk öğrendiğim şey, bu deli- 1-------·ı-------
kanhnın kaynanam ile hiç bir alakası 
bulunmadığı oldu. Bu sefer fena hal
de şüphelendim ve içime kurt girdi 
Tahkikatımı derinleştirince Pizani ile 
karımın benimle evlenmeden evvel 

En güzel •eı: En güzel burun: 
Ronald Kolman • Con Barrirnur 
Herber Marşa} Rober Taylor 

En biçimli erkek:
1
En güzel ağız: 

Klerk Cebi 
tanıştıklarını bir müddet beraber gez- ı-------
dikten sonra, evlenmeğe karar verdik- En •evimli: 

Şarl Buaye 
Ronald Kolman 
Geri Kuper 
Fred Aster !erini, fakat sonra Pizaninin karımı 

terkederek gittiğini öğrendim. 
Bu hakikatleri anladıktan sonra, 

maksadım evdeki eşyamı alıp gitmek 
(Devamı 8 inci sayfada) 

Errol Flyn 

Leali Hovard 

Fred Aster 
Lesli Hovard 

Klerk Cebi 

Bu jüri heyetinin bir hayli uğraştıktan 
ıonra vermiş olduğu kararlar bilhassa ka
dın aan'atkfırlar arasında bir hayli dediko
duları mucip olmuştur. 

Şarl Lauton'un laaliyeti 
Sonbaharda (Holivut) ta (Vatanper " 

ver) adında bir filim çevrilecektir. Ba, .. 
rol Şarl Lauton tarafından yapılacakbr. 

Şarl Lauton'un lngilterede çevirmekte 
olduğu Rambrand filmi bir hayli ilerle
miştir. Bu filim önümüzdeki Sezonun en 
kuvvetli eseri olacağı muhakkak addedil -
mektedir. 
Amerilralılar deniz altında lilim 

çevirecekler 

tÖNÜL iSLE·Ri 
Jüri heyetinin kararları hakkında ne dü

şünmekte oldukları başlıca sinema yıldız

larına sorulmuştur. 

(Marlen Ditrih) §U cevabı vermiıtir: 

- Beyhude yoruluyorlar ... Erkek er -

1915 ıenesi mayısında, lngilizlerin en 
büyük yolcu ııemilerinden biri olan Luzi • 
tanya, (İrlanda) sahilleri açıklarında bir 
Alman denizaltı ıtemiai tarafından torpil
lenerek batırılmıştı. Gemi halen yilz metro 
kadar derinlikte yatmaktadır. 

Geçen sene bir dalgıç kumpanyaeı ge· 
mide kalan mallan ve geminin bazı mü · 
him kısımlarını çıkarmağa teşebbüs eyle· 

Nişanlım 
Para istiyor 
Vereyim mi? 
•4 ay evvel nişanlandım. Bu luz da

ha pmdiden benden para çekerek gi • 
,-inmek iıtiyor. Ben ise kendisine aabret
meıini, beş on kuruş toplayıp düiünü • 
müzü yapmamızı, ıonra bu kabil mas • 
raflara bakmamızı ıöylüyorum. Sonra 
ben niıanlanmadan evvel bu kızın bir iki 
erkekle daha düşüp kalktığını öirendim. 
On bet gün içinde benimle yüz göz ol -
du. Ben ise bir kızın bu kadar çobuk yır· 
blmaıını anlamıyorum. Nişanı bozsa:n 
mı dersiniz~» 

Beyoğlu 1. Döner 

Anlattığınız sebepler bu kıza uınma
nıza manidir. Siz mütemadiyen ondan 
ıüpbe edeceksiniz. Kız da daha timdi -
denden ıizden para istemekle ba.~a et
nıİf. Niıanlı hediye alırsa alır, fakat ni
pnlıdan ne para, ne de eıya İltenmez. 
Baıka erkeklerle görüımüt olmaaa, .W 

sevmesi prtile affedilebilir. 
KararUUZl vermekte acele etmeyiniz. 

Kızı bir müddet daha tecrübe ediniz. E
ğer yıldızlanruzm bantamıyacağını an
larsanız ayrılırsınız. 

* ı< 1 O ıenelik evliyim. Jki de çocuğum 
var. Karım tahammül edilmez bir mah
luk, iki defa mahkemeye düştük. İki de· 
fada da mahkeme barışmamıza karar 
verdi. Ben bu kadınla bir dam altında 

1 
yaşıyamadığım için evi bırakıp kaçtım. 
Şimdi ayn yaşıyorum. Çocuklarımı ida-
re edecek kadar para veriyorum. Fakat 
serseri ve perişan bir haldeyim. Boşan· 1 
manın bir yolu yok mu?» 

* Salahaddin 
Mahkemeden karar almadıkça ayni· 

mak mümkün değildir. Demek ki mah
kemeyi kandıracak kadar kuvvetli ta
lak sebepleri ileri süremiyorsunuz. Ço • 
cuklarınızın hayal ve tahsilini temin edi
niz ve bir müddet sonra ayrı yaıatınız. 
Bu tecrübe belki.ıizi yakınlatmağa sev· 
kedecektir. 1 

.TEYZE 

miş idi. 
keğin güzelliğini anlıyamaz .. • Bu ameliyata ağustos ayında devam e • 

Bunu kadınlara sormak icabeder. Jüri dilecektir. 
heyeti kadınlardan ibaret olmalı idi. Ya- Mühim bir Amerikan filim kumpanyası 
hut heyetin içinde bir iki kadın bulunmalı .dalgıçların deniz altında çalışmalarını fil· 
idil ... Bir kadın bin erkek içinde en güze· me çekmek üzere dalgıç kumpanyası He 
lini derhal seçebilir! ... 

(Norma Şerer) İse şu cevabı vermi~tir : 

- Bu haberi sizden duyuyorum. Şaştım. 

Ben erkekleri daha ciddi sanırdım 1 Bi· 
zı bu hususta tenkit ederlerken kendileri 
de bu gülünç hale düştüler ... Aralarında 
güzellik müsabakası mı tertip etmek iati • 
yorlar} ... » 

( Klodet Kolber) in cevabı ise ıu ol • 
muıtur: 

- Tam manasile, yani güzelliğin bii • 
tün evsafını haiz bir kadın bulunamıyacağı 

gibi bir erkeğin dahi bulunamıyacağı ga -
yet tabiidir. 

Bunun için jüri heyetinin kararlarma 
gülmekten başka bir şey yapılamaz .... 

Canet Mak Donald: 

anlaşmışhr. 

Amerikalılar yeni icat edilmiı olan bü • 
yük bir alet sayesinde bu filmi çekecek • 
lerdir. 

Ruı - Japon harbinin filmi 
Mühim bir Japon stüdyosu (Rus - Ja· 

pon) harbini filme çekmeğe karar vermiş
tir. Bu hususta muavenet gösterilmesi için 
hükumete müracaat eylemiştir. Japon hü
kumeti stüdyoya vasi miktarda yardım et· 
meği vadeylemiştir. Japon donanmasının 
mühim bir kısmı bu filimde «Ço§imn de· 
niz harbini canlandıracaktır. 

Ronald Kalman 
Ronald Kalman "Kayıp Ufuk» adında 

bir filim çevirmek üzeredir. 

Klodet Kolber yeni bir tarihi filim 
_ Bana sormuş olsalar idi ben tam ma· çeviriyor 

nasile güzel erkeğin kim olduğunu kendi· Klodet Kolber yeniden bir tarihi filim 
}erine bildirirdim. Sormadıklarından dola~ bı'r çevirecektir. Artistin bundan sonra 
yı ıükôt ediyorum .•• demiştir. 

O. T. 
müddet için istirahate çekileceği sanılmak· 
tadır. 

• 

Süzi Vernon 
Süzi Vornon Berlinde büyük bir filim 

çevirmek üzeredir. Filmin jami Ville A • 
natol'dur. 

Amerikan yıldızlarının iç.inde sevimliliği 
ile meşhur: Roşel HOdson zarif bir 

pll\j kıyafeti ile 
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lstanbul bahçıvanlarının çare bulunmıyan derdi Fransada Türk 
Vaktile ~abağın k ··fesi 30 Esirleri Mi Var? 

Montröde konferansın bir 
safhası daha bitti 

lira idi, şimdi 300 kuruş a., ~'!,;;;7ı:,1m:k::~~:~~ d;yo• ki• 

b
•ı k «Umumi harp bidayctlerinde yanı bun· 

eren ı e Yo dan 22-23 sene evvel Suriye cephesinde V İngilizlere esir olup diğer esir arkada~!~ • 

Anadoluda 
yetişiyor, 

her meyva ve sebze vaktinden evvel 
lstanbulda bunlar çıkıncaya kadar 

halk bıkmış oluyor 

rile birlikte Selaniğe nakledilen kayınbı • 
raderim Hüseyin, Selanikte bir müddet yol 
işlerinde çalıştırıldıktan sonra F ransaya 
sevkedildi. Kendisinden o tarilrtenberi ma
Jıimat alamadık. Nihayet mütareke oldu. 
Bütün esirler avdet ettiği halde Hiiseyin 
gelmeyince, bi:- müddet daha bekledik ve 
ondan sonra hayatından ümidimizi kestik .. 
Bu hal üç beş ay evveline kadar devam et
ti. Bundan sonra Fasın Tazra kasabasından 
kaçıp gelen Karakatyeli Yaşar isminde bir 
zat, kayınbiraderimin elyevm o civarda 
mütekait bir Fransız zabitinin yanında esir 
olarak bulunduğunu, adresinin de. (Fas. 
Tazra Premier regiment deuxieme Com • 
pagnie, M. François, Hüseyin lbrahim 
No. 86) olduğunu haber verdi. 

Hftlden bir manzara 

Kendisine gündüzleri ziraat ve hmma 
iılcri yaptırıldığını, geceleri hapsedildiğini, 
ve mektup yazmasına müsaade olunma -
dığını, kolunda esaret numarası olan 86 
rakkamını gösteren pazubend taşıdığını, 

20 seneye yakın bir zamandanberi Tazrada 
tekaüt olan bir Fransız zabitinin yanında 
boğazı tokluğuna çalı_ştmlmakta olduğunu 

ilave etti. 

lstanbul bahçıvanları. fiiphe yok ki, tanbul bahçıvanlal'Jnın akibetlerine mah
dertlerine çare bulunamıyanların başında kumdurlar. Çünkü senenin hemen her a· 
ıelenler arasındadırlar. yında taze sebze ve meyva bulunabildiği 

Bize Hüseyinin sağlık haberini veren Ya
ıar kendilerinin nasıl olup ta Fasa gön • 
derildiklerini ıöyle anlattı: 

Bugün üç. dört, koca boatan sahibi bah- için, konservenin yüzüne bakan olmuyor. 
çıvanlar, yer yüzünde birer dikili ağacı bile Ve fabrikalar, bir de, yaptıklan konser • 
olmıyan çok kimselerden fazla ihtiyaç için· ,velerin turşusunu kurmıya mecbur olduk· 

Mütareke olduktan ıonra, Fransız hü
kumeti, bütün esirleri memleketlerine gön-

dedirler. Siz b~lki: !arı için birer birer kapatıyorlar. 

