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Avusı-
Şuşnigi alıp getirmek SevdiJe!: ~ne Filistinde polise silih ve 
için dün Romadan bir Dinini değiştiren bombalarla hücum edildi 

t .. d •Jd• Irak prensesi ayyare gon en l -Şehrimizdeki Irakhlar 
Y ih Krahn Azar iaimli bir ugoslavyanın Avuaturyaya tan: kaıdefi olmaclıfuu 

~ "Hc6alnırgl•Nn aodnl wp lıatl•tlaruı tatilli söyliyorlar 
prop antla/arı lıarl# ,,,,,.,., olfll'. 

Doldc.ı ...... Anıllwr)'rle d•• "it all•Tlllrıl •lf T• ........ ......... --..... 
P.n. 1 (Huaual) - Avusfint* S.,,ekilf Dek .. Şt.ıtDis Rln ~- _. 

~e ile h.raet ederek Romay~ _.. ... Hmiij1 boJaldup ~ uoam•dl.. 
........_ üzerble \!iyanadea ~ bir ,ah.eli alap pdım.k kere R.,._ bil 

e hareket etti. -lht ,.._ ~et DObot lufais0

4ea W•• cleiilcll. a.... 
,..... a...,_ si~ J;eklenifet. 

1..Wllll~~ ene Sfarh..., "den ~llliı :Jiillılıılİll• 
sidecefl '8rlenmektedir. Çünkü bu seyQatia ŞutDis ile ~_.... UUlllile· 

~biı bertaraf etmek aibi bir inabadı takip ettiii rizub ile sörlllaektecllr .... 
.... ırnkin hud olduğu takdirde ŞaJbic ile StarhemlMrl aruında ihtiJll çılan·--• 

canlanan Avuturya Naziliii yenidea tiddedl _. ..... uir.;acalr. Wk1 M 1-f. 
hlutedil NUilerle anlatmak ~ l>ır-'ıai L ıır. 

Seyahatin daha mühim neticeler verftum de ........ clehlffn .. 

!uıoslavya Başbakanmm beyanalt 
Belgrat ,1 (A.A.) - Yu1ıoslav radillaı partili icra komite.i batk'-ni bu· 

..., (Devamı 8 inci .. ,, •• ) '. 

. ir Habeş çetesi De&sie 
ebrini basarak it yan 
tayyarelen i yakmış 

'-lia. 1 (HuMtat) ._ Cibuticleıı ı.yyareaiai ~ ~ iOlira • ,.._ ·ve belitiz bl8)1iit etmeyen-~~ tWı ıt.dıi 11111.,..Mı llia 
~ töre Wr ....., f«eR ~ie TUlm balan Witiin.. !9,a-..ıt.ıır bOta 
~t anaızın buınıf, ve üç İtalyan (DeTMll 8 ma ..,,._) 

ransız Mecİisi toplandı 
Yeni Parlimentonun ilk toplanbsına riyaset eden en a:Knılte ........... ~ 
llltiıra.. b' tk d • "Yer miwiinde insandan J N~• 1 - Kraliı;e Mad Tıw • at-

#~ me us nu un a: ,-.-. • JaatiiL N~ork ...- .aat a,so seçe 

daha ahmak mahlôk yoktur 1 n dedi Ambrole fener ıemiııi bizume ıelmlftir. 
Biabopnoc.k0daa Aıt1brOM

0

Y• kad.r olaa 
meeafeJi cKraliçe Mari». a:NormandiH· 
den 29 dakika daha fazla milddette katet
miftir. Kralive Mari ... t 1 O u 9 dakika ı• 
çe karantina ilkeleline yanaflDllbr. 

