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Boğazla onferansına Bey.~ğlundaki 
• dun meydana 

facianın ; 
çıkan 

hazin ve korkunç tafsilib· ltalya gelmlyecek 1 
Bu karara sebep Cenevre ile 
Roma arasındaki ihtilifmışl 

Roma mebafilinde konferansın 22 
Haziranda toplandıktan sonra 26 ya 

bırakılacağı söyleniyor 
Rontfl Nıl7f*l 4la ....... _., 'f ,41 tle A,..,.. oLra 7fllJlıiı _,. 

.ri~ ........... ~ Hl'fllltliı'ı 
«Türki,e hükUmetinin talep ve tepbbüaG Bzerine 22 Haziranda Mont· 

röcle top)aauak Boiaz1ann tahkimi meaeleaini konufJDaia davet olunan 
1-ozan mu•hedeaiııe vaziülimza devletler konfemıaına ltalya hGkGmetinin 
iıftirak etmVeceii anlafllmaktaclır. ileri ıOrillen eebep ltalyanuı hallbamr· 
da beynelmilel mesaiye iftirak etmemekte olmuı ve Milletler Cemiyetinin 
ltalyaya brfl takip •ttiii ıiyuet dolayıiiyle beynelmilel faaliyet eahumdan 
0 nklatmlf bulunmuıdır. " 

a .... ...wili •~7Mnin tınla)'lflNI ••• ao,_,_ 1ıon1 ...... n 
ltairtllUla toplandılıl1111 ...,.. il lıll.Ullllfla lo,,,.,_,,,, ..,.. ,,.,._ 
,ealdrr. 

Ba müddet arfınc:la ltalya ile €eiıevrt arumdakl ihtilaf hallolunuua 
Botazlu konferan11 ltalyannı iftirakiyle aktolunlleak ve Bojulana mhld
nli meeeldm tetkik ve intaç edecektir.» 

' . 

Çinde harp nihayet 
pa ........ 

~~---~~--~~ 

Cenup kunetleri Şimale dofru ilerlemefe bqladılar, 
Japon,. aleyhindeki galeyan gittikçe uby• 

Çlnü olııp 61te11l.,.lıa ı, •hl ne6? 

LoJ'd Core 

ltalyan ardalan 
Avusturyayı 

Y•l ı• 1tler1• 
llelll, Y"lo•IGfllerlaü 

luırıılofırllır I 
Eıki Jngiliz &.peUI Lo,c1 

Corcun bir makalemi 
Londra. (HUIUI() - Selam,.ttu 

mahafil Avuatul')wfaki ~ IOn 

derece tehlikeli pmektectir. Elki ı.,.. 

izzet, luıruını lltlblp arlcatlaıını da garalatlıita 
•onra o.ralarına otıırna., " bir clgara galt.aralc ••

lnmlf: "Ldt/e11 61r poli• çap1111,, 

KatiHn nerede oldufunu bilmediği karısmclaa dat 
yanmak lzere arkaclapna gittiii ve kacluiı onun 

1atajıncla bulcluju anlaphyor 

S.,.olhaula Wr tofiiriln bnmu Wr ..... Warak &Wflren -- tramyq ....... 
'u toflrlD ptalmda bularak IWINlll tol6led toft'rleriaclen lmttir. 1mt Jran. 

laarrirlerimkia ha facia etrafmM ~+h- ~k• ~ F.-. 0..••l'hı 
n tahkibt neticeli IDChuı otana M6niıe aclh bir bclem ....,,re 

... v. ,..... Çerkezclir. 8tbNa ........... , ... 
,. .. _ ........ ı Rt ....11....-.,Dau , ıo- ... 'ı•) 

Kan•na aahip olmak için çahtbldan tarlanın sahibini 
öldüren iki karcl.., 1clama mahkum oldular, Mh .. 111 

Vali tarafından talClik ve derhal infaz ..ıc11 
vekil Loyit Corc bu meeele bplrmd. ~ (H...t )- Y.m t..wı .... ,mi7e murac:aat ederek it.._, .. ,.._ 
yazıdıiı bir JU1c1a diyor ki: Tunceli ... ceza malak ...... • Wam b- Nanriain adama ihti7aca oWala igla. OD• 

«f rama Renin ifplini bbal eder· raruu vermiftir. idam bflkml •• Hma lara it vereNk yanına •hn•fb'. K.. bir j 
ee Hitlerin iwtecfiii bnfmw toplanır ve o.m... ilminde Od brclettir. amanda ela. bu iki brdetten •- • 
ve Avrupa eulhü Jmi Mr hahran çı- Huma n Olman EJ•zbin c-m.ır...- olm.., yanmda bulunan baJdmm H-a 
kmcı,a kadar tehlihden brtuluı kan•nın Vukonn köyhdwlirler. Ban- nik&hlamıp. 

(Daw 1 ı - ..., dl) • lar 930 MDtllinde. tarlaa futa olu Na- (Dnanu 10 Wll N7f__..) . 

Akdeniz paktı 
AnaatUr81 . pBta Tiirki 

'111 ...... _ .. .-..... ltalja ya-....... re. 
Çhıde vaziıet gittikçe vahim bir ,... japonyaya kartı bt't bir vaziyet al • • ~ • • • 

idi almaktadır. Cenubt Çin yani Kan- madlkLm takdirde kuvvetli bir ihti • ..,_esma iniyor 
ton askerleri ile Şimali Çin yani Nan • male pre Çinin U:iheti bmen Japon· Berlin, 10 (Hu.aal} - lnailtere 
ldn ukerleri biribirine bqa ytiriimek- yaya ilhak ohmmak, bmen komünilt hükGmeti dominyoalarile beynelmilel 
le ve vaziyet almakta, Şimali Çin bir Cumhuriyet olmaktır. Çünkü tim· maeleleri müzakereJe devam etmek
hokGmetine ait tayyareler kqif UÇUf- di bile Japonyada 90 milyonu tutan tedir. Bu arada Akdeniz pakb meeele-
'-a yapmaktadır. bir komüniat kitleli 'bul11nmalrtad•r. ai de aöriifülmiiftür. 

Cenubi Çin, Çin vilayetlerinin bi- Kantonlulann verecekleri brar ve Avuaturalya hüktmeti Akdeniz 
ter birer Japonya tarafından ilhak o- alacakJan vaziyet Çinin mukadderatı pek.bna ltalya. Türkiye ve Mıaınn da 
ltİnmaaına tahammül etmiyeceğini üzerinde bt't bir telİrİ haiz olacakbr. İftirak etmesini iıtemektedir. 
ıöeteriyor. Otin bu huıuıta gelen haberler afBiı· 

Bir taraftaa J•ponyan•n tatbik etti- dadır= Beykozlu Hakkı 
li &enitleme ve ilhak aiyaaeti, diler ta· DaWll ~ Delra 
raftan Çinin timal taraflanndan tica· Şanahay, ut (A.A.) - Honachow teh· eroinle zehirlenmiş 
- mallarını memleket içine kaçıra • rinin ceDUP ku~e.tleri ~fandan ilSal 
hk lngiltere ve Amerika ticaretini im· edilmlt eldulu !"'dırilmektedir. Ba bY • Beykozlu yüzücü Hakk1nm ölümü 
ha ettikten bafka Şimali Çilı hükBme- v~et. Ko~den ~ etmll olup h•kk1nda yapılan tahkikat IODa ermif-

Mektebe hasret 

lhıin .. rülı:" • !!1.J L.- Hounaada Uerlemekteclir. tir 
L. .... aum varıdabnı aaeta aı.ııı-• y.L--d dahili bir harp çıkacaiı tah· • .. .._. ..1--~JwL ..W '" _... ._......_ •• ı · -·· w 
UIQI • ç· dah'l" d ld··JC..• b 11&111 a Hakkı bundan uç ay vvel • ~..--.--. ama ••.., pww ... _ • ta. nneaı ın ı ın e o ..._.. • • edilmektedir. w e eroın arw m..., 1 la clola _ _._. __ ._._ 
ıı.r - 1"'1. dar 1-'·-.. ı.__ı_ ele • b" ının lmllandıcnndan dolayı Beyk 9Q'__, la . aıaa:~ mem ~urmc nn 11 (.,.._ 8 imci ..,fada) . •- ~ ıpor Onlan küçük talıta bir kulübenin 6n&a- bani hayvanlar sibi Urkek bakıtlarla söz • 

fial uyandll'Jll .. tır . klübünden çıbnlmıfbr. Vak iMian on de •o"rdüm. EU--=-....1 -LJi _ • ._!_ı .• ı . ..n.- ı . ..!- L-L- rlar L w L._ la r .• "1" L- vwl 1-Lakkı "vil lialer • --er-~ - wnme .,...,,.o ve .. açmaga llllDr na • 
!.a . .._,ın yurdunu iatilAdan kurtarmak ....., IÜD e 81 po ta .. lU. fakat burutak bir kitap ı ....... O bclN 1orlar. Fakat 70llannı kai)'orum. 
... Yaaiyle ayaklanan e<Kanton» lular Ruh Haslllan rafmclm yakelanmJt. fakat fizerinde bunquk. o kadar eeki Ye kirli ki imana eiip. - Merhaba küçükler ... 
- hararetli Çin vatanperverliğini tem· r .... ,,.,,,., ..... V...J ltulunan eroini ... ~·~ ve yut .. rilndilOkten çıkanlmq bir kalıt mm Ye. Sel&muna mukabele etmiyorlar. Sert. 
il ebnektedirler. mUf, bu IUl'8tle polielenn ellerinden fiTor. Onu çevi~orlar n reliaılerine ha• vahfi bakıılarla yüzüme bakıyorlar. n .... 

----'" Kan Ot11• rrtale ..._ L .. ..L.-1-..... ı• L-. l ~ ..-.nayda J.ponlula dövifen • ,,-...,.. ~unuwı..,..-. .yor-:· L nün de taranmamJft darına daiuuk 911...._ 

ıta 1 ._.._ G m. • •d• 4 •W.•• ~••• m ,,_....,, lcJ. y ••- '1 -kH , .... Ota 4e ,. " ~• az :1·• u....,f ch} 
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r- R rgün ' Resimli Makale 
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Halta tatilinden 
Na•ıl İ•tilade ediyoruz? 
• Varna ve Bulgariıtandan 
Den alalım 

Halta tatilinden kimler 
ediyor? 

-
iıtilade 

B ir kaç gün kafamı dinlendirmek Ü • 

zere lstanbul civarında Polonez kö· 

yline gittim. Köprüden kalkan vapurda 

köye gidenler, Boia:ı.içine gidenlerden faz

la idi. Fakat yolcuların ekserisini yabancı

lar veya Türk olmıyan ırklara mensup o • 

)anlar teşkil ediyordu. Yolcular arasında 
türkçe hemen de işitilmiyordu. 

Polonez köyü Paşabahçcden 15 kilo • 
metre uzakta ormanlar içine gömülmüş şi
rin bir yer. Yerliler, vaktile Polonyadan 
gelip yerlcşmiı 45 Polonyalı aileden iba
ret. Her ev küçük bir pansiyon halinde. Ev 

sahipleri Polonyalı, hizmetçiler, civar köy· 
lerden gelen Türkler. 

Her ev hınca hınç misafir dolu. Fakat 
bu misafirlerin çoğu yabancı, Rum veya 

yahudi gençleri. Gece mehtapta köyde bir 

Okuma zevki aık derecesine vardığı 

zaman, insan vaktinin nasıl g~tiğini, an
lamaz. Bu a.tk.a tutulanlar gece yataklarına 
ellerinde kitaplarile :yatarlar, aabah mu
ayyen saatte kalkmak mecburiyetinde ol
duklarını unutarak kitabm ıayfalan içinde 
kendilerini kaybederler. Saat uyanma za
manını haber verdiji Ymt tafV11"lar. 

Bu biraz mubalasah bir zevk aörüne • 
bilir. Fakat her zevk aldığmuz teY gibi 
okuma zevlo de bize her feyİ mıuttura • 
bilir. Zevk aldıjunız her feyİ nuıl muvaf
fakiyetle yapanak, olnımacİan da böyı. 
ıonsuz bir zevk aldajmm saman büyük 
neticeler elde edebiliriz. 

Okumayı bir iliç sıDi bir mecburiyet 
sibi, bir vazife gibi, bir znk olarak itiyat 
edinmeliyiz. Uykumuz babaama da olaa 

bu itiyat alıJkanlıklann ee temizi, en fay· 
dalısı ve en iyisidir. 

(söz 
Avusturgada 
Habsburgları şimdiden 

Tahta çıkaran adam 
dolaoalım, dedik. Her evden kahkahaları Son günlerde, Habsburgların Avus

fışkınyor, gramofon sesleri işitiliyor. Yal- turya tahtına tekrar avdet edeceği ıık 
n12 uzaktan bir alaturka saz sesi geliyor· 

du. Merakla o tarafa gittik. Bir kaç Türk 
ailesinden mürekkep bir grup, aaz heyetini 
de beraber getimıfiler, rakı içiyorlardı. Ko
ca köyde Türk olarak yalnız bu grupa rast· 

seldik. Ertesi sabah herkes ormanlara da
iıldL Tabiatin zümrüt yqilliği içinde bir 

bahanın yorpnluiunu ıidermeğe çalışı • 
yordu. Yalnız Türk ailelerinden mürekkep 

sık tekrar edilirken, tahtının varisi o

lan Arşidük Ottonun Viyanaya gizli-

ce gelerek civarlarda bir yerde saklan -

dığını ve Şuşnig Avusturyaya avdet 

eder etmez, meydana çıkarak tahta o· 

turacağı, Viyananın meşhur Prater 

kahvelerinde bir ak,am söylenmiş. Bu 

sözü ortaya atan adam, kahve kahve 
ırup, hala maaalannın başında rakı içiyor, 
ve aaz çalgıya devam ediyordu. dolaşarak, halkın arasında bu haberin 

yıldırım sür'atiyle yayılmasını temin 

etmiş, bunun üzerine, Arşidükün sak

~ bulunduğu yeri tahmin etmeğe kalkı

şanlar olm~. Meydanlarda, muhalifler

le muvafıklar kavga etmişler, bazı 

kimseler evlerini donatmışlar, bir gÜ· 

rültüdür kopmuş. Nihayet hükumet, 

Arşidük Ottonun Viyanada olmadığı· 

nı resmen izah etmif ve efkarı umu -

miyeyi yatıştırmıttır. Bu yalan haberi 

işaa eden adamcağız, tabii bulunup 

hapse atılmış, şimdi orada «Arşidük 

tahta çıksın da beni kurtarsın» diye 

Bu manzara beni çok müteessir etti. 

Hafta sonu tatilinden istifade etmesini 
öirenememiı olmamıza üzüJdüm. 

* V mnadan ibret alalım 

V ama yazm İatanbuldan bile müşte· 
ri bulan bir sayfiye yeri oldu. 

Gidenler anlahyorlar. 
Varna belediyesi yazın gelen misafir· 

len eilendirmek için Budapeşte ve Viya
nadan bir opera, iki operet ve iki orkes -
tra heyeti getirtirmiş. 

Oteller temiz. Fiatlar rekabet edilemİ· 

yecdt kadar ucuz. Plaj, her türlü §ar t ları 
· dua ediyormmı. 

camı. iT 

Bu ıcbeple yaz ııeldi mi idi, Varna orta 
Avrupadan ve Türkiyeden giden müıterİ· 
lerle dolarmıt-

Fazla olarak belediye, Varnada mua.v· 
yen bir müddet kalacak ecnebilerden mü· 
racaat eden olursa, bunların kapısına her 
sabah bedava bir kaç kilo taze üzüm bı
raktınrmış. 

Jstanbul Varnaya nisbetle kıyas edile • 
miyecek kadar mükemmel bir sayfiye ye· 

ridir. Denizi vardır, havası güzeldir, suyu 
mükemmeldir. Her ihtiyaca cevap verec•k 
yerleri vardır. 

Böyle olduğu halde lstanl>ula yazın an-
. cak bir kaç Mısırlı 1telir. Fakat İstanbullu
lar bile Adalara veya Boğaziçine gidecek
lerine, Varna veya Romanyaya gitmeii ter. 
cih ediyorlar. 

Jsıanbula seyyah ve yabancı çekmek 
çin kırk gün, kırk gece eğlenceler ter • 
tip eden belediye, Varnaya kadar gidip 
c ra belediyesinin faaliyetini bir tetkik ve 
bJrada tatbik etse daha iyi olmaz mı} 

* Niçin üzüm veriyorlar? 

• • • 
Napolyonun annesi 

Napolyonun annesi 3 Şubat 1 s:m -
da seksen altı yaşında olduğu halde 

vefat etmiştir. Korsikada doğmuş bu

lunan bu basit kadıncaiız 17 yaşında 
Charles Bonaparte isminde Fransız a· 

lehytarı bir adamla evlendikten ıonra, 

:3:> yaşında dul kalmıştır. Madam Le-

titia çok hasismiş, Napolyon impara • 

tor olduktan sonra, kendisini tebrik e

denlere: 
- Ne oldum dememeli, ne olaca -

ğım demeli demiş, ve bu nasihati de 
oğluna· her zaman tekrarlarını~. 

Napolyon annesine güçbela- kıymet
li elbiseler aiyclirebilmif, o boyuna es
ki kılığını arar ve yeni kıyafetinden 
sıkılırmın. 

Bir gün Napolyon, kendisine: 
- Biraz para sarf et, pinti yaşama 1 
Dediği zaman, annesi: 
- Oğlum, demiş, kimbilir, Allah 

göstermesin amma, gün gelir belki 
sen de bana muJvaç olursun. 

SON POSTA 

a Okuma aşkı a 

ARASINDA ) 
·-------------------------· HERGüN BiR FIKRA 

Pariste çir/cinlikle 
Mücadele cemigeti 
Kurulda 

Haziran 11 

r Sözün Kısası -

Bir kıssa .• 
Bir hisse. 

l!rmel Talu E vvel zaman içinde, kalbur sa• 
man içinde.. zengin Amerikalı• 

nın biri İstanbula gelmiş, önüne dü " 
f8D Yahudi bir rehberle, çarşıyı, pazarl 
gezmiş, bedesteni dol8fllmı9, antikaci 
mağazalarını ziyaret etmif. 

Galiba, bir iki Türk evine de çağırı}.. 
mıf, yalilar, konaklar görmüş. 

Gördüklerine de hayran olmuş. ı 
Ve mutlaka, dönüşte, Nevyorkda1 

Allaha arzuhal vermek için imiş gib' 
eflA.ke ser çeken yetmiş dördüncü ka~ 
apartımanını şarkkari döşemeğe karai 
vermiş. 

Şark odası nasıl döşenir? Tabii:] 
levhalar, halılar, seccadeler ve daha d" 
bir çok, Türk, Arap, İran üslubundq 
ef}'a ile.. değil mi?. 

Bizim Amerikalı tekrardan Kapali• 
çarfıya, bedestene ve antikacı mağa• 
zalarına dönmüş; önüne gelen eşyaY.~ 

Son gelen F ranaız gazetelerinin bi- aatın a'lmış. 
Eaki Babaili ricalinden bir N .• in Be:y rinde okuduk: Pariate bu namla bir Dönmüş Amerikaya. 

Gönül ve Cep 

Yardı. cemiyet kurulmuttur. Cemiyetin aza- Altı ay sonra yetmiş dördüncü kat• 
Bir yaz, Adada tebdili havaya ıit • L k sının adedi bir kaç yu .. zü mütecavizmU.. ta~i apartımanda endisini ziyarete gf• 

mit, orada fıkırdak bir Rum kızma hı- ır Bunların ekserisini zengin ve zevkine denler, şunu görmüşler: 
tuı;:U:ıdukça il..lemit olan N.. in düşkün adamlar tct1kil ediyormuf. Ce- Tavanları seccade ile ıüslenmiş bi1 
Bey, ayni zamanda çehre züiijrdü idi. miyetin hedefi çirkin kadınları güzelleş- salon .. duvarlarda: Muhasebe, Vezne1 

Kendisine yüz venniyen 0 kw celbe • tirmek, paralı kadınlar istekdikleri Müdiriyet, tük~r~ek yasaktır, kadın• 
debilmek için, ona vanm yofuna yedi. .b. . . . bo k d.l . . .. lara mahsus .. gıbı ibareleri havi mü tere 

gı ı gıyınıp, yanıp en ı erını gu • dd. 1 h l O d · · d k 
riyor, eline s~en parayı ona yeriyor • l .. . I b·ı· l a ıt ev a ar. rta yer e, ıçm e ırıe 
du. 

ze gostermenın yo unu ı ıyor armış. b 1 kl ·· d 1 b. 
mızı a ı ar yuzen su o u ır man 4 

Bir sün: Fakat fakirler parasızlık yüzünden bu gal.. bir kavukluğun üzerinde bir çif1 
- Yahu, bu ne hal?. Bunun ıonu işi yapamıyorlarmış. Çirkinlikle mü • takonya .. ve banyo odasında duvarıt 

nereye varacak? cadele cemiyeti açacağı aüzellik ensti- asılı bir nargile ı. 
Diye aoran Şemsi Mollaya, N •• in tülerinde fakir kadınları bedavadan Meğer, Amerikalı bu etyayı beğen.ı 

Be:y: süsleyecekmiş ... Bir aazeteci, cemiyeti mi•, a'lmı!ll amma .. ne hikmetini öğren• 
- Ne yapayun? dedi. Gönlünü dol- T T 

duramaymc:a, cebini doldurmak li -
kuranlardan birine bunun faydasını mİf, ne de hangi işe yaradığı~u. Sadet 

znn. Ona da yapmaz.sam, 1oz elden sorduğu zaman fÖyle bir cevap almış- ce, - kendi evinin dekoruna uyup uy • 
gidecek! tır: mıyacağını da düşünmiyer~- ötey• 

·--------------· - insan sözünü çirkin kadın aör • beriye yerlCfi!tirmiş. 
Franaada ameleler mek tehlikesinden kurtaracağızı lstanbuıun bozuk düzen kaldırım • 

• • * larına çivi çakıldığını gördüğüm 
Grevi alag için zaman, her nedense bu Amerikalımı( 
Yapmışlar 1,ıeyen toprak neler yapar? macerasını hatırladım 1 

Alman gazetelerinde okuduğumuza 
göre l !>32 senesinde Alman memle
keti havayici zaruriye olarak senede 
4,5 milyar marklık mal ithal ediyor
muş, 1 n:m senesinde iae açık toprak 
bırakmamak, her tarafı ekmek ve ve
rimi arttırmak için yapılan mesai neti
cesinde bu rakam 900 milyona kadar 

Fabrikalarda musiki faalı 

Marianne gazetesinin yazdığına gö-

ınmış. 

• • • 
cııer r•••nln faydası 

Vitamin son uır tababetinin üze • 
rinde ehemmiyetle durduğu bir bayat 
unsuru oldu, Brezilyada bir doktor, 
kuzu ciğerlerinde A ve D vitaminleri -
nin çok olduğunu tcsbit etmiş ve bu 
buhwunu konferans ile ilAn etmi,tir. 
ifadesine nazaran kuzu ciğerindeki vi
tamin her hayvanın ciğerindeki vita
minlerden fazladır. 

re Fransada ameleler grevi biraz da lularda turnuvalar tertip etmişler, yine 
eğlence için yapmışlardır. Uzun za • avlunun bir kenanna aalaştan yapılan 
manlardanberi çalışa çalışa yorulan iş· bir ,sahnede tiyatro oynanmış, varye
ciler bu münasebetle, bir kaç heye - teler yapılmış.. Grev bittiği zaman 
canlı ve tatlı gün geçirmwlerdir. ameleler mÜtCC88İrmİfler. Bir tanesi: 

Grev ilan eden ameleler fabrikaları - Yediğimizi belediye temin edi -
işgale hazırlanırken uzun müddet ge- yordu, biz de içei'de oynayor, eğleni
cirecekleri boş vakitleri zevkli bir hale yorduk. Yazık ki, patronlar taleple -
koymak için işi alaya dökmüfler, der- rimizi çabuk kabul ettiler ve biz de 
hal bir kaç fütbol takımı yaparak av- greve erken nihayet verdik demiştir. 

_...~ .... ........ 
Biliyor Musunuz ? 

1 - Yavuz ve Hamidiye zırhlılannıq 

ilk isimleri nedir} 
2 - Liberya cumhuriyeti nerededir?, 
3 - Vitelliuı kimdir} 
4 - Osmanlı aadrazamlanndan So .. 

kullu Mehmet Paşa nasıl ölmüştür~ 
S - Yer yüzünde ilk defa kardeş katilf 

olan kimdir} 
( Cenplan Yann) 

* Dünkü Suallerin cevaplan : 
1 - 350 sene evvel İstanbul Sarıyer• 

de altın çıkarılmış, fakat masrafı kardan 
çok olduğu için bu işten vaz geçilmiştir. 

Bu maden tarihlere göre Büyük lskcnder 
Aayaya yaptıiı büyük seferde burada al
tın madenini meydana çıkarmış, külliyet• ' 
li miktarda altın elde etmiıtir. 

2 - Leyla ile Mecnunu manzum ola • 
rak yazan Şey Galiptir. 

' - Minotaure yan insan, yarı cana • 
var esatiri bir mahluktur. Gene esatir kah· 
ramanlarından Thesee tarafından öldü • 
rülmü§tÜr. 

4 - Dünyanın en büyük nehri Misisipi· 
dir. Ve ltaska gölünden çıkar, Meksika • 
dan büyük bir ağızla denize dökülür. U· 
zunluğu 4620 kilometredir. V arna belediyesinin hariçten gelen 

misafirlere gösterdiği kolaylıklan 

anlatan arkadap sordum: 
- Hepsini anladım amma, şu bedava 

üzüm vermenin sebebini kavramadım. Bu· 
nu izah eder misiniz} 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! Bir kelimeyi 20 franga 

Sögligen artist 

- Basit, dedi. Üzümü yalnız yabancı
lara veriyorlar. Maksat Bulgar üzümünün 
nefasetini onlara tanıtmak ve bu suretle 
üzüm ihracatını arttırmayı temin etmek. 