* «- Sebzenin, meyvanın bu pahalılı -
iında, bahçıvanlar da parasızlıktan bah -
ıec! ~rlerse, ortalıkta para buhranından da· 
ha baskın bir insaf buhranı var demek -

, Bahçıvanlar cemiyeti katibi umumisinin 
sözleri hakkında bir de hiil müdürü Mus
tafo. Zarifin düşüncelerini yoklamak iste• 

tir 1» diyeceksiniz. , dim. 
Fakat sebzeciler ve meyvacılar cemiye- , - Söylenilenler doğru, fakat haksız -

tinin umum k'tibi Yuıufu dinlerseniz an- dır 1 dedi. Ve ilave etti: 
larsınız ki buaün en .Wak bostanlar, bir - Bunun önüne geçmek için ne yapıl
edip kafası kadar verimaiz hale düşmÜ§ • masını istiyebilirler} Anadoludan meyva 

lerdir. ,ve sebze getirilmemesini mi} Bunu kimse-

Yusuf: .nin makul bulmıyacağı muhakkaktır. H em 

- Eier, diyor, harice meyva ve sebze 
ihraç edebilmemizin çareleri bulunamaz -
ıa, on beş binden faz.la bahçıvanın avuç 
açtıklarını göreceğimiz sünler uznk de • 
iildir. 

Bugün fstanbulun meyva ve sebze ihti
yacını Anadolu müstaheilleri temin edj -
yorlar, ve lıtanbul bahçıvanlarına hemen 
hemen it kalmıyor. 

Çünkü oralarda her ıebze, ve her mey· 
va İstanbuldan çok erken yetişiyor. 

Meseli. lıtanbullular, tuhatın başında ka· 
bak yiyorlar. Halbuki tubat ayında İstan
bul kabakları çiçek bile açmazlar. 

Bizim biçare bahçıvanlar, geç kalma • 
mak için b&f vurmadık çare bırakmıyorlar. 
Bostanlarına cameklnlar yaptırıyotlar, iç
lerini kaloriferlerle 111tıyorlu. Fakat bütün 
bunlara raimen, lstanbul kabakları, Ana· 
dolu kabaklarından eD aıaiı üç ay sonra 
meydana çıkıyor. 

O zamana kadar da latanbullular kabak 
Yemekten bıktıkları için, o canım lstanbul 
kabaklanna metelik veren kalmıyor. 

Bu bittabi eade kabakta değil, her şey
de böyle. 

Mesel& daha fıtanbul ~oıtanlarında pat· 
Lcanın adı yokken Anadoludan son tUT -

fanda patlıcanlar ıeliyor. 
Hani meılıur bir fıkra vardır. Adamın 

hhi bir mieafirlikte ıofraya oturmuş. Önü· 
ne evvel& patlıcan kızartması koymuıılar. 
Patlıcan kıza t d r masın an ıonra karnı ya • 
nk, karnı .. _ı_ 

.. aruı;tan ıonra oturtma, oturt -
madan ıonr • b yıl . a ımam a dı gelmiş. Biça -
re mısafir, imambayıldının arkasından da 
patlıcan ıalatasının ao-'-- t•V• . . ... 

~n et ıgını gorun• 
ce dayanamamıı, ve: 

- Allah rızası İçin, demiş, patlıcansız 
tarafından bir bardak ıu verini 

B b" · b" .... en ızım ıçare boıtan patlıcanlarını 
aorunce hep bu fıkrayı .batırlar, ve acı acı 
sülerim. 

Çünkü İstanbullular tam iki ay Anado • 
~udan gelen patlıcanlan yiyorlar ve İstan

ul patlıcanları, herkesin: 

Patlıcanaız tarahndan hir bardak su is
tiyecek hale celiıinden aonra çıkıyor. 

Ve dediiinı ıibi sade kabak, patlıcan 
değil, her feY böyle. Bizim mallar hep, 

milletin gözü doyduktan ıonra pazara ye
ti§iyor. 

Muhatabım gülerek ilave etti: 

• - Ve o, Clebze pazan» değil, sebzele
rın «pazarıt ı oluyor. Çünkü hiç birisine 
i§ ka1mıyorl 

Bu aidiıle. koneenoe fabıikaları da, lı-

bence onlar, bugünkü vaziyetlerinden biraz 
da kendileri mes"uldürler. 

Harbi umumide, Anadoludan lstanbula 
ne meyva, ne de sebze gönderilmiyordu. 

Geçenlerde o zamanlardan bahseden bir 
bahçıvan bana: 

- Bayım, diyordu, biz o tarihte kaba
ğın küfesini ( 30) liraya satıyorduk. Bu
gün ayni küfelere (300) kuruş bile veren 
yok. Kabak paraları hıyar gibi Beyoğlu· 
larında har vurup harman savunnasaydık, 
bugün hepimiz, hal binası kadar birer apar· 
tıman sahibi olurduk! Bugünkü vaziyet ce• 

zamızdır, çekeceğiz! 
Hal müdürü, bana bir sigara uzatarak 

ilave etti: 
- Maamafih, eğer ihracat çareleri bu

lunursa, onların belleri de doğrulııcaktır. 
,elbet! 

Halden uzaklaşırken: Almanyaya gi • 

den pamuk çuvallanna taıı dolduran tüc
carları hatırlıyorum. Ve kendi kendime di

yorum ki: 
- Oradaki itibarımıza yapılan bu sui

kastların önüne geçilemedikçe, biçare bah
çıvanların ümitleri de hoşa çıkmıya mah-
kumdur! Selim Tevfik 

Kadın salan 
Köy muhtarı 

(Ba,!arafı 1 ci ıayfada) 
dar para biriktirdikten sonra köye dön • 
mek maksadiy]e Sivasa gitmi~tir. Osm1ın 

köyden ayrılınca karısı «Dudu1> yalnız 

kalmış, köy muhtarı 65 yaşında Kadir 
de Dudunun zihnine girerek onu ayartmış 
ve kendi kardeşinin oğlu Ebubekir ile ev· 
lendirmiştir. 

Osman bir müddet Sivasda çalışdıktan 
sonra köyüne dönmüş, karısını aramış ve 
onun muhtar tarafından Ebubekirle ev • 
lcmdirildiğini öğrenince doğru muhtarın 

yanına gitmiştir. Muhtar Kadir Osmanı 
görünce: 

- Gel sen o karıdan vazgeç, sana 45 
lira verelim, bir başka kadın bulalım, o • 
nunla baı göz ol demiştir. 

Halbuki Osman karısını çok sevmekte
dir ve ona tutkundur. Muhtarın tavassutu 
ile karısını geri alamıyacağına aklı eren 
Osman muhtarın yanından çıkınca doğru 
Sivasa gitmiş, adliyeye müracaat etmiş, 

bir isdida vererek dava açmıştır. Adaletin 
teceliııinden emin, müsterih, biraz da ne-

Fnsta Fransız zabitleri 
dermek üzere bir araya toplamış. Bunları 
sevkcdecekleri sırada Fransız zabitlerin • 
den bir kısmı mahalli kumandanına gidip 
kendilerine ikiııer, üçer Türk esiri verilme· 
sini istemişler ve garnizon kumandanının 
gönlünü yaparak, hükumet tarafından ken· 
dilerine Fasta verilen büyük çiftliklerde, 
boğazı tokluğuna ve esir §eklinde kullan· 
mak Üzere götürmüşler. 

Bana bu malumatı veren Yaşar dn ka· 
yınbirnderimin bulunduğu Tazra kasaba
sından on gün içeride ve bir Fransız · zabi
tinin yanında esir imiş, zabitin karısı Mar
ailyaya gidiyormuş. Ona refakat ederken 
yoldan kaçmış ve Türkiyeye gelmiş. » 

Bay Ahmet Rifatin mektubundan bu -
günlük bu kadar malumat nakletmekle ik
tifa ediyoruz. Bu mesele üzerindeki neş 
riyatımıza devam edeceğiz. 

Mektupta çiftliklerde çalışan Türk e .. 
Birlerinin 100 zü tecavüz ettiği de ayrıca 
kaydolunmaktadır. 

Fransa gibi 1789 ihtilalHe dünyaya hür
riyet alemdarlığı yapmıı bir milletin zabit
lerinden baztlarının böyle gizli kapaklı e· 
sir kullanmaları Fransa kadar beşeriyet için 
de bir lekedir. Harpte mertçe dövüştük • 
ten sonra, esir olmak bedbahtlığına düşen 
zavallı vatandaşlar:mızın, sulhten 18 sene 
sonra dahi, ferdi hürriyeti doğuran bir 
memleketin müstemlekesinde esir tutul • 

mnları bizim bile yüzümüzü kmırtmakta
clır. 

Kollarında bazubentle dolaşan esir in· 
sanların mevcudiyetinden haberdar olmı
yan, Fas idaresi makamlarının bu 15kay • 
disini hayn:ıtle karoşı1arken, dost Fransız 
hükumetinin nazar;ı, dikkatini celbediyor, 
bizim alakadar makamlarımızın da hare -
kete geçmelerini istiyoruz. 

······························································ 
şeli bir vaziyette köyüne dönerken yolda 
kendisini muhtr.ırla akrabalarının bekle -
mekte olduklarını görmüştür. 

Muhtar Kadir Osmanın adliyeye mü -
racaat ederek kendi aleyhine bir dava aç
nğını duyunca akrabaları ile yol kenarına 
çıkarak Osmanı beklemeğe başlamış ve 
Osman yanlarına yaklaşınca: 

- Osman ael bu iaten vaz geç, bu ka-

(S.,~arafı 1 ci sayfada) 
Sovyet filosunun tonaj ve adedi tahdidi olmaksızın Karadenizden çıkması. 

Karşılıklı yardım halleri ve mıntakavi anlaşmaların tatbiki ihtimalleri hariç ol· 
mak üzere, harp zamanında Karadenizin yabancı gemilere radikal · surette kapa • 
tılması. 

Tetkik ve tahrir komiteleri çahşmağa devam ediyor. 
bekledikleri talimatın gelmesinden sonra yapılacaktır. 

Boğazlar Komisyonunun vaziyeti 

Umum toplantı delegelerin 

Montrö 9 (AA.) - Havas ajansı mu ha birinin öğrendiğine göre, bugün boğaz• 
lar komisyonu hakkındaki münakaga es nasında Romanya, Bulgaristan ve Yuna· 
nistan, komisyonun lağvını iıtiyen Türk noktai nazarını terviç etmişler, Fransa 
ve Jngiltere ise bu komisyonun kalmasının faydalı olacağı fikrinde bulunmuşlardır. 

Yunan matbuatmm neşriyatı 
Atina 9 (A.A.) - MontTö ve Türki yeden gelen telgraflar b ütün Atina mat • 

buatında derin alaka ile karşılandı. 

Gazetelerin çoğu baş gösteren ihtilf\fın anlaşma ile neticeleneceği ümidini gb te
rerek Türkiye hakkında dostane ifadeier kullanmaktadırlar. 

Konferans tebliğleri 
Montrö 9 (A.A.) - Teblii • Konferans, 17 ve 19 uncu maddeleri tasvip etıni§ 

ve tahrir komitesine havale eylemiştir. 
Japon murahhas heyetinin talebi üzerine, konferans. 18 foci maddenin müzake

resini başka bir içtimaa talik etmi,tir. 