(Devamı 5 inci eayfada) 

dapazann.da 

Birçok Aarap Belediye daireleri grev ilin etmiflerdir, 
Belediye itleri ıörülmemektedir 

T.W. Wr .- de ..... elarlllr otar.. " .............. .._ ...... _..., 
(Yazıaa 3 üncU ~) 

Dünya güreş şampiyonu 
olan Türk, Türklüğe 

potin aillaile parlatfıilni • ecnror. 
bir takım uydurma hareketlerle namu 
kıhyar ve zeybek oynuyormtıff 

--------- • * * Bu l8'wi Ermeninin T&rk ada altmda bir sirk hayvanı fekHncl• 
te,birine nihayet verilmeli için tetebl>Werde bulunnlmaann iatiyoru 

Geçenlerde Anaclolu .;a .. nıp verclill l IOmat toplamafa çebaladılar. 
bir Ameıika te1arafı. •Ali Hl:ııa• adaacla . «Son Posta» nm fzmir mabaWrl. Janiaı. 
bir TUrkUn, 1erbeet afirette dfbQra ........ ,de bulunan Dinarlı Mehmet peWtnm bD 
yonu oldaiunu bildiriyordu. ldu, ve «Ali baba» mn kim olclufaaa. blıt 
- Bu habere birinci .ayfalannd. Jer •• ,eok yıllannı Amerikad• aecira 'b. ..... 

ren pzeteler faaliyete seçtiler, ve fa1Dpl- nndan öirenmek istedi: 
yon olait Ali babanın ha>'* hshlrrz• ma- (Devamı 5 inci eayfada) 

ltrenç bir dolandırıcılık 
bukla Kemisyont 

....-ilet •• 

define • .... tw .,.,....... ....... icfn .. ......,_.. 

) 
latikW Şu iman oiullan .,-ra kHannudt illD 6e de, bu keyfiyeti ispata bol hol yete-

lfiPazlll'I (Husual - ma• akıl durciurucu ~reler, hileler .,....,.... *tir kanaatincfeyim. 
inde 3 numarala~ 15 bia lra Bap khmelerin nuıl han hamam apar- * 

kiyilieliıade bir dee. bUbmın .... tunan aahif,i olabilcaJeriill ııudıi.tıablhem. Dün. Cerrahp-.. hastanesine bir itim 
11Jlliflit;i btilatı mtiblıcleWeil evftl ba iuanlann kuaat membalan hu1inakta. kl· düımüt. ve fırsat çıkm.ıken deierli b .. 
•• oturan Aciapazark ~u Pa· tiflere tat çıkart.ıntdiklerine h~ tereci· doktor Rüıtüyü makammda görmedaa ede 
npot Ciilbaba , · .c :~\ ~üz inaıqrclımz. Ma_.fib ım. ...._. memiıtim. 

( "-1• ••••• • ...._.... acaJ'ip U- (D.vaao 7 iaci a:rfada) 
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r -, Resimli Makale a .Sevgi a r 

lngiltere için bir bela 
• 
Afiş meselesi 

• 
lngiltere için Yeni Bir Bela 

F ilistin Jngiltere için bir bela olma-

ğa başladL 

İngiliz tayyarelerinin tehdit edici nÜ· 
mayiılerine, İngiliz askerlerinin tabanca 
ve mitralyöz kullanmalanna rağmen Arap 
isyanının önüne geçilemedi. Hala şehir şe
hir, yer yer isyanlar devam ediyor. Bom
balar patlıyor. Resmi binalar yıkılıyor. Ö
tede beride Araplar grev ilan ediyorlar. 

İnııilizler vaktiyle takip ettikleri siya· 
ıetin bugün cezasını çekiyorlar. Cihan 
harbinde lngiltere Araplan aleyhimize tah
rik ettiii zaman onlara bir Arap hükumeti 
kurmayı ve Arap ittihadı vücuda ııetirme· 
ği vaadetmişti. Meşhur Lawrance bu vaa· 
dile Araplan ayakJandınnış ve aleyhimize 
yürütmüştü. 