- Bari faydasını görüyorlar mı~ 
- Size, bir iki rakam söyliyeyim, de-

di ve saydı: 
Üç sene evvel Bulgaristan harice yaş 

üzüm göndermezdi. Bu propaganda saye
sinde evvelki ıene 800 vagon yaş üzüm 
ihraç ettiler. Bu miktar geçen yıl 4800 va
gonu buldu. Bu yıl 6000 vagon üzum 
satacaklarını umuyorlar. 

Varnadan ve Buliariıtandan dera ala-

e 
Bu bir deniz banyosu biletidir. Fiya· 

ı da beş kuruştur. Fakat üzerinde tam 
eş kuruşluk pul vardır. Banyonun sa· 
ıibi bu bilet mukabilinde halktan beş 
kuruş alacak, fakat devlete beş kuruş 

ul parası verecektir. 

iSTER 

• f• 

iNAN 

'" r · , 
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DENiZ BANYOLARt 

Ço -uk bileti 6 kuruş 

w 

1NANMA l 

Fransızların meşhur artistleri Co
quelin Amerikaya giderek büyük pa
ralar kazanmış, orada iken bir gün ken
disini zenginlerden biri yatma davet 
etmiş ve Molyerin piyeslerinden bir 
tanesinin bir tiradını okumasını rı • 
ca etmiş, Coquelin bu işi yapmış bü
tün davetliler pek memnun olmuş • 
lar, kendisini alkışlamışlar, zerıf,İıı zat 
ta Caquelin giderken kendisine 1 j{)t')() 
franklık bir çek vermiş, Coquel\n"in 
inşad ettiği tirad ile aldığı parayı bir 
aç gözlü hesaplamış, meşhur .rtistin. 
tek bir kelimeyi 20 franga söylemiş ol· 

lım. '------------------------------------------------~ duğunu tesbit etmiştir. 



tt Haziran ,'SON POSTA 

TELGRAF HABE.RLE·Ri; 
' 

Talim ve manevra için silah 
altına çağırılacakların maaşları 
Dün Kamutayda görüşülen kanun tekrar encümene verildi. 

l)[JS'üNDU~CJH 
. GlBi ! .. 

Bizi ne rahatsız eder? 
Koltuğunda bir yığın gazete ile 

tramvaya atladı. Fakat sahanlıkta du
ran biletçi ile karşılaştı: 

- Yumurcak, gene ne girdin içeri~ 
- Gazete satacağım, ağabeyciğim .. 
- Olmaz in aşağı ... 
Tramvay Eminönünden kalkmış, 

Bahçekapısına doğru ilerliyordu. 

Sayfa · 3 

E 
Habsburg hanedanının 
A vusturyada saltanat ma
kamına gelmesi, umumi 
bir harbe yol açacakhr 

Telefon Şirketi mukavelesi de tasdik edildi - Ne olur, bir kuruş kazanırım 

ı belki ... 

Dün Paristen gelen bir telgraf, son 

derece mühim bir haber getirdi. Bu 

habere göre ltalyada telaki eden Avus • 
turya ba§vekili Şuşnig ile M. Musolini, 
Habsburg hanedanının ay sonunda Avus
turya tahtına getirilmelerine karar vermiş· 
lcr. Bundan başka İtalya ile Macaristan 
Milletler Cemiyetinden ayrılacaklarmıt-

Ankara, 10 - Kamutayın bugünkü 
toplantsında maaş kanununun 1 ~3. 14 
Ve 2fi inci maddelerinin değiştirilmesi
ne ait kanun müzakere olunmuştur. 

Umumi müvazeneye dahil olan ve
ya mülhak ve hususi bütçelerle idare 
edilen dairelerde veya sermayesinin ta
mamı devlete ait olan veya hususi 
kanunlarla devletçe teşkil edilen veya 
bir imtiyazı işleten müeseselerde mÜs· 
tahdem olanlarla vilayet ve belediye 
daimi encümenlikleri azalıklarında bu
lunanlardan talim ve manevra müna -
sebetiyle silah altına alınanların maaş 
Veya ücretleri - bunlar, askeri rütbeyi 
haiz olsun olmasın - mensup oldukları 
daire ve müesseselerce tam olarak ve
rileceğine dair olan bu kanunun, ika
ınetgahı haricindeki garnizonlara sevk
cdilen subaylara talim müddetince ay· 
' nen verilecek bir nefer tayinine ait fık
rası «ellerine az macw geçenlere rütbe 
ınaaşına iblağ edecek bir farkın veril-

mesi» suretinde tadil yolunda verilen 
bir takrir üzerine encümene verilmiştir. 

Kanunun diğer bir fıkrası hükmüne 
göre de yukarıda isimleri geçen devlet 
daireleriyle müesseseler haricinde ka -
lanlara talim ve manevra için orduda 
kaldıkları müddete ait maaşları rütbe
lerine göre milli müdafaa vekaletince 
verilecektir. 

Kamutay ruznamesinde bulunan ve 
İstanbul ve İzmir liman işleri idareleri
nin ve Van gölü işletmesinin lktısat 
Vekaletine devri hakkındaki kanun la
yihaları müzakere ve kabul edildik • 
ten sonra Nafia Bakanı Ali Çetin Ka
ya İstanbul telefon tesisatının satın a
lınmasına dair hükumetle şirket ara
sında aktedilen mukavelenin tasdikine 
ait kanun layihasının müzakeresini is· 
temiş ve kabul olunmuştur. 

Ali Çetinkayanın beyanah 
Kanunun müzakeresine geçilmesi 

üzerine Nafia Bakanı Ali Çetinkaya 

söz alarak müzakere mevzuu olan mu
kavelenin ana hatları ve mali cihetleri 
etrafında izahat vermiştir. 

Nafia Bakanımız bu münasebetle 
şirketin kuruluşu ve sermayesi hakkın
da da izahat vererek şirkete ait bütün 
tesisatın her türlü hukuk vecaibi ile 
ile beraber 2,520,000 liraya satın alın
mış olduğunu ve bunun her yıl verile
cek 40,000 lngiliz lirası ile ödeneceği
ni, tediye tarihinin dört sene sonra 
baslayacağmı söylemis ve senevi 
ı.io0,000 liradan aşağ~ düşmiyen va
ridattan :J.30,000 lira kadar tutan işlet
me masarifi çıkarıldıktan sonra geriye 
kalan para ile bu dört sene içinde vila
yetlerimiz arasındaki tesis edilecek te
lefon hatlarına tahsis edileceğini ilave 
eylemiştir. 

Alkışlarla karşılanan bu izahattan 
sonra kanun müzakere ve kabul edil
miştir. 

Kamutay yarın da toplanacaktır. 

Filistinde Allenbi' nin 
heykeli bomba ile yıkıldı 

Fransada 40 
saatlik hafta 

/ 

Heryonun gazetesi bunu 
çok tehlikeli buluyor 'Bomba atmak suretiyle suikastlar yapilması ve mah

suliin yakılması hareketlerine devam edilmektedir. Paris, 10 (A.A.) - Heryo ile sıkı 
münasebeti olan Ere Nouvelle gazetesi 
40 saatlik çalışma haftası hakkkında 

nakliyatını durdurmak için yollara çi- yazdığı bir makalede diyor ki: 

Araplar gizli cemiyetler kurdular 

Kudüs, J O {Hususi) - Lord Allen
hinin Birfleboda dikilmiş olan heykeli
ne bu gün bomba atılmış ve heykel 
,kısmen tahrip olunmuştur. 

Kudüs, 10 (A.A.) - Resmi bir 

ınenbadan bildirildiğine göre, 19 ni -
aandabe)i 127G Arap tevkif edilmiştir. 

i Ayni tarihtenberi 182 Yahudi tev-
1 lcif edilmiştir. 

Filistin trenlerinde, lokomotiflerde 

ınakinistlerin yanına lngiliz bahriye 
neferleri konmustur. Bunlar, lüzumu 

1 • 

: takdirinde, makinistlerin vazifelerini 
1 
QÖreceklerdir. 

Filistinde bazı müslüman gizli cemi
Yctleri teşekkül etmiştir. Bunların ga-

1 Ycleri, grev tesanüdünü kırmağa teşeb
~ büs edenleri cezalandırmak, otomobil 

Yunanistanda 
niemurlar meselesi 

Adliye Bakanı şikayete 
gelen heyeti tevkif ettirdi 

viler dökmek ve buna mümasil hare- «40 saatlik. hafta, ordu için 8fi0 mil-
ketlerde bulunmaktır. yon, donanma için bundan daha fazla 

Dün gelen tabur ile birlikte bugün bir masraf kapısı açacaktır. Diğer dev
Filistinde bulunan İngiliz askerlerinin Jet işleri ile birlikte kaydedilecek fazla
miktarı 7 tabura çıkmıştır. lık iki buçuk milyarı bulacaktır. Demir-

Bütün memleket dahilinde, askeri yolları idaresi de işçilerini fazlalaştır • 
ve polis müfrezelerine karşı kurşun en- mak ve bu da yılda bir buçuk milyar 
dahtı ve bomba atmak suretiyle sui • bir fazla masrafı badi olacaktır. 
kast yapılması ve mahsulün yakılma- Netice olarak şunu diyebiliriz ki 40 
sı hareketlerine devam olunmaktadır. saatilk hafta, bütün müstahsil memle-

Karışıklıkların b8f?langıcındanberi ketler tarafmdan hep birlikte tatbik 
ilk defa olarak dün Beytüllahmda bir edilmediği müddetçe çok tehlikeli bir 
bomba infilak etmiş, fakat hiç kimse- tecrübe teşkil etmektedir.» 
ye zararı dokunmamıştır. Yeni layihalar tetkik ediliyor 

Kudüs - Şeria yolunda bir Arap po- Paris, 10 (Hususi) - Fransız parla· 
lisi öldürülmüştür. Eski Kudüs paza - mentosunun seçtiği 33 kişilik bir hey
rında yaralanan köylülerden ikisi de et kırk saatlik hafta, ücretli mezuni -
ölmüştür. yet, kollektif mukavele, maaşlardan 

İtalyada müthiş 
iki kaza 

Bir tren yoldan çıkh, iki 
traktör çarpıştı, 21 kişi öldü 

yapılan kesintileri iade için hükumete 
verilen layihaları tetkik etmektedir. 

Meclisin yarın bu layihaları kanun
laştırması bekleniyor . 

Grevcilerle Müzakere 

- Sana in, diyorum. 
Saat üçtü. Cadde kalabalıktı. Oto

mobiller biribirini kovalıyorlardı. Kii· 
çük çocuk bir eliyle demire sarılmış 
merdivende müvazenesini muhafaza 
etmeğe çalışıyordu. 

- İn diyorum, sana anlamıyor mu
sun? 

Çocuk belki yedi yaşında bile yok -
tu. Minimini kolıyle bir tomar gaze
tesini ta~ımakta zorluk çekiyordu. 

Fakat bir kuruş kazanabilmek ümi
diyle israr ediyordu: 

- Ne olur sanki?. • 
Tramvay yolcularının rahatsız ol -

duklarmı istemeyen gayretkeş biletçi, 
hiddetle demir parmaklığı açtı ve: 

- Şimdi seni tepelerim. Atla diyo
rum, sana .. diye bağırdı .• 

Tramvay sür'atle gidiyordu. Fakat 
küçük müvezzi artık korkmuştu ki, 
fırlattı kendini aşağıya attı. Ve yere 
yuvarlandı ... 

O yerde iken ta yanından bir otomo
bil geçti. Fakat çocuğa çarpmadı. 

Neden?.. Fatalist değilim amma, 
ben bile şunu söyleyeceğim: Eceli gel
memiş olacak ••• 

• * • 
Tramvay biletçileri şunu iyi bilme-

lidir ki, tramvay yolcularını bir kiiçük 
müvezziin aralarında dolaşmasından 
daha ziyade böyle manzaralara şahit 
olmak rahatsız eder. 

---······-·························-·--············--Suikast davası 
Urfa saylavı Ali Sahiple 
arkadaşları hakkındaki 
beraet kararı temyizce 

bozuldu 
Ankara, 1 O - Urfa saylavı Ali Saip ile 

diğer maznunlar cumur reisimize suikastta 
bulunmak maddesinden dolan Ankara 
ağır ceza mahkemesinde mevkufen muha
keme edilmiıılerdi. Mahkeme, neticede 
maznunların hepsinin beraetlerine karar 
vermişti. Müddeiumumilik tarafından tem
yiz edilen bu kararı temyiz mahkemesi ce• 
za dairesi bozmuştur; mahkeme eski kara-
rında ısrar etmezse muhkeme tekrar olu~ 

nacaktır; eski kararında ısrar ettiği takdir
de usulen temyiz mahkemesi umumi hey· 
etince tetkik olunacaktır. 

Maamafih bu haber geç alındığı ıçın 

resmi makamlardan tahkik.ine imkan bu-
lunamamıştır. 

Bükreş Belediye Reis muavini 
ile 5 mühendis tevkif edildi 

«Son derece mühimıı olduğu kaydile 
yukarıya işaret ettiğim bu haber, «Üeuv
re» namındaki sol cenaha mensup bir 
Fransız gazetenin hususi istihbaratından• 

dır. Ehemmiyeti ise, tahakkuk ettiği tıtk -
clirde, muhakkak bir harbe sebebiyet ver
mek istidadında bulunmasındadır. Çünkii: 

Küçük itilafı teşkil eden Romanya, Çe
koslovakya ve Yugoslavya devletleri, dün 
değil. senelerce evvel teııekkülleri sırasın -
da, birleşmenin sebebini dünyaya ilan e • 
den müşterek tebliğlerinde, Avusturyada, 
Habsburg hanedanı tekrar saltanat ma• 
kamını işgal ettiği takdirde bu hareketi si
lahla karşılıyacaklarmı bildirmişlerdi. 

<lÜeuvre» gazetesinin bu haberine inan
mak icap ederse, Habsburg hanedanının 
iadei saltanat etmesi meselesi, Küçük iti -
laf devletlerinin açık olan bu kararlarına 
bir nevi meydan okumadır. 

Maamafih ben, ((Oeuvre» gazetesinin 
bu haberine inanmak istemiyorum. Çünkü 
ne İtalyanın, ne de Avustura ve Macaris
tanın, bugünkü ahval ve şartlar altınd.&, 

orta Avrupada bir harbin patlak vermesine 
sebebiyet vereceklerine kani değilim. Çün
kü böyle bir harp hiç bir suretle mev7İİ 

kalmıyacak, yeni ve 1 91 4-19 18 fıarbin -
den çok daha şiddetli, umumi bir muha -
rebeye yol açacaktır. Böyle bir harp, ayni 
zamanda iktisadi menfaatlerin yaklaştır • 
dığı zümreler tesanüdünün bir ifadesi de 
olmıyacaktır. Bu davaya, daha ziyade his 
karışacak ve birbirine zıt olan rejimlerin 

karşılaşmaları şeklinde tezahür edecektir. 

Halbuki yalnız başlarına olmak şartile A· 
vusturya da, Macaristan da, kendilermi 
böyle bir badireye atmayı fıayallerinden 

bile geçiremezler. 
İtalyanın ise, bu iki küçük devletle be -

raber olarak böyle muazzam bir davanın 
pmpiyonluiunu deruhde edeceğine ihti • 
mal verilemez, kaldı ki İtalyanın, Alman • 
ya ile müşterek surette hareket etmesi de 
mevzuu bahsolamaz. Bundan evvel, gene 
bu sütunlarda izah ettiğim gibi Almanya • 
nın İtalya ile esaslı bir surette anlaşması 
mümkün görünmüyor. İtalyanın iddiaları, 
Almanyanın müstakbel menfaatlerine ay
kırı düşüyor. İşte bu sebeplerden ötürü -
dür ki, ben, uzak bir ihtimal saymakla ve 
menfaatlerine uygun bulmamakla beraber, 
ltalyanın, Macaristanın, hatta Avusturya
nın da şu veya bu zamanda Milletler Ce
miyetinden çekilebileceklerini mümkün 
görüyorum. 

Fakat bu üç devletin, aralarında birle
ıerek, umumi bir harbe müntehi olabile -
cek bir yol tutmıyacak kadar kendilerini 
hesaplı, siyasetlerinde elastik ve uzağı gö
ren varlıklar olduklarına kani bulunuyo • 
rum. Binaenaleyh Oeuvre gazetesinin bu 
haberinden fazla endişeye düşmeden ha
diselerin inkişaf mı bekliyorum. 

Bükr~. 1 O (A.A.) - Geçen gün ,_ Selim Ragıp 
geçit resminde yıkılmış olan tribünle· ....................... •••••••••••••••••••••••••••••••··---

Atina, 10 (Hususi) - Hükumet 
lllemurları teşkilatı meselesi karışık 
bir safhaya girmir,tir. Reis Rosiakas'ın 
tevkifi üzerine teşkilat mensupları hü
kuınete ve parti liderlerini protesto 
etınişlerdir. 

Roma, 10 (A.A.) - Pazar günü 

kanunu esasi bayramı münasebetiyle 
yapılan şenlikte -ağır top çeken bir 
traktörün diğer bir traktörle vuku bu
lan müsademesi esnasında altı kişinin 
ölmüş ve yirmi kadar adamın yaralan
mı şolduğu anl<lıŞılmıştır. 

Paris, 1 O (A.A.) - Alınan haberlere 
göre, grev mühim olmayan bazı demir en
düstrisi ticarethanelerine sirayet etmiştır. 

Sigorta şirketleri, oteller, lokantalar ve 
kahveler idarelerile müstahdemleri arasın
daki müzakereler henüz neticelenmemiııtir. 

rin inşasında ihmalkarlık göstermiş jansı muhabirinden: 

Diğer taraftan memurlar namına 
lcendisine şikayete gelen bir heyet aza
•ını da adliye bakanı tevkif ettirmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon memurları 
SCndikası ise bütün arkadaşlarına ihti
Yat vaziyetini almalarını bildirmiştir. 

· • Komünist partisi sekreteri de teh
~ır edilmiştir. 

Diktaörlük haberi yalan 

Atina, 11 (Hususi) - Başbakan 
Metaksas gazetelere yeniden beyanat
~a bulunarak diktatörlük ilan etmeğe 
aı;ırlandığına dair haberlerin asılsız 

olduğunu kafi surette söylemiştir. 
~alkan devletleri matbuat kongresine 
ıştirak edecek olan murahhaslar Bük
refe hareket etmişlerdir. · 

Napoli, 10 (A.A.) - Bu sabah Na
poli ile Nola arasında bir tren yold<m 
çıkmıştır. Tamamiyle harap olm~ş o
lan üç vagonun enkazı altından 1 !.> ce
sed çıkarılmıştır. Yaralıların 200 oldu
ğu tahmin edilmektedir. 

Doktor Şaht 
Cumartesi günü 
Atinada bulunacak 

Atina, 10 (Hususi) - Almanya -
nın iktısat Bakanı ve devlet bankası 
direktörü doktor Şaht'ın önümüzdeki 
cumartesi günü Atinaya geleceği hü
kumete resmen bildirilmiştir. 

Demir sanayii 
Safranbolu, 10 (A.A.) - Kara

bükte demir sanayii fabrikası için ilk 
memur binaları yapılmak üzere müte
ahhit bugün fi'len işe başlamıştır. 

olmak ihtimaliyle 10 kişinin tevkif e- Geçen gün yapılan merasim esna -
dilmiş olduğu haberi dün akşam teey- sında yıkılan tribünün enkazı altında 
yyüt etmiştir. Bunlar, belediye reisi kalarak ölenlerin miktarı resmen üç ve 
muavini ile, beş belediye mühendisi, resmi olmıyan menabie göre 12 dir. 
iki müteahhit ve iki ameledir. Mecruhların miktarı ise ()()() ile iki 

Bükreş, l O (A.A.) - Royter a-. bin arasında tehalüf etmektedir. 
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• ABBRLIB 
Okmeydanı spor sahası 
olarak tanzim ediliyor 

Dfin Gedik Abdi camünde ikindi nam•P ilk defa 
olarak secdeHlder üzerinde labaclı 

1 

Gümrükten çıkarı
lamayan muhacir 

şekerleri 
Sabı komisyonu yakında 

bunlan müzayede 
ile satacak 

, Bulgaristandan gelen göçmenlerin 
getirdikleri şekerlerin bir kısmı güm -
rük resmine tabi tutulmaktadır. Bazı 

MEKTUPLARI 
Zonğu!dak amelesi için çıkan yeni kararname 

Soa Poe&aam il JllQll tarlbll uiahaunın rtmıın rtyuetı altında toplanaeat heyeti 11JH 
Memleket saMt-..e donpldak amele bir- blyentn müratabeslne ve bunlann da, 8ıbıı! 

utinia sıhbat ....-u. 8el'leYban alımda biye Veklletinln seJAhiyetinl hA.1z ma~ 
bir JUi tık•• llhhiye müdürünün neaaretine terteıme 

Bu yazıda 7Annldalıa klm&r lşlerlal pek daha dolt\ı olur. 
iyi bilen bir arJradqJmız 13'1 de çıkmıf olan 3 - Yazıda, Şirket etibba8l hakkında efkArl 
Zonpldak amele kananaa• rözden reçlri- umumlyeyi g<W.e batan imalara sevkeden ~ 
yor, kanunda -.a •aYaJa noktalan an - r vardır. 
latıyordu. ArkadafmUml rlriişüne cöre u-

da -• nl _ ... ___ '"' •-ı - ._
1 

Pertlerin oldulu gibl etJbbanın da blreıt nan am.ae n _ _... ., ıuua an ros vu -
qmet ve meziyetleri olduğuna nazaran ~ 

göçmenler, gümrük resmini vererek ne alınmıştı, ..._.e it inzaSJ elmadan rlz1n müstahakkım tevcihi p.rttır. ı 
mallaımı çekememektedirler. Bu yüz- hastalanan amele aflllt& •arakılmıştı, &Dele- - Gerek §irk.etle lfçl ve gerekse her han .. 

d ··mr"kl d .. "k l · rlnln lllhhi .,..,,....._ bakımı 18e lkbıel en au u er e, gumru muame esı . ıt bir şahısla yekdiferlne zıd JhUIAfiı dava-
) b · k . . bir tefkilata terk eMwlpL Balbaki b• mab-

yapı mamıf ır ço muhacır şekerı avluydu. llu&alma uneleatıı teclaYI ıir- larda ihtlsasım dolayıslle mahAtlm nezdln.-

vardır. esi .. le d --•----- de hakem nasp ve tayin olunmaktayun. B1t m IOY mimi. , _ _, saka& kala- ' 
Bu tekerden ilk parti olan 51,611 nın bDe taınnfn•tlm ta••pMID aı.... ıtk&iL IUbarla en ulvi bir a~Alt mab6du olan vtoJ 

kilo teker, yakında gümrük eabf di- Meseli bir bailmuı dMton taralmdaa ,._ danın& emniyet ve müracaat edilen bateJd 
rektörlüğü tarafından satıp çıkarıla- ralanan •ir amele illa .Ut kalan 11n11Dan ıatauıe, flrket beldmleri hesabına istibdat 
caktır. it kablllyetlnd• ,.... bfmı kaybeWlf 7a- ed1len 1malardan nefalmi tevr.Uı ederim. ' 

• • alaeak yerd• .....a siMDJlbıden .. u . ZoDl1J]dak: Blrlnel miUf ~betimi 
Beledıyede ımza jUmallan darmı u,.._........, rapol' ftl1ldlll 11- w aater1 taym•mn mtttebldl• 

teftiş ediliyor rilebillyorda. l'alml utdE ... 1nm1ar... ıı..a AD Çella 

l.tanbul beled. . . ··f t••·I dolmuş, yeni.-.'*...,,.... tanım- * 
ıyesının mu e ..., er elan diselWadıl, lllllal ~ 

tadından imza jumallarının teftişi te- &adaa 1tallmıp. ._ _. Bana kimse it vermez mi? 
karrur etmiştir. Müfettitler iki gün - aen Zaranm Kaplan köyOnden Kendir ~ 
denberi her tubede imza jurnallarını • • • tuııanndan Mustafayun. Benim köyde UıC 
muntazaman tetkik ve teftit etmekte- Zonplduta ~ ..., ıis laeldld " tanm ve bu ıtı tandan dolma 11 c;ocutum 
dirler. Neticeyi bir raporla belediye re- askeri kaynıakam ..atelıaldl thaan .111 Çe- Tal'. Bu çocuklanmln betl otlan. altısı ım-ı 
isine bildireceklerdir. tin ba yanda .. ._. dallw lirit tüllne dır. En bilyik çocutum H ,..mdaki kmDı "" 

laraftar detDdlr, dJd tıelHitm lıjlrletUrll- dn'. Kazancım ba ~uklanmı beslemete Jet-; 

Dan ... t ı de Kamnna-da a.Jıri- Camie ionutan Eroineman gençler m1ş oımasmı .. tetr- bulmamaktadır, dl- medlll ıc;tn istanbuıa geıdlm. ı. aradım, buı 
r-r- IC!ledelikler Y.erden c·· t ped Abd' p k" k" d ror ki· ıamadım. çöpçülük yapmaya blle razı oı ~ 

,. caddesinde C. H. P. merkez ocağın· 6 eantim yilbekliiinde ve 25 18ntim oz e e ı aşa Of un e · tek cuklarıma buradan a - 5 lira rön1 
da Wr toplanb ._p.1-·-br Gazeteci .. enliliX.:ndeclir Mücelll tahtadan yapıl Mustafa oğlu Mücdad, Hüseyin oğlu Gazetenizin 21 m&1ll ıne iar1hli nlaba - dam, ço filAı. da al 1 

,_ ~ · •• · - M fa M f w derebilmek için. Fakat Çöpe; -e ma""' 
lerle hüktlmet erkanının da davet edil- mıtbr. Tahtalar 1,50 metre aralıkla ar- .. us~~ ' usta a. oglu . Asım, Kadı - &ında bir yıldıs l1llllZa De tıkan JUi. llbDl dılar. 
«illi bu toplanbda Kuımpaşa ıemtinin ka arkaya dizilmittir. Tahtalar müte - koylu Terzan Cahıt eroın eatmak ve ve mesleğimi al•bdar ettlll lçln temas ec:ıı- İatlklM harbinde 1t1 yara aldım. Bunms; 

iman, içtimai yardım ve spor itlerinin harrik olduiu için her ıün temizlen - kullanmaktan suç!u .o!arak yak~lan - len mevzulan teftDı emıe:t isterim. 1Qln alır yükler kaldıramıyor, ve baınınallJJıC 
tamimi, mabetlerin temiz ve aüzel meai ve ailinmeai kolay olacaktır. mıtlardır ... Bunlar .. ıptıla derecelen ~n - 1 - Zonguldat a....ı fahmlyeslnde, ,eni yapamıyorum. On bir çocuklu olduğum 1~ 
hlr duruma aetirilmesi etrafında gö .. Vakıflar idaresinin Beyoğlu cihetin· laşı~~ uz~re mufahedehaneye gon - bir ~kle koymak lltenllen •llık lflerlnln devlet yardım eder diyorlar. İstida ve~ 
riitmeler yapılmıf, davetliler büfede de tamir ettirdiği 12 cami daha vardır. derılmışl~r~ır. w bir elden idare ed!lmet lltenllmeslnde bayll için pul param blle yok. Bana bu memle~ 
izaz edilmiftir. Bu meyanda Mecidiyeköyü camii * Tutun. kaçakçılıgı yapmaktan mahzur vardır. ldmae iş vermez mi? 