Konferans, harp tehdidi sebebile boğazlann Türkiye tarafından kapatılmasından 
çıkacak vaziyeti müzakere etmiı ve teknik komite, bu husus hakkında m urahhas 
heyetleri tarafından yapılacak teklifleri tetkik etmeğe ve harp tehdidi takdirinde 
Türkiyenin lüzum ırördüğü her türlü tedbirleri almak hakkını muhafaza eden bir 
formül vücuda getirmeic memur edilmiş tir. 

20 inci madde ile alakadar olarak, boğazlar mıntakasında hava seyrüseferi için 
ıeçit kulvarları hakkında noktai nazar teatileri yapılmıştır. Türk murahhas heyeti, 
hava ıefaininin, gerek tulani, gerek arzani surette geçiıılerini mümkün kılacak bir 
metin tevdi eylemek niyetinde olduğunu bildirmi;ıtir. Madde, ıonraya bırakılmıştır. 

21 inci madde, beynelmilel boğazlar komisyonu hakkında bir münakaşaya sebep 
olmuştur. Türk murahhas heyeti, komisyonun lağvını istemİf ve bazı murahhas 

heyetleri bu teklifi terviç etmiılerdir. Bazı murahhas heyetleri de istatistiklerin tutul· 
masını kolaylaştıracak ve Türk hükumetinin yükünü azaltacak bulunan bu komis -
yonun ipkasının faydalı olacağını tebarüz ettirmişlerdir. Nihayet bazı diğer mu• 

rahhas heyetleri de bazı orta ıureti haller ileri sürmüşler ve mesela TUrk makam• 

lannın mukavelenameyi imza eden devletlerin konsolosları ve yahut her hangi diğer 
makamlarile jl birliği yapması esasını göstermişlerdir. Meaele ıonraya bırakılmıştır. 

Saat 16 da yeni bir içtima yapılacaktır. 

Montrö, 9 (A.A.) - Tebliğ: 
Konferans, lngiliz projesinin tetkikine devam etmi~tir. 
22 nci madde tahrir heyetine havale olunmuştur. 

23 üncü madde için Sovyet murahhas heyeti yeni bir metin tevdi etmiştir: 
Matbuata bildirilen bu metin hakkında muhtelif murahhas heyetleri, Millet
ler Cemiyeti çerçevesi içinde yapılmı~ anlaşmalardan çıkan hukuk ve teah· 
Mitlerin fÜmulQ üzerinde mülahazalar yürütmüşlerdir. 

Muhtelif heyetlerin, Sovyet metnini ince bir tetkike tAbi tutmalarına Ye 
talimat almalarına intizaren, bu madde sonraya bırakılmıştır. 

24 üncü madde tahrir komitesine havale olunmuştur. 
Türk murahhas heyeti pek yakında 25 inci madde hakkında bir tadil tekli

finde bulunmak niyetinde olduğunu bildirmiştir. 

Mukavelenin mer'iyete girişi, tasdiki ve müddeti hakkında fikir teatisinde 
bulunmuş ve 26 ıncı maddeyi tahrir komitesine havale etmiştir. 

Önümüzdeki içtima, başkanla İstişareden sonra genel sekreterin yapaca· 
ğı davetle tesbit olunacaktır. 

İtalyanın bütün talepleri yerine getirildi ! 
(Battarafı 1 inci sayfada) 

adası arasında tahtelbahirlerle adeta bir ıed yapmak suretile Maltayı istifade 
edilemiyecek bir vaziyete sokmak gibi şeyler yapabileceğini isbat etmiştir. 

Avam Kamarasmda bir sual 
Bugün Avam kamarasında bir meb'us: 
- Jngiliz donanması 300 senedenberi Akdenizdedir. Neden geri dönü • 

yor~ 

Sualini sormuş. Bahriye nazırı Sir Samoel Hoar fU cevabı vermiştir: 
- lngiliz donanmasının Akdenizde 300 sene daha kalacağını temin ede~ 

bilirim. 

Fransa ve Akdeniz anlaşması 
Paris 9 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Fransız hükumeti, Milletler Cemiyeetinin zecrı tedbirler ıo temmuzdan 

itibaren kaldırmak hakkında aldığı karar üzerine, ltalyan - Habeş ihtilafı es· 
nasında İtalyanların Akdenizde bir tecavüzü ihtimaline karşı vücuda getiri· 
Jen yardım anlaşmalarının hükümsüz bir hale gelmif oldukları telakkisin· 
de bulunduğunu resmen Londra ve Romaya bildirmiştir. 

ltalya artık Montröye gelebilecek~ 
Londra,p - halyanın Montrö konferansına iştirak etmenıe.ıc için göster· 

diği sebep, Akdeniz teminatı olduğu için bu sebebin ortadan knlkmasiyle İ· 
talyanın Avrupa işlerine karışmamasıiçin hiç bir sebep kalmanıtştır. 

Diğer taraftan İngiltere Akdenizdeki donanmasını geri almağa başladık
tan sonra ltalyanın da Libyede tahşit ettiği fırkaları çekmesini beklemekte· 
dir. 

Bu suretle İtalyanın Avrupa işlerinekarışması için ileri sürdi!ğü bütün 
metalip kabul edilmiş oluyor. 

dını unut, sonu senin için iyi olmaz de - mıya, muhtarın akrabaları da kendisini 

miştir. arkadan takip etmeğe bnşlamııılar, fakt-.t 
Osman da: 
- Nasıl olur be ağam, adam nikahlı 

karısından nasıl vaz geçer~ diye davasın· 
dan fera~at etmiyeceğini söylemiı. o za· 
man Muhtarla akrabaları Osmana hücum 
etmişlerdir. Osman bu vaziyet karşısında 
tabancasına sarılmış ve muhtar Kadire a • 
teı etmiıtir. Muhtar ölmüft Osman kaç • 

bir müddet sonra Osmanın izini kaybet • 

mişlerdir. 

Osman başka yollara saparak gizlice Si· 

vasa gelmiş, doğru adliyeye müracaat ede· 

relı: yaptığı işi anlatmış ve tabancası ile bir• 

likte teslim olmuıtur. Adliye tahkikata t'l 
koymuştur. 
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dünya ihtiyaçlarını asgari hadde 
indirmek.. fakat Ustanın ıır -
tındaki cübbeye benzeyen, latayı an -
dıran libas düşüyor. Usta, en büyük 
korkusunu görüyor. Bir davlumbazın 
yanında görüyor kendini. Yüzü gözü 
kömür tozu içinde. Elinde bir üstiıpi 
var. Terini siliyor .. 

kendine bakan Gülizarı kucaklamak is
tiyordu. 

- Uykum yok Gülizar, dedi. 
Bunu öyle bir söylemişti ki Gülizar 

korkulu bir rüyadan uyanır gibi oldu. 
Ömerin yanından kalktı. Yanakları al 
al, önüne bakarak: 

- Ateş yakayım da sana kahve pi· 
şireyim Nuri, dedi. Usta silkindi. Kapının önünde du • 

ran bekçi yukarı sesleniyordu: 
- Nuri usta uykun kaçtı her hal... 
- Saat kaç?. 
-Beş .. 

• 
BABA 

Omer hasta. 
Usta ömründe ilk defa hasta bir ço

cuk görüyor ve anlıyor ki bir yaşında 
hasta bir çocukla mesela hasta bir ke
tli yavrusu arasında büyük bir benzer
lik Vdrdır. Kedi yavrusu da hastalığı • 
hın acısını duyar fakat neresinin ağrı
dığını gösteremez, sadece acıyı sesleş
tiric, miyavlar, bir yaşında hasta bir 
çocuk da ayni şeyi yapar. 

Ömer durmaksızın ağlıyor.Usta, bu 
yüzü kızaran ve dişsiz küçük ağzını 
su ister gibi havaya açan insan yavru· 
suna karşı ilk defa olarak büyük bir 
merhamet duydu. Bir an, bu bağiran 
minimini şey ölebilir, nefeı alamaz, 

· bağıramaz, .yumuk ellerini ve ayakla • 
rını kımıldatamaz olur diye düşündü. 
Üzüldü. Hatta korktu. Ömerin ölme· 
sini usta istemiyor. Ömer ölürse bu 
cumbalı oda birdenbire boşalacak, ke
derli, karanlık bir yer olacak gibi geli
yor ona. Ve anlıyor ki Ömere alışmış
tır. 

Gülizarın gözleri dolu dolu. Hasta 
çocuğunu kucağına alıyor, vatağınt. 

yatırıyor ve yalvararak ustaya bakıyor. 
Usta o kadar büyük ve akıllı bir insan 
ki onun gözünde, o isterse, Ömerin 
kurtulacağına emin. 

Ustanın anası ne telaşlı ne duygu -
suz. Sadece vazifesini bir parça da va
zifeden başka türlü yapan bir insan ha
li var onda. 

Mahalle kadınlarının tavsiye ettik -
Jeri ve anasının tecrübelerine dayanan 
ilaçlar foyda vermeyince, usta, Medre· 
seli mahalleden doktor Süleyman be
yi çağırdı. Doktor çocuğu evirip çe -
virdi, reçete yazdı, ustanın verdiği elli 
kuruşu almadı ve kapıdan çıkarken us
taya: 

- Dikkat etmek lazım, dedi. Ço
cuk hastalıkları ihmal götürmez. Son
ra kuş gibi gidiverir .. 

Bu <cKuş gibi gidiverir» sözü ustaya 
çok dokundu. Ömerin bir kuş gibi or· 
tadan kayboluvermesini düşündükçe 
kederlendi. Gülizarla beraber çocuğu 
bekledi bütün gece. 

Kafeslerin dışında serin, genç, terü
taze şafak sökerken Gülizar mırıldan
dı: 

- Haydi sen yat Nuri. Dinlen .. işe 
gideceksin .. 

Fitili kısılmış gaz lambasının ışığı 
kafeslerden giren şafak aydınlığılo ma
nasını kaybetmişti. Usta kalktı. Lam
bayı söndürdü. 

Öğle üstünün, akşamın, gecenin, şa
fak vaktinin kendilerine has, birbirine 
hiç benzemiyen sessizlikleri ve susuş
ları vardır. Öğle üstünün susuşu kısa 
bir yorgunluğun soluk alışıdır. Ak • 
şam, kederli susar. Gecenin sessizliğin
de karanlığın boşluğu, görmemenin 
korkusu vardır. Şafak vakti; hele mev
sim yaza döndüğü zaman, güzel bir 
türkünün başlangıcındaki sükut gibi 
nerdeyse başlıyacak seslerle, ışıklarla 
dolu olarak bekler. Şafak vakitlerinin 
sessizliği insana güzel işler yapmak, i
yilik etmek, toprağa bir tekme atarak 
yükselmek arzusunu verir. 

Nuri usta Gülizan anladı. Anladı ki 
Gülizar ona kahve pİfİrmekJe hudut -
suz bahtiyar olacaktır. 

- Haydi Gülizar, dedi. Şöyle şeke-
ri bol olsun .• 

Artık barışmıştılar. 
Gülizar mutfağa indi. 
Usta, Ömerle odada yalniz<lır. Ço

cuğa yaklaştı. Baş ucuna oturdu. Ba
kıyor. Ömer büyük bir kuş yavrusuna 
benziyor. Sık sık nefes alırken kanat· 
ları hafif hafif açılıp kapanıyor sanki. 
Terlemiş. Usta iyice eğildi çocuğun üs
tüne. Yorganını düzeltti. 