Harp bitince Balfur kabinesi lngıl-

terenin bu vaadini yerine getirmişti. lrakı 

kendi mandası altına aldı. Suriyeyi F ran
ıızlara verdi. Filiatini de Yahudi vatanı 

haline koymağa çalııtı. 

Araplar uzun müddet beklediler. Niha
yet nevmit oldular. Fazla olarak yurtlan· 

na ecnebilerin yerleıtirilmesine şahit ol
dular. 

Buıılin Filistindeki isyanın içyüzü budur. 

lnıiltere bu isyanı bastırabilir. Fakat 

Mısır, Suriye. Irak, ve diğer Arap memle
ketlerini de onlara yardıma sevketmekten 

ve Arap dünyuını rencide etmekten kork
tuğu için pek ileri ıidemiyor. Fazla olarak 

bunun Jslamlara ıirayetinden de endişe e· 

Kağıt ogunu 
Ve politika 

Er ınel • Tal :.1 

I• ngiliz gazetelerinde gözüme ilişti:' 
Amerikada, biJdiğimiz papas, kız. 

bacak yerine günün ileri gelen politi .. 
kacı şahsiyetlerini temsil eden yeni o
yun kağıtları yapılıyorm~. 

Her şeyde değişiklik yapıldığı, her 
feyin, zamanın gidişine uydurulduğu .. 
bir çağda iskambil kağıdlarının böyle 
bir istihaleye uğraması bazılarınca bel• 

Biz aevsİYi bulfığdan aonra bqlar aanınL Halbaki 9evai d ... 

ha çok küçük yqtaa hatlar. Bir erkek çocuğun bir kız çocuğa 

kal'§I söatenliii alika, duyduğu ıempati sevginin bir tezahü

ründen batka bir ıey deiildir. Yalnız onlar çocuk oldukları, 
hayabn iyisini kötüsüaa bilmedikleri için sevgilerinde samimi

dirler. Aldatmak nedir bilmezla-. 

yan bozakbdr sevgimize de sirayet ed•. aençllkte ıevcmm 
beyecaniy)e yatarız. Bu heyecan devm:n ettiii mlid.detçe seqİ 
samimi ve dürüsttür. Fakat heyecam kqbettiiimlz sün, ınsi 
bir isbrap n felaket kaynağı olur. Gös yqlan sevgiyi acı bir 
bale getirir. 

Sevainizde çocuk sevıisinin sadelijinl, s6zeDiiiıU, aamimt
yetini ..,e dürüstisini muhafaza etmeie ça}ıfımz. Hem mes'ut 
olur hem mes'ut edersnİ'Z, 

ki de tabii görülür. . 

Ben bu fikirde değilim. Dünya yü. 
zünde, politika her nereye burnunu 
sokmuş ise, altüst etmiştir. Bunun, iki 
kere iki dört eder gibi bariz bir hakikat 
olduğu kabul edilirse, zaten kavga ve 
nizaa çok mü~ait bulunan kağıd oyu .. 
nuna bir kavga unsuru daha ilave et .. 
menin manasızlığı ve lüzumsuzluğu 

kolay anlaşılır. 

Biz yaflandıkça boa:ulura:z. Tabiat ve ahlakımızda batla-

Diğer taraftan, papas, kız ve baca• 
ğın tebdili hüviyet etmeleri yeni bir şey; (~S_O ___ Z ____ A_ R AS 1 N DA ) 

+·----.-.--------• Tavşan mı hızlı gider değildir. Fransa ihtilali Kebirinde1 Biranın 500 iincii 
Senei devriyesi 

Almanlar, bi
rayı su yerine iç-

mekle maruhur • 
lar. Hemen he-

men herkes bira 
içer ve buna kü-

çük yaşta baslar· 
lar. GeçenJ~rdc 

ff ERGUN BiR flKHA 1 Yoksa - . i? ~onvansiyon mecl!si.' kağıdların üze "' 
guvercın m rınde, krallık devrını hatırlatan suret .. 