Bu meyanda parti üyelerinden Nüz- tanzim edilecektir. Bu camie bir kü - suçtu Geyvelı Mustafa 6 ay hapse ve 2 - Bu işln milft,eret ftllfe sahipleri ara- Balatta Acem Hüseyiniµ kahvesinde 
het bir söylev vermit ve bu toplantıda tüphane ilavesi de dütünülmektedir. ye~mi~ ~ra da para cezasına mahkum sında kıdem ve Jhtlsaa sah1b1 olanlardan b1- Kendir otlu Mustafa 
bulunanlara parti namına t•kkür Tamir ve tanzim edilecek diğer camiler edılmıştır · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • ! •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
etmİftir • şunlardır: Müzeler MUdUrU ankaraya gitti lstanbul yeni Maliye teşkilAb ( Beyog!unda p~rasız ~u.~yene 

Beyoilu nkıflar müdürü Halim Camükebir, Seyit Alireia, Keçeci • 1 .. . .. .. .. yeni maliye tefkİlib kanunu Mali- Beyoglu Halkevmden: Evımızın So~ 
Baki d ılan . . le . hakkı da . . A x. •• y ah K h .. d K.. stanbul muzelerı umum muduru A- .. . h 1aı Jardım ıubesi üyelerinden adlan~e ili 
izahat : ya~ • ımar lf ra n pın, .r;.~1~. ya et u a, u • ziz müzelerde tesis edilecek kimya la- ye Ve~aletı tarafından azırlanmakta tiauları ataiıda yazılı hekimler, ba 

ermiftir. • . çiikpıy e, .. q ıye. • . boratuvan binası yanında bir mulaj- olan nızamname IODa erer ermez tat- brtlarile Kidecek ihtiyaçlı fakir h 
Bu meyanda en eekı Türk atadyo • Bu yenilik ve temizlik halk arasın- h ile b" f t w f t 1 b' hika başlanacaktır. Bu kanun tatbik e- baL __ Lı d 

lan 
nL- d · · d b" !~L b" 1~,__ la '--- ılan ane ır o ogra a e ye ınası ya- I par&llZ 5&c;a1Uar ır. 

mu o V1U11ey anının tanzımıne a UYU& ıra 1UU1Y 5arf mıfhr. im . . lard b 1 k .. dilince stanbuldaki maliye miirakip - Bakım k rt1a 'miziD direktörlü~ landa ı,. la .. •. 1 iat. D G pı ası ıçın temas a u unma u- l a n evı 
J-fmCll~ '?Y em"T .. ır · ün edik Abdide ilk defa olarak zere Ankaraya ıitmiftir • likleri kaldınlacak, clefterdarhk t.,ki den •erilir • 

Hatta bu eene ~ızde yapılacak ikindi namazı leedeliklerle kılınmışbr. • eczahan ha da edilecektir. lbrahim Hanif Denker: iç hastalıkla~ 
Fattnl ~Jikleri araıında, burada Vakıflar müdürü Hallin Baki, ken- Bir 8 klon Deherdann idareainc:le, biri irat ve Nlw:I Sezai: Kadm ve cenaht hutalıkl~ 
ok ~len yapı]maa, da mevzuuba- diaiyle ıöriifen bir muharririmize •un· IÇlllD dava servet, diğeri muamele ve iatifııak, bir Cafer Tayyar: Kadın ve doium, Prof-8. 
hlltir. •• lan eöylemiftir: Sirkecide kain ~tir Kemal • •• Malı- diğeri kara ve deniz aY vergileri, bir Bahaeddin LGtfi. Fuad Hamid ~Jer, M-1 

GeA AW pımınıle _ y plan. buittir Fakat b be- mat Cnad eczanaıne (baysın har ha.taya diieri de damp lflerine bakmak ize.. ammer Nuri: Böbrek. me9&De. idrar Yon.-1 
ICamnpa ... Gedik Abdi camii ta .. • «. a lf • .. u 7ardım etmedi) tarzında imad edilen cü• re dört varidat m6dürlüiü ile lüzumu ır hutabiı. lamail Kenan: Zühreviye hu-ı 

mir edilirken :..:...J- bazı tadilit yapıl· ııt lf haJk tarafından b6yük alaka ve rüm Sultanabmet Sulh Hukuk mahkeme· L_..ı_ • L-'----'-- n_.__ .. tabklan. Profesör Fahreddin Kerim: ~ 
~ • l ~--1-- T"' k · 1UKU1f muavm- uaıu1111..-uuu. u.......- __ 1 

.... Ye ilk defa olarak bu camie w- memnunıyet e w,....umıfbr. ur aince lahit olmadıiından mezkGr eczane· dan bqka lstanbuJ Bey ... ve Oakil· •• uabl hastalıkları, Şevket Hüsnü: K'" 
cWQrler konulduiunu yumlfbL Dün denizcilerinden Gedik Abdinin ,ereOi nin beraetine karaw verilmittir. c dar bzalannda h.ma1r ~ 6' talı- lak. burun. hoiaz butalıklan. Naci ~ 
ha toplanbd.a 80Dra Gedik Abdi c:a- adını ve mezannın )'Aptan Gedik Ab- . .. .. .. p miDt lak aha- menan: Çocuk butalıklan, Mezbur: ~ 
mBne Pb"lmft, yapdan wdelikler de di camii bu auretle bir batıra daha b- Hamamda kavga ~I mudurlüilh!.,. :. 1 .. ~ ha- hub1ıklan. P-ıaalti. Nihad iffet. V~ 
aöıGJmü~. zanmıf oluyor.» Fatihte Sofular caddeeindelü hama- l emda~-~~-~~1 

m uru Ekmekçi: Dıı hutalıldan. 
ma yılranmıya p!en Abdülkadir ile _u_n_u_ru_uu=aa. __ m_. _ _ _____ _ 

Denizyollan Tapu muamelih Hamdi yıkandıktan IOnra hamam pa- ~ -- r.... işleri 
raaı yüzünden hamamcı Hasan i)e Smlaöai ı..- pı.bcr: Telefon idareai tamamvle devlet8ı 

Birkaç eski posta vapurunu 
· 1abn ahyor 

f _ kavgaya tututmutlardır. Kavp neti • 111 dan aaı (d&ldl> dolamlu1ara bdar aeçmif bulunmaktadı-r. Yaplarak ~ 
ulihat yapılması ve halka ceeinde ikiıi bir olup bıçakla Huanı betaya ve tırar1 dlldl srata ıoıe/918 sOntl Waatın e1Ulan hazulanmıttır. Müd~ 

kolayhk gösterilmesi yaralamJflardır. Kavp mumda ha .. ~- ....... bedel ..... Ldri bu iellbat etrafında vekile .. 
mamm bölme camlara ela kınlm.. bu lltQeDJedn ini _._ n"1 tibeJ9 pime- temaalarcla bulunmak üzere Anbra!1' 

DenizyoDan ltletmeei yeni ~urlar kararlqbnlclı . arada Abdülbdirin elleri kailmiftir. 1eı1 UID edilir. aitmiftir. 
1atm •imala karar venniftir. Fakat ;.. * idarenin kadro.unda tiqıdilik hiç b~ 
Clumln Avrup.dlın ftP'U ptiıtecek l.tanbul tapu ve luıdaatro muame • a'öbetri t.kMar ..... fıdıdrlm: Dl dolam- deiifiklik yapılnuyacakbr • 
.... panı11 olmedıjmdan eski Vapur· litmcla eeub surette Wibat yapılmaaa I Y 4 y hdardan Dinim ••fMw. aınbllll olan ....... Eaki tirketin hizmetinde bulunanleıt 
culak Şirbtinclen Türk ,ilepçilerine brarlaftınlmıfbr. Bu ifiıı hapnimuı Eczaneler ~ .......... 111

.,.. •· tirketten haklara o1an ikramiyeyi .ı. 
_... ve polta •ferlerinde çabpıayan için bdutro bat mtlfettiti Necmi. Küdl bedel ,_._ llUJeDllr IVlllla il - malı için iki avukat tutmutJardir. ~ 
Adnan, A.,., NilGfer, Bun. iibi em Juıdoetro mmtaka mildOrlerinclen Faik 8a ...-a a1•11t1 ecn 11• ....... , ~~-'* llD ••MllDI bdar bede""' .... ramiye meeeleei etrafında firket ~ 
yaparlan mm alabilecektir. iJe Emin ve tapu müdürü Aalh Anka- Lt w clıı ....... : ---· kezinden ıelecek cevaba beklemekte .J 

·-:-L...J:. Abara1da: (Slnın). Alemdarda: (~ 
Bu vapurlarm filepçiler elinde bot raya aı~~· ref Netet) Bakuk&7iindeı (HiW). dirler. Eier bu cevap menfi oluna~ 

Ye muattal durmamdan Denizyollan Heyet Ankaracla iallbabn eaaalan BeyaDtUı (Cemil). EmiDlnW.: Sigerlaetlanı imtihaalan ~tlan ftlltuiyle harekete seçecek 1 
ldareeine pçmeei, tamir sördükten hakkında umum müdür C-.lcleu ' (Mehmet K&zım). Fenerde: (VataU). Bundan bir müddet evvel, aiprta- leıdir. 
eoma posta •ferleri yapmuı muvafık rektif alacalrm. Kuq&mrükte: (M. Fuat). KGçiikpa - cılarm tahriri w filaht olarak imtihan- l19i1tere ile tiearet 1111,masl 
aörii)müft1ii. Yahıız uhipleri ile daha l.ıihabn en eea.Jm tapu muamell- urdaı (Voqp). Samatyada: (Teofi • lan yapalmıfb. Bunlar iki yGz kiti idi- lngiltere ile aıwıiJJ' lri ticaret aa tt 

henüz uYUfUlamamlf ve bt'i karar ve- tında olacakbr. Ç&nkG tapu muame .. loa). Şeliremininde: (A. Hamdi). Şelı- ler. Halbuki, imtihana iftirak etmemif )8fmuı yakında--ıiltıatıktir. lngiltere 
rilmemiftir. llb bupnkü fekliyle aylar, hatta 1e - zadebaflllda: (Asaf) ' daha bir çok ıigortacı vardır. Bunlara, ile yeni bir anı.,... yapmak için mü• 

nelerce devam etmekte ve eehabı me- aeJGllıg ~: on beş Hazirana kadar mühlet verit - zakerelere h"t~•ecn'++. 
1 kte 1 re talebe ......... Galatada: (Alrl ittihat). Haaköyde: .-8 p 8 IUIJ• 18lihe ıö.terilmeei llzmı ıelen ıühu • miftİr. • . • ' ı • · 

(Halk). Kuımpapda: (Merkez). Sa • ... 
Ajuslesta Jet gÖlterilememektedir. • • 117-.. (Asaf). Şitlicle: (Kartulut). Bu imtihanda muvaffak olmayan lnkıl Dersleri ı~a 1937 

d I . • k I Heyet lazım gelen tedbırlenn ahn • T'-L_L.jL!e: (r-...:L Limo-•an). ıieortacıların ellerinden bulunan e1ki 
~. en yı ı ıçın me tepe- . . _H'--da I 1a I da b -- uanu. ·-v e 

talebe 
L_ ,__bul"' 20 Aw _ maaı ıçın 1U1UU1 r ar temas ar u- U....-, KadıUJ " ~ı veıikalar iptal olunacaktır. Bu ıibiler 

n &11yt Ye JU1 une IU9 I L B . ••L- d"' .. ··ı .. k 
L. .. Jan---L unacaabr. u ııuuıat u9unu ur en Büyilkadada: (Şinasi). H.,'belide: çahtmaktan mennedilecelderdir. 

toela ~ 111:11&tır. ·· ·· •· de tut '---'- h kta 1 18 EylGlcle ele o}aunluk ve eeki tali- goz onun _ ~.1a«:11& ~ ~ no (Tanq). Kadıköy eski iskele cadde • mtihan komi8Yonu, 15 Haziran 
.. . et . tihan muamelltta aur at temlnıdir. 8inde: (Büyük). KacJıköy Yeldeiirme- pazartesi eiinü, aaat onda ticaret ve 

matnamey• gore, mezunıy ım - -------------- e-

lanna 
""-lr talebelerin ikmal imti .. Tll'!M'inievvelde tedrilata L..l-vacaldar- Dinde: (Üçler). Oaküdar Selimiyede: eanayi ode11 ..lonunc:la IOn imtihanı 

hanları~~br. Mektepler l dır~ -.-., a....;<.;,.S.;..limiJ_·-.e.;.)_. ______ _ .. ıyapacakbr. 

Ankara ve ıtiaİıbul Onivtrtı te
lerinde R. P•k•'ln v~ı dall 
lnkıb\b dersler1 kitap bBl ııde 
basılmıştır. 124 sayfa \utan 
esf-r, her yerde ON KUR\....,,.A 
satılmaktadıl'. 
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MEMLEKET HABERLERİ 
İzmir limanı ticari Antepte faydalı 

bir teşekkül 

Zonguldak madenlerinde 
köylü amele 

Ayın yansını maden ocaklarında, yarısını 

maden sahasında 
düşünülüyor 

tarlada 

f aaliyetinikaybediyormuş 
verilmesi, 
lstanbula 

Sebep olarak İzmire az kontenjan 
yüzden büyük ticarethanelerin 

nakletmekte olmaları gösteriliyor 

bu 
Gaziantep emniyet mü
dürlüğünde bir polis 
yardım sandığı kuruldu 
Gazian. 

tep (Hususi) -
Gaziantep Em. 
niyet müdürlü • 

gu kadrosunda 
bulunan memur r 

lar aralarında bir 
polis yardım san
dığı kurmağı ka
rarlaştı r -
mışlardır. Sandı
ğın teşekkülü i - 'Antep birinci komiseri 

geçiren köylülerin 
yerleıtirilmesi 

çin 23 maddelik Salih 

bir nizamname ha:z:ırlanmıştır. Sandı· 
ğa iştirak hissesi ilk aya mahsus ol • 
mak üzere beş liradır. Bunu takip e • 
den aylarda hissedarlar ikişer lira ve· 
receklerdir. 

Zoncu1dak ocaklannda köylü amelelerden bir grup 

bmlr limemndaa Wr aöriiniit 

lzmir ( Huıuai) - lmıirde resmi hlr 1 biler l.tanbula nakletm• Ye bu suretle 
makam tarafından iktisat Veklletin• slSn· J kontenjan liıtealnde İstanbul için ayrılan 
derilen bir raporda lzmirin ticart faaliJ'• • hlıee,-i lıtanbul cümrül\1 vasıtasile çek • 
tine işaret edilmektedir. Son \iç yıl iflnde meli daha istifadeli buluyorlar. Bir kaç ta· 
lzmir limnnı ve lzmirin ticad faaliyeti. cid- runmlf müesseee lzmir ıubelerini kapat • 
di surette zayıflıyarak sönmeie ytiıı: tut • mıılardır. 

muıtur. İzmir limanı 930 yılına kadar ithallt tt1t 
ihracat mevsimini teşkil eden dört ay • careti bakımından çok zencindi. Limanda 

lık iş mevsimi hariç, lzmire ticaret vapur• en u ıekiz, oa vapur ıörmek mümkün· 
]arı uğramamağa başlamıılardır. Liman • dil. l11111ir ııümrülü yolUe yapılan ithalat, 
da ekseriya sandal ve mavnalardan bat • lamirin taksime uirıyarak bütün garbt A
ka faaliyeti gösteren bir vaeıtaya teaadUf nadoluya va hattl iç Anadoluya aevkedil • 
4ıememeğe baılanmıştır. fç ticaret faali· mekte idi. 
yetinde de hisse'dHecek derecede bir dur • MNell Aydında veya Denizlide tüccar, 
gunluk müşahede edilmektedir. evvelce lzmirden temin ettiii mallan da • 

Alakadar dairenin tetkiklerine ıöre; bu ha ucuz bir navlunla kendi memleketine 
"aziyet kontenjan listelerinde İzmir limanı ııetirmekte idi. Bu gibi tacirler şimdi ihti • 
için ayrılan hissenin azlıfından ileri sel • yaçlannı lstanbuldan temin mecburiyetin • 
mektedir. lthallt ticaretini aydınlatan de kaldıklan iQin, bu emtianın sermaye fia
:kontenjan listelerlnde İzmir limanı ve tı da navlun ücreti yüzünden yükselmek • 
c\imrüğü için aynlan hisse azamt yüzde on tedlr. 
beştir. Bazı nylarda bu niıbat yüzde ikiye Bu vaziyet, yılda elli milyon lira ihra • 
kadar inmektedir. cat yapan 1zmir limanı için pek te övünil • 

Bu vaziyetten ithalat tUccarlan mem • lecek 1tir şekil ııöıtermemektedir. Vapur • 
nun değillerdir. Bilhassa manifatura ticareti lana vaktinde ve ıününde İzmire uira • 
yapanlar bu yüzden lzmirdoki merkede • mamaları yüzUnden ihrac:at faaliyetinin de 
rini kapatmağı tercih etmek'tedirler. Bu ıf· bundan müteeuir olacalt tabiidir. 

Karamanda bedava sinema 
Karaman (Hususi) - Halkevi, bah-

çesinde bir sinema vücude getirmlftir. 

Haziran on betten itibaren burada, 
halka, Kızılay'ın gönderdiği Frensf fil
mi meccanen gösterilecektir. 

Antep su ve elektrik işleri 

Antep (Huıuri) - Su projeıl tas· 

dik edilmek üzere Nafia vekaletine 

gönderilmiştir. Belediye reisi elektrik 

kilovat fiyatlarının indirilmesi için de 

Nafia vekaletile görüımeler yapacak • 
Bundan sonra, başka hastalıklara a- tır. Bundan bafka kıflaya ve kavaklığa 

it filmler de tedarik edilerek halka ıös- elektrik verilmesi, pazar günleri şehir 
terilecektir. Sinemanın kazancı, bu 

filmler gösterildikten sonra Kızılaym 
olacaktır. 

Nuh paşa camii tamir ediliyor 
Karaman (Hususi) Şehrimia • 

de çok eski devirlere ait, kıy· 
metli eserler mevcuttur. Nuh 
paşa camii, bunlardan bir ta • 

nesidir. Son zamanlarda harap bir va· 
ziyete gelen camiin tamirine batlan· 
rnıştır. Minare ve kubbenin tamiri hay
li ilerilemiştir. 

cereyanınin kesi.lmemeai ve mü9te • 
rilerden istenen asgart teahhüt kaydt· 

nin kaklırılm.uı husuıu da temin edile· 

cektir. 

Muflular ortamektep istiyorlar 
Mut (Husust) - VUAyetimiz ilk o· 

kullan her aene sayın artan mezun 
vermektedir. Fakat Mut'da orta okul 
olmadığı için bunlar tahsillerine devam 
edememektedirler, bütün Muşlular bu· 
rada bir orta mektep açılmasını dile • 

mektedfrler. 

Bütün zabıta nıemurları bu hayırlı 
teşekkülü memnuniyetle kar~ılamıf ve 
ilk taksit olan be, lirayı da seve seve 
vermişlerdir. Bu aydan itibaren ihtiya· 
cı olanlar sandıktan az bir faizle para 
alabileceklerdir. 

Sandığın teışekkülüne birinci komi • 
ser Salih ön ayak olmuştur. 

Elazizde bir cinayet 

Zonguldak lf-{uauıi) - Madenlerde 
,çalıpn köylü ameleyi <tSİtabl amele» )ap· 
mak, • anlatılmak iıtendiii mana ile • bu 
ameleyi köylerinden kaldınp maden ıaha
sına yerleştirmek kabil midir) 

Zonguldak kömür ocaklarında kazma 
sallıyan köylü ameleyi, yan rençper, yarı 

amele tipinden kurtarıp tam bir maden iş· 
,çisi yapmak lazımdır. Kanaati hakimdir. 

Bu kanaati ileri sürenlere göre bunun 
.için mühim bir fedakarlık ihtiyarına lüzum 
yoktur. Maden aahasında, çalışan amele· 
nin barınması için bugün mevcut olan ha· 
rakaların biraz ııenifletilerek aşağı yuka
rı bir çatı haline ıokulmaaı, bu çatı altma 
aile efradını yerleıtiren ameleye yevmiye 
bir kaç kuruş zam gibi küçük avantajlar 
vermek maksadı temine kafidir. 

Bu fikrin, yani köylü ameleyi maden 
sahasına iskan etmenin leyhinde olanlar da 

Bir adam kira ile tuttuğu 
3 kişiye yeğenini öldürttü 

El · (H vardır. azız usust) - Elazize yakın 
Zonguldak kömür madenlerini ilk iıle· 

köylerden Eyüpbaöı köyünden Şefik • tenler yerli amele bulamamııılardı. Çünkü 
isminde biri üç kifi tutarak iki yeğeni- hemen hepsi rençper olan bu civar halkı 
ni öldürtmek istemif, bunlardan biri· için madencilik ve maden ameleliği meç· 

sini de öldürtmÜftür. hullerle dolu olan yepyeni bir llemdi. Top-
Şefik, bir kaç gün evvel, köyün • rak altında oyulan kovuklara ıiderck ç.a

do Hasan, Aziz ve Aaaf isminde 3 ki- lıomak, her halde rençperlikten ve toprak 
'i kandırarak yeğeni Suphi ve Sıdkıyı üstü ameleliğinden ayrı bir ıeydi. Onun 
öldürtmek maksadile pusu kurdurmu9 için Zonguldak havzasında. taı ocakların· 
ve iki kardeşin yolunu beklettirmiştir. da çalışmakta ihtiau sahibi olan Karadailı 

Şefiğin yeğeni olan bu iki karcleş ve Hırvat ameleler yer almıılardı. 
kendilerine ait otlan getirmek üzere Buhar makinelerinin donanmaya da tat· 
tarlaya giderlerken pusuda bekleyen bikinden sonra Osmanlı devletinin bir ih· 
Şefiğin adamlarından Asaf, birdenbi- tiyaç maddesi haline gelen kömürün istih

re elindeki büyük blr bıçakla, Suphi • sali günün mühim meseleleri auaıına sir • 

nin üzerine hücum etmit ve Suphiyi mi§ti. 
bir kaç yerinden yaralamıştır. Madenlerden heklenilen iıtihsal niabeti 

Bu va:z:iyeti iÖrcn Sıdkı, karde!lini Karadağlı ve Hırvat amelelerle temin edi· 

k rt k ·· L k n dig"' er 'bir lemiyecek hale 1relince Osmanlı hükumeti 
u arma uzero 11:.otar e , · . k -·L--·- Zo ld '- kö 

d b ki H 1 k d l bır ararname ~auu~ JlKU il~ • 
pusu a e eyen asan a ar a aş arı · .. d 1 . . d k'" lü 

f d k ı d 
....... 

1 
.. .. mur ma en en cavann a oturan oy ye, 

tara ın an ya a anmıf, ogu mustur. b' b .. .. .. d ı d -ı·--
& ır ayın on et sununu ma en er • q~ 

Suphi 20 yerinden yaralanmıtltır, mü· k .. b" • ü tı· ·ı·k ih • ma uzere ır nevı ere ı anzaryecı ı • 
tecavizler kaçmıflardır. das etmişti. 

Vak'a jandarma tarafından haber a· İşte Zonguldak köylüsünU maden ame· 
lınmış, ve yaralılar hastahaneye götü· leliğine sevkeden ilk amil böylece doimuf. 
rülmüşlerdir. Suphi, ölmüştür. Sıdkı ayın on beş gününü tarluında. on beı eli· 

da ağır yaralıdır. nünü madenlerde çah~makla ıcçiren yarı 
Jandarma kumandanlığı, sıkı taki • rençper, yarı amele «muvakkat amele• tipi 

bat yapmaktadır. Mütecavizlerin kısa ,böylece vücut bulmuştu. 
bir zamanda ele geçecekleri umulmak- Bugünün şartları, ikinci fikirde olanla-
t d nn, bazı köylü amelenin maden sahasında 
a ır. ~erleştirilemiyeceiini iddia edenlerin fik., 

Karaman fırmlarmda ıslAhat rine hak verdirecek mahiyettedir. 