Gülizar kahve tepıisile odaya gir -
diği vakit ustayı Ömere dalgın bakar 
gördü. Tepsiyi konsolun üstüne koy
du ve ayaklarının ucuna basarak us -
taya yaklaştı. Oturdu onun yanma. Fı
sıldar gibi: 

- Nuri, dedi .. 
Usta başını kaldırıp Cülizara bak

tı. 

Gülizar, hala Ömerin yorganı üstün
de duran ustanın sağ elini aldı. Öptü. 
Alnına koydu. Sonra birdenbire hün
gür hüngür ağlamağa başladı. 

Usta Gülizarın sırtını okşuyor. 

- Ağlama Gülizar, diyor .. geçti .. 
ağlama yavrum .. hiç bir tehlike yok .. 

• Ömer iyi oldu. Deniz ısındı. Öğlele-
ri sıcaklar dayanılmaz hale geldiler. 
Kayısı çıktı, karpuz, kavun, üzüm çık
tı. 

Bir akşam usta evo döndüğü vakit 
kapıyı Gülizar açtı ona. Kucağında Ö
mer vardı. 

Gülizar bir tuhaf bakıyor. Bir şey -
ler söylemek, bir şeyler yapmak iste -
diği o kadar belli ki, öyle telaşlı ki, us
tn sordu: 

- Ne var Gülizar) 
- Hiç ..• Ömer konusuvor Nu -

rı. 

-Ya?. 
- Evet .. 
Kan koca taşlıkta karşılıklı duru • 

yorlar. Gülizar birdenbire Ömeri us • 
taya uzattı. 

Çocuk sanki bunu bekliyormuş gi
bi, talimli küçük bir hayvan yavrusu 
gibi ,teker teker heceledi: 

- Ba .. ha ... Ba ... ba ..• 

Usta şaşaladı. Kollarındaki Ömeri 
kaldırdı havaya. Onu top gibi atıp ulu
mak deliliği geliyor içinden. Tek göz,ü 
yaşardı. (Arkası var) , 

ltalyada tüyler ürpertici 
bir aile faciası 

(Baştarafı 6 ıncı sayfada) 

ve karımı terketmekti. Bir gün sofrada 
otururken sözü açtım, her üçünden de 
bu münasebet hakkında malumat al-

En lıoş mcyva usarelerne fıazır
lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

lnkıbazı izale eder. 
Kanı temizliyerok vücuda tazelik 
vo canlılık bahşeder. 

lNGILlZ KANZUK ECZANE.Si 
Beyoğlu • latanbul 

mak istedim. 
Kaynanam evvela kızının müdafa-

1 
asını yaptı. «Gönül kimi severse, gü
zel odur, dedi. Bu vaziyete tahammül 
edemiyorsan evden defol, git ve karı-
nı boşal» 

Pizani bu sözler üzerine küstnhlaş· 
tı: 

- Mösyö Mariyos, şimdiye kadar 
ortağa tahammül etti de şimdi mi na -
muslu bir adam oldu? dedi. 

1 Bu söz üzerine de karım kahkaha 

Şimdi odaya dolan böyle bir şafak 
ışığı ve sessizliği içinde Nuri usta has -
ta Ömere karşı içli bir sevgi duyuyor 
ve uykusuzluktan süzülmüf yüzile 

,, __________ Ol# ile ~üldü .• 

Habsburglar 
tahta dönerlerse .. 

, Temmuz 10\ 

Cuma 

(*) 

Müzmin 
Romatizma ağrıları 
Gelen hastam; 
Evvela omuzlarında, 
Sonra da her iki bacak. mafaallarınd• 
başlıyan pddetli ağrılardan muztarip 
olduğunu anlatb. 
El ve ayak hareketlerine, yürümesine 
mani olan ve günde fazla terleme yU• 
zünden bir kaç defa çama§lr deği§tlr• 
meğe mecbur olan bu hasta bir kaç 
sene. 
Kaplıca tedavisine gitmi§, bir dilzüne 
ilaç kullanma~, fakat ağrılar kı§ ve yaJ 
eksilme~. 
Kanı temizdi. 
Belsoğukluğu geçirmemişti. 

Yaşı 38 ve henüz genç bir ndam sayı• 
lnbilirdi. 
idrarda fazla oksalat bulduk. 
Bu müzmin romatizmnyı üç seri 

stirikinin iğnesi ve bir kaç şişe uro• 
fraişim tedavisine tabi tuttuk. Dcniı 

banyoları, kum banyoları, güneıı ban• 
yolan yaptı. Gıdasından perhizi kal • 
dırttım. 

Kanı yerine geldi, 81hhati düzeldi. E • 
lindeki değneği attı. Bu müzmin rom•· 
tizmadan da bu suretle kurtulmuıı ol • 
du. 

( •) Bu notlan kesip aaldayınız, ya• 
bul bir albüme yapııbnp ~olleksiyoll 
)apınız. Sıkınh zamanınızda bu notl-' 
bir doktor l"IDİ imdedınız:a yetiıebilit• 

hayabmı zehirleyenlerin yer.i ceheıı 
nemdir. Çocuğumu, hapse girdikt~ 
sonra bakasınız, diye size teslim edi' 
yorum. Bana gelince kanunun ~ere~ 
ği her türlü cezaya razıyım. İstırahıJ 
kalble bekliyeceğim.>> ff 

Polis komiseri, bu ifade ve itirıJ J 
çok müteessir olmuş. Evrakı ağlaya~. 
tanzim etmiş ve bedbaht babayı adlı 
yeye teslim eylemiştir. 

-ı ı_E_m-in-o-·n_ü_!•-ay-:-~-:-.b-ml-~-;-n-d B_an-~-·-B-.~-. -:-~-f -o9~ta_Jra~k-1~:u~l~u-nu_p_r_t:":'lı_tı_m_u':"'ha-;:fa' 
ya alman bir beygirin ıahibi her kim ise bir hafta zarfında gelip almadığı t 
dirde uıulü veçhile sablacağı ilin olunur. «B.» «3883» 
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- Talihsizlik mi~. 

9 

Talihsizlik 
Çeviren: Nurullah Ataç 

Son Posta'nın tarlhi tefrikası 
1 

- Bundan daha büyük derd mi o -
lur? 

- Şifası hazır olan derd ne kadar 
büyük olursa olsun vız gelir ••• 

Hızır Reis bu acar ve korkusuz de-, ceğimizi ummam. Dislerini sıkarlarsa 
likanlıyı hemen tanımıştı. Daha önce bir ay bile dayanabil~ceklerine şüp • 
Mustafa Reisin yardım dileğini geti - hem yoktur. 

ren, ishak Reisle birlikte yeniden ka- - Evet •.. Lakin bunu onlara bil -

Siz talihsizliğin ne ol
duğıunu bilir misi • 
niz~ ... Onun ne oldu
ğunu asıl ben bili • 
rım ..• 

Küçük kahvede 

- Bir tüfek, barut ve kurşun al. Ka
lenin mazgalları ardından Cezayi -
rin yakın sokaklarını ve evlerini gö • 
zetle. Bir Türk veya Müslüman gö -
rünce iyice nişan alarak ateş et. Bun -
lardan bir tane öldürdün mü bir altını 
cebine indirdin demektir. 

leye dönen de ayni leventti. dirmek gerektir. 

Ona doğru ıert ve heyecanlı bir Hızır Reis İlyasın gözlerinin ıçıne 
jestle yürüdü. Elini omuzuna koya baktı. 

ikimizden ba§ka kim-
8e yoktu. Ben, at ya
rışlarından bahseden 
bir gazeteye göz gez
dirmiştim; tam hıra • 
kacağım sırada, ya -
nımdaki masada otu • 

rak: - Bu haberi sen ulaştır 1 
- Hoş geldin: Ne haber? Diyor gibiydi. 

Dedi. Açıkça söylemeden önce Jlyas tek-
lif etti: - İshak Reis yardım istiyor. Halleri 

- Ben o kadar nişancı değilim ..• 
- Barutla kurşunun hesabını soran 

mı var~ Elbet binden bir tanesi bir 
düşmanı yere serer. 

Asker yukarı çıkıyor, alabildiğine 
ateş ediyor, Cezayirin içindekilerden 
bir veya iki kişiyi öldürüyor, sonra ku
mandanın kar_Şısına iki şahitle. birlikte 
çıkarak mükafatını alıyordu. 

çok fena ... Düşman pek kalabalık ... - Ben giderim. 
ran zat elini uzattı ve 
son derece nezaket • 

Otuz binden çoktur. Büyük topları 
var. Barutları ve yiyecekleri bol... Kale
den kuş uçurmuyorlar. Bir çıkış dene-

Hızır Reis onun 
vurarak: 

omuzuna avucile le: 

mesi yaptık. Bunu becerecektik fakat 
bir kancıklık ... 

llyas kısa ve sert sözlerle kalede o -
lup geçenleri birer birer Hızır Reise 

--Sağ ol!. .. Oradan da Telemsan'a 
gidebilirsin, değil mi) 

- Emredersiniz r 
- O halde bu gece konakta kal ve 

dinlen. Sabah erkenden sana iki rnek-
anlatıyor ve Hızır Reis gür sakalını tup vereceğim. 
kalın parmaklı iri elife katıştırarak - Başüstüne ..• 

- Müsaade eder 

misiniz? dedi, şimdi iade ederim, birhçl me yerleştirdim ... Halimi anlarsınız: yap.
jsme bakacağım. tığım çirkin i§in şahidi olan kağıda bak ır 

At yarışı meraklıları birbirlerini halle - mağa utanıyordum. 
rinden tanırlar. Bir çeyrek saat geçmeden O pazar günü valJahi hiç aklımdan çık• 
ikimiz de canciğer dost olduk, bir hayli mıyacak 1 Öğle üzeri hemen Longchamp tn• 
yanı hikayesi dinledim. raflarına koştum, saatlerce dolaştım. Ni • * hayet Gözbebeğin koşacağı koşunu11 

- Talihsizliğin ne dernek olduğunu öğ- vakti geldi. 
Hangi minareden ezan sesi duyu -

1ursa bütün toplar oraya çevriliyor, 
minare yıkılıyordu. Bunun mükafatı 
daha büyüktü. 

dalgın dalgın dinliyordu. İskenderin - Haydi şimdi git artık ••• 
başına geleni, Palabıyık Ömerin bü - Hızır Reis ondan önce tarasaya açı-
yük kahramanlığını ve ölümünü din- lan kapıya doğru yürüdü: 

renmek ister misiniz? Üç sene evvel, ku· Elbette sizin de hatırınızdadır, o güıı 
çük bir mağazada çalışıyordum; aekiz yiız Gözbebeği rahat rahat kazandı. Ben se / 
frank aylığım vardı. O kadarcık para He vincimden çıldıracaktım. 

lerken elini belindeki hançere götür - - Ferhat!. •• 
müş, dişlerini sıkmış ve ayni zamanda Diye seslendi. 

geçinmenin ne kadar zor olduğunu tasav • - Kazanmışsınız ya ... Hani bir de ta Cezayirin hele limana yakın mahal
leleri, bir yıkıntı halindeydi . 