Eh ~:,....- Bu işin merak- lerin değİfi'tirilmesini emretmişti. Bu su· 
veni 9er ~ Wan, hayvanla • retle papas meşhur filozoflardan birt• 

Geçenlerde, bir kadın meclisin- rın aür'atini tet· ni, kız her hangi bir fazileti, bacak ~ 
de oturmuşlar, konu~yorlardı. kik etmeği lü • bir kahramanı temsil eder oldu. Kah'.. 

içlerinde, ayni zamanda iki kıs- ~umlu görmüt .. velerde, altmış altı oynayanlar An'iba .. 
mcti birden çıkmış olan bir de genç ikız ler, ve yaptıkları lin üzerine Jan jak Rusoyu kırıp oyun 
vardı. heaaplar netice - çıkıyorlar, pokerde Sokratı, Eflatunu. 

Bunun taliplerinden biri zengin ve şöyle böyle bir adamdı. Diieri ise, ıinde tavşanın sa- Katonu, Deskartı bir sıraya getirenler, 

diyor. Nitekim Mısırlılar daha şimdiden biranın vatam o- genç, güzel. her meziyeti cami, fakat ette 62 kilometre ortadaki paraları çekiyorlardı. 
çolt fakirdi. !Sür'atle g\ttiiini, imparatorluk teessüs edince, bu 

Fiüıtin Araplarına paraca yardım ediyor· lan Münihte bir Kızın ahbapları bu iki talibi muka- , güvercinin ise 72 demokratik kağıtların yerine kibarlar! 
lar. 

Bu ıebeple İngiltere Filistinde hakika· 
ten mühim bir mesele karşısındadır. 

* Afif Me•ele.i 

B u da bir mesele oldu, ve miihim bir 

mesele. 

Afiı hakkı belediyeye bırakılmıştır. 

Belediye ilan mahiyetini haiz olan teşhir 
vasıtalanndan bir afiş ücreti alacaktır. İs-

tanbul belediyeli bu hakkını kendisi isti· 
mal edecek yerde yapılacak tahsilatın yüz· 

de ellisi kendisine ait olmak üzere hususi 
bir müe11eseye devretmiştir ve bütün de

dikodular bu yanllf hareketten doimuş· 
tur. 

Çünkü: 

Afit ücretlerinin tahsilini üzerine alan 
hususi müessese. yalnız tahsil ile kalma

mı~ alınacak resmin miktarını, ne gibi teş· 
hir vuıtalanndan ücret alınacağını tayin 

etmeğe de tqebbüa etmiı, hatta mağaza 
ve ticarethanelere bir de ıesmi beyanna

me daiıtarak onlardan borçlarını muayyen 
bir müddet zarfında ödemelerini, aksi 

takdirde haklarında takibat yapılacağını 

bild irmiıtir. 

Hususi bir müessesenin belediye namı~ 
na bu şekilde hareket etmesi, tefsirlere ve 
vergi tarhına kalkması bir nevi kanunsuz-

luk ve bu kanunsuzluk da umumi bir şika
yet doiunnuıtur. 

Bizim tahkik.atımıza göre belediye bu 
halı:kıru o hususi miieueseye 6000 lira mu-

kabilinde dcvretmi~r. Halbuki lstanbulda 
yirmi binden faila mağaza. ticarethane ve 

dükkan vardır. Düllan ve mağaza başma 
iki lira teşhir ücreti alınsa 40 bin liraya ya

kın bir para toplanabilir. Bu asgari bir tah
mindir. 

Maamafih bizce meaelc para meselesi 
değil prensip mcsclesidir. Belediyenin böy
le bir haJckını hususi bir müesseseye dev
retmesi doinı deiildir. Kendi verııilerini 
olduiu Kibi, bu afit resmini de Jcendi ve
saitiyle toplamaa li.zımdır kanaatindeyiz. 

Özlü sözler: 

Ölürken demişler ki ... 
Bu başı, F ransanın en büyük başını tut. 