K (H ") B 1 d" f Köylü amelenin, tarlaanı. evini. oca • 
araman uıuıı - e e ıye ı· .. 

L: • • ' gını terkederek maden sahuına )'erl~me· 
rınlarda hamur ma1Unesı ıle ekmek ya· · · d h d .. b. · · "dd' d 1 ı . sı, a a ogrusu, ınncı ı ıa a o an arın 
pı'lmasına karar vermış, bu emre ria • 

0

ileri sürdükleri gibi. maden ameleliğini bir 
yet etmiyen fırıncıların fırınlarını ka· ı· meslek haline 1retirmeleri için, onlara ba • 
pattırmıştır. Ancak dört fırın makine rakadan üstün birer çatı yapmak, bazı kü
getirtmiştir. çük yevmiye avantajları vermek kiifi de· 

Pazar Ola Hasan e. Diyor Klı 

' - Hasan Beye~! Artık ka
hrunı verdim: 

Zenıia olacaiunl Bunan 

.._de.~ 

. . . Diıimden tırnağımdan ar
bnp.. ticarete atalacağmı 1 

• . • Malu a 7 Para parayı 
ker, derler. 

çe-

)J 
Haaaa Bey - inanma! Ben 

bizim çocuğun kumbarasından 

para çekeyim diye, ağzın:ı bir 
yirmi bC9lik yaklat~ırdım, ıçme 

düıtül 

ğildir. Bunun için daha esaslı tedbirler al· 
Mak, köylü amelenin çalışma ve ya~Ama 
şartlannı düzeltmek ve bunun için bu hiç 
şüphesizdir ki kazanç seviyelerini am~li • 
yetn formülüne rağmen kaldırmak lazım· 
dır. 

Dikilide herkes okuyor 
Dikili (Hususi) - Dikili Midilli • 

nin tam karşısında, kiiçük, fakat ka • 
la balık bir kasabadır. Burada, halk, o· 
kumanın ehemmiyetini kavramış, köy
lerde bile okumamış insan kalmamış J 

tır. 

Hadiseler.~ 

karş151nd 
Tipler 
-3-

Bu bir ıalon kadınıdır: 
Onu salonunda ziyaret ettim; arka· 

ıında fevkalide cüzel bir tuvalet var • 
dı; yüzü bir tq bebek ytlzünden daha 
pürüzsüzdü: dudaktan kirazı, gözleri ll· 
civert denizi. ve aaçlan papatya deme• 
tini hatırlatıyordu.. Kartısına oturdum, 
ve ıordum: 

- Bayan ev i§leri hakkında bazı ıer· 
ler ıoracağım. 

- Buyurun! 
- Ev iıinden zevk alır mısınız> 
- Fevkalade çok, aalondaki biblo • 

lan ben düzeltirim. 
- Hepli bu mu) 
- Baıka aklıma selmiyor. 
- Mesel& yemek piprebilir mialniıı:, 

meaell mesel& telkadayıfı yapabilir ml· 
ıiniı:) 

- Telkadayıfı} Bakın onu yapa • 
mam, hamuru o kadar ince örüyorlar 
ki ... Halbuki ben örgü önneıini hlç bil

mem l 
- Kuru fasulyeyi naaıl pi~irirainlz) 
- Evvell yaı fasulyeyi alır, ocakta 

kuruturum .•• 
- Kafi hayan ••• Baoka bir gey ıo • 

racağım, külbastıyı nasıl pişirirsiniz) 

- Adı üstünde; eti alır, küle göme• 
rim. Orada pİfCr. 

- Kahveyi nasıl hazırlarsınız) 

- Toz kahveyi semaverde kayna • 
tmm, fincanlara ıckerleri koyanm. Kay. 
namıı kahveyi fincanlara boşaltır, karıı· 
tınrım. 

-Biraz da çamaıır bahsine geçe • 
lim; beyaz çaroatırlann ne suretle yı • 
kanması doiru olacağıru söyler misiniz) 

- Söyleyim, yıkamadan evvel ütil• 
!emek lazımdır. 

- Bu da niçin) 
Yıkandıktan sonra ütülenirse, üzer 

lerinde ütünün kiri .kalır. 

- Soda kullanır mısınLZ) 
- Viski ile. evet 1 

- Süpürge neye yarar) 
- Bayaiı bir §eyden bahsettiniz. bi· 

zim evimizde yoktur. Söylerlerken duy· 

muştum: Bir takım huysuz kadınların, 

kocnlıırını dövmek için sakladıkları 

değneklere süpürge de.rlenniıt. 

- Verdiğiniz izahata teşekkür ede· 
rim. 

Salonun şık kadınını salonunda bı • 
rakıp kapıdan çıkarken hizmetçi ile 
göz g'jze geldim. Kafir kız, yüzüme 
sinsi sinsi bak.p gülüyordu. 

IMSET 



6 Sayfa 

Bir çok insanlar için "eceliyle öldü,, deriz 

Halbuki tabii ölümle ölen 
hemen yok gibidir 

ilim adamları " insanlar tabii ölümle ölselerdi en 
aşağı 200 sene omür sürerlerdi,, diyorlar 

Çoğumuz insanların 

ekseriyetle tabii bir 
ıurette öldüklerini, 

pek azının ka;r.aya uğ
radıklarını zannede-

riz. Halbuki hakikdt 
aksine imiş. İngıhere 

ııhhiyesinin en yt!nİ 
neşriyatına göre ın-

ıanlar içinde tabii bir 
ıurette ölmek kadar 

nadir bir hadise yok.
tur. Çünkü hiç bir in-

ıan, vücudunu sonuna 
kadar yıpratıp rahat 

rahat ölmeğe imkan 
bulamıyor. Bir kazaya 

uğramazsa bir hasta

lık yüzünden ölüyor. Canlı bir hayvanın vncudunden alınan höcre grupu 
Halbuki ilim adam- h\boratuarda yirmi beş senedenheri haU\ yuşamttklndır 

)arının anlatışına göre her insan, bir ömür ıürmesi, geniş bir ölçüde veraset 
yaşadığından çok uL.un bir ömür meselesidir. 
ıürmeğe namzettir. Yani her insan, a· Fen bu meseleyi de ayrıca tetkik et -
ıağı yukarı yüz yıl yaşıyabilir, hatta ilim mektedir. 
adamları içinde insan yapısının 200 yıl öm- Uzun ömürde gıdanın, itiyatlann, dima· 
re tahammül edeceğine kani olanlar var - ği faaliyetlerin tesiri de mühimdir. 
du. 

Mesela 150 ıene yaşıyan Tomaa Parın 
cesedi üzerinde yapılan tetkikler ensaç ve 
azasının henüz yıpranmadığını cöstermiş-

ti. 
O halde «tabii ölüm» denilen ıey nedir 

'Te naaıl vuku bulur). 
insanın vücudu küçücük höcrelerden 

müteşekkildir. Bunların her biri bir hayat 
ünitesidir. Ve kendi nevinden höcreler yap
maia kadirdir. Bir beden, hayat ameliye• 
ıinin devamından hasıl olan zait ıeyleri a· 
tamadıiı zaman bu höcreler zehirlenir ve 
kendi nevinden höcreler çıkaramadıktan 
baıka yıpranmaia ba,lar. İhtiyarlık, v~ ö
lüm bu yü:ıden ha!!ıl olur. 

insanın niçin böyle bir devreye varıp 
zehirleri niçin atamadığı henüz malum de· 
iildir. Fen bunu keşfeder ve buna kartı 
ıelmenin yolunu bulursa insan bayatını son· 
suz bir ıekilde uzatmak mümkün olacak • 
tır. 

insanların çoğu, vücudu, höcrelerin at -
tıkları zehirlerle yüklemek yüL.ünden öl • 
mektedirler. 

İnsanların çoiu buna çok ehemmiyet 
vermezler ve onun için ya çok yemek yer
ler, ya çok içki İçerler, yahut fazla ilaç kul
lanırlar. Ve böylece farkına varmadan var
lıklarını yıkarlar. 

Son zamanlarda tedavi usulü bir hayli 
değişti. Fakat öğrenilecek, hastalığa karşı 

gelecek ve umumi 11hhati ıağlamlıyacak 

§eyler pek çoktur. 

Bugünse bunların bir çoiu malum ol -

madığı, malum olanlar da layıkile tatbik 

olunmadıiı için insanların 

yıpranıyor ve ölüyorlar. 

çoğu, ıüratle 

Fennin terakkisi ile bu sebeplerin çoğu 

kaldırılacak ve insanlar rahat rahat 1 00, 

hatta 200 ıene yaşadıktan ıonra tabii bir 

surette öl-eceklerdir. 

SON POSTA 

Parasını gözleme ile yiyen 
Ali Hoca ve senedini 
yutturan yeniçeri ağası 

K ızılcahamamın Saraycık köyünden 

Ali Hoca isminde yaşlıca bir adam 

Y abanova pazarına satılık düve ıötür • 
müş. Ali Hoca düveyi «6» kaymeye sat • 
mış. Parasını düşürmiyeyim diye heybe ~ 

sindeki gözlemelerin arasına yerleşlir • 
miş ( 1?) : heybeyi sırtlamış ve köyüniin 
yolunu tutmuş. Bir müddet sonra karnı a
cıkmış. İhtiyarlık bu, insan unutkan o -
lur ( 1), gözlemeleri çıkarıp, dişi de olma -
dığından, geveleyip yutmuş ( 1). Eve ge -

lince karısı sormuş: 
- Düveyi kaça sattın> 
- Altı kaymeyel 
- Para nerede? 1 

Ali Hoca biraz düşününce feryada baş • 
lamış: 

- Eyvah karıcığım, parayı gözlemele
rin arasına koymuştum, yolda karnım a • 
cıktı, unutup kaymeleri yumuşak gözleme
lerle yemiş olacağım 1 

Bu sefer feryat ve figan sırası karısına 

gelmiş ... 
Son Postanın Kızılcahamam muhabiri • 

ne bir fıkra anlatayım. O da Saraycıklı 
Ali Hocaya anlatsın, benden de mahsua 
selam edip desin ki: ((Ali Hocaya gözle -
meler afiyet şeker olsunıı amma, kayme 
hikayesine pek inanamadım. Para yut -
mak moda oldu. Altı kaymeyi gözleme 
içinde değil, Çorluda bir veznedar yirmi 
dört bin kaymeyi gözlemesiz yuttu. 

Kaymeyi yutmak değil, şimdi anlata -
cağım gibi senet yutturabilir mi, işte o za
man Ali Hocaya «pesi deriz.» 

Eskiden Yeniçeri ocağının uocak bezir
ganlarrn vardı. Yahudilerden olan bu be
zirganlar ocak erkanı ve efradına senet 
mukabilinde parar verirler, «ulufeıı, yani 
üç aydan üç aya verilen ücretler çıktığı za
man faizi ve bu paraları toplarlardı. 

Yeniçeri çorbacıla~ından biri uliife,ini 
almış; biraz sonra da «sarraf geldi 1 » diye 
haber vermişler. Paralara daha ısınamadan 
bezirganın geldiğini duyunca çorbacının 

tepesi atmış, keseyi oturduğu şilte altına 

koyduktan ıonra neferlerine emredip bir 
falaka ile kırk elli kızılcık değneğini orta
ya hazırlatıp bezirganı çağırtmış. Memnun 
ve mütebessim içeriye giren yahudi, orta· 

Bunun da tecrübesi yapılmıt 
maktadır. 

bulun • EIAzizde mektep inşaatı daki falaka ile değnekleri görür eörmez 
titremeğe başlamış; çorbacı senetlerini al-

Yirmi bet aene evvel diri bir hayvanın 
bacrelerinden bir grup kesilerek llboratu
vara alınmıı ve llzım selen ıerait dahi -
hnde muhafaza edilmişti. Bugün de bu 
böcreler yaıamakta ve büyüyerek çoğal • 
maktadır. Höcreler, tuzlu ıu ile yıkan -
makta olduiu için temiz kalıyor ve müte
madiyen beıleniyor. 

Bir köpeiin kara ciğeri de ayni tekilde 
muhafaza olunarak bir müddet ıonra tek· 
rar köpeğe iade olunmuş ve vazifesini yap
mağa devam etmiştir. 

Bu tecrübeler daha, başka aza üzerinde 
de yapılmıttır. Fakat bir insanın hastalık

tan ve kazadan korunmakla beraber uzun 

Nişanlımın Sevdiği tipi 
Nasıl anlıgagım? 

«Yeni niıanlandım. Nişanlımın ben 
yqta bir kız kardeşi var. Sevimli, ıırın 
bir kız. Karde§i de ona bayılıyor. Hat
tl onu benden daha çok seviyor. Tiple
rimize bakıyorum. Aramızda hiç bir 
benzerlik yok. Birbirimizin tamamen 
zıttı iki tipiz. Nişanlım onu çok sev -
diğine göre, acaba beni sevmemezlik e
der mi? Yani benim tipim onun ıevdiği 
tipe acaba uyacak mı? Kaç gündür bu 
ıua) kafamın içini kemirip yiyor. Siz 
ne dersiniz bu işe? Handan 

Bir erkeğin kardcıini sevmesi, mutı.
ka sevdiğinin o tipte olmasını istilzam 
etmez. Karde§ sevgiıi batka, kadın ıev• 
risi bqkadır. BinaenaleyL tereddüde 
dütÜP te lüzumsuz yere kendinizi ze -
hirlemekte mana yoktur, 

* Arapcamiinde lsmail Kaya: 
Mademki o da size işaret "Terİyor, 

Elaziz (Hususi) - Şehrimizde 15 mış, muayene etmiş, tamam olduğunu an

sene evvel kurulan ipek fabrikasının layınca bezirgana emretmiş: 

yeri yıktırılarak içinde bulunan maki- - Yut bakalım bunları! .. 
• Hele o zamanın kağıtları, nasıl yutulur. 

neleri idarei hususiye tarafından 23 Amma falaka ortada, izbandut gibi yeni-

bin liraya Antepli bir fabrikatöre aa • çeri neferleri etrafta, zavallı bezirgan göz· 
tılmıştır. Makineler trenle Antebe nak- leri yaşara yaşara senelleri yutmuş. 
ledilmeie başlanmıştır. Fabrikanın ar- Aradan beş on gün geçince çorbacı gene 

sasına asri bar yapılacak, ta~ ve enkaz parasız kalmış. Bezirgana haber yollayıp 
ile de, çocuk bahçesrnde yapılmakta çağırtmış. Yeniçeri çorbacısı bu, gitme • 

mek olmaz, bezirgan: «Buyur sultanım 1 » 
olan yatlık sinema ikmal edilecektir. 

Fabrikanın içerisindeki su da karşısın
da bulunan Halkevi bahçesine getirti~ 

lecektir. 

alakanıza aJaka ile mukabele ediyor. O 
halde o da ıize karı• lakayt değil de • 
inektir. 

* Arapcamiinde Ya§ar Özkan: 
Mektubunuzu aynen nt!!retmiyece -

iim, Çünkü on dört yatında bir kızın 
ıözüne ve sevgisine aldanmakla hatayı 
ıiz iılemiııiniz. Bundan dolayı ktz1 
mes'ul tutmağa hakkımız yoktur. 

Üzerinden altı ıene reçmİf, kız o] -
gunlaımıf, çocukluklannı, bu meyanda 

ıizi de unutmuf. Olur a, bundan daha 
tabii bir fey olabilir mi? Şimdi de ıizi 
sevmediğine nazaran artık arkasına düı· 
mekte mana görmüyorum. 

* lstanbul Reşit Halit: 

Kırkına kadar evlenmemit bir ada • 
ma evlenmek için ben yol rösterecek de
iiJim. Talihinizi denemeie kalkmamak 
sizi niçin daha bayırh oha gerektir. 

TEYZE 

diye kulluğa gelmiş. Ağa bu sefer mülte -
fit: . 

- Geçenlerde bir şey oldu, sen ona bak
ma bezirganbaşı demiş, insanlık hali bu. 
Ben borcumu tanırım, ıenin de hatırında
dır, eski senedi tazele, faizini de koy, hem 
bize bugün de lüzumu var, biraz para da
ha ver, onu da senede ilave et 1.. 

Bezirganbaşı derhal cebinden bir kese 
çıkarıp ağanın önüne koymuş, kürkünün al
tından da bir kağıthelvası çıkarıp üzerine 
yazmağa başlamış. Etraf hayrette, ağa sor
muş: 

- Ne yapıyorsun bezirgan? 
- Senet yazıyorum sultanım r 
- Nasıl senet o yahu~ 1 

- Sonunda gene yutacak değil mıyım 
ıultanım, bari ·yutarken kolaylık olsun 1 

Reıad Ekrem Koçu 

Sarıköyde bir çocuk boğuldu 
Sarıköy (Hususi) - Sarıköy nahi

yesinin Orta mahallesinde genç Osman 
a]tı yaşındaki oğlu Mehmedi berabe • 
rinde tarlaya götürmüş, çocuk tarla • 

nın başında bulunan dere kenarında 
oynarken müvazenesini kaybederek 
dereye düşmüş, boğulmuştur. Yüz 
metre kadar sürüklendikten sonra su

lar çocuğun ölüsünü sahile atrnı11, bir 
müddet sonra da oradan geçmekte o
lan Mustafa adında biri çocuğun ölü
sünü bularak babasına haber vermiş -

tir. ' 

Haziran 11 

"Son Postan nın müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a ve 4o Tarihi Tablo 
21- Dadal oğlu İkar 

Eski f.ge medeniyeti, milattan evvel 
6000 ile 5000 yılları arasında orta Aıya• 
dan gelen, Anadolunun garp sahillerinde, 
oradan adalara, ve adalar yolu ile de Yu
nana geçen büyük göçmen kitleleri taraftn
dan kurulmuştu. 

Madenleri işlemek ıanatını Eae memle
ketine bu göçmenler ııetirmitti: ve Eıe 
memleketlerinin maden medeniyeti de • 
virleri: Bakır, tunç ve demir devirleri hu 
gö~menlerle beraber başlamıştı. 

Orta Asyadan gelen bu göçmenler ta• 
biat kuvvetlerine taparlardı ve bu tabiat 
kuvvetlerini de insan ıeklinde birer tanrı 
olarak tasavvur ederlerdi. Ege memleket
lerinde yerleştikten sonra, bu ıöçmen kit· 
lelerinin torunları, oedlerinin ıöçler ııra • 
sındaki büyük hatırasını insan kuvvetinin 
üstünde, inanılmıyacak kahramanlık vak'a
lan olarak nakletmeie, bu harikullde ma
ceraları elini inanışları ile karıştırmaia bal}· 
)adılar. Bundan da mitoloji doidu. Ege 
kavimlerinin mitolojisi, Ege memleketle
rinde bakır ve tunç medeniyeti devirlerini 
açan Orta Asyalı göçmenlerin fevkalade, 
inanılmıyacak vak' alar haline ıirmiı ser
güzeşlterinden başka bir §ey delildir, A • 

ıırlardanberi Ese mitolojisinin bu fevka
lade sahneleri, yüzlerce ressam ve hey • 
keltraşa bir ilham, bir mevzu kaynağı ol • 
mu§tur. f§te National Gallery' de buluna o 
Herbert Draper'in bu enfes tablosunun 
mevzuu da Ege mitolojisinden alınmıştır ı 

Büyük sanatkar Dada) ile oğlu genç ve 
ııüzel İkar kendilerine kartal kanatları ya
parak havalanmışlardı. Kahraman İkar, 
bir kere yükselince göklere doyamamır, 

yükıelmiş, yükselmiş, güneşe yaklaşmış ve 
n(hayet kanatlarını omuzlarına bağhyan 

maddeler erimiş, ve lkar , vurulmuş bir 
kartal yavrusu gibi süzüle süzüle denize 
düpnüf, ölmü~. onun düşüp öldüijü denize 
clkar denizin demişler. 

İnce ve güzel atlet vücudunun üstün • 
deki eüzel yüzü ile lkarın ölüsünü göril .. 
yoruz. Toprağa ve denize sığmıyan, ııök .. 
)erin sonsuzluğuna bir ok gibi atılmak isti
yen inıan enerjisi, iki muazzam kanadın 

ortasındaki bu çıplak ölü vücutta eşsiz bit 
kudretle eösterilmiştir. lkarı denizden çı .. 
karan deniz perileri onu bir kayanın üstüne 
yatırmaktadırlar, ve onun kahramanhğını 
dalsalann en ıüzel seslerile terennüm ede· 
ceklerdir. Retad Ekrem Koçu 

Bursanın sayısız güzellikleri 

Çelik Palaa 

Bursa (Hususi) - Bursa tabiat itibarile bir çok güzellikleri kendisinde 

toplıyan bir şehirdir. Onun az imar edilmiş olmasının bir sebebini de bu 
imara kar'ı müstağni bir edası oluşunda aramak lazımdır. Tarihi abideler bu 

şehrin tabii güzelliğini medeni bir dekorla da tezyin etmi;}tir. Bursanın bil

hassa sıcak aularının oluşu büsbütün bulunmaz bir hususiyettir. 

Bütün bu güzelliklerden ve iyiliklerden istifade etmek yakın zamana ka
dar pek az mümkündü. İki yıl öncesine kadar Uludağa çıkmak bir maceraya 

benzerken bugün i~lek bir yolla basit bir seyahat haline gelmiştir. 

Bursa günden güne değeri artan bir gezinti ve turist şehri olmaktadır. Dı
tardan ve yabancı illerden gelecek kimseleri karşılayabilmek için konforlu bir 
kaplıcanın meydana getirilmesi üç dört yıl önce konuşulmuştu. Bugün bu 

da tahakkuk etmiş, Çelik Palas adlı asri kaplıca açılmıştır. 

Antalya vilayet bütçesi Antalyada mektep müsameresi 
Antalya (Hususi) - Vilayetimizin Antalya (Hususi) - Antalya lise· 

936 senesi hususi bütçesi kabul edil- sinin son sınıf talebeleri, muallimleri 
miş ve varidat 625,724 lira masraf ta ve bir çok davetliler önünde, bir veda 
456,322 lira olarak kabul edilmiştir. müsameresi vermislerdir • . 



11 Haziran 

El yazısının ifşa tmediği 
sır yokmuş! 

Bir Fransız yazı mütehassısı anlatıyor: "Bir Amerikalı 
evleneceği kızın el yazısını getirdi. Kendisine (bu 
kadın değiJ, kadın kılığına girmiş erkek bir dolan-

dıncıdır) dedim. Dediğim de çıkh,, 

Y aa mütebus111 

Atıaiu:la o\uyacajuu.s JUJ bir Fransız 
ıazetesincıen alınmıthr. 

Grafoloji 7azılardan JUl sahibinin ka· 
rakterini anlama iJmi deiildlı, yazı ile ıra
folojinin allku.ı yoktur. Grafoloji çizgi il
midir ve yazılar banıi lisanda olursa olsun 
ınütehauıı yazıdan bir imanın karakterini 
derhal okuyabilmektedir. 

Bundan ba,k.a bir de Pqchograshologue• 
lar vardır. Onlar yazı •e çizgileri okuyup 
anlamazlar, hluederler. sözleri satırların 
araıındak.i ıayri mer'i bir ıey görüp söy -
lor. Prof eaCSr Schermann bunlardan biridir 
\'e yazı sahiplerinin içlerini büyük bir bilgi 
ile okumaktadır. 

&hermann aihirbaz delildir. Doğrudan 
doğruya iline istinat eder Te iki esaslı pren
libi vardir. 

l - lnun yalan IÖJler, fakat yazı ya• 
lan ıöyleme:ı:. 

2 - Yazıyı el deiil. dimağ yazar. 
Şimdi Schermannı dinliyelim. 
- Yazılar insanın en sizli sırlarını ifşa 

•derler. Mneli bedbinıiniz. çılgınca ve öl
Çlisüz bir hareket yapacakıınız, hayatta ve 
bllhaaaa kadınlara karp mahçupsunuz, her
lı:cain sizjnle alay ettiiioi zannediyorsu
ııu:ı ve kendinizi çirkin farzediyorsunuz, 
İıte o zamanlar yazıruZJ tetkik eden usta 
bir Peychoarapholo1Ue satırlarınız ara -
•ında tıizln ıeklinizi ıörebllir. Bir müddet 
•onra, sizi rahatsız eden ,.yleri dimaiınız· 
dan siliniz, ıöreceksinlz ki. yazılarınızdan 
da bir takım ]üzumtıu;ı Juvrıklıklar kalka
calttır. 

Başımdan seçen ıarip vak' alan size an
latayım da dinleyin. 

Bir kadın seldi ve önümde bazı satırlar 
karaladı, kendisine derhal: 

- Madam dedim, göğsünüzü küçült • 
lrlelt için ameliyat yaptırmayınız. 

Madam hayretle yüzUme baktı . 
- Filhakika profesör Schermann de • 

eli. Yaşıma nazaran fazla ihtiyar bir hal 
aldım. E.tetik bir ameliyat yaptırmak fik
rinde idim. 

Bu sö2 üzerine koca1ının el yazısını is • 
tcdlm. Ve kendisine fU nasihatı verdim. 

Scbermann it batında 
zel ıöz mü? Fevkalade güzeldi.. Aıık ol· 
dum. Ve derhal evlenmek talebinde bu • 
lundum, evvela reddetti. Sonra razı ol· 
du. Şimdi size el yazılarını getirdim. söy
leyin, acaba beni bahtiyar eder mi?)) 

Ben yazılan okuyunca kendisine der • 
hal ıu ıuatlcri sordum: 

- Nişanlınıza hediyeler verdiniz mi? 
- Bunu neye sordunuz? 
- Bilmeliyim. 
- Tabii verdim. 
- Kıymetli feyler mi? 