Nöbetçi levent bunları bir çırpıda 11-
yasa anlattı. 

gözleri nemlenmişti. Uzun boylu fİşmanca ve orta yaştı 
İlyas sözünü bitirdiği zaman başını bir adam göründü. 

vur edebilirsiniz; sadece ekmek parası... lihsizlikten §İkayet ediyordunuz ... 
Katığı, at yarışlarından çıkarmak ieted1m. - Hele durun bakalım, bir de sonra 

işe nasıl başladığımı, başıma neler gel- sını dinleyin. O pazarı jyj geçirdim; gccesJ 
diğini birer birer anlatmağa hacet yok. ne güzel hülyalar kurdum ... Beş franga ye• 
Her usule baş vurdum: 1ıecelerce, uyku • di buçuk frank kazanıyordum... Beş hiq 
suz oturup hesaplar yapbm: biri bana iyi frangı bankaya yatırdıktan sonra bana d~ 
bir tavsiyede bulunur diye, bu işlerle uğ- jki bin beş yüz frank kalacakh. Onunla da 
raşanlar ar,asında dolaştım. Hiç bir ıey evin kirasını verir, borçlarımın bir kısmın' 
kar etmedi. kapatırım, bana da birkaç para kalır di • 

1Jyas atının başını güllelerin ve kur
şunların düştüğü tarafa çevirdi: 

- Biz bu güllelerin bu kursunların 

kaldırdı : Hızır Reis ona emir verdi: 
- Ağamın hakkı var. Fakat bizim - Bu levent llyas benim konuğum-

de halimizi görüyorsun. Adakaledekj dur. Şimdi yorgundur ve yarın sabah 
domuzlardan rahat yok. Ümidi kesmi- erkenden gene yola gidiyor. Onu hof 
yelim. Dayanmak gerek. Salih Reis tutasın, yedirip içiresin ve eksiksjz a -
Tun usa gitti. On bcf yirmi güne ka - ğırlayasın 1 

. 
içinden geliyoruz, hoşca kalın!... 

Diye bağırdı ve bir kasırga hızıle j. 
lerdeki köşeyi dönerek kayboldu. 

Ama fosanın ümidi kesilmiyor ki... At yordum. 

* -8-

dar gelir. ishak Reis hiç olmazsa yir - - Başüstüne .. , 
mi gün daha dayanabilmelidir. Konağın avlusunda leventler onun 

- Bunu yapamıyacak. Ben oradan etrafını sardılar. O anlattıkça ortalık
üç gün önce çıktım ve bana «on beş ta sessiz bir hınç kabarıyor, ölen yol
güne kadar imdat gelmezse düfmanla daşlarının öcünü almak, kalanları da 
anlaşarak kaleyi teslim etmeyi, lakin kurtarmak arzusu leventlerin damar-

yarııılarına gidip bahse girişenlerde ümi- Pazartesi sabahı erkenden kalktım, 
din ne kadar kuvvetli olduğunu elbette bi- doğru Bahsi-Müşterek gi§caİne, oradan d.J 
lirsiniz. bankaya gidecektim. Cebimden kağıdı Çı• 

KARA HABER ... 
Bir gün para kaybettiniz mi, İçinize bir kardım; bir de ne bakayım, numarası 66 

Hızır Reis yanında olan altı yüz ka- buna karşılık canı~ı~ı ve silahlarımızı Iarında yıldırımlar yaratı.yordu. . . 

dar levent'den bir kısmını ayırıp ta iki kur~armayı becerebılırsem ne mutluh> Fakat el~et Hızır Reıs de ~~~~ı~~ı 

ümideizlik çöker ama bu çok sürmez. er • değil, 70. Hani fırbnalı havada vapura bin· 
tesi gün gazetede o günkü ko§Ulann liste- diniz mi, kamara bir dönmeğe başlar, odam 
sini okuyunca kuvvetiniz, bütün ümidle • da öyle dönüyordu... Hiç §Üphesiz Bahsi· 
riniz tazelcniverir. Müşterek memuru sözümü yanlış anlamış, 

bUyük kardeşinin yardımlarına gön _ dedı. . . .. kadar, hatta daha çok bunu duşunu -
deremezdi. Çünkü Cezayire de her an Hızır Reis bunlan dınlerken gozle- yordu. . 

Nihayet bir gün kazanmanın yolunu tı, ben de kağıdı açıp bakmamıııtım. Fa .. 
buldum. Kendi kendime düıündüm: aNe kat artık itiraza, kimseye dert inlatmağa 
olduiu belirsiz hayvanlar üzerine para ko· imkan yoktu. düşman saldırmak •· d' H le A _ rini sık sık açıp kapıyor, sakalını ıı - llyaı acele edıyordu. 

uzerey ı. e Ak ı t 
dakale son aylarda tıklım tıklım asker vazlıyordu. . şam o muf u • 
d~1muştu. Her gün ve her gece orada - On beş gün~ kadar yetişebıle - (Arkası var} 

hır beylik kurmuf olan Hızır Reise , 1 A 
meydan okuyordu ' , Taıköprü İcra Memurluğundan: L N 

Zaten altı yüz l~vcntle bir iki hin a- Bir borç~an ötürü evvelce baci& edile~ek İstanhulda Hiza Paşa yokuşunda 
] • . ilrn • karar veril.a Tqkop- Cami sokağında No. 11 fabrikada rap at ısından bır kısmını ayırabılse de .~~ya çevr e~e .. .. aki tamamı Aluminium ve madent eşya imal 

bunlar İshak Reisin kalesini kuşatan riınun ,Y_azı Hamı~ koyun~e v ad ka· ve sabşı ile mOştegil to.ccardan S. 
çenberi yarabi1ecek1er miydi~ Bunu da ( 
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1~ k) ıymletınde. ( 5 
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8 
vaki Arhanyandan alacağı olan esbabı mat-

u d yıt ı agçe tara ve yme J·- lOb 
1 ınmuyor. ~· . . .. tamamı ( 300) lira kiymetinde (6) nu - un a acaklannı bilcümle vesaikile 

Bu_nun ıçın Salıh Reısi Tun usa gon- marada kayıtlı Ayvalar tarlalann borçluya birlikte tarihi ilandan itibaren yirmi 
derınış, orada ne kadar levent varsa ait (24) hissede (bir) hissesi açık artırma gün içinde 1stanbulda Balıçekapısında 
hemen alıp ge1mesini emretmişti. .ve pefİn para ile satılığa çıkanlml!~· 1 nci Vakıf hanında 50 numarada mu-

0 sırada Tunusla Cerbe adası Türk 7/8/936 tarihine düıen cuma g&nu saat kim Komiser ve Avukat Mehmet Fab
denizcilerinin daha kalabalık olduk _ 14 de Tqköprü icra dairesinde bilmüza • reddine bildirmeleri ve hilAfına ba-
kırı yerlerdi. Anadolu kıyılarından bu- yede ıa:ılacaktır. • reket edenlerin konkordato mnza-

1 
d ib'ba kcreslndden hariç bırakılacaklan nan ~a ara her akın mevsiminde bir kaç ka- Art~ırma prtname.i bu gün en ren olunur. 

!l"ga gelir, eksiklerini tamamlıyarak şi- her kesin görmui içm açokhr. Arttunaya Alııminium ve Madeni eşya 
ınale, Avrupa kıyılarına gider, bir çok İ§tirak edecelderin yukarıda .yazılı kıyml e: fabrikaı:ı sahibi S. Arhanyanın 
d.. · b t' d temınat verme erı uşınan gemi1erini yakarlardı. tin % 7.5 ıu nıs e m e }{onkordato Komireri Avukat 

Orada bazen bir iki bin levent top- ,lazımdır. ·~ alak Mehmet Fahreddin 
!anırdı. İpotek sahibi alacaklılarla dıger a- ~-----~;ıd-;~;uih,;;;t;;;":;;jjiiiiiiii; 

H b' d' ~· ana tarihi ilandan ~ Clld ve zUhrevl~e ...... ızır Reisin ümitleri oldukça kuv - darların ır ıyecegı v kı ·· b" Hııstulıkları mUtehnssısı 
Vetliydi itibaren (20) gün içinde evra mus 1 • 

O . 1 ·ı b · likt memuriyetimize muracaat 1 akşam da konağının tarasasma te 1crı el ~ k ~ t kdirde hakları tapu aici-tıkmı b' l k l ey eme erı a sı a 
-:, ş, ırer a ev aynağı gibi parı - lil b"t 1 d kr• sah• bedelinin paylaf-
cı"y .. l . . . e ıa ı oma ı ,.... ~ 0 

an goz erını Akdenizin engın u - maıından hariç bırakılacakları ve muay • 
fukl?rına dikerek Türk kadırgalarını yen günde ca:yri menkul üç defa bağırıJ • 
beklıyordu. dıktan sonra en çok arttıranın taahhüdü 

- İshak Reisten bir levent gel - baki kalmak p.rtile satlf l 5 ıün daha uza-
miş... tılır. % 2.5 dellaliye abcıya aittir. Daha 

- Çabuk buraya getirin. ,fazla malumat almak isti~enl~"? 936/36 
11yası hemen onun yanına çıkarmış- dpsya numarasile memurıyetımıze müra· 

fardı. caat eylemeleri ilin olunur. 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyoğlu, Rus sefarethanesi aıraaıoda Posta 

sokağı lı:<.şcsindc Meymenet apartımaoı. • 

.._ Telefon : 43353 

KA YJP: 927 senesinde Kuleli As
keri Lisesinden aldığım tasdiknamemi 
kuybettım. Yenisini alacağımdan esk1-
sinin hOkmn yoktur. (673) 

Kuleli Askeri Lisesi 
smıt 7, kısım 2 

Ömer LtHfüoğlu Sadettin 

HASAN TRAŞ BIÇAGI 

HASAN 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

DEPOSU: 

Traş Makinası 
Traş Bıçağı 
Traş Sabunu 
Traş Kremi 
Traş Pudrası 
Traş Kolonyası 
Traş Fırçaları 

IST ANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

yup kaybetmenin ne manası var? dedim. Aklıma en fena §eyler geldi; hayatımı 
En dojirusu kazanacağı fÜphcsiz olan hay- kıymağa kalktım .. • 
vanlar üzerine oynamalı; 1ıerçi bu ıurctle Buna talihsizlik demezler mi? Her n( 

çok para kazanılmaz ama insan muhakkak ise, kendimi öldürmedim; öyle ~r şey yap. 

kazanır .•• » saydım şimdi zatıalinizle müıerref ola • 
O zamanlar, hatırlarsınız, Gözbebeği mazdım. Bir Hat halecan geçirdikten son· 

diye me,hur bir at vardı. Doğruıu misli ra gidip meseleyi bizim patrona anbtmağı 
görülmemiıı bir ath, Longchamp" da bütün karar verdim. 

yarışları kazanıyordu. Öteki hayvanlar Beni ne biçim karşıladığını tasavvur e 

üzerine beı on frank koymaktansa Gözbe- debilirsiniz! Neler söylediği iyice anlaşıl . 
beği üzerine büyük bir para koymak daha mıyordu ama ikide bir polis, karakol, müd-. 
doğru olacağını dü§iindüm; varsın karı az deiumumi gibi kelimeler sarfediyor, edep .. 

olsun dedim. &izlık, ahlaksızlık diyip duruyordu. Niha.. 
Hasılı Gözbebeğin kazanacağından ° yet biraz yumuııadı ve aklına bir fikir gel 

kadar emindim ki yalnız cebimdeki bütün di. Bana: 

parayı değil, benim olmıyan bir parayı da _ Paramı at yarışında kaybettiğinize. 
onun üzerine oynamağa hazırdım. yemin eder misiniz? diye sordu. 