(Ölüm yatağında hizmetçisine) 
Mirabeau 

Adaleti sevdim, haksızlıktan nefret et
tim. l;,te bunun için menfada ölüyorum. 

(Romadan kaçmağa mecbur olup 
Napoli civarında kederinden 

ölürk~n) 

Papa 7 İnci Greguvar 

merasim yapılmış, ve bu merasim bi -
ranın beş yüzüncü senei devriyesi 
münasebetiyle büyük tezahürata vesi
le teşkil etmiştir. 

* • • 
Habe' prenalerlnln elbl•e 

merakı 

Habeş kraliçesi ile prensesleri Ku -
düse varır varmaz, derhal modayı ta • 
kip ederek elbiseleri dcğiştirmeği dü • 
şünmüşler, ve kral, masasının ~ın -
da derin derin düşünüp dururken, 
şehrin bütün terzilerini toplayarak, ye
ni yeni elbiseler diktirmeğe baslamıs • 
lardı.r. ' ' 

Yaptırdıkları elbiselerin xenklcri hep 
kırmızı imi~. Prenslerden biri: 

- Şimdi ihtiyacımız olan elbiseleri 
yaptırıyoruz, suvare elbiselerini ftln 
sonra düşüneceğiz! demiştir. 

* * • 
Brltanr•d•n kr•llçe M•rlr• 

İngilizler, İngiltere ile Amerika a· 
rasında işlemek üzere 1840 senesinde 
1000 tonluk bir vapur yapmlf}lardı. 
Meşhur muhaxrix Dikena de bu gemi 
ile Amerikaya gitmiş ve hatıratım şöy
le yazmıştı: 

(<- Fıutına dehfetli idi, sofranın ü
zerindeki yemek takımları yerlere dü. 
şüyordu. Gemi bir taraftan öbür tarafa 
devriliyor. Biz yerimizden kalkamıyor
duk. Güverte baştan başa dalgaların 
isitlasına maruz kahnıştı. Buna rağ _ 
men Amerikaya kadar sağ ve salirrı 
geldik. F cnnin yarattığı lıarıkaya ba • 
kıp da hayran olmamak kabil değil -
dir.» 

Bugün 80 bin tonluk Kraliçe Mari 
vapuru ile o günleri kıyas edersek, ge
ne fennin yarattığı hanbya bakıp ta 
hayran olmamak elden gclmiyecektir. 

yese ediyorlardı. kilometre sür'atle uçtuğunu tesbit et- ikame edildi. Kupa papazını Kardinal 
Ekseriyet, fakir delikanlıya taraf • lerdir. Rişliyö temsil ediyor, Jan Dark yaglı 

tardı. içlerinden biri: meyhane masalarının üzerin maça 

S d 
Deve saatte 16 kilometre gitmek - aa et para ile, pulla olmaz! kızı olş.rak upuzun yatıyordu. 

Diye ortaya bir hikmet savurunca, suretiyle, çöllerde beygirlerden iyi yÜ· iskambil kağıdlarına böyle zemın. 
z: ve zamana uygun şekil vermek müna-

Hakl el d. ._ · d bu gibi yerlerde ancak dokuz kilomet-

1 

kı rüdüğünü isbat etmiştir. Zira beygir ~ 

- ısınız. amma.. e ı, mç e- sebetsizliği bir hayli müddet devanı 
ğilse bedbahtlıihnız konfor içinde gc • re gidebilrrıektedir. etti. Her inkılab bu kağıdlara da tesir 
çer! • • • ediyordu. Derken Fransada, 1889 se• ·- . Amerlkad• bir meb'ueun nelerinde diktatörlük hevesine diişen 

Din adamlarının siyasi nezaketi 
Müstakbel Fransız Başbakanı Mös

yö Leon Blumun dahiliye nez lCetinde 

Mösyö Saro ile görüşeceğini duyan 
Paris başpapazı da kendisiyle tanış • 

yaptakları mahud general Bulanjenin taraftarJari 

mak için oraya gitrni~. Saro, B1umu, 

papaza tanıtmış, bir müddet aonra pa· 

pas giderken, dini akiqelere inanma -
yayan Blum: 

- Kusura bakmayın, duanızı ve 
~faa.tinizi istemiyeceğim, dem~. 