- Üç bin dolar kıymetinde bazı mü 
cevherlerle kıymetli kürkler. 

- Size en ufak bir müsaadede bulun • 
madığını söylediğiniz nişanlınızın naaıl o• 
lup ta bu giranbeha hediyeleri kabul etti· 
iini hiç merak etmediniz mi} 

- Hayır. 

' - Öyle ise ben ıize şunu söyliyeyim, ıi· 
zin niıanlınız mükemmel bir dolandırıcı. 

Kadın kılığına girmiş bir erkektir. 

Amerikalı banker ıüldü, ve bana: 
- Ben de sizi adam zannettim, dedi, 

bana methettikleri insan ıiz mi idiniz? •• 
Ben kadını erkekten tefrik edemiyecek 

bir insan mıyım~ Kızdı ve gitti. 
Üç gün soma banker nefesi daralarak ,. 

tan beni buldu. 

- Üstatmışsınız profesör Schermann 
dedi, baııma gelenleri anlatayım .• 

Ben soğuk davrandım, o ısra retti. 
- Sizden af dilemeğe geldim, dedi. Ve 

derdini §Öyle döktü: 

- ııLondrada evlenmeğe karar verdik, 
nikahımızı kıydırdık. Gelin oldu, koluna 
girdim. Kiliseye ıittik, o münasebetle, gÜ· 
zel nişanlımın şanına layık yedi bin dolar 
kıymetinde bir pırlantayı da ona taktım, 
nikahtan sonra Savoy otelinde bir daire 
tuttum, o biraz istirahat edip soyunacağını 
bahane ederek odasına gitti, bir saat son
ra kendisini ziyaret etmek istedim. Ara • 
daki kapıyı vurdum, ses sada çıkmadı, ka
pıyı açınca, kadının yerinde yeller estiğini 

görmiyeyim mi, bir tarafıma felç gelecekti. 
Masanın üzerinde şu kağıdı buldum. işte 

- Boıuna kendinizi zahmete sokma • alın ve okuyun hı 
l'ın, kocanız ıizin güzelliiinizden mem • Tezkerede aynen şu ıatırlar vardı: 
nundur. Hiç bir §İki.yeti yok, değiştiğiniz uAdiyo dostum, bir daha sefere izdivaç 
takd' d k b i d teklif edeceğiniz kimselere daha yakıııdan ır e, ocanız e enme iği bir tip ile 
ltar l L b bakınız. n şı aşaca.. ve ılzi eienmiyecek. 
l Kadın benim bu .azlerime güldü, şar· ------------ -
}~tanlık yapıyorum zannetti ve gitti, ame- Antalyada su işleri 
1
Yat oldu, bir kaç ay aonra, kocasının, bo· Antalya (Hussui) - Belediye, su 

l•nrna için mahkemeye milracaat ettiğini l k d ) k 
d d jı:ıJeri ile yakından a a a ar o ma ta -uy um. T 

C dır. Bir çok l!;ehirlerin su iş1erini tanzim ene bir ııün zavallı bedbaht bir baba rr 
18 d u eden mütehassıs Jüberin bu işle meş-Ya§ın aıU kızının ahvalinden tüphele • 
~erek yazısını bana ııetirdi. IU sözleri söy- gul olması temin edi1miştir. Mütehassıs 
edim: Antalya maden ~irketi ile temas etmek 

.. - Kızıoı:ır 90k asabi. kendisinde he • üzere gelmiş, vali Saibin isteği ile vila
~uz kadınlık hialeri inkif&f etmemittir. Fa- yet civarındaki menba sularının yer -
.. t~ Yakında kartınıza çıkacak talibe ve- !erini gezmiştir. Bu tetkikat neticesin
t ' nız Ve o adam kızını21 bahtiyar edecek • 

1 

de bu suların şehre getiri1mesinin 
ıt, 

d Baba dediğimi yaptı. ve kız mes'ut ol-u. 

Sirndi •iz ._. 1 'b' . b' d 1 • Va.ıt a ano en garı ını, ır o-
•ndırıc 

il I ının ne suretle meydana çıktığını 
rı ataca.. • O gım: 

ba kç sene evveJdi, bana Amerikalı bir 
rı er ld' V ge ı. e şu macerayı anlattı: 

tiiz:; ~ ln.glltereye geliyordum. Vapurda 
hır icnç kızla tanııtun. Yalnız aü • 

mümkün olduğu neticesine varmıştır. 

Adapazarı Halkevinde 
Adapazarı (Hususi) - Halkevinin, 

bütün şube1eri faaliyete geçmiştir. Ev
de dil kursları ile, temsil şubesi de açıl

mıştır. Temsi] kolu ilk olarak Kozan 

oğlu piyesini temsil etmiş, temsilde, 

bir cok tanmmıs aileler bulunmuştur. 

SON POSTA 

Amerikada 
çocuk haydutluğu 
Haydutlar meşhur küçük 
artist Shirley T empleye 

de göz koydular 

Holivut, 28 Mayıs - Hauptman Llnd· 
berı'in çocuğunu kaçırdıktan sonra, fid
yei necat İstemek için bu yola dökülenle· 
rin miktarı hayli artmıı, ve çocuk haydut
luiu da tnk eık, görülen hadiseler arasına 
kanşmı§tır. 

Son zamanlarda bütün dünyanın sevdi
li ve üzerinde titrediği küçük artist Shirley 
Tcmple'nin de kaçırılacaiı işitilmeAe bag
lanmıştır. Bir müddet Amerikanın ıerefi 
addedilen bu zeki yavruya kimsenin kıya
mıyacaiı zannedilmişken, evin etrafında 
bazı esrarengiz insanların dola~ması ııüp
heleri arttırmış ve çocuğun etrahnda inzİ· 
bat ve takayyüd çerıberlerinin arttırılma• 
aına ıebep olmuştur. 

Shirley T emple' nin, filmlerini çevirdi-
li stüdyoya hariçten kimse alınmamakta-

{ 
dır. Çocuk daima annesinin refakatinde 
Foka stüdyolarına getirilmekte ve yine an
nesinin rafakatinde kapalı bir otomobilde 
götürülmektedir. 

Çocuğun muhafazası için son zaman· 
larda kurtun iılemez bir otomobil alınmıı 
ve ıoförün yanına bir muavin konarak o-

Sbirley Temple 

na da anide kullanabileceii bir hafif ma
kineli ttifek verilmiıtir. 

Çocuk otomobilde olduğu müddetçe, 
ar.kasından iki tane muhafız başka bir oto
mobilde daima kendisini takip etmketedir
ler. 

Sayfa 7 

"Evet, çok zelıgin bir 
• 
lngiliz kadını ile 

evlenmek üzereyim!,, 
Galatasaray Basketbol takımı kaptanı Feridun Rıza, 
hakkındaki rivayetleri teyit ederek romanlara mevı u 
olacak kadar garip ve meraklı, macerasını anlahyeıl' 

Galatasaray Basketbol takımı kaptanı 
Feridun Rizanın, bir İngiliz milyonerinin 
kızıyla evlenmek üzere olduğu hakkındaki 
ıayinları kaydetmiıtik. 

Dün, arkada§ımız Selim T cvffk kendi
sini bulmu§, ve bu izdivaç rivayetinin ma
cerasını, bizzat kahramanının aizından 

dinlcmiıtir. 

Aşağıda Selim T ev fiğin, Feridun Riza 
ile yaptığı konuşmayı okuyunca ıörecek· 
ıiniz ki, bu izdivaç ıayiası, bir romana 
mevzu olabilecek kadar zensio bir mace• 
ranın neticesidir. 

* Spordan başka-hiç bir iıle uiraımayan 
Feridun Rızayı bulmak, münhal bir milyo
ner kızı bulmaktan bile zor oldu. F.idun Riza 

Fakat onu konuşturmak da, onu bul- mu ıiydiiim aırada, önüme dikilen bir gar• 
maktan kolay olmadı. 

Kendiıini söyletmek için baı YUrdu· 
ğum hilelerin hikiyeaini, bir baıka yazıya 
ıaklıyorum. 

Feridun Rıza ıev&ilisini, bundan yedi 
ay evvel, Maksim barda tanunıı: 

- Bir aktam. diyor, iki arkadaıla bir
Ukte Makaime ııitmift,ik. Bol bol igmck is
tiyorduk. Fakat ceplerimiıde, bu arzumu· 
zu tatmine yetecek kadar para yoktu. Ar· 
kadaılardan birisi: 

- Benim ev buraya yakındır! dedi. Ve 
orada bir ılıe vUki var. Gider onu ıetiri
rim. Burada soda ısmarlarız. Ve üıtüne aiz
llce viıki doldururuz. 

Onun dediğini yaptık. Fakat heıap za· 
manı, arkadaılardan birisi, bardaiında vis
lıri unutmuı. 

Kendisine yedi tane ıoda içtijimizi söy
lediiim ıaraon, arkadaıın bardaiında ka
lan viskiyi ııösterdi ve ıordu: 

- Bunu ıiz getirtmediniz mi) 
Ben, bir de viski parası vermekte-n 

kurtulmak için alaminüt bir hile dütün
düm: Danı yerinin öbür tarafında otur"n 
müıterilerden birisini ıösterecek, ve viski· 
nln onun tarafından aönderildiiini söyle· 
yecektim. 

Nitekim, dediğim gibi de yaptım. F •· 
kat, parmaiımı raıtıele uzattıiun cihete 
baıımı çevirince, genç ve güzel bir kadın
la ıöz aöze ııeldim. Ve garsona: 

- Bu viıkiyi madam sönderdil dedinı. 
Garson inanıp uzaklaıh. Fakat, karııdaki 
kadın, kendieini göateriıimin ıebebini an• 
layamamış, hila bana bakıyordu • 

O ıırada, cazband bir tanaoya haıladı. 
Ve ben, ıözleri sözlerimden aynlmayan 
kadına iıaretle, kendiaiyle danı etmek iste• 
diiimi anlattım. 

O başını eierek bu arzuma muvafakat 

eon: 
- Masanıza viski ıönderen madam si

zinle görüşmek istiyor! dedi. 
Döndüm. 
Feridun Riza, kısa bir sükuttan ıonra 

ilave etti: 
- Tabii, İçtik, danı ettik, konu tuk, 

ve anlaıtık. 
- Kimmit bu kadın? 
- Kadın Edit adında bir İnıiliz kızı. 

Babası Ceyms Kind adında bir ndnmmı§. 
Londradaki cıRoyab, ve Bristol oteııerinin 
sahibiymiı. 

Üç ıene evvel, bütün servetini kızına 
bırakarak ölmüş. Kız, beş eenc evvel, 
Şnayder adında bir Alman milyonerile ev• 
lenmiş. Şnayder, altmış beş yaıında kimse
siz bir adammış. Ceyms Kind'den bir ecne 
ıonra o da ölmüş, ve milyonlannı Edit'e 
bırakmı~. 

Edit bana, kendisiyle birlikte yaşa· 
maklığımı teklif etti. Ben, Tahrana, baba
mın yanına dönmek mecburiyetinde oldu· 
iumu ıöyledim. O. Tahranda yıışayamı· 
yacağını bildirdi. Ve İstanbulda 43 gün 
yafadıktan sonra aynldık. 

Geçenlerde yazdıiı bir mektupta ise, 
Tahrana gitmeie razı olduğunu bildirdi. 
Ben cevap gönderdim. O yazdı, ben yaz
dım, ve yazdığınız gibi, yeniden anlaştık, 

Gelecek ay lstanbula gelecek, ve bura• 
da evlendikten ıonra, birlikte Tahrana gi· 
deceiizl 

Ayrılırken Feridun Riza ııülerek ilavo 
etti: 

- Onunla evleneceğimi duyan ahbap• 
lara öyle borçlandım ki, eğer bu it yarıda 
kalırsa, halim dumandır. Ömrümün sonuna 
kadar borçtan kurtulamam 1 

Selim T evflk 

Eve biri ahçı diğeri de bahçıvan olmak ettiğini bildirdi Dansa başlar baılamaz: 
üzere iki muhafız daha alınmış ve onlar _ Ben, dedi, ıizinle, ıaraona niçin bc
da çocuğun muhafazasına memur edil- ni ııösterdiğinizi anlamak için danı ediyo
mi§lerdir. 

Kalecikte yeni tesisat 
Kalecik (Hususi) - Belediye iki se

nedenberi kazanın imarı için hummalı 
bir faaliyetle çalışmaktadır. Bir çok 

yerlerde asri techizatı havi fırınlar ve 
kasap dükkanları yaptııiılmıştır. Şeh
rin ortasından geçen çay kenarında bir 

mezbaha inşa ettirilmiştir. Su v e ko • 
nalizasyon işleri yoluna konulduğu gi

bi tenezzüh trenlerinin d e haziran için
de işliyeceği haberleri üzerine istasyon 
yanındaki Baba yetmez meyve bahçe
leri düzeltilmir,ı ve ırmak kenar;nda bir 
banyo yeri ile güzel bir kazino inşa et
tirilmiştir. 

Yalnız bütün bu tedbirler alınırken ço
cuğun maneviyatını bozmaması için ken. 
disine hiç bir ıeyin haber verilmemesine 
bilhassa itina edilmiştir. 

Küçük Shirley b üyük takayyüd çenbe
ri İçinde m üsterih dolaşmaktadır. 

Alacaya yerleştirilen göçmenler 
Alaca (Hususi) - Romanya ve 

Bulgaristandan gelen muhacırlardan 
Alacaya yerleştiri1mesi tekarrür eden 
300 hanelik grupun yerleıştirilmesine 
baş1anmıştır. Her gün muhtelif vesait 
ile 30 - :Jf) hanelik muhacır gelmekte

dir. Şimdiye kadar ge1en göçmen1erin 
yanında 516 kıvırcık koyun ile 151 at, 

öküz ve manda vardır. Hükumet dok
toru ve sıhhiye memuru ile birlikte bu 

yurtdaşlara tifo aşıları tatbik edilmek
te ve sıhhi vaziyetleri sıkı bir kontrol 
altında bulundurulmaktadır. 

Sivas belediyesinin bir emri 
Sivas (Hususi) - Belediyenin ver

diği bir karara göre, her kasap. dük • 
kanında camekan, tel kafes ve su tesi
satı bulunduracaktır. 

Bazı kasapların bu techizatı ikmal 

etmedikleri görüldüğü için, dükkanla

rı kapatılmıştır. 

rum. 

Tahmin ettiğim bu sorguya hazırladığım 
cevabı hiç düıünmeden verdim : 

- Arkadaşlarla, bann içindeki kadın· 

!arın en güzeli kimdir~ diye konuıuyor

duk. Ben, reyimi, bili tereddüt ıize ver· 
dim. Fakat bir hayli kabalık ederek, aizi 
parmnğımla gösterdim. Beni affedin. 

Bu kompliman, &enç kadının hoıuna 
ıitmişti. 

o. bu izahıma sülerken, ben ona ba
kıyordum. 2 7 - 28 yaıında bir kadındı. 
Sarı saçlarındaki penbe kurdelinın ilıtiJn

de, fındık büyüklüğünde bir pırlanta var
dı. 

Yalnız başına ıampanya içiıinden, par· 
maklarındaki yüzüklerden de, çok zengin 
olduğu kolayca anlaşılıyordu . 

Bu itibarla, bana yüz vermiyeceii mu
hakkaktı. Ben, bunu düşünerek, onu hiç 
olmazsa biraz güldürmek istedim. Ve ona, 
kendisini ıarsona gösterişimin hakiki sebe
bini anlattım. 

Onu, gülmekten katıltan bu hik&ye ile 
birlikte dans da bitti. V c yerime oturuıum
dan biraz sonra, masamıza üç tane viski 
ııetiren garson onu aöstererek sırıttı: 

- Madam sönderdi 1 

Bu mukabele, beni hayli utandırmıştı. 
Kendisine uzaktan ve başımla tqekkUr et· 
tim. Viskileri içtikten ıonra da, arkadaı
larla beraber kalktık. Onu sellmlayarak 
danı ıalonun4an çıktını. fakat tam P.alto-
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8 Sayfa SON POSTA: 

Yazan: Orhan Selim ~-------- 1 Çinde harp : 
Nihayet 
Patlamak üzere I KAN KONUŞMAZ! 

. _____ __:Son Postanm Edebi Tefrikası: 13 (8aftarafı 1 inci sayfada) 
Askeri Trenler Fuduaz ftUyorlar 

Gavur Cemal anlıyordu . Ve bunu halde ne olduğunu kestirememekten Hankov, 1 O (A.A.) - Cenup kuvvet• 
]erinin zırhlı Treni eri kısa fasılalarla Hu· 
nanın paytahtı olan Shang-Shaye sitmek
tedirler. 

çok iyi anladığı için, demin de olduğu mustarib .•. 
gibi, kendini bu dünyada bir başına 
kalmış hissediyordu. 

Sordu : 
- Peki kız ne dedi} J 
- Ccvab vermedi. Korkuyla ana -

mın yüzüne baktı. Yahut bana öyle 
geldi. 

A nam, sesinde bütün hıncını toph
ya rak: 

- Gülizar, kızım, dedi, duy • 
madın mı~ Oğlum, Nuri usta seni al -
ınak istiyor. Böyle şey kızlara sorul
maz ama, k imin kimsen yok, anan, ha· 
ban yok ki gidip onlardan istiyelim se
ni. Sonra ... 
Anamın işi nereye kadar götürece

ğini anladım: 

- Ana, dedim, Gülizar hanımı bı
rakalım, düşünsün biraz .. Biz de dam
dan düşer gibi ... 

G ülizar göz ucuyla yüzüme baktı. 
Bana öyle geliyordu ki korkuyordu ho
cam, hiç bir 11ey düşünemiyor, sadece 
korkuyordu. 

Anam razı değil: 
- Düşünüp te ne olacakmıf. Sen 

istedikten sonra, senden iyisini mi bu
lacak, diye kızcağızı azarladı Adeta .•. 

Hani vaziyet hem gülünç, hem feci. 
Anam nerdeyse kızın gırtlağına basa
rak onu bana karı yapacak. iyilik mi 
ediyoruz? Kötülük mü} Bu ne mina· 
sebetsiz iştir hocam! Değil mi} 

- Bilmem!.. Sonra ne oldu ... 
- Ne olacak, anam: «Böyle ,eyler 

erkeklerin yanında konuşulmaz,» de
di. Beni dışarı çıkarttı. Bir on dakika 
sonra yanıma geldiği vakit suratı a -
sıktı yine. Dokunsam ağlıyacak. Yü -
züme bakmadan: 

- Allah m~barek etsin, dedi. Gii • 
le güle geçinfn. Çocuk doğana kadar 
kalırım yanınızda, sonra ba~ımı soka· 
cak bir yer bulurum elbet .. 

Anamın elini öptüm. İmam, bekçi 
geldi. Nikah kıyıldı. Esir pazarından 

halayık alır ıibi kendimize bir karı al
dık. 

Şimdi geceleri hala dükkanda kalı· 
y orum. Daha Gülizarla bir çift söz ko
nuşmadık. Utanıyorum kızın yüzüne 
bakwağa. Anam komşularla ıelamı 
sabahı kesti. iki gecedir kahveye çık
madım. Ali ustanın dargın bir hali var. 
Feyzi kalfaya rasladım demin buraya 
gelirken, beni görmemif gibi davran
dı. Mesele şimdilik bu kadar. Ama ka
fam karma karışık. iyi mi ettim, kötü 
mü? Bir şu düğümü çözebilsem. 

Gavur Cemal hoca artık bir cevab 
vermek lazım geldiğini anladı. Adeta 
söylediğinden utanır gibi, boğuk bir 
sesle : 

- i şi oluruna bırak, dedi. 
Nuri usta güldü : 

• • • 
BİR POLİTiKA MF.SELES1 VE 

ZÜBEYDE HANIMIN 
MIRASI 

-ooo-
Nuri usta tezgahta demir bir çubu

ğu torna ediyordu ki içeri yorgancı Se· 
lim girdi. 

Be~ gece önce onun dükkanı önün
de ayrıldıklarından beri Nuri usta yor· 
gancı Selimi ilk defa görüyordu. 

Selim : 

- Merhaba usta, dedi • 
Usta işini bıraktı. Sevinçle: 
- Merhaba Selim, dedi. Ne var ne 

yok? Nasılsın bakalım~ 
- Eyvallah, çok şükür iyiyim usta. 
Usta, çırağına se'!lendi: 
- Bir kahve söyle 1 
Selim atıldı: 

- Zahmet etme ustam. Şimdi se -
nin kom.şuda, Ali uıtada içtim .. 

- Bir de bende iç ..• 
- Haydi öyle olsun 1 
Çırak kahveyi söylemeğe gitti. Us· 

ta, dükkandaki tek tahta iskemleyi u
zattı Selime: 

- Otur bakalım! 

Selim oturdu. Usta tezgahın kena

rına ilişti ve birden bire, fakası git gi
de ciddileşen bir aeıle: 

- Selim, yahu, dedi. Hepiniz bana 
boykut ettiniz. Ben Avusturyayım da 
Bosnanızı mı aldım elinizden. Bizim 
kapı komşu Ali usta bile selamı kesti 
gibi bir ~ey ..• Ama ben sebebini bili -
yorum. 

Eski Kahraman Dahili Harbe 
Muhalefet Ediyor 

Kanton, 1 O (A.A.) - 1932 unesind• 
Japonlara karşı Şanghay'yı müdafaa etmiı 
olan milli kahraman general Tsa.itingakin 
Cenuplulann şimale yapacaldan sefere 
müzaheret etmekten imtina etmittir. Çün• 
kü fikrince bu sefer, dahili bir harp de
mektir .. Kanton, generalın bu imtinaından 
müteessirdir. Çünkü onun muvafakati, ya· 
pılacak hareket üzerinde pek büyük bir te• 
sir yapacak idi. 

Japonya Aleyhinde Galeyan Artıyor 
Şanghay, 1 O (A.A.) - Şanıbay'da 

Ja~onya aleyhindeki galeyan her'an ziya· 
deleşmektedir. Kuangsi' den bir çok tale
be, umumi bir grev tasarlamakta olan ar· 
kada§larına gayret vermek üzere buraya 
ıelmişlerdir. 

cıÇin kavimleri selamet birliği» adını 

taşıyan yeni bir gizli cemiyet, Japon'lara 
karşı komünistlerle elbirliği edilmesi ıçın 

hararetli surette propaganda yapmakta
dır. 

Nankin hava donanmasına mensup 23 
tayyare Hankov' da toplanarak, buradan, 
cenup istikametinde keıiflerde bulunmak-
tadır. 

Dün biraz yatıımıı gibi aörünen umu· 
mi vaziyet tekrar gerginleımiıtir. 

Kanton'daki banka mahafili muhase· 
matın yakında baılamasına, asabiyetle 
muntazır bulunuyorlar. 

K vanaıi hükumet makamlan, kağıt pa
ra üzerine apelüluyon yapacak olanlar 
hakkında idam ceza11 tatbik edilecı=ğini 
ilin etmif ve yabancı döviz alıp satmak 
inhisarını K vangsi bankasına vermiıtir. 

Japonya Mümayifleri Protesto Etti 
Nankin, 1 O (A.A.) - Üniversite ta· 

!ebesinin Japon konsoloshaneıi önünde 
yaptığı aleyhtar nümayişçileri Japonya ta
rafından dıt bakanlık nezdinde ıiddetle 

Yorgancı selim kıpkırmızı oldu. Ter 
dökmeğe başlach. Nuri ustanın huyu· 

nu biliyordu. Dangadak en olmaz şey
leri, en konuşulmamaaı lazım gelen i,
leri kendisi açıp, konufuverir. İnsan, protesto etmiştir. 

suratına apansız tokat yemiş gibi olur, 
afallar .. Şimdi de ne diyeceği belli iş- Madritte umumi grev 
te: Madrit, 10 (A.A.) Hüviyeti 

- Ha, Selim 1 Bana boykotun sebe· meçhul bir ~hıs, bu sabah belediye 
bi ortada değil mi? Elin oruspusunu meclisi azasından ve komünistlerden 
nikah ettim, değil mi} Sen bile 0 ge- birisini öldürmüş ve sendikalar birliği 
ce, senin dükkanın kapısı önünde ba- reisini de ağır surette yaralamıştır. A-
na ne dediydin~ mele, protesto makamında olmak üze· 

(Arkası var) re, umumt grev ilan etmiflerdir. 