Ama, elbette dikkat etmişsinizdir, o - _ Vallahi! dedim; inanmazsanız iştq 
yunculara musallat bir ıeytan vardır, son gişeden aldığım kağıt. 
dakikada onlara fikirlerini değiştirir ve gi- Kağıdı elimden çekip aldı. Bir iki dnki· 
der, üzerine para koymaktan vaz geçtiğiniz kn inceden inceye tetkik etti. Sonra mi • 
hayvanı kazandmr. Hani bazan da. oyna- haniki bir hareketle yeleğinin cebine kcy 
mndığımız günler, tam aklımıza gelen hay- du. Hali öfkeli idi ama artık deminki sert· 
van kazanır, bu da o feYlarun itidir. liği kalmamııtı. 

Uzatmıyalım, yanı gününden bir gün _ Bu seferlik ıizi affediyorum, dedi 
evvel, yanında çaLpığım tüccar beni ça - Gidip iı:inize bakın. Ama hır dahn böylt 
ğırdı ve: §Cylerc lcnlkıştığınızı görmiyeyim ... 

- Pazartesi günü ödenecek bir bonom 
var, dedi; parayı bankadan alacaklar. He
ıabımda beş bin nanlc kadar açık var; siz 
ıu beş bin frangı alın, pazartesi abalu er
kenden bankaya götürüp yatırırsınız. 

Kendisinin bir İ§İ varmıt. bir yere gİ -

decekrnit. bana unutmamamı sıla 11kı 

tenbih etti... Sonra11nı taaavvur edcb:fü -
•İniz. Cebimde beı bin frank ... Gözhehcği 

Ccrusier, o ağır hatıraların altında ezil 
miş gibi bir müddet ıustu. Ben dayanama. 
dım: 

- Bunda sizin söylediğiniz kadar ta • 
lihsizlilc göremiyorum, dedim. Bilakis, ha· 
§lnıza çok fena §Cyler gelebilirdi. 

- O kadarla bitmedi ki 1 dedi; asıl ta. 
lihsizlik bundan sonra başlıyor .... 

de ertesi gün kopcak. Ahi O gece ne aı • - Sonra ne oldu bilir misiniz) Beı. 
kıntılar çektim, ne kabuslar geçirdim... işi çok sonradan öğrendim ... Meğer hi · 

- Anlıyamadım. 

Husıh parayı bankaya götürmedim, en zim patron da yar;ı§)arda oynarmııı. 70 nu· 
yakın Bahsi-Müşterek gİfesine yatırdım. mara, Gözbebeğin değil ama Delifi -

Ama yine de ihtiyatı elden bırakmamak ~i"in numarası imi§; o hayvan da plfüı& 
için Gözbebeği üzerine plise oynamağa olarak kazanmıştı. Hem o beşe yedi bu • 
brar vermİftİm. Herhangi bir sehebden çuk değil, beşe yirmi dört getirmişti: bi • 
dolayı birinci gelememesini hesaba kat - z.im patron benden lrnrnaz olduğu için i i 
tını: fakat ikinci, hiç olmazsa üçüncü ol- hemen farketmiş, gidip yirmi dört bin frnıı
mamasına imkan yoktu; bunun için onun gı cebine yerleıtirmiş ... Bu benim ba,.ıma 
üzerine plise oynamaktan hiç bir zarar gelene talıhsizlik demezseniz artık t lih • 
gelemezdi. sizliğin manası mı kalır? 

Ellerim titriyerek parayı gİ§eye uznt - ....;,..:...; _______________ I 
tim. 

- 66 numara üzerine plase, dedim. 
- Bq yüz defa mı~ 
- Evet. matmazel, bq yüz defa ..• 
Puslayı aldım ve açıp bakmadan Ct'bi-

- ·---.--- . ·-· . ... . -
Yurtta1: 
insanın kara gün dostu bankadaki 

arttırma hesabıdır. Her gün az da olsa 
arttır ve bankaya yatır. 
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Cemil, arkadaşlarının alkışları arasında, 
Senega~ vapurile ·)imandan ayrılıyordu 

Cemil bu telgrafı, içi titreye titreye miyeceğini anlamu; .. artık kendisini ve 
dinlemişti... Şu fani dünyada, iyi ve her şeyi, doğrudan doğruya mukadde
kötü her şeyin sonu geldiği gibi; de - rata terketmeye mecbur kalmıştt. 
mı* nihayet, onun da senelerdenberi * 
çektiği maddi ve manevi ıztırabın so· - Doktor bey!... Küçük bir ricada 
nu gelmişti. bulunacağım. 

işte şimdi lstanbula gidecek .. Nasır - Kısa ve çabuk. 
Mebhut macerasına atıldığı gündenbe· - Evet .. kısa ve çabuk ... Hüdey -
ri hiç bir haber alamadığı anacığının deye bir telgraf çektireceğlı\ı. 
boynuna sarılarak onun kanlı göz yaş- - Oğlum 1. Şimdi böyle şeyleri dü· 
larını dindirecek.. sonra da, kendisini şünme •.. Hayırlısı ile İstanbula git. 0-
kim bilir ne derin bir aşk ve iştİY..akla radan on tane telgraf çekersin. 
bekleyen sevgili Cenan'ını saraydan - Fakat .. çok lazım, doktor bey. 
çekip alarak ona vaad ettiği saadeti te- - Hay, Allah müstahakkını ver -
min eyliyecekti. sin, çocuk ... Söyle de, yazayım, ba -

Cemilin kacıları, bir anda çatılmıştı. 
y rı ... 

Yüzünde, garip bir eza ve ızlırabın - Hüdeydede.. tüccaranı muteber-
gölgesi dolaşmıştı: den .. Seyit İbrahim efendiye ..• 

- Ya, Meliha •. beni o kadar seven.. E 
b 

ı__ - vet .. yazdım. 
bu sevgisi uğrunda hiç ir genç ıu -

- Görülen lüzum üzerine .. beni zm cesaret edemiyeceği harikulade fe- ·· 
acelen lstanbula naklediyorlar .. dakarlıklar gösteren o zavaJlı ne ola -

k - Evet .. sonra? ... 
ca L s· d 

Sertabibin sesi, bir top gibi gürle - - ız en .. ve.··' 
- Evet.. 

mJşti: 1 l - Ve ... 
_ şte, böyle Cemil bey... Ya nız V • d k 

ı - e yi yaz ı .. sonra ... sizden bir ı:ıey rica edeceğim... stan· 
T Doktor, oturduğu yerden fırladı. E-

bula gidiyorum diye, sevinçle kendi " lindeki kağıt kalemi, attı: 
nizi heyecana kaptırmayınız. Çünkü 

b b 1 - A .. a.. a... Sen çıldırdın mı oğ • henüz daha tehlikeyi üs ütün at at -
k d 

lum. 
madınız. Malum ya, sevinç ve e er, 

Diye bağırdı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyan 
insanı heyecana getirir. Şu anda böy- C .1. .. t•• k d B · · k 1 . . . . . k h emı ın us une apan ı. u ıyı a p· 
le tesırlere kapılmak, sızın ıçın ço te - r d c T kf w • k 1 
ıfkelı.dı·r Yattıg""ınız yerden kat'iy - ı al am.. emıwın çe ıgbı lap acısını 

· · · '. . an amış, o da aglamaya aş adı. 
yen kıpırdamıyacaksınız. Bız, ıcabe· * 
den tertibatı alacağız. Sizi hiç kımıl -
datmadan vapura naklederek kıımara
nıza yatıracağız. 

- Doktor bey. 
- Kısa ve çabuk söyleyin. 
- Yarın gitmesem .. başka bir va -

pura kalsam .•• 
- Niçin} .. 
- San'a'da küçük bir ışım vardı 

da ... 
Doktor, kaşlarını çattı. 

- Evvela, sıhhat .. sonra, iş ... Ra -
hatsızlığınızın iyi.!eşmesi için, derhal 
iklimi değiştirmeniz lazım: biiiir ... 
Kumandan Paşa emir vermiştir: ma -
h1m ya, askerlik .. bu emir infaz edil -
mc.lidir; ikiiiii.. gelecek vapur, gayet 
mükemmeldir. Her zaman buradan Is· 
tan bula böyle bir vapur bulunmaz; 
üüüüç.. sonra, aylarca burada vapur 
beklersiniz, dööööört... Daha sayayım 
mıL 

Cemil, gözlerini kapamıştı. Kader 
ve taliin, insanları hiç bir zaman ken· 
di düşüncelerine tamamile hakim ede-

= 

Ertesi gün, Mesajeri Martim kum -
panyasının, (Bombay) dan avdet e
den (Senegal) vapuru limana geldi. 
Cemil; bir sedye içinde, büyük dikkat 
ve itinalarla vapura nakledildi. O tarih
teki bütün vapurlarda olduğu gibi, va
purun kıç tarafında bulunan birinci 
mevki kamarale:.rından birine indirildi. 
Yanına da, bir doktor yüzbaşı ile iki 
hizmetçi neferi verildi. 

Hüdeyde'de bulunan bütün zabitler, 
(Zafir kahramanı) nı teşyie gelmişler
di. Bunların lıarnretli veda alkışları a· 
rasında, Senegal vapuru, limandan ha
reket etti. 

Bir müddet evvel Hicaz tarafların ~ 
da hüküm süren (Kolera) hastalığı, o 
sırada tamamile hafiflemişti. Vapur ha4 

reket edeceği zaman, ( Cidde) deki a
centeden Hüdeyde acentesine bir tel
graf gelmiş; iskelede bir çok yolcu bu
lunduğundan bahsedilerek vapurun ge
çerken mutlaka (Cidde) ye de uğra
ması istenilmişti. 

(Atkası var) 

.. , Temmuz lb 

Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

1 CiBALi ZiNDANLARI 
Son Posta'nm zabıta romanı : 7 

Gavur Mehmet, bavulunu aldı. zımbaladım. Fakat, üç istasyon sonra, çitir çitir yerim sizi .. hem vallahi .. henı 
Kompartımana rüzgar dolarak uyu - kayboluverdi. billahi ... 
yanları uyandırmamak için kapıyı büs- -Allah, Allah ..• Sebep?.. -Herifi .. E artık sen~belaya kafık 
bütün açmadı. Ancak geçebileceği ka- - E, olur a .. bir şey için istasyonda tuttun. Şimdi görürsün gününü. 
dar araladı. Bir elife sımsıkı kenara tu- iner. İşini bitiremez. Treni kaçırır. Bunu söyleyen Hüsnü bey, derhal 
tunarak dikkatle basamağın üzerine - E, eşyası filan yok mu idiL Bun- etrafına bakındı. Orada duran istuyon 
kaydı. Kapının mandalını bükerek u- ların trende kalması lazım gelmez mi?. muhafızı çavuşu çağırdı. 
sullacık kapadı. Ondan sonra, vago - - Vallahi, farkında değilim ... Gö- - Oğlum!.. Çavuş ağa ••. Ben, zap-

nun yanlarındaki sarı madeni tutuna- rüyorsunuz, bu kalabalıkta... tiye sertehişiyim. Çabuk iki aDAhlı ar 
cakları sımsıkı kavrıyarak arabanın ar· Kondüktörün sözü, ağzında kalmış- kadaş al da gel. 
kasına dolaştı. Tamponlardan birinin tı. Çünkü; serteftiş Hasan efendi, bir- Diye bağırdı. 
üstüne at gibi binerek bavulunu kuca- denbire durduğu yerden bir adım ileri Silahlı zapti~ler, uzakta deAiflerdi. 
ğma aldı.. fırlamış; iki elile kalça kemiklerini tu- İnzibat ve asayişin temini için orada, 

Tren, yıldırım sür'atile gidiyordu. tarak: karakol ittihaz edilen odanın bpı91 
iki vagon arasında, insan sinirlerinin - Çüüüş, be herif.. ormandan mı önünde beklemektelerdi. 
güç tahammül edebileceği korkunç bir geliyorsun}.. Çavuş, arkasında iki silahlı zaptiyt 
gürültü kaynıyordu. Buna tahammüle- Diye bağırmıştı. ile koşa koşa gelmişti. 
debilmek için insanın çok metin bir i- Bu söze muhatap olan, iri vücutlu Hüsnü Bey, o Arnavudu göstermiş: 
rada ve sinir hakimiyetine maJik ol- bir Arnavut, derhal Hasan efendinin - Alın, şu herifi .. Kapıalbna aötil· 
ması icab ediyordu. üstüne atılmış.. yakasından sımsıkı rün. Ben de geliyorum. 