Sahş ilanı 

İst. Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Vakıf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup tamamına 

yeminli üç ehli vukuf tarahndan 723 yedi yuz yirmi üç lira kıymet 
takdir olunan Yeni bahçede Keçeciler mahallesinde eski Tekke yeni 
Niyazii Mısri sokağında eski 32 yeni 50 No. lı sağ tarafı Hacı Tanaş 
vereselerinin Bostanı aralığı sol ve arka tarafı Mehmet Halit ile karısı 
Huriye bahçe ve hanesi cephesi Tekke sokağıla mahdut ve zemin 
kahnda: Gömülü küpü havi malta aralık, bir sofa, bir heli, bir oda 
ve bir mutbahı, üst katta. Bir koridor, iki oda, bir hela, sofadan 
tahta bölme ile aynlmış ayrıca bir oda, bir kiler - üç odada da yük 
dolabı vardır. - ve elektrik tesisatını muhtevi 75 metro murabbai ar
sanın 54 metro murabbaında mebna, sahibinin tahb işgalinde 
bulunan zemin kah kagir üst kah ahşep bir bap hanenin tamamı - Bu kadarcık bir işi oluruna hıra· 

kacak olduktan sonra, bu kadarcık bir açık arttırmaya konmuı olup şartnamesinin 2/7 /936 tarihinden itiba-
düğümü çözemedikten sonra ne diye ren dairemizde herkeı tarafından görülebileceği gibi 14/7 /936 tarihi
senden ders alıyorum, ne diye okuyo- ne müıadif ıalı günü ıaat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttır· 
rum, ne diye, oku !>ı diyorsun boyuna ma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde 75 !i 
bana? Ben tornacılığı laf diye değil, ni bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
yaşamak için yapıyorum. Okumak, 29/7 /936 tarihine müaadif Çarşamba günü ıaat 14 den 16 ya kadar 

öğrenmek te laf için d~ğil, :aşamak, dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmaıında gayrimenkul gene 

yaşkamakltad :ardıhmını gohrme ; ani~ - muhammen kıymetinin o/o 75 §İni bulduğu takdirde en son arttırana 
ma , an a ıgını emen ayata geçır - "h I d'I k b l d w kd. d 2280 l k h"·k·· 1 · 

k 
. . d w •1 "d' '\ H h ı a e e ı ece ve u ma ıgı ta ır e numara ı anun u um erı-me ıçın egı mı ırr... ayır, ocam, 

ben işi oluruna bırakmıyacağım. Ma _ ne tevfikan ıatıı geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetinin 
dem ki sen gelmiyorsun yardımıma, yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçesinin veya milli bir bankanın 
kendi kendime çözmeğe çalışacağım teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim vergiler 
düğümü. Oluru, gücüm yettiği kadar, ile vakıf icaresi, taviz bedeli ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat ru· 
biraz da istediğim gibi olduracağım .. ıumu satı§ bedelinden tenzil olunacaktır. 2004 numaralı icra ve iflaı 

Haklı değil miy im? kanununun ( 126) nci maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 

CAı· ur Cemal hoca Nuri ustayı hak· gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılarla diğel"" alakadaranın ve 
lı buluyordu ama ona nasıl cevab ver- irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve maıarife da
mek lazım geldiğini kendi de bilmiyor- ir olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evra
du. 

Çünkü ustanın yaptığı iş merhamet
ten başka bir şeydir. 

Usta yaptığı işi izah edemediği için 
şaşırmıştır. 

G ôvur Cemal, yapılan işin merha -
metten başka bir şey oluşunu anladığı 

kı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicilleriyle sabit 
olmadıkça ıatıı bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihatle ala
kadaranın iıbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve 

daha fazla malumat almak isteyenlerin 4 ~ dosya numarasile mura-

caatları ilin olunur. 

Haziran 11 

ARTIK YAZABİLİRiM ! 

Akay vapurlannm ağababası 
Yazan: Ermel Tala ( ErcUmend Ekrem) 

-6-

Ve tam. Abd6llzizin bah .. ttiğimiz has- ı kullan da haddini tecavilz ederek. efen • 
talığına teaadüf eden bir sündc, bunu pa- ainıizin geçirmit olduklan hutaWda. hltl 
dipha hediye etmek aklına seldi. bir nevi istihzada bulunmUf oluyor. En • 

Vapuru İskenderiyeye ileten F ran11z aen, kendisinin bu gibi küstahane hare • 
kaptanla mürettebat henilz memleketleri· ketleri tevali edip durmaktadır. Mütaleal 
ne dönmemiılerdi. Onu doinıca lstanbula memlilkaneme göre kendiaine haddini bil· 
götürüp, teslim ettikten sonra avdet et • dirmek zamanı gelmittir. 
mek emrini aldılar. Abdülaziz, bir müddet dü,ünceye dal • 

Bir de arize yazılarak, Hidivin yaverle· dL Vezirin aöylecliklerine inanmıfb. 
ı·inden birine verildi; ve bununla birlikte - O, Hidiv olacak herifin terbiye8ini 
gemi yola çıkarıldı. ıonra veririz; dedi. Likin bu ıremiyi sö .. * züm görmesin artık. T eraaneye çekıinlerl 

Abdülaziz nekahet devrine yeni 
mişti. 

Dolmabahçe ıarayının denize nazır bir 
penceresinin önünde, başında beyaz tak· 
kesi, sırtında keten ııecelik entarisi ile otur· 
muş, bir mabeyincisile tavla oynuyordu. 

Birdenbire, nazarları, sarayın önünde 
demirli duran yeni bir vapura ilişti. Me • 
rak etti. Zarlan elinden bıraktı ve rna • 
beyinciye dönerek, her zamanki bozuk ağ· 
zile: 

- Bu ne, ulan} l diye ıordu. 
- Hangisi, .efendimiz} 
- Nah, şu vapur! 
Mabeyinci yutkunuyor, cevap veremi • 

yordu. Zavallı/ adamcağızın alnından iri 
ter taneleri fııkırrnııtı . Hünkar kızdı. 

- Cevap versene, herif 1 Sana soruyo • 
rum. Eşek mi zırlıyor sandın karşında, au-
suyo rsun) 

- Efendimiz.. Şey .. Bu vapuru, İsmail 
Paşa kulunuz, hakipayi ıahanelerine tak· 
dim ediyorlar. 

- İyi ya) Ne kekeleyip duruyorsun). 
- ... 
- Adı ne bu vapurun) 
- Hümapervaz. 

* Zavallı (Hümapervaz) bu suretle Ka• 
ıımpaıada, Divanhanenin hizas1nda pala• 
mara bağlı eski, çürük gemilerin yantba • 
şına çekildi. Talihine küskün gibi, bir ya• 
nına yaslanmış, öylece durup duruyordu. 

Günün birinde, Kadıköy canibinde otu• 
ran o vaktin sayın bezirıranlan: Tubini .. 
ler, Lorandolar, Çörçiller, Çisneller, Vitol• 
ler, Köçe oğullan, Barutçubaıılar, TmSfr• 
zadeler ve saire, İstanbula inip dönmek 
için, kayıklarla ıaatlerce deniz üzerinde 
bocalamaktan uıanç getirerek, buna bir 
çare dü~ünüp dururlarken, içlerinden biri; 
Haliçte metTUk yatan bu vapuru hatırladı. 

Bir araya toplandıklan bir gece, arka· 
daılanna açtı: 

- Haliçte, tersanenin önünde bailı du· 
ran fU Hümapervaz vapurunu istesek, aca• 
ba bize vermezler mi} 

Ötekiler: 
- Deli misin) dediler. Rükubu ta ha • 

neye mahsus bir vapuru istemek ne had • 
dimize) 

- Evet amma, zatı ıahllDenin buna bin· 
diii yok. Durup duruyor.. : 

- Olsun. Günün birinde bineceii tu • 
- Bakındı euoğlunal Vapura kuı adı tar. 

konur mu imiı) 
Mabeyinci gene cevap vermedi. Dilinin 

altında bir şey vardı amma, bir türlü çıka· 
ramıyordu. 

Abdülaziz onun yüzüne ten tera baktı 
ve ağız dolusu küfür savurdu. 

Tam o esnada, müsahiplerden biri içe· 
riye gelip, vüzeradan C. . . Paşanın huzura 
kabul edilmek istirhamında bulunduğunu 

au:etti. 
- Gelsin! 
C. .. Paşa, yerlere kadar eğilerek, üst· 

üste temennalarla pad işahın karşısına çık

tı. 

Abdülazizin paşaya ilk ıözü şu oldu: 
- Hidiv bana bir vapur göndermiş te. 

(mabeyinciyi i~ıı.ret ederek) bu keratalnr 
bnna hiç bir şey söylemediler. 

Paşa, yan gözle mabeyincinin yüzüne 
bakmak suretile, tarzı hareketini tahsin ey· 
led iğini ima eyledikten sonra şu cevabı ver
di: 

- Gazabı 9ahanelerini tahrik etmemek 
endişesiledir, efendimiz. Mübarek asabı 

hümayunlarını beyhude yere oynatıp ta, 
henüz nekahet halinde iken velinimetimizi 
yeniden rahatsız etmeğe kail olamamışlar· 

dır. 

Hünkar, C... Paşanın hayretle yüzüne 
baktı. 

- Ne demek istiyorsun) 
- Bu vapuru böyle bir zamanda haki-

payi seniyelerine takdim etmekle, Hirlivi 
M ısır, velinimeti akdesine karşı küstahım~ 
bir harekette bulunmuştur. 

- Ne gibi> 
- Şöyle ki, efend imiz: minelkndim, su-

nuf u ahali arasında adet olmuştur; kıza

mığa tutulup ta ifakatyap olan küçük ço • 
culJara &emi hediye ederler. İsmail pa~ 

Meğer, bunlardan biri, vapurun rna • 
cerasına vakıf imiş. Olduğu gibi anlattl. 
Bir hayli müzakere ve münakaşadan ıonra, 

karar verdiler. 

Vaktin seraskeri Rıza Paşa da köylerin• 
de oturuyordu; ve her gün lstanbula, üç 
çifte piyade kayığı ile gidip geliyordu. I 

(Arakası var) 

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Perşembe 

(*) 

Dul kürü 
Midesinde ağrılardan ve ekşilikten u· 
zun znmnn rahatsızlık geçirmiş bir has
tamı tedavi ediyorum. O zamana kadar 
aldıKı ilaçlar yerine kendisine taze mey• 
va tedavisini ve bu meyanda bilhassa 
(dut) yemesini tenbih ettim. 
Dut (kırmızı ve beyaz) mide ifrazatı 

üzerine yardımcı bir tesir yaptı. Kapa· 
nan iştihası açıldı. Hazim zamanında 
devam eden ağrılan durdu. Def'i tabli 
düzeldi. Böbrekleri daha muntazam 
süzdü, idrarı bollaştı . Sabah kahvaltı

larında, ikinti k hvnltılarında her de
fasında (kırmızı veya beyaz duttan) 
iki yüz elli gram günde, y rım kilo ye
mek surctile on beş günlük bir kürden 
azamı i tifnde temini miimkündür. Ka
rilerime tavsiye ederim. <Dut yeyi niz•ı 

bu vitaminden de istifade edeceksini7. 

( *) Bu notları kesip eakla) ııın., ya· 
but bir albüme yapıfhnp kolleksiyon 
)apınız. Sıkıntı zamanını7t1a bu notlar 
bir doktor ıibi imdadınıta yetitebilir. 



11 Haziran 

SATIŞ iLANI 

Is. Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Vakıf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup tamamına 

yeminli üç ehli vukuf tarafından ( 2954 ) ikibin dokuzyüz elli dört lira 

kıymet takdir oluaan Beyoğlunda Firuzağa mahallesinde Yenimahalle 

caddesinde 26 No: h bir tarafı 22 No: h Lütfiye ve Kazım haneleri, 

bir tarafı İtalya raribeleri bahçeleri ve bir tarafı Bakkal Y orgi hanesi, 

tarafı rabii Yenimahalle caddesi ile mahdut ve zemin katında: Mermer 

antre, bir oda, zemini malta, kuyu ve iki kömürlüğü bulunan heli ve 

maltız ocaklı mutbah, birinci katında: Bir koridor,birinde yük dolabı bulunan 

iki oda, ikinci katında: Bir sofa üzerine büyük şahnişli bir oda, bir kiler, 

bir hela, üçüncü katında: Bir merdiven alb, üç oda, zemini çinko terras 

ve elektrik ve terkos tesisatını havi 84 metro murabbaı arsanın 71 
metre murabbaında mebna ve ayda 29 lira kira ile Pirivliço'nun tahh 

isticarında bulunan beden dıvarlan kiğir içi ahşap bir hanenin tamamı 
açık arttırmaya konmu§ olup §artnamesinin 2/7 /936 tarihinden itiba

ren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 14/7 /936 tarihi-

ne müaadif aah günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttır

ma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde 75 ti 

ni bulmadığı takdirde en son arttıra mn taahhüdü baki kalmak üzere 

29/7 /936 tarihine müsadif Çar§&m ba günü saat 14 den 16 ya kadar 

dairemizde yapılacak olan ikinci arthrmaımda gayrimenkul gene 

muhammen kıymetinin o/o 75 tini bulduğu takdirde en ıon arttırana 

ihale edilecek ve bulmadığı takdir de 2280 numaralı kanun hükümleri

ne tevfikan ıatıı geri bırakılacaktır. Talipl~rin muhammen kıymetinin 

yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçesinin veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim ver,iler 

ile vakıf icaresi, taviz bedeli ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat ru
ıumu satıt bedelinden tenzil olunacaktır. 2004 numaralı icra ve iflia 

kanununun (126) nci maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 

ıayrimenkul üzerinde ipotekli ala cakhlarla diğer alakadaranm ve 

irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve maıarife da

ir olan iddialarını, ilin tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evra

kı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu ıicilleriyle ıabit 

olmadıkça satı§ bedelinin paylaımasmdan hariç kalacakları cihatle ala

kadaranın iıbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve 

daha fazla malumat almak isteyenlerin 4 i3\ dosyo numaraıile mura

caatları ilin olunur. 

·-------------------------------------------------------------' Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü Hini arı 

Menba suları arasında en 
bulunan 

10/6/936 

kuvvetli 
Alem dağı 
gününden 

suculara verilmeğe 
başlanmıştır 

radioaktivitesi 
Defneli suyu 

itibaren 

Müteaddit resmi müessesah sıhhiye mütehassıs etibbası tarahndan 

yapılan hikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim 

edilen raporlarla sıhhi sularda aranılan hfitün evsafı hikemiyi haiz 
olduğu (kolibasil, anearop, likefyan) mikroplarla her türlü mevaddı 
kimyeviye ve uzviyeden tamamen iri bulunduuğu bildirilen ve emsali 

araaında en kuvvetli radloaktivitesl bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 19/6/936 günüden itibaren ağzı, bir tarafı (Evkaf) di
fer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı hususi kurfUD mnhtirle 

mühürlfi otuz litrelik küçük boy damacanalarla iki buçuk litrelik 

l'alon fiıeler derununda auculara verilmeğe batlaıııDlfbr. 
Yukarda evsafı kimyeviye, hikemiye ve baktiriyolojik baualan 

bildirilen Ye biJbaua radloaktivlteSlftlft fazlalığı ile mÜ• 

temayiz olan bu suyun safiyetieden emin olabilmek için fitelerin 

6zerindeki vakfın hususi kuJ'fUD mühür ve zımbuma dikkat etme-
lıtrini aayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3230) 

l>eieri 
L K. 
69 66 

357 60 

i79 oo 

Beyoğlu Vıklflar DirektörlUftU llAnlan -
Satılık Vakıf Mahlul Mallar 

Pe1 parası 
L K. 

"' 6 00 Beyojlunda Hüseyin ap mahallesinde Bilezik ao
kajmc:la eski 56 yeni 58 No.h 51 metre 66 san. 
tim arsanın tamamı. 

27 00 Haaköy' de Sütlücede Mahmut aia Filiboa soka • 
jmda yeni41 • 43 • 45 No.h üç bap barakanm ta-
mamı. 

74 00 Tophanede Derterdar Ebülfadıl mahallesinde Def
terdar yolrutunda münhedim Kılıç Ali pqa ca • 

mü imamına metruta 178 metre arsanın lama· 
mı. 

1375 00 104 00 Kuımpqa'da Y eniçetmede Kadı Mehmet efendice-
mö 550 metre murabbaı anaıı. 

Yukarda yazılı malların mülkiyetlerinin tamamı pqin para ile ve on bet 
IÜn müddetle açık artbrmaya çıkanlmıftır. Oıtermesi 19/Haziran/936 cu-

bıa aünü saat on betde komisyonda yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi bu
S.- 1>e7 paralarile Beyojlunda V ~ıflar direktörlüiünde mahlWit kalemiı&e 
lbiiracaatlan. (~65) 

SON POST~ 

Mektebe hasret 
Çocuklar 

Baştarafı 1 inci sayfada) 
eski ve soluk basmadan, uzun elbiıeJeri, 
parmaklarının aran kurumuı çamurla do· 
lu çıplak ayaklan var ... 

Sonra içlerinden biri ıoruyor: 
- Ne istiyorııun>.. 
- İçinizde mektebe gitmiyen var mı? 

Onunla konuşmak istiyorum. 
Kırmızı esvaplıaı, kara aözlerile sözle

rimin içine bakarak: 
- Ben .. diyor. 
- Sen mi mektebe gitmiyorsun) •• Ala.. 

pekala .•• Gel baka)'Ull, yanıma ıöyle bana 
sen kaç yaşındaBJn} .• . 

- Ben on üç yqındayım. , 
- Niçin mektebe aitmiyoraun? 
- Y oksuzluktan. 
- Yokauzluktan mı} •. 
- Evet ..• Paramız yok. Ne ben, ne de 

kız kardeşlerim, hiç birimiz mektebe ıit -
miyoruz. Bir erkek kardeıimlz var. Yalnız 
onu yolluyoruz mektebe. 

- Mektepten para iııtemezler lr.i. Ne
den ıizi yollamıyorlar} 

- Nasıl istemezler, kağıdı, kalemi be-
dava mı veriyorlar mektepten Uıaana. 

- Senin babanın hiç paruı yok mu} •• 
Gözlerime bakıyor. Cevap ~enniyor. 
- Baban it yapmıyor mu}. 
- Yapıyordu. Şimdi iti yo~ 
- Ne iıi yapıyordu} 

- Babam rençberdi. Fakat fimdi iti 
yok. 

- Siz kaç kardqainiz} 
-Yedi. 
- Peki sen ne ile vakit geçiriyorsun? 
- Ben en küçük kardetimo bakıyo • 

rum. 
- Annen ne yapıyor} 
- Evi silip süpürüyor. 
- Öteki kardeşlerin) 
- Sokaklarda dola§JyorJar ..• 
Bu ara yanımıza üatü baıı temiz iki kız 

çocuğile genç bir erkek yaklaııyor. 
- Mektebe gitmiyen çocukları mı an· 

yorsunuz bayan} .• 
- Evet. 
- Niçin}. 
- Gazeteye yazmak için. 
- Benimkileri de yazınız.. lıtc onlar 

da mektepsiz kaldılar bütün amürlerinde. 
- Neden mektepsiz kaldılar. 
- Benim elimden bir kaza çıktı. Bun-

dan bir kaç sene evvel bir arkadaşla kav· 
ga ettim, hapishaneye girdim. Kanm ve 
çocuklarım ortada kaldılar. Ben mahpua • 
hanede iken karım kahnndan öldü .. 

Bu çocuklar meydanda ihtiyar hamin • 
nelerinin yanında kaldı. Resmi bir yer, bir 
yuva yok ki bu çocuklarla meıırul olsun, is
tikbalini düıünsün. Tabii ihtiyar haminne
leri onlara ne kadar bakabildiyac o ka • 
dar bakmıı... lıt• çocuklar da bu ya,. 
geldiler, tahsilsiz kalmıılar, mektebe iri • 
dememiıler. 

Birbirine pek benziyen kız çocuklan yü
züme bakıyorlar. Onlara dönerek: 

- Siz mektebe sitmek iatemiyor mu • 
aunuz} diye soruyorum. 

İkisi birden cevap veriyorlar: 
- la tem ez olunnuyuz abla .. 
- Mektebe giderek ne olmak istiyor • 

aunuz. 
Sanki bir meslek intihap etmek büyük 

bir kabahatmiı gibi mkıla ııkıla söylüyor
lar. 

- Terzilik öğrenmek iatiyoruz. 
Babalarına dönüyorum. 
- Şimdi artık hapishanede deiilain, ne-

den bu çocuk lan mektebe vermiyorsun) 
- iktidarım yok bayan .•• 
- Ne iı görürııün aen) •. 
- fpizim. Sıvacılık ederim. Ne za • 

mandanberi boıtayım. Mektep bir teY i. 
temez diyorııunuz. 

Mektep önlük iater, kitap İlıter, defter 
ister, kaiıt ister. later ••. later. Bizim ıibi 
fıkaralarm çocukları için bedava yab mek
tepleri lazım... Y okaa bizim evlit yetiftir· 
meie iktidarımız elvirmiyor. 

Ve büyük bir kederle önüne bakıyor. 
Suat Denit 

ltalya Milletler Cemiyetinden 
çekilecek mi ? 

Londra, 1 O (A.A) - ltalya aefiri B. 
Grandi' nin bugün hariciye daimi müatı-.fa· 
rı B. Van Sittart'a bu ayın nihayetinde 
zecri tedbirler kaldırılmadığı takdirde J. 
talyanm Milletler Cemiyetinden çekilece
ğini bildirmiı olduğuna dair bir ıayia do
laşmaktadır. 

Londra, 1 O (A.A.) - Kabine bugün 
toplanarak dahili meselelerden baıka 

Fransız ve İngiliz bakanları araııında Ce
nevre toplantısından evvel bir istişare ya
pılması hakkında F ransanın yaptığı dave
ti de tetkik etmiştir. 

Sayfa 9 

lspan gol lıikılig.si 1 Ali Bellus'ün mezan 
Bluco • İbanez» den 

Nakkaş Garcia anlatmağa başladı: 
<ıİpizdim. Bütün Valence eyaletini do-

laşıyordum. Kiliselerdeki bozulmuı hey
kelleri, altın yaldızlan dökülmüıt mihrap -
lan düzeltmekteydim. 

İyi ve mühim bir sipariş yakalamıştım. 
Bellüs kilisesinin mihrabını tamir etmek .. 
Masrafın hepsini ihtiyar ve zengin bir ka
dın ödiyecek .. Yanıma iki kalfa aldım; ve 

koyulduk iıe .. 
Kilise papazı bizi misafir etti. Papaz ki· 

lisede hiç durmaz.. Namazı bitirince katı
nnı hazırlar ve civardaki bemşerilerini zi
yarete ııider.. Üstelik, korudaki kuglan it
laf etmek için de tüfeıj;ini omuzuna asar .. 

Papaz gidince iki k\lfayla beraber mih
rabı düzeltmeğe uğraşırdık. Burası on ye
dinci asırdan kalma bir yer .. Yaldızları par
latıyor ve bir yandan bulutların arasında 
başıboı dolaşan bir sürü meleklerin yanak
larını tetkik ediyoruz .. 

Kilise eski bir camiden çevrilmia.. Du
varlan bembeyaz. Yanlardaki mihrapla • 
rın altında arap sanatının inceliklerini top· 
lamış divanhaneler vardı .• Binanın içi arap 
µıimarisinden doğan bir serinlik ve ıes • 
sizlik içinde .. 

Çalışırken, açık kapıdan ııüneşli mey • 
danı ıörüyoruz. Uzaklarda birbirini ça • 
ğıran aesler.. Bazan, tavuklar kiliseye · giri
yorlar; ve mihrapların önünde kıntarak 
geziniyorlar .. Biz de mihrabın üstünü ken· 
dimize atelye yapmıştık zaten .. 

Yüzlerce yıldanberi tozu bile alınmamış 
olan bu ilahi alemin önündeyiz.. Mukad • 
des bakireler.. Bir sürü melaike.. Bütün 
bunlara tiyatrolarda öğren.c:liğim ıarkıları 
aöyliyerek hürmet vazifesini ifa ediyor -
dum. Aidayi bitirince, Fausttan bir ıarkıya 
başlıyordum. 

Bir gün öğleden sonra.. Canım çok sı· 
kılıyor.. Canımı büsbütün sıkan ıu oldu. 
Kasabadan bir kaç kadın gelmiıı .. Yanıma 
sokulup mütemadiyen beni, yaptığım işler 
hakkında sorguya çekiyorlar .. 

Ayni zamanda iyi çalıııp çalışmadığımı 
anlamak için boyuna süzüyorlar beni .• 

Hele birisi, İşgüzarlığını ve anlayışını is
bat etmek üzere merdivene tırmandı. Ve 
ta yanıma kadar sokuldu. 

* .ıKilisenin zemirii kırının kiremitle dö
şeli.. Orta yerde demir halkalı bir kapak 

vardı. 
Bir ıün merak ettim. Bu kapağın altında 

acaba ne bulunuyor} Kapağın üstüne eğil
dim. Bir demir parçasile kurcalamaia baıı
ladım. Etrafa toz ve topraktan baıka bir 
ıey saçılmadı .. Bu sırada Madam Paıenala 
girdi kapıdan .• 

Benim faaliyetimden memnun gibi .• Bü
tün ıeceyi kiliaede geçirdi.. Halinde bir 
merak. bir teceııııüs, beni aöyletmek iati • 
yordu. Dayanamadı nihayet. Kapaiın üs
tünde ne yaptığımı öğrenmek arzusunday
dı. Zira bu kapaiın altında ne bulunduğu
nu kasabada hiç kimse bilmiyordu .. 

Kaçamaklı cevap verince teceaaüaü büs
bütün arttı.. Ben de fıraat diyerek oununla 
bir alay edeyim dedim. 

Madam, her kiliseye ıeliıinde beni ka· 
paiın yarunda veya üıtünde buluyordu 
artık. Tamirat bitmişti. Mihrap eski par -
laklığile parlamakta.. Madam hala merak 
içinde .. 

- Rica ederim, aöyleyiniz .. Bu ınrı ben· 
den baıkası öğrenmiyecek .. 

Bu baı belası kocakarıyı atlatmak için 
ıöyle mukaddes bir hikaye uydurmak i.· 
tedim. Madama da bir çok defalar, kim • 
ıeye aöylememeai için, yeminler ettirdim. 
- Kapağı kaldınnca, dedim. Harikulade 

,eyleı ııördüm. Uzun bir merdiven.. Sonu 
olmayan bir merdiven .. Sonra dar bir deh· 
liz.. Bir lamba .. Yüzlerce yıldanberi yan -

Faik Bercmen 

ııaat saklamakla büyük bir kahtamanbi 
yaptığına kanaat getirerek nihayet uydur" 
duklarımı önce kocasına anlatmış. Kocaıd 

da ertesi gün meseleyi kahvedekilerine a" 
çınca herkes ııaşırmış kalmış .. 