Gavur Mehmet, o yuvarlak tampon kavramış: Diye, emir vermişti. 
demirinin üzerinde sağa sola kayıyor.. - More .. sen çime diyorsun çuuuş... Arnavut, zaptiyelere de bil'az böbür· 
bir tarafa yuvarlanıvererek parça par- Çuş, senin babandır. lenmek istemişti. Fakat, iki tüfek diP' 
ça olmamak için demirlere sımsıkı ya- Diye bağırarak onu fena halde sars· çiği havaya kalkar kalkmaz, derhal yel· 
pışıyor .. müvazenesini, güçlükle mu - mıştı... Şimdi bu iki adam arasında, kenleri suya indirmif; yola d6zülil • 
hafaza edebiliyordu. bir kavga başlamıştı. vermişti. 

Tren, uzun uzun düdük çalmaya - Herif!.. Kör müsün .. koca bavu- Arnavutla zaptiyeler önde, Çerke• 
başlamıştı.·· Gavur Mehmet, geniş bir lu belime vurdun. Hüsnü Beyle Gürcü Hasan Efendi ar 
nefes almı~: - More, sen çor musq,n .. koskoca kada; zaptiye kapısına aebnltlerdL 

- Bir istasyona geliyoruz. bavulu cormedin. Arnavuda fena halde öfkelenmif olan 
Diye mırıldanmıştı ... İçinde, büyük h 

- Kör, sensin.. Hüsnü Bey, der al kapı Ç&VUfUUU ÇS" 
bir sevinç uyanmıştı. Çünkü, müvaze- k k l · _..J! 

- Sensin çor. ğırmış; yü se sese şu emrı vcıuı: . nesini muhafaza edebilmek için o kalın cı ... ı.. .. 
- Herif, yakamı bıraf... - Baksana, çavuş ağa! .. ._,u z--n• ve sert demirleri tutmaktan, artık a - Ü '-- l 
- Bırakmazsam, ne olur. herifi aşağı al. ç gün üç gece Jr.Bpt a • vuçları patlamıştı ... Bereket versin ki B k. d eli' 
Serteftiı:; Hüsnü bey de ileri atıl - tına misafir et. eş va ıtte e ıter so-biraz sonra, tren yavaş yavaş ağırlaş- T y L __ h 

mış, işe karışmıştı. pa ikram etmeyi unutma... aoani e-mış.. tekerlekler gıcırdamış.. kondük· 1 k L---- L_. 
- Be adam, belamısın aen •.• Ga - rif.. stanbul toprağına aya UAM:r ~· törler, istasyonun adını bağırmaya b' b' • 

liba, seni fstanbula hediyelik gönder - maz, çiğ prasa gi ı ızı çatır gabr ye· 
başlamışlardı. mişler. meye iştahlandı ..• Bugün böyle yapar" 

Gavur Mehmet, derhal tamponun - Vay .. ben, bela haa... Sensin, sa, yarın kimbilir başımıza ne lfler çı· 
üstünden sıçramış, koşa koşa, iıstas - k" ıı· 

bela .. sensin, hediyelik göndermişler. karacak}.. Beş va ıtte e lfer IOpa ye· 
Yona giderek, İstanbul ıçın uçuncü 1 b ld kl · bil 

- Herif bırak yakamı.. sin de; stan u a, eşe en e ma" mevki bir bilet almıştı. Ondan sonra . 
- Be adam defol git .. bizi günaha kamla anırttıklarını öğrensın. 

da, kalabalığın arasına karışarak Ü • k Emrini verdi .•• Fakat 
0 

anCla Ama" 
Çüncü mevki vagonlardan birine gir - so ma .. · B · k 1 ğ -X.:ld' 

- More, günaha girersen ne olur .. vut Hüsnü eyın u a ına ..._. ı: m is ... bir köşeye verleşmişti. 'b' (A k ) 
J alimallah kızdirmayın beni. PTasa gı ı r ası var 

* Tren; ağır ağır Sirkeci ~arına gir • ı R A D 'f O 
miş .. rampada bekleyen, bır kalabalı- L. ---------~~----
ğın önünde tevakkuf etmişti. Bu Akşamki Program 

Bekleyen halk, kaynaşmış .. herkes 
1 k . . 1 d ISTANBUL yo cusunu arama ıçın vagon ara a • 

ğılmış .. yüzlerce ses birbirine karışmış· 18: Muhtelif plaklar, 19: Haberler, 
19,15: Hafif musiki parçalan (plak), 20: 

tı. l-lalk musikisi, 20,30: Stüdyo orkestraları, Trenden inmek için acele etmiyen 
Gavur Mehmet, bacımı kompartımanın 2 1' 30 : Son haberler. 

T Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
penceresinden çıkarmış; sağa sola ha- gazetelere mahsus havadis aervisi verile· 
karak aranmaya başlamıştı. . . Nihayet 

cektir. 
bir kaç saniye sonra, gülümseyerek: PRAG 

- Tahminimde aldanmamışım... 20,20: Hafif musiki, 21.05: Halk şarkı-
Bizimkiler, gelmişler. lan, 21,55: Senfonik konser, 23, l 5: Plak. 

Diye mırıldanmıştı. V ARŞOV A 
Bavulunu almış, trenden atlamış. ka- 20: Leh musikisi, 21,50: Habetler: 

iabalığın içine karışmıştı. Birinci mev- 22,0S: Klasik musiki parçalan, 22,45: 
ki vagonlarının önünde telaşlı telaşlı Spor haberleri; 23: Dans musikisi: 24: 

k d d w Pluk. pencerelere bakışan i i a ama ogru BUDAPEŞTE 

yaklaşmıştı. 20: Radyo salon orkestrası. 21,30: As· 
Bu iki adam, şöylece konuşuyorlar- keri bando, 23,20: Oda musikisi plô.klar: 

dı: 24, 1 O: Çigan musikisi. 
·-Allah, Allah ... Mutlaka, bu tren- BOKREŞ 

den çıkması lazım gelirdi. Sen, ne der· 18. 15: Orkestra; l 9, 1 5: Ko~serin de-
. b · H·· "b °I. vamı;20:Konferans;20,20:Plak;21,15: sın u ışe, usnu ey r.. , 

· · f d. Richart Vagnerin {Valkilre) operası: 
- Vallahı bılmem, Hasan e en ı ... '23 45· Haberler· 24: Gece musikisi. 

Validen gelen şifreli telgrafta, bu tren- · ' · MOSKOVA 
le hareketi bildiriliyordu. 

- İyi amma, ortada kendisi görül
müyor. 

O sırada; birinci mevki vagonlarına 
bakan bir kondüktör, orada dolaşıyor
du. 

Hüsnü beyle, Hasan efendi; bu iki 
büyük zabıta memuru derhal o kon -
düktöre yaklaşmışlar, isticvaba başla
mışlardı: 

- Baksan a oğlum 1.. bu trenle Se
lanikten bizim bir yolcumuz gelecek-

18, 30: Popüler konser; 20: Edebi, mu
sikili radyo piyesi; 21: Şarkılı neşriynt; 

22: Yabancı dillerle neştiyat. 

BELGRAT 
21: Zagrepten nakil; 23: Haberler; 

23,30: Dans plakları; 23.35: Pliı.k. 
VJYANA 

20,30: Piyes; 23: Haberler; 23, l O: Ha
fif musiki; 23,50 Sözler: 24,15: Konserin 
devamı; 24,45: Viyana musikisi. 

tsTANBUL 

11 Haziran Cumartesi 

BULMACA 

Soldan sağa: 
1 _ Ondalığın frenkçesi, kibar. 2 -Toy, dei• 
nek. 3 • Nazar değmesin diye asılan teY· 4 "' 
Resmi teşkil eden noktaların iıınl. raııı•• 
zanda tutulur. 5 - Of un benzeri bir 9e8t k~· 
tılmış. 6 - Yeni isimlerden biri. ıporcu J1l' 
dası. 7 - Üçüncü şahıs, aklın Türkçetl' 
kör. 8 - Sız manasına gelir, eski ve kötiı 
vergilerden biri, dest. 9 - Cemi edatı. e1' 

b • ile' mektcn emrihazır. 1 O - Batın, ap gıy 

örme takke . 
Yukarıdan a~ağıya: 

1 • Erkeklarin ayaklarına ııeçirdiklt' 
elbisenin bir parçası. 2 - Kira, mülı:erı> 

mel. 3 - Terzilik, haya. 4 - Muhtann be~ 
zeri, bal yapan hayvan. 5 - Bir E illvetİ 
buyuruk olur, kucak. 6 - Nekahat det!! 
resine giren doğurmuş kadın. 1 • Yüz :!{ 
kaldırmak. 8 - Sokulmaktan emrihazır. r 

c:ı.;;ı.; 
bıt edatı. 9 - Sicim, su nkan yer. 1 O - .,.., 
hareketli. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: ~ 
1 • Yamyam, ara. 2 - Gava, barcl • 

3 - Dair~, kan. 4 - A }l, asker. 5 - Nalba~ 
ter. 6 - 115., gol. 7 - Kıy, orak. 8 • Az.a. 
9 • Aksak, nebi. l O • Zil, fal, §ak. 

ti. , 18: Dans musikisi (plak): 19: Haber- Yukarıdan aşağıya: . . rJ' 
- Nasıl yolcu}.. ter: 19, 15: Muhtelif plaklar; 19, 30: Ço- 1 - Yalan, naz. 2 • Ad, saık, kı • .3 fJıı 
- Bir zaptiye tabur ağası ... irice cuk saati: Hikayeler; 20: Kadıköy Halkevi dilli. 4 - Albay, af. 5 • Abi, aka. 6 • 

9 vücutlu .. gayet yakışıklı .. adeta, insan koro heyeti. Profesör Hulusi Okton idare· .rnngoz. 7 - Restoran. 8 - Ad. la. et
. d • 20 30 · St .. dyo orkestraları• 21.30: Raket, kaba. 1 O - Aknret, llk. 

gü-ze_liE~et.. evet ... O yolcu, Selanik - ·~:n ehabe;ler." u ' ~~z.ete·ı~~· ~~h~~s· h;~a·d·ia' ~er~'-isı-.-y-elil':i., 
ten trene bindi. Hatta, biletini ben Saat 22 den sonra Anadolu ajansının .cektir. 
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Lise ve Ticaret Mektebleri 
Mezunlarından Memur 

alınacaktır 

SİiME ANB 
Umum Müdürlüğünden: 

Bankanın teşkilatına ve F abrikalanna Liselerden, Ticaret 
mekteplerinden bu sene mezun olacak talebeler arasından memur 
alınacaktır. 