Kaç yıldanberi, onlar kiliseye girsinlet 
de, bu uzun sakallı, Saranın kocası. Ma • 
caelin babası, büyük Ali Bellüsü bilmesin"' 
ler ve görmesinler.. Olur ıey değil.. Bi~ 
yabancının bunu onlara haber vermesi o• 
nurlarına gidiyordu. 

Her neyse.. Pazar günü.. Mutat üzerj 
papaz bemşerilerinin yanına yemeğe yol "' 
\anıyor .• Baııta Madam Pasenala ve koc~ai 
olduğu halde büyük bir kafile kiliseye doi• 
ru Herlemiıı ... Madamın kocası anahtarlag 
almak için zavallı kilisenin kapıcısını bas .. 
tonla dövmüş bile.. Böylece kimisinin e• 
linde demir bir çubuk, kimisinin manivelJ 
kimisinin İp, girmişler kiliseye .. 

Kapak iki asırdır yerinden kaldırılma 11 

mış.. En kuvvetli delikanlılar sarılmıııla~ 

iııe •.• Kazma .. Kürek .. Kapak bir türlü Y..1" 
rinden oynamıyor •. 

Kafile reisi Madam Pasenala delikan • 
lılan teşvikten geri kalmamakta. 

- Haydi gayret.. Haydi .. Magnôi mut• 
laka aşağıdadır demekteymiş. 

Bu sözlerden coşan kabadayılar dah• 
büyük bir kuvvetle vurmu§lar.. Bir aaa~ 

uğraşılıp bütün döşeme bozulmuıı ta ka • 
pak açılmamış .. 

Kilise yerinden oynam'ış.. Epey ziyan 
yapılmış .. Fakat oradakiler zararı düşün• 
memiııler .. 

Bir çukur açabilmişler nihayet... Şimdj 
herkesin gözü çukurun dibinde.. içlerin "' 
den en cesaretlisi seçilerek çukura indirl\ıı 

miş.. Onu bir iple bnğlamııılar.. iniş uzun 
olmamış. Cesaretlinin başı kilise zeminin( 
den kaybolmadan, ayakları çukurun dibi• 
ne ulaşmış ... 

Yukarıdakiler hep birden soruyorlar: 
- Ne var, neler görüyorsun). Çabuk 

söyle .. 
Bir şey gördüğü yok .• Ayaklan eski pı..o1 

çavralara, çöplere çarpıyormuş o kadar.1 

Üstelik pis bir koku.. Hepsi bu .. 
- Ara bakalım yahu .. 
Nerde.. Adamcağızın eline çöpten bat1 

ka bir §ey geçmiyor .. Beceriksizliğine hüli• 
mederek onu çekmişler.. Bu seferkiler df 
ayni neticeyle karıııla!!Jnca kafile çarnaçar 
bu işten vaz geçmeğe mecbur kalmış. 

Kilisenin kapısında herkes, çoluk çocui 
onlarla alay etmiııler.. Madam Pasenalay.1 
takılanlar da eksik olmamış. 

- E madam, Ali Bellüs ne alemde, iyj 
mi?. 

- Oğlu Macae] ne yapıyor) 
lıin en kötü tarafı papazın geliıi ol • 

muş. Kilisenin harabiliğini görünce hid • 
detten mosmor kesilmiı.. «Hepinizi aforn~ 
edeceğim 1 diye bağırmış.» 

Onu teskin için (ihracı meyit) müte • 
ıebbisleri zararı ödiyeceklerini bildirmiı • 
ler. 

Nakkaş Garciayi dinliyenlerden biri so11o 
du: 

- Siz bir daha oraya gitmediniz mi} 
- Gittim .. Fakat gizli olarak .• Bir ka~ 

kere, müte,ebbiıılerden bazılarına rastla • 
dım.. Benimle konuturken kendilerini te
mize çıkarmağa uiraşırlar. Biz girmediJi.: 
dıpradan öbürlerinin aptalLğile ve bat4 
itikatlarile alay ettik derlerdi .. Beni ye • 
meie davet ettikleri olurdu bile ... 

Fakat ben onların ruhunu iyice oku c 

muı olduğum İçin, beni ne ıekilde karşıb
yac .. klarını tahmin eder ve hiç bir zam~ 
davetlerine gitmezdim tabii... ' 

ltalyan ordulan Avus
turyaya girerlerse.-

< Batlarafı 1 İDcİ Nyfada) 

Fakat çok geçmeden Avusturya teli• 
im üzerine kocaman, upuzun bir adam 
yatmakta .. Sakalı göbeğinde, gözleri ka- likesi baş gösterecektir. Çünkü Nazi • 

makta olan bir lamba.. Bir mermer yata-

palı. Yam ba,ında dehıetli bir kılıç var .. lik Avusturyada yayılıyor. Avusturya 
Batında büyük bir aarık.. Sarığın üatünde ıosyalistleri meyus oldukları için Nazi 
de bir hilal. oluyor ve Hayimvehrlerin de bunlara 

- Bu bir magribi olmalı, diye mırıl • iltihakı bekleniyor. Avusturya Nazile .. 
dandı. ri Şuşnigi yıkmağa muvaffak olurlarsa 

- Evet bir magribi .. Duruou korkunç .. yeni hükumet Almanyaya daha çok: 
Altın gibi pırıldayan cübbeııi, gözleri ka- dost olacak ve Musolini Almanları 
maıtınyor. Ayaklarının ucunda bir kitabe J Brennenr geçidinde görmek rüyasının 
var .. (Bu ıifreyi papaz bile okuyamaz am· tahakkuku ile karşılapacak, Musoliı:i 
ma; biz nakkaılar her ıeyi bildiğimiz için b • t k d k ( · · A u vazıye artısın a as er erını vus-
okuyabildim ben onu .. ) Kitabede fU ya- k .. .. .. ) H 

1 d B d Al
. B 

11
•• turyaya arşı yuruturse ya nız eı 

zı ıy ı: u mezar a ı e us yatıyor.. . . . 
Kansı Sara ve oğlu Macael onun hatırası- Hitler ile değıl, ışımaldekı hudı" }arının 
na bu taşı diktiler.>) işgaline tahammül edemiyecek olan 

O gün Valenceden hareket ettim. Ay- Yugoslavlarla da karşılaşacaktır. 
rılışımdan bir ay sonra olanı biteni öğ • İtalyanlarla Yugoslavların f' '""l~I hiç 
rendim: de iyi değildir. En ufk bahan" bu iki 

Madam Basenala söylediiim sırrı bir kaç tarafı mücadeleye sevkedebi'ir.» 
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1 ___ s_po_r_=1 
Yugoslavya Boks 

11 ao. Poata • nın tefrik• .. ı 108 Y•un A. it. • ı · 
Cemil gözlerini kapadı; bir kumanda şampıyonu ge ıyor 

sesi işitildi : - Manga silah başına 1 Cumartesi Boksör Melih ile 
maç var 

Beyoğlundaki Facianın 
dün meydana çıkan 

hazin ve korkunç tafsilib 
- Diyelim, cümle aünahlanmıza.. I yana doğru açılmıftı. Tekrar çavUfA 

Hki tevkile.. bir dahi.. Eatajfürullah.. dönerek, bir iprot yapmlfb. 
t.tağfürullah r... , ÇaVllf, cebinden uzun bU- patiska 

Cemil, derhal ( eau vaziyeu) ne parçuı çıkamııt. Cemile yakJatmıttı. 
geçmiş.. kurşuna dizilmeye giden bir O zaman Cemil, dimdik keeilmft ı kat
mahkum gibi değil.. bölütünün hare- lanru çatmlf.. Belki de hayabnda ilk 
ti için emir almağa gelen vazife perver defa olarak bu kadar tahakkümle sür
lair bölük kumandanı gibi, merkez ku- leyen bir 1e1leı 
lRandanına kaııı sert bir temenna et .. - Çavuf f.. Emrediyorum. Geri.,.. 
Dıif.. ceuur ve pervasız bir eesle: Diye bağırmlJh. 

- Emrinize hazırım, kumandan V • eonra, eeeinl biraz daha munie-
bey. lcttirerek yüzbqıya dönmiltı. 

Demişti. --Gözlerimi ve kollarımı batlat-
Merkez kumandanının bir ipreti mam; yüzbaşım. Mangaya emir verl

iizerine, oradaki yü7'.hafılardan birinin niz. Hazıram. 
titriyen eli, Cemilin koluna airmifti. Demif.. Derhal (Hazarol) vaziyeti 
Ve Cemilin dimdik vücudunu, kapıya alarak gözlerini kapamıfb. 
doğru sevketmişti. Birdenbire bir kumanda leei ititil· 

Kapıda; martinlerinin ucuna, ağar mit; ve diğer kumandalar, o 1e1i takip 
ve enli kaeaturalar takılmıf olan dört etmişti. 
neferle, yük8ek fesi arkasına dojnı - Manga r.. silah bafına ... 
kıvrılmış, · iri vücutlu earıtın bir çavuf Uzaktan, bir ayak gürültUı(l leltll • 
beklemekte idi. mişti : 

Ölüm mangasının hazar oldujunu - Manga r.. Silah al r. 
'1aber veren genç mülazım, öne geç - Bir silah şakırtısı akaetmiftl. 
mişti. Silahlılar, Cemil ile onun koluna -Manaal .. Hazır oll. Sillh daaav-
girmiş olan yüzbaşının etrafını ihata ran 1. Sillh doooldur istikamet, kartı .. Bokaör Melih 
etm•l~rdi. daki adam, nif88811 ali.. . . .. 

Kışlanın dar koridorlarında haaıl o- - A... Senelerdenben şampıyonlugunu 
lan ayak aürltüleri, kötelerde hazin •· Çılgın gibi kopn bir adamıa, boiu- muhafaza eden .?okaörümüz Melih ile 
kiılerle titremitti. Önde giden genç lan seıi, bu kumanda ıesini bir anda maç yapmak uzer~ Yugl oslavyanın 
mülizım, tam nizamiye kapısına yak- boğuvermişti: yarı orta boks f&lllpıy~n~ van Ko~s-
1--tıg~ ı zaman keskin bir .e. yu"kHI .. _ D r At t • r tey cuma sabahı tehrımıze gelecektır. """' • urun .. ef e meyın .. B bok .. y la 1. . 
mitti. Kapı çavuşu: V ..l- bi t . .. l . t u sor ugoı vyanın o ımpıyat-e o anua, r op eeeı 8UI' emıtt ... 1 d ... .. 'd'd' 

- Haaaaa .. dur!.. Cemil, gözlerini açm1f; etrafında ar a y~~ane ~m~ ı ~r. . 
Emrini vermiııti. . k k I bakın b N f Boksor Mehh ıle ılk maçını Hazıra-

T ,, aYl\atan as er ere ıt • e es 13 .. .. . .. .. 
Cemilin bütün vücudu titremıt: nefese gelen bir mülazim; &vazı çıktı- nın uncu .cumarteaı gunu saat 

her tarafı buz kesilmitti. Sanki kalbi- ğı kadar: 20,30 d~ Taksım sahasında yapacak -
nin bir anda eriyip aktıg"ını hiuetmi... -Y h" . ti Y tır. Mehh bu maçta muvaffak olursa 

~ BfUın urnye .. ..ın, meş- I' · 1 · · ak ed k · 
ti. Daha dün kılıcını fakırdata ,.kırda- t' ot r o ımpıyat ara ıştır ece tır. 
ta nöbetça'lerin önünden --""rken bu ru Diı~ "bax.. ... Kı}'Vletli boksörümüz Melihe mu-

.-.- ' ye •• mııT••• ff k J d'l • 
emir kendisi için de verilmif bu silah C ·1 b' .. ö d"" .. i1 va a ıyet er 1 eraz. .. .. emı , ır ruya i r ugun eanmıf • B d G l 
lar, kendisini selamlamak için yükeel- • ~ ?1açtan. maa a a atasaryh 
mifti. Fakat bugün .. şimdi... ta .. Manganın başındaki genç müllzim, Fahra ıle. Hmsto, Levent (Galataea-

Cemilin fUUru, bir an .. tek bir an tekrar kumandalara batlamıtb: ra!), Alı Mehmet (Galatasaray) ve 
:..ı- ihtilll etmitti Eli birdenbire yük- M ı S'lAh · alt Rah t Cıhat çarpışacaklardır. 
.,,-a• • • - an&a .. ı a ı gerı .. a p I k k . 
Mimi, .. hafı, sağ tarafındaki nöbetçi- durl.. o onya Bas etbol ta ımı gehyor 

Baıtarafı 1 inci aayfada) 
izzetle Fatma uzun zamandanberi Be

,ıktaıta Nalband eokaimda 7 numaralı e
vin üst katında bir odada oturmaktadırlar. 
Komıularmın anlattıklanna söre Fatma 
aile ahlakına ve namusuna hürmetkar, eli 
yüzü kapalı, o mahalleye seldi seleli fena 
bir hal'eketi görlilmemif, hattl kocuuun 
bile - cinayet gecesine kadar - ıüpbe
sini uyandıracak bir harekette bulunma
mııtar. Bu mahalle komtulan içinde F at-
ma için: 

- Anamdan tüphe etmek aklıma gelir
di de F atmadan fÜphelenmezclim diyenler 
vardır. 

Yedi yıllık evlilik hayabnda ne Fatma 
izzete, ne de izzet F atmaya birbirlerini in· 

ı citebilecek tek kelime bile .öylememitler
dir. 

Yunua 
Yunus da tramvay ıirketi otobüs to

förlerindendir. izzetin çok aamimi arkada
ııdır. Şebin karahiaarlıdır. İzzet ehine, bo
yuna tam erkek gözlü, genç irisi bir deli• 
kanladır. Yunuı ise bir ayajı topal, kısa 

boylu, çirkin bir adamdır. 
izzetle Yunus arasında üı fıkı bir 

dostluk vardır. Biraz müerifçe olan Yunu
sun ara 11ra para11 bitmekte, yardım san· 
dığandan da muavenet söremiyecek bir 
hale gelmekte, o zaman izzet kendi para· 
ıını alarak Yunusa yardun etmektedir. 
Yunus, İzzetin evine bir kanlet aibi davet 
edilmekte, beraber yemek yenilmekte ve 
İzzet bu samimi arkadaıına büyük bir say
gı göstermektedir. 

Yunus bekardır. Bunun içia izzetle ka
r111 Yunusa mukabil ziyaretler yapmamak· 
ta, hatta nerede oturduğunu da bilmemek
tedirler. 

Mütterek İçki Alemleri 
İzzetin kanm F atmadan bir doğumda 

iki çocuğu olmuf, çocuklanna karp pek 
büyük bir sevgi hissetmesine rainıen bu i· 
kizler yaıamamıılılr, ölmiltler, lzzzt de 
bundan teeuüre kapılm11 ve it.adini içkiye 
vermiıtir. Maamafih her aktam değil, fır· 

sat buldukça içmektedir. 
Cinayetten bir gece evvel da Yunuı iz

zeti davet etmiı, beraberce iQki içmiıler, 

dereden. tepeden konupnutlar, dertle,
miıler ve sonra da her biri kendi evlerine 
dönmüılerdir. 

Fatma Evde Yalı J.e çevrilm~ .• sırtında tafıdıiı tcrefli (Arba nr) Cenevrede yapılan Avrupa basket-
Gniformadan mağrur olan eeki müll· bol şampiyonluğunu kazanan Polonya Vak'a geceıi izzet itini bitirince muta-

zım Cemil gibi: keskin bir hareketle o Tunceli mahkemesinin ilk takamı iki müsabaka yapmak üzere dı vechile evine dönmü1. fakat urwnı ev-
nöbetçinin ıelimını alarak vakur a • ı·dam karan tehrimize gelecektir. Poloflyablar ilk de bulamamııtır. Ayni evde oturan diier 
clımlarla kapıdan geçmişti. maçı lıtanbul ile ikinci maçı da Türki- kiracılar İzzete: 

Kıtla meydanına aünctin ilk ıtık (Battarafı 1 ind ea,fada) ye milli takımiyle yapacaktır. Müea • - Fatma Oskü<lara annesinin evine 
lar im Bir aralık, Nazmi, karıeı Saniyenin 0.- gitti, bu gece orada kalacalrmı• demitler-

1 aerpi itti. Silahıız efrat, kıtlanm mania seviıtiiini haber alllllf, onu terket- bakalar 28,25 Haziran da Beyoğlu dir. izzet de bütün bir secqi nde yapa· 
duvarlan dibine dizilmifti. mek için çarelere bat vurmut. fakat. bu Halkevi salonunda yapılacaktır. yalnız seçirmektense Oeküdara gitmeli 

Cemil, taliın meydanında bölüğünü arada Omıanm: Admira galip ve bu vesile ile kaynanamm da ziyaret et-
arayan bir kumandan gibi, etrafına - Sen kanm terkedersen. seni öldürü· Karakovi, 10 (A.A.) - Viyana meii muHfık bulmuft Betı"ktat iekeleein-
göz gezdimıitti. Bu ıırada. kıtlanın rüm, tehdidiyle kalfllafDUfbr. tampiyonu Admira, Polonyaya futbol- den vapura atlayarak Üekildara seçmif, 
avlu kapısından giren iki zabit, kOf& Nazmi köyde yalnız olduiu için. vazi. d A 1 · t' fakat kaynanasuıın evine Iİuili zaman 

• • w • a ıt: - yenmıf ır. 
kota mzamıye kapısına dogru ılerle - yeti kimseye anlatamamıı ve muvakkat bir Kamplara Alınacak Futbolculann Fatmanın ol'llya gitmediiini öirenmiıtir. 
mifler .. hatta, kapının önünde duran zaman için Ellzize aitmeie. sonra da kCS:r· l.imleri Buna İzzetin canı mkdlDJlbr. Fakat ye· 
dalgan bir nefere çarparak zavallıya IU't deki emllkini aatarak Elbiza yerlepneie Futbol Federasyonundan: di senelik karımndan yine fllpbelenmemit-
ünü yere devirmitlerdi. karar vermiıtir. Kocuının bu karanm ha· 1 _ Olimpiyat kampına alınacak fut- ancak kendisine haber vermed• ve izin 

ber alan Lan .. "'--ani bu m-•Jeden ha• b 1 1 1 "'d lıd imadan °ece yatıa-• Dl:•afirl::. Bunlardan birinin çehreıi, Cemil'e aı; .., VRD - o cu ann isim eri &f&IP a yazı ır: • ... ... .._o 
berdar etmiıtir K 1 ı Cih ( A-L ) cı_ı (1 cridiıine çok canı .. 1ı:.1m .... ır. Bu 

yabancı gelmemitti. Fakat; artık ya.. · a eci er: at ,_.ara • ~• s- • -----
banca olsun, olmasın .. Cemil için e • . Omıabn'. Nkazmin~ daideceiih:r~~~eld~- tanbul), Cahit (lzmir). can sıkıntısı ile de Yunusu bulup 

mıt. onu ar aç yenn en yara J'IUll& sen· · H F L hem bir iki kadeh atmayı, luım de dertlea. 
hemmiyeti haiz değildi. O artak fU an- . . . Müdafiler: Y apr. üanü. aru., Lutfi • 

)'~ ~vırmiftir. ~~ ~nra Osman, Naz· {x). {lstanbul). meyi, karısına nual bir ceza tertip etmek 
da, bütün dünya ile .. bütün ineanlarla.. nurun kannnı eevdiii IÇ10. onu ortadan M .1 Se ih (A k ) Ce t muvafık olacaiına sormaya brarlaıtarmıı-
b .. " d ahba 'l'l le uavnı er: m n ara . va, 

utun eş, oıt, p, ve eevgı ı er .. ~ldırmak üzere kardeıi Ha.an ve ayni İbrahim, M. Retat. Faruk. (İıtanbul) Hak- tar. 
hatta, kim bilir kendisi için timdi naeıl koyden Halloyu kandırmıtbr. L Ad'l (I . ) Yanman Od.. 
'---1 1 d L k 1 O. H H il el aı;I, 1 

' zmır · F İ IUUl ı göz yaf an ö-.en eev i i anacığı man, uan ve a o, eYV ce ka- M"h . 1 y ( A -k ) N d t. akat itin sarihi zzet Y-...... oturdu· u acım er: atar nn ara , ec e 
ile bile, alakasına kesmişti. Bir kaç 18• rarlaıtardıldarı vechile, Nazmi evde uyur· Niyazi, Ruilı (x), Hakkı, Şeref, Fikret, ğu yeri bilmemekte, aadece Tepebap civa-
niye sonra, bir mum naııl bir nefesle iten kanıana itaret vermitler, o da kapıya I . rında oturduğu .hakkında edik bir bilaiye 

... Onl d N .. -ıdü .. I Rebii, (lstanbul), Said. Fuat. ( zmır). h' b ,_ k d B . . T b eönerse; o da, tüfeklerin ucundan bo- açmı,, .. r. ar a. azmaya o nnut er- sa ıp u'*nma ta ır. unun IÇlll epe a· 
d. B h .. d. N . . k d .. L 2 - lstanbuldan seçilen futbolcuların "t . d Şeb' L--L'-- hl .... 1acak kuvvetli bir kurfun ea"-agı" ar. u a ıseye azmanın anm a 1ttıraıı; tına sı m11o ora a ın ~r ann 0 • 

fGl& a 11 t . k ah l . . L k bugünden itibaren yannki cuma günü öi- turdugu" kahveyı' bulmn•~ y ...... _,_ nerede 
al d .. ·· 'd k • e mlf, oca11nın m rem yer ennı matara • . ..,.. --· 

tın a eonup gı ece tı. b' 1 .. 1 . d . . leye kadar Federasyon Merkezane muraca- d ... h 1 d ar an evve o memne yar ım etmiftır. otur ugunu emıeri erin en eormuf. 
Gözlerini tekrar etrafına dolattır- Katiller bundan sonra. Nazminin kol atla vaziyetlerini kaydettirmeleri rica olu- - Cemal Bey apartımanmda 2 numa-

mlfJb ... ilerde, kıtlanın duvan karşısın- ve bacaklaram keserek onu bir çuvala koy· ,nur.-------- rada oturuyor cevabını alınca apartımana 
da bir manga asker, silah çatmıfh. Ön- muılar, Fırat nehrine atmıılardır. , {s) Feca-u1onc:a YUİyetleri tetkik gitmiftir. 
de giden genç•zabit, sür'atli adımlarla Vak'adan iki gün sonra, Nazminin ka· edilmektedir. Apartımanın 2 numar .. oda oda kira
bu mangaya yaklaşmıştı. Bunu görür rııı, Saniye, Nahiye müdürüne aiderek. ko- --==;;ıo::=-==--==-----=-====---..- ya verilmektedir. Bu odalarm birisinde 
a(;rmez, Cemilin gözleri dumanlBf- casının hayat ve memata hakkında malQ- iır ceza mahkemesine verilmiılerdir. Tun- Ki.zım adlı birisi, diierinde Hatice adlı bir 
mıfh. mat iatemittir. celi ağar ceza mahkemeli de, iki karde,le- kadın, üçüncüsünde de Yunu oturmakta-

Kolunda giden zabit, İ>Clfmı arka- Nahiye müdürü. Saniyenin sözlerinden ri idama mahkum etmiıtir. dar. 

ralıktar. F alı:at odada elektrik yanmakta• 
dır. izzetin bulunduiu yer karulaktu, İz· 
zet kapının aralıiından karyolada yatan 
ve tek kolunun üstünde yUluelenk kapıya 
bakmağa ç.alapn çml çıplak bir kadm ha
yali seçmiı ve bu kadının hayalinde karı
sının çizgilerini sörür gibi olmafbn. 

Ba Ne Hal Y-, H.,........ -1 
Yunus biraz titrek, biraz eadlfeli bir 

sesle: 
- O İzzet sen misin) ~ Der· 

ken İzzet de: 
- Bu ne hal Yunu., mqallala lıonrda

lık mı, kim bu diye ıormut •• od.,. doi· 
ru bir iki adam yürümüftilr. 

Yunus bu bir iki adıma lmtia odaya 
giriıi ,eklinde telakki ederek oaa söiüa
lemek, 

- Vazgeç canun, arkada.- odamda 
otururuz, içeride misafir var db'enk İzze
tin odaya girmesine mani olmak lltemif, 
fakat kapıdan aynlır aynlmu bpe kendi 
kendine ardına kadar açalDlJI n .... o Z9 

man İzzet karyolada çırçıplak ptaa kacD 
nın kendi kanaı olduğunu ve lıa bdmıa 

Yunusun: 
- Aman.. izzeti deyİfbÜ i1itmek ar

tünme, saklanma te,ebbüelednde t..landu
ğunu farketmiıtir. 

Ne, Benim Kanın - a.? 
Ve iıte o zaman çılgına d&un... bir 

hamlede tabancasını çakanp Y..- ka
fasına patlatma§ ve kendini ocladew l;eri 
atmııtar. 

Fatma neye uiradığım bdem-le. •a· 
dan doima bir halde kendini ~ 
altına atmıt. fakat İzzet onu ı.c.klarmdan 
dıtarı çekmi1o karnına ilç el bqım W· 
rak öldürmüıtilr. Fatma tek llbda 8Ö)'· 

leyememiıtir, yalnız bir kenı 
- Ayyy... diye bağırmlfbr. 
Yunusa gelince alnına kurwa- ,_ ye

mez kendini apartamanının sokak •••na 
doğru atmıt. fakat kapının iniillde ,&zü 
koyun yere serilip kalmaıtır. 

Lütfen Polis Ç.P.J 
İzzet kan91Dln ayaklan altmda caDllZ 

kavrıldıiına görünce karyolanua bnaıma 

oturmut. tabancumı sai tarafma INıak· 
mıı, bir sigara yakmıt. apartunaada korku 
ve telaı içinde- kotutanlara ınl•--ı 

- Lütfen bir polis ç.aiuuuz d-iftir, 
Zaten tabanca sesi ilzerbae ....._ İm• 

dat. imd.t diye bainpnap ,,. ... •• için 
hemen polis gelmif. izzeti abp bnlkola 
sötürmüt. henüz ölmemif olan v- da 
hastaneye nakledilmittir. Oda .. mlddei 
umuminin selmeeine intizarea ....... sibl 
muhafaza altına ahnmıttır. 