Seçilecek namzetler Bankanın, Teşkilabnın ve Fabrikalarının 
idare, muhasebe, ticaret kısımlarında bir sene müddetle çalış
tırılarak yetiştirildikten sonra ehliyet ve liyakatleri anlaşılmak 
üzere bir hntihana tabi tutulacak ve bu imtihanda muvaffak 
olanlar, tecrübe ve bilgileri tekemmül ettirilmek üzere Banka 
hesabına ecnebi memleketlere staja gönderileceklerdir. 

UMUMİ ŞARTLAR: 
1 - Türk olmak, 
2 - T amüssıhha olmak, 

3 - 18 Yaşından aşağı 25 yaşın~n yukan olmamak; 
4 - Liselerin riyaziye kısmından ve lise ayarı ticaret mek

teplerinden pek iyi, iyi ve orta derece ile mezun olmuş bulunmak; 

HUSUSİ ŞARTLAR: 
1 - Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki ticaret 

mekteplerinden pek iyi derece ile mezun olanlar bila imtihan ka
bul olunur ve kendilerine 70-80 lira arasında bir maaş verilir. 

2 - Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki ticaret 
mekteplerinden iyi ve orta derecede mezun olanların riyaziye ve 
lisan gruplarından kuvvetli olanları seçilerek bir imtihana tabi 
tutulur, ve kendilerine muvaffakiyet derecelerine göre 50-60-70 
lira arasında bir maaş verilir. 

3 - Bunlardan Ankara' da istihdam edilenler maaşlanndan 
maada aynca 20 lira pabalı1ık 7ammı ahrlar. 

Taliplerin nihayet 20ff emmu7/1936 tarihine kadar aşağıdaki 
vesaiki "M. N.,, remzile Ankara' da Sümer Bank Umum Mü
dürlüğüne ve fstanbul'da Sümer Bank İstanbul Şube.si Müdür
lüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Nüfus tezkeresi; 
2 - Mektep şahadetnamesi ve yahut mektep tarafından ve-

rilmiş muvakkat tasdikname; 

3 - Resmi bir hastahaneden alınmış sıhhat raporu; 
4 - 3 Adet vesika fotoğrafı; 
imtihana tabi olacakların imtihanı 31/Temmuz/1936 saat 9 da 

lstanbul ve Ankara'da aynı zamanda yapılacaktır. 
"1605,, "3779 ,, 

KUMBARA 

~İK BAV/.\NVAQ 
MAGl.\71.\SJHD.4 

Yeni gelen: 

HuMlŞrA~ 
EMPRİ ı~i"EtEsı 

DENiZ 
MAVOLARI VE 

PLA~ 
EL Bİ.SELEAI 

HAYsE~ 
A~ Ç012ABI 
ıvamtlt1r 

Ullsfein 
Pt1fronl11rın son ve 

tekmil • 
KOLLEKSIYONU 

Bulana mükafat 
6 Temmuz Pazartesi akşamı saat 

8-9 raddesinde Bostancı ile Kadı· 
koy Yeldeğlnneni arasında rulo 
bir paket halinde 8 adet ozalt kır· 
mızı kopya ve 4 adet saman kl\ğıdı 
Uzeıine kıır:;;tm kalemle yazılı Sıvas 
atölyesinin mağaza binasına ald 1 ı 
den 30 uncu sahifeye kadar muka· 
vemet hesabatı kaybolmuştur. Bu-
lan Bostancı Çatal çeşme yazma
cı •rnhlr sokağında 16 nunıerolu 
hnneyo getirdiğinde bir mnktWl.Ua 

memnun edilecektir. 4-

Son Posta Matbaası 
N~nyat Müdürü: Sellin Raa'ıP 

Sabipleri: A. Ekrem. S. ~ H. Lütfi 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

--
- .rt/ -.J' 4_ 

KUMBARA DESTEKTiR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de deneriliş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

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

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

Birinciye 1000Lira 
ikinciye 250 
10 kişiye 700 yüzer Liradan 1000 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 
175 ,, 10 onar ,, 1750 

Ceman 207 kişiye 5000 

" 
" 
" ,, 

" 
ikişer bin lirallklar: 

Biter. be' keşldeala ber bfrlll., Jabuz 
ı klşlıe iki bin lira veriliyor. Ba k8fllleler 
ller sene Şubat, Haziran, Te••n, IJlll 
we Birinci KAn1111 aylarlDln ilk ... •eri 
1apılmaldadlr. 

~ •. d 1 Çorlu asliye hukuk mabkemesın en: 
Müddei: Çorlunun Cami Atık mahalle

sinden Ali Kw Esma tara&ndan kocası 
Şaban oğlu Eyyüp aleyhine açılan bopn-

d .. umda mücldeaaleybe ilanen lehli· 
ma I . 
sal yapdc:lığı halde mahkemeye se memıı 
ve bir vekil dahi söndermemİJ olduğun • 
dan hakkında aiyap karan ittihaz kılın • 

0

mıı ve mahkeme de 14/7 /936 Salı günü 
saat 14 de talik edilmit olduğundan müd
deaaleyb Eyyübün yevmü mexkurda Çorlu 
mahkemesinde buır bulunıruw veya bir 
vekil sö:ıdcnnesi lW:umu tebligat makıı· 
~ına kaim olmak üzere ilan olunur • 

İstanbul 2 ci İcra Memurluğundan: 
Paraya çevrilmesine karar verilen Be • 

.ıiktaıta Dere için Türk Degirmcncilik şİr· 
keline ait bir adet Reno markalı hımy n 

0

15/7/936 çal'§anba günü saet 13 den İIİ· 
haren sözü geçen fabrika öni.ınde h~ r 
bulunacak memuru tarafından satıla~ ı 
ilan olunur. (674) 



12 Sayth 'SON POSTA 

8 inci Yerli Mallar Sergisinde 

d 
AR 

YO-i 
Paviyonu bu sene de rökor kırdı ! 
--Siz de mutlaka görmelisiniz Siz de mutlaka görmelisiniz 4\ 
Bu suretle milyonlarca kişinin kul
landığı Radyolinin nasıl hazırlandı

ğını yakından görürsünüz. 

Bu milli müstahzarat müessesesinin 
haklı şöhretini nasıl ve niçin kazan

dığını görüp hak verirsiniz. 

ınul\erinde 
\ ınız nıa • Fabrika arı k be1' şeyın . 

cuzlu d 
ıklık "e u . f\at'dan ır. 
ş ıe·n "ası 
üstünde ge --- -

laYıınızaa 
ı k kuınaŞ • 

Y Rt ya~ ı .. 111e\ bır eaa ..-.uketn 
f l -11' .... 

bu :vası ar .. eksiniz• .. a goı-ec 
tezabürun 

Süıner Bank 
YERLİ M.ALL 
pAZARL RI 

- -..1T"mmuz ıo 

ELEKTRiK ALETLERiNiN 
TAMiRi 

Eğer sizde bozuk veya kullanılmıyacak vaziyette bulunan elek
trik aletleriniz varsa, onları derhal Salıpazar da Necatibey cadde
sindeki SATİE Sosyetesinin İdare merkezine, veyahud diğer tube
lerine getiriniz. 

Bir ufak tamirle işinizi görebilecek aletleri niçin evinizin bir 

1 
köşesine atıyorsunuz ;> 

Bilmiyor musunuz ki 44.963 No. ya telefon edince SA TIE sizde 
bulunan bozuk elekbik aletlerini derhal aldırıp en kısa bir müddet 

1 
zarfında, mükemmel kullanılacak vaziyette size iade eder. 

Siz de bu aletleri SA TİE'ye getirebilirsiniz. 

, KÜÇÜK TAMiRLER BEDAVA YAPILIR 
Diğerleri için yalnız yapılan masraf alınır. 

'------------------------------.-# Üç günlük istirahatinden sonra 
~. 

Bayan Fi YE 
undan sonra her akjiiii Bugün 

P O A 
BAHÇESiNDE 
seanslannı tekrarlıyor. 

, TUZLA 

iÇMELERi 
İçme trenlerinin vapurları köprUdcn 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,05 - 11 -

13, 16 - 15, 10 - 15,50 dir. 

MÜJDE! 
Cemiyetleri olan Bayanlar ve Baylann 

düşünmelerine lüzum yok. 

s~~f!" HASAN HÜSNO 
BURSA PAZARI 

MUştcrilerinden gördUğü teveccühten cesaret alarak cihaz için lAzım olan 
yalak takımlan, çamaşır takınılan ve bütün eşyaların en küçük teferruabna 
kadar en ucuz fiyatlarla mağazalarında satmaktadır. Model üzerine verilecek 
siı>nrişler çok kısa bir zamanda teslim edilir. Yazlık çamaşırlar, spor 
gömlekler, banyo havlulfn, PlAj burnuzlımnı görmek için muhterem m1lel&-
rilerimizin Bir defa mağazalarımızı teşriflerini rica ederiz. lstanbul, Sultiiı 
Hamam No. W4 - Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 376. - Bursa, Uzunçarşı 
~----m> No. 98, BAŞKA YERDE ŞUBEMİZ YOKTUR. ~----

DER iti OJEN 
Derisi kuru, çatlak ve gevtck olanlar bir tecrübeden sonra başka bir iliç veya 

krem kullanmalarına imkan kalmaz. Çünkü DERMOJEN yalnız krem dcjil. tam 
manasile cildin devasıdır. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, çatlaklar, eiYilccler, 
ustura yaraları, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, soğuktan, güneıten cildi muha· 
faza eder, ve deriye yeni can verir. 40 kuruşa her eczanede bulunur. 

&Umar Bank, Emllk ve l!ytam Bankasının algortaaa 

ta amen rk 
En gtlvenııen sigorta ıırkettdlr. 

Türkiyenin en büyük sigortalan ( G Ü V E N ) dedir. 
Sigortalannız için emniyetle ( G Ü V E N ) i hatırlayınız. 
Galata, VOYVODA caddesi Somer Bank binasında. 'l'el. 44966 

Kirpiklerinizin şu resimde görUldUğtl gibi 
güzel olmasını isterseniz yalnız Panıkinin 

( C 1 C 1) rimelini kullanınız. Başka biç bir 
rimel gözlere, kirpiklere bu cazibeyi, bu 
letafeti veremez. 

Farukinin, dudak ve yanak allıklan da 
dUnyanın en meşhur rujlnrından Ostnndor. 

Fnrukiııfn (ClC1) krem ve pudraları dahi 
son zamanlarda saçma sapan aan:ıarıe 

filemi knndırmıya çalışanların krem ve 
pudralnrından çok run olduğunu bir kere 
tecrübe edenler tasdik ederler. 

Deposu: Sullan Humam FARUKİ GÜZEL KOKULAR MAÖAZASI 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK p· ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3. ncU Ketlde 11 Temmuz 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 