YanueÇokAP 
Nöbetçi müddeiumumi munW ftk'a 

yerine dün eabah aitmittir •• oda apldıiı 
zaman bütün facia henüz itleDIDİI slll bG· 
tün Wriyle meydanda bulun ........ 

Hatta çıplak kadının süna"- "9teren 
delillerin de kaybolmadaiı slrA ltt'flr. 

İzzet zabıtaya verdi.ii ilk ifadede Wi
seyi tıpkı anlatbiumz tekilde .. h ..... 

ve bu sözler o ifade nrumda ,.....ıa hu
lunan ve kendieine tevkiJbanecle ratmaa 
için yatak sönderen ark.adap .. _ ...... 
mittir. 

Yunusun nlıht vaziyeti eok aiınhr.• 
Doktorlar kendiaiyle sörli11Dek ....,_.ere 
müsaade etmemitlerdir. Her IMt llmesi 
beklenmektedir. 

' Beykozlu Hakkı eroinle 
zehirlenmİf 

Ba,tarafı 1 inci .. Tfada) 
Eve gelince parmajını boPzın• 

ıokarak kusmuf ve eroini Ç1bnnı, • 
tır. Bu sayede de zehirlenmektm kur. 
tulmuftur. ikinci defa zelürleadiii aün 
Hakka gene poliıler tarafında yaka • 
lanmıf ve gene eroin yutmuftur. Fa
kat bu eefer eve avdetinde eroini mi
desinden çakannıya mUftffak olama. 
mıftır. 

Bunun üzerine kendi de öleceiinden 
fÜphelenere1' arkadaıflanna (aıtlk ben 
öleceğim) diye tuhaf tuhaf teYJer IÖy· 

dan gelen çavuşa çevirmif: ıüphelendiii için, onu akı bir iaticvaptan Nazminin kar111 da 1 S seneye mahk6m 
geçirmif, hakikati meydana çıkarmııtır. edilmipe de, beı senesi tenzil edilmiıtir. 

- Gözlerini bağlıyacak bez yamn· 

Çıplak Kadm HQal 
İzzet iki numaralı apartımanın kapısı- lemittir. Filhakika akşam üzeri üzeri-

nı çalınca kapıyı kiracılardan Khım aç- ne fenalık gelmif ve hemen en yakın 
mıı. İzzet de: eczaneye müracaat edilmİftir. Kendi-

Bunun üzerine Osman, Hallo ve Huan ya- Hello da, iki kardeılere yardım ettiği için 
da mı}" kalanmıılar, Elaziz aiır ceza mahkemesine on beı sene hapse mahkum edilmiıtir. 

Diye mirildanmıştı. verilmiılerdir. iki sene devam eden muha- Tuncelinde Vali idam kararlarını tasdik 
Artık duvarın dibine yaklaşmıtlar- kemeden sonra, Elaziz aiır ceza mabke

dı. Orada, yere çakılmıt; yüksekçe bir meei,, Nazminin kanııyla beraber hepıine 
kazık ve o kazığın dibinde de bir kan- idam ceza11 vermiştir. 
pi ip vardı. Fakat. temyiz bu karan bozduiu için, 

Yüzbatı, Cemilin kolundan çıklJUI bunlar, o arada tetekkül edea Tunceli •· 

ve tecile salahiyettar olduğu için bu sala· 
hiyetini istimal etmit. karar tasdik ve der• 
hal infaz edilmittir. O.ma. atağa meydan
da, H ... n jandarma kumandanlaiı önün
de idam edilmitlerdir. 

- Yunus burada mı diye 10rmuı ve i· sine ne olduğu hakkında eonalan ıu
çeri girmiıtir. Bulunduğu yer Yunusun 0 • allere hiç bir cevap vemıemif. eade, 
dasınm tam kapımnın karp81ciır, K&zam: «zehirlendim» demiftir. Derdini etraf

- Yunus, seni arıyorlar diye seslenince bca anlatmadığı için bir çare buluna • 
Yunuı çırçıplak vücudunu bir entari ile m8nllf ve Hakkı eroinle zebiı1enerek 
örtmeye çalıtarak kap171 llÇIDlflU, kapı a• ölmüttür. 



NEDEN ' BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

100.000 FUIK IAlAllYOR 

Methur bir sinemacı; 
Bugün Holivud'da 
Yalnız klislk güzellik 

kifayet etmiyor. · 
diyor ve ilQve edıyor: •Zamanımızda 

Binema stndyolarında kH\sik gilzellik 
gUnde 8 dolar ,.e zekA 100 dolar kıy
nıettedir. Güzel yOzler ise, zekıldan 
\'e gençleşmiş bir tenden daha fazla, 
ıooo dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv
\'etıi projektörleri altında çalışırken, 
Onların yüzlerini çabuk soldurarak 
seru~ tiren ve buruşturan bu projek
lörlerdlr. Bir çok yıldı'llar, yüzlerini 
dUzeibnek ve gtızelleştiı'mek için gO
ıeıuk mllesseselerinde bütün servetle
l'ini feda ediyorlardı. Fakat, bugün .. 
l:ler yıldiz, kendi kendine tevessoı ede
ceği basit bi tedbir sayesinde ciltleri....._ 

nin taravetini vıkaye edebilirler. Vi
yana üniversitesi profesörll doktor 
Stesj tarttfından keşif ve genç hay
vanlardan istihsal edilen cıldi besleyi
ci ve gençleştirici Biocel cevheri şim
di ııembe rengindeki Tokalon kremin
de mevcuttur. Gece yatınazdan evvel 
kuJlanıldıkta, siz uyurken cildinizi 

besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 
ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç 
leşmeğe muvarrak olabilir. GllndOzle
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka
lon kremi kullanıldıkta blltnn siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa
tır ve cildi beyazlatıp gençleştirir . 

Sahş İlanı 

lst. Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Vakıf Paralar İdaresine birinci derecede ipotekli olup tamamına 

Jeıninli üç ehli vukuf tarafından (840) sekiz yüz kırk Lira kıymet 
t.kdir olunan Rumelihisannda Arpa emini mahallesinde Kilise soka
~da 15 No. b bir tarafı Mustafa Şükrü hanesi bir ta afı Dirohi hanesi 
Lir tarafı Mehmet ağa hanesi ve bir tarafı tarikiim ile mahdut zemin 
ltabnda zemini kırmızı döşeli taşlık, iki oda - {bir odanın. alh sarnıç) 
.. bir helayı birinci kabnda: Bir sofa, üç oda, sandık odası ve he 
1'yı ve elektrik tesisatını muhtevi ve 137,SO ır.etro murabbaı arsanın 
38,50 metro mnrabbaında mebna bir ahşap evin tamamı 
lçık artbrmaya konmuş olup şartnamesınin 2/7 /936 tarihin
den itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği 
ribi 14171936 tarihine milsadif Sah günü aaat 14 ten 16 ya 
lcadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma be
bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
en son artbranın taahüdü baki kalmak üzere 29/7 /936 tarihine mü
ladif Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak 
olan ikinci arttırmasında gayrımenkul gene muhammen kıymetinin 
% 76 ini bulduğu takdirde en son arthrana ihale edilecek ve bul
bıad,ğı takdirde 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan satı~ geri 
b~rakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetini yüzde yedi buçuğu 
llısbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın teminat mektubunu hfimil 
bulunmaları lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi, taviz be
deli .ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden 
ttnzıl olunacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun (126) ncı 
~addesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gaynmenkul üzerinde 
1~otekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahipleri
~n bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri, aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça aahf 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alikadaranın işbu 
lhaddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha faza ma
lCıınat almak isteyenlerin 4 

4
3;.. dosya numarasile müracaaUan ilin 

olunur. 
~~~ ~~~~~~~~~~~~----

Arsalarını ifraz edecek Emlak 
Sahiplerine Mühim ilan 

lsr ANBUL BELEDiYESİNDEN : 
Yapı ve yolJar kanunu hüküm1erine göre müstakbel ıehir planları 

~:Pıldık~an •.onra bü_t~n ifrazların b~lediyeni~ tasdikin~e~ geçirilme
ik 11 tescı~ edıl~~meıı ıcap .e~~ektedır. Bu. pla~l~r tehrımızde henüz 
l !bal edılmedıgınden bu gıbı ıfrazlar ıahıplerının arzularına göre be· 
ediyeye taıdik ettirilmehn tapuca yapılmaktadır. Her mille ıahibi ar-

~•ıııı arzusuna göre ifraz etmekte ıerbest ise de müfrez parçalar üze. 
~•ilde yapılacak intaat kanuna göre bir çok kuyud ve ıuruta tabi oldu· 
tlandan bu gibi müfrez arsaların ekıeriıinde belediyece inıaata mü· 
:ilde imkanı bulunamamakta ve bu itibarla bu anaları alanlar ve sa-
~lllr pek çok zarar ve ziyanlarla karııla§maktadır. İfrazdan ıonra 

:iifrez parçalar . üzerinde inşaat yaptırmak ve o suretle bunları ıat
ln ~k arzusunda olan millt ıahiplerinin gerek kendilerinin ve gerek 
in ll§terilerinin bilahare kendilerine raci olacak zararlarına meydan ver· 

1 enıek üzere arsalarının ne suretle ifrazı muvafık olacağına dair be
ed· 

lı ~Yeye muracaat etmeleri ve belediyece kanun ve nizamlara ve yerin 
lallıuaiyet ve ihtiyaçlarına uygun olarak gösterilecek !ekillere göre arsa
~ rı~ın ifrazını tapuda tescil ettirmeleri elzem bulunacağı ve beledi
"cllın ·· 1 \'e . muta eası alınmadan yapılacak ifraz parçaları üzerinde kanun 
lindnıı:amlara uymaması dolayııiyle intaata müsaade edilmemesi ha
ta...,_ e helediyenin hiç bir suretle mesuliyet kabul etmiyeceği ilin olu-

• (B) <3227) 

SON "POST Ji.. 

B&DYO 

' Bu Akşamki Program 
fSTANBUL 

18: Dans musikisi (plak). 19: Haber· 
ler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Sıhhi 
konferanı, 20,30: Stüdyo orkestraları, 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den •onra Anadolu ajan11nın 

gazetelere mahsus havadis ıerviai verile

cektir. 
ANKARA 

J 2,30: Plak yayımı ve ajana haberleri, 
t 9, 30: Yara tedavisi hakkında konupna, 
19, 5 O: Karı§ık müzik, 2 O, 30: Ajana ha -
berleri. 20,40: Danı musikisi. 

BOKREŞ 
18: Plak, 19, l 5: Plak, 20: Konferanı, 

20,20: Oda musikisi, 20,55: Şarkılar, 
21,15: Senfonik konaer (1875 M.), 21,15 
(364 M.): Dans, 22,45: Mandolin orkes
trası, 23.20: Plak. 

BUDAPEŞTE 

20,30: Piyano musikisi, 21: Piyes, 
22,50: Haberler, 23, l 5: Salon musikisi. 
ve caz, 23,50: Uçuı netTiyatı (plak), 
24,25: Çingene musikisi. 

PRAG 
18, 3 5: Çeykoavkinin «Aşkın hasret ve 

neşesi» adlı eseri (almanca), 20,05: Po -
püler konser, 2 l : «Dokuzuncu» adlı üç 
perdelik piyes, 23,30: Şrammel musikisi. 

ViYANA 
20, 1 O: Banyo ve kür Yerlerine dair söz

ler, 20,25: Operadan nakil: Verdin.in «Ü· 

THELL01ı operası, 24.20: Dana muaı -
kisi. 

12 Haziran Cuma 
İSTANBUL 

18: Oda musikisi {plak), 19: Haberler, 
19, 15: Muhtelif plaklar veya retranamis -
yon, 20: Halk musikisi, 20,30: Stüdyo or
kestraları, 2 I, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile-

Sahş ilanı 
• • 
Ist. Dördüncü icra Memurluğundan: 
Vakıf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup tamamın~ 

yeminli üç ehli vukuf tarafından (26,251) yirmi altı bin iki yüz elli 
bir lira kıymet takdir olunan Beyoğlunda Firuzağa mahallesinde Be-

yoğlu caddesinde 119, 8/1 No. lu ,Panayoti apartımanı ve Allah ver 

di oğulları haneleri ve İtalyalı Manuel hanesi ve Hoca zade sokağında, 
Sıra serviler caddeıile mahdut ve bahçeden geniı mermer merdi-ven· 
le kapıya çıkılır, kapının önü mermer sahanlıklı, üst kattaki balkonu 
dört mermer kulonla sahanlığa istinad eden ve zemin katı: Yukarıda' 
zemini parke, tavanı ve duvarları karton piyer büyük iki oda, zemini 
mozayik duvarı F ayanı banyo mahalli, mermer aralık üzerine bir kiler; 
bir hali, bir F ayanı muıluk teknesini, bodrum katı: Zemini Karoıiman 
bir tatlık, bir koridor üzerine cidarı f ayanı alafranga ocaklı bir mutfak; 
zemini kırmız ıçini oda, üç söz harap oda, kazanı ıökülmemi§ kalori~ 
fer ocak mahalli, üç kömürlük, ayrıca ıerviı merdiveni, bir hala ve bir 

merdiven altı, birinci katı: Merdiven baıı, bir salon, iki oda, :ıemini 
mermer tırabzon korkuluklu cephede iki balkon, zemini parke tava~ 
ve duvarı karton piyer ve yağlı boya ve kıımen yaldızlı ıalon, bir alafra~ 
ga halayı, ikinci katı: Bir aofa üzerine bir aalon, bir kiler, biri küçük 
üç oda, zemini ve cidarı emayye banyo mahalli, • bu katta tavan kenar~ 

ları karton piyerdir • diğer tavan yağlı boya ve ayrıca zemini karosi
man cidarı Fayanı aralık üzerine üç hala ve cephede üç balkonu, üçün~ 
cü kat: Zemini parke bir ıofa, üç oda, bir kiler, alafranga hali., zemini 
parke tavanları kısmen harap olan bir koridoru, • birinci kata kadar' 
olan esas ve ıervis merdiveni mevcut olup bundan sonra yalnız ıerviı 

merdiveni vardır. Her iki merdiven mermerdir. Terraı merdiveni ah§ap-; 
tır. - Terras katı olan ve zemini kırmızı çini döteli dördüncü katı: Bil\ 
koridor üzerine mermer iki tekne ve iki dolabı olan bir çamaıırlık, bir. 
)tiler, bir oda, üıtü örtülü camıız demir camekanlı Terraı, ayrıca üatü 
açık diğer bir Terraı ve çamaıırlığa ait sobayı ve umumi kapının iki ta·' 
rafında iki,er katlı olmak üzere biri sağda zemin katı: Zemini kırmızı' 
bir sahanlık, iki oda ve bir helayı, birinci katı: Bir sofa, tavan sıvaları; 
kısmen dökülmü§ iki oda ve elektrik tesisatını, bahçede binaya biti!ik

1 

mermer musluk taıını muhtevi ve ayda (10) lira ile Yaıon'un tahtı iı· 
1 

ticarında, 795 M2 arsanın 37 metre murababında mebna ki.rgir hane 
ile kapının sol tarafında zemin katı: Zemini kısmen kınk mermer bir 

cek.ti·r·----••••••• ' taılık, birinin zemini tq, diğerinin ahıap iki oda, bir heli, zemini muhı 
, telif çini döıeli maltız ocaklı mermer muıluk tatlı bahçeye kapıaı vd 

D e n i z y o 1 1 ar 1 altı sarnıç olan bir mutfak, birinci katı: Bir sofa, birinin döıemesi par.J 

1 Ş LE TM ES J ke iki oda, yan tarafta ahpp dö§eme ve tavanlı yanları kapalı bir bal-
Acentelen: Karaköy K3prtlbap kon ve zemin pencereleri demir parmaklık ve kepenkli ve elektrik tesi· 
Tel 42352 ·Sirkeci Mühürdanade satını ve ayda 10 liraya Sofyanın tahtı iıticarında 795 M.2 arsanın 69; 

Han Tel 22740 metre murabbaında mebna bulunan diğer bir haneyi ve yan taraftak~ 

·---~ IZMIR YOLU 
ikinci sür'at Postası 
lstanbuldan Pazartesi günleri 

kalkan lzmiz ikinci sür'at pos
tası badema yapılmıyacaktır. 

"3203 " 

lstanbuldan 11 Haziran Per
şembe günü kalkacak postadan 
itibaren Mersin yolu postalan 
dönüşte Çeşmeye uğramıyacak
lardır ." "3202,, , _______________ , 
BEŞi R KE.Yl-..t 
( 

ADEMi it<TiDAR 
ve 

Belgevşekliğine karp 

HORMOBİN 

l Tabletleri 1 
Her eczanede aravmız. 

Tnfıifat: Posta lrubıııu 1255 HORMOBİN 

Kayıp: Hasköy nüfus dairesinden al
pığım nüfus kağıdımı kaybettim. Y enis.ini 
alacağımdan hükmü yoktur. 

330 doiumlu Bohor oğlu Y ako -- . . . . . --·-............ ,_ -·- -· . ~· 

Son Posta Matbaası 
Neıriyat Müdürü: Selim Raaıp 

Sahipleri: A. Ehem. S. Rqıp, H. Lüth~ 

ıokakta kapıaı olan ve bahçeden merdivenle de inilen zemini çimen"\ 
to üstü taraça ahıap kapılı ve halen bot bir garajı ve bahçesinde muh1 
telif bir kaç ağacı ve ıağ tarafında alaturka bet göz helayı ve üzeri 
ıaç kaplı çimento tekneyi havi zemini çimento bir koridoru müştemil 

ve Hoca zade sokağında bir garajı bulunan 795 M.2 arsanın 209 met
re murabbaında mebna ma, müştemilat bir karair hanenin tamami 

açık arttırmaya konmu§ olup §artnamesinin 2/7 /936 tarihinden itibaı 
ren dairemizde herkeı tarafından aörülebileceii gibi 14/7 /936 taribii 
ne müsadif salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttır· 
ma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde 75 ti 
ni bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
29/7 /936 tarihine müaadif Çartamba günü saat 14 den 16 ya kadar1 
dairemizde yapılacak o1an ikinci_ arttırmasında gayrimenkul gene 1 

muhammen kıymetinin % 75 :§İni bulduğu takdirde en ıon arttırana: 
ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hükümleri-. 
ne tevfikan sah§ geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen k·ıymetiniıı 

yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesinin veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hi.mil bulunmaları lazımdır. Müterakim vergiler 

ile vakıf icareıi, taviz bedeli ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat ru
ıumu satıf bedelinden tenzil olunacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun (126) nci maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
gayrimenkul üzerinde İpotekli alacaklılarla diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huıuıile faiz ve maıarife da
ir olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evra• 
kı mÜsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicilleriyle sabit 

olmadıkça sabf bedelinin payla§maaından hariç kalacakları cihatle ali· 

kadaranın iıbu maddenin mezkiir fıkrasına göre hareket etmeleri ve' 

daha fazla malumat almak iıteyenlerin 4 1~4 dosya numaraaile mura· 

caatları ilin olunur. 

KARYOLALARIN 
1936 desenleri gelmiştir. 

Asri Mobilya Mağazası ~~~r , 

İstanbul: Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel; ~3407 

Gümrükte İpek mensucat satışı 
lstmbul Gümrükleri Satış İşleri Müdürlüğünden : 
Haziran 25/6/936 günü kapalı zarf usulile "1365,, kilo ağırlığında 

safi ipek mensucat sablacakbr. isteyenlerin Kurun gazetesinin 
9/6/936 günü nushasındaki Hanımızın okumaları ilan olunur. "3153" 

Ameliyatsız basurlan tedavi eder tesiri katidir. 



12 Sayfa SON POSTA 

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

ince ruhlu ve duygulu kibar kadınlar bu çok 
cazip ve oırlanta ( Brillant) 

H san Tırnak Cil A ların 
bayılıyorlar, 

Beyaz ve kırmızı 10 ve 20 kurut 
Sedef 40 • 60 kuruş 

Hasan deposu : İstanbul - Ankara - Beyoğlu 

İstanbul Gümrükleri Satış işleri Müdürlüğünden : 
M. K. N. AGIRLIGI DEGERİ EŞYANIN CİNSi 

K. G.I L. K. 
799 474.50 4270.50 Az ipekli pamuk menmcat. 
882. 450.00 90. Senaiyeye mahsus müstahzar. 

1731 449 125.72 Kurşun matbaa hurufab. 
Yukarıda yazılı eşyanın 19/6/936 G. Sabş Müdürlüğünde açık 

arthrma ile satışı .yapılacakbr. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey 
akçelerini yabrarak kanunen muayyen olan saat 14 de Müdürlüğü
müze makbuz vesair evrakile birlikte gelmeleri ilin olununr. "3212,, 

TUZLA 

iCMELER -14 Haziran Pazar günü açıhyor 

BANZOPiRiN kaı~leri HeRveRoe 40KuRu.ş 
·~ E FES PORUL4RINI TEMİZLER. BALGAM SÖKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ HEt1E N GİDERİR __ , ______ _ 

PANORAMA 
bahçesinde devama başladı 

SPOUCUL+l-R' 
~,~~~~ sahaya 

çi kmaz,d.an 

......,_,,, ..,.,.._._ -·- - . 
, Saç dökülmesi ve kepeklerde ' 

kurtulmak için en müessir ilılc 

~ 
PETROL 
.. NiZAM 419, 

Vaınız 

ENO'S, 
haklkat'en 
müessirdir. 

ENO, "fruit Salt", "Sel de 
Fruit" ve "Meyva Tuzu" 
kellmelerl fabrika markası . 
olarak tescil edilmiftır. 

ENO'S, 60 seneden fazla 
bir zamandanberi, sıhha
tin muhafızı olarak ta
nınmıştır. 

ENO'S da; hiçbir zararla 
madde ve müshil maden 
tuzu olmadığı gibi ne şe
ker, ne de şeker 1 i bir 
madde vardır. Şeker has
talığı olanlar bile ENO'S u 
alırlar. Tereddud edile
cek ve alışmak korkusu 
yoktur. 

Bugünden bir şi~e ENO'S 
alınız; o vakit kanaat 
kesbedeceksi n iz. 

Sevincin bir ifadesidir. 
GOzet ve sıhhi dlfler her insanı ziyade· 
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhabnızı muhafaza etmek 
isterseniz siz da emsatsız olan 

"PERLOOENT" 
diş macununu kullanınız Bundan elde 
edece~iniz mükemmel neticeden çok mem
nun olacaksınız. 
~ lf'll ""1~. ~· of"'4 -.u..u~ ot- <Aru
~a ~ ~ ~ ~·~ ...._«A,,t .....,J,,.....,.l.A • 

KREM BALSA 

Haziran il 

I 

Esmer, sarışın, kumral her tene tevafuk 
eden güzellik kremi eridir, Sıhhi usullerle 

hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, Sirice 
ve buruşuklukları kimilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir : 
1 - Krem Balsamin yağlı gece icin pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıhadem gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem gündüz için 

Kibar mahfillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi kremleric:lir. 
MECCANEN NÜMUNE: Gazetenin bu parçasını alb kunqlok 

posta pulile bize gönderiniz. Yazacağınız adresinize dört ,ekil 
Krem Balsamin nümunesi meccanen takdim edilir. 

lNGILlz KANZUK ECZANESİ, Beyoğlu - lstanbuı 

İstanbul 6 ıncı icra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birinci derece ye ma • 

da ipotekli olup tamamına 1775 - bin yedi yüz yetmif be, • lira kıymet talı• 
dir edilmif olan Bqiktq Abbas ağa mahallesi Bostan ıokak eski 4, 4 mü • 
kerrer 6, 8, 8, mükerrer yeni 1 numaralı arsa açık artırmaya konlDUf oluP 
ilin tarihinden itibaren f&rlnameai herkes tarafından görülebilecek ve 
15)7 /1936 tarihine rulayan çarfamba günü saat 14 den 16 ya kadar daire-
mizde açık artırma ıuretile satılacaktır. Sabf Emlak ve Eytam BankaıınıO 
844 No.lı kanunu hükfunlerine tabi olduğundan mezkur kanunun 15 inci 
maddesine tevfikan ikinci bir artırma yapılmakaızın gayrimenku1, yukand' 
yazılı günde en fazla artıranın üzerinde bırakılacaktır. Artırmaya iftirak İ~ 
muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya Mili• 
bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina versi' 
lerile çöp ve fener resimleri ve dellaliye ve vakıf icar esi sabf bedelinden ~ 
denir. Satıf bedeli peşin ödemek lazımdır. icra ve iflas kanununun 126 ıncl 
maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann gayrim~' 
kul üzerindeki haklannı ve hususile faiz ve masrafları dair olan iddialarıJ11 

evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lizu:ndıt• 
Aksi halde haklan tapu ıicülerile sabit olmadıkça aatıf bedelinin paylaf ~' 
ıından hariç kalırlar. Alikadarların İfbu kanun maddesine uygun surette 
hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 35/3985 dosY' 
No.ıile dairemize müracaatları ilan olunur. Arsanın sahası 355 metre pı&J' 
rabba.ıdır. Düzdür. Moloz yoktur. Bir incir ağacı vardır. 20 ıenelik Ta\'İ1 

bedeli mütteriye aittir. (372) 

) 
Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye mütebuaı11 

Pazardan maada hergtın S • 6 

Divanyolu (118) No. Telefon: 22398 
TeL Kandilli S8 - Beylerbeyi. d 