Rahip gülümscmif ve şu cevabı V<'r

m~: 

- Canabıhaklta sizin için dua ede-
rım. 

* * * 
Nlta• YUziJIU we kut~onmez 
Belgratta rcnçber1cn1cn biri, bahçe

de kazma kaz.arken n~~ yüzü -
gunu kaybetmiş, bunu uğursuz -

Nevyorkta Rokfeller meydanında 
garip bir hadise olmuştur . Amerikan 

meb'uslarından Marion Zion karısiyle 
beraber oradakai havuzun başına otur-

muş ve ayaklarını yıkamağa başlamış
tır. Tabii gelen geçen herkesi başına 

toplanmış ve gülüşmeğe başlamıştır. 

Marion Zion meb'usluğu alay için 
yapmaktadır. ParlAmantarizme mu • 

haliftir. Bütün kanunlara bilaistisna, 

muhalefet eder, garip garip fikirleri 

vardır ve acayip İf1er yapar. Mesel& 
bir gece telefon rehberindeki bütün a

bonelere tele.fon ederek, herkesi ayak
landırmıştır. 

• • • 
iki Y•p urua a lgort. Gcre U 

luk sayarak müteessir olmulll, ara_]an l ·1· 1 K ı· M • T o ngı ız er ra ıçc arı vapurunu 
bir kaç ay geçrni~. ektiği ku~konmaz- >(~'l :) "' milyon franga sigorta ettinnişler-
ların bir tanesinin üzerinde yüzüğü Clir. Verdikleri sigorta primi senede 
görmüş. Meğer üzerine kuş kondur - ') -- . . 
mayan nebat yüzüğe bir scy dememis -· ıa ımış. 
ve sahihine iade etmiş. • '

1 

Fransızlar ise Normandiya vapuru 

• • * için yüzde 1.25 prim veriyor1arrntf ve 
En ptıhalı taç gemiyi 125 milyon franga, yani Knı. 

Dünyanın en bahalı tacı müstalc.bc.l yorlarmı~.sdr sdr sdr sdr ıdr sdrısdrı 
Hint ımparatorluiunun tacıdır. Bu tacın liçe Marinin üçte birine 11igorta ettir • 
üzerinde tamam 6200 tane pırlanta vardır. mişlermiş. 
V c bizim paramızla bu tacın kıymeti 4 •• • • -· ~~_, _______ .,. __ _ 

milyon 200 bin lira tutmaktadır. cı başına giyecek. olan bahtiyar insanı hu-
Hint milliyetperverleri bu kıymetli ta- retle beklemektedirler. 

onun propagandasını yapmak ..için o· 
yun kağıdlarından da istifade etmeli 
istediler. O vakit hükumet müdahale 
etti; ve kadimdenberi bilinen ve kul • 
}anılan sekiller haricinde oyun kağıdi . 
imalini yasak etti. 

Şimdi, Amerikalılar ayni yeniliği 
ihya ediyorlarmış. Fakat politika de
dikodularından başları şişen insanla • 
rın, kafa dinlendirmek ve gönül eğlen• 
dirmek için oynadıkları kağıd oyununa 
da siyasetin sokulmasını iyi karşıla • 
yacaklarını ben hiç tahmin ~tmiyorunı, 

________________ ,.._ 

Biliyor Mu.sunuz ? 
1 - Meşhur Hun hükümdan Attila • 

nın hem en büyük düşmanı, hem de en bil• 
yük dostu kimdir} 

2 - Osmanlı tarihinde ilk defa kaıdct 
katili olan padişah kimdir} 

3 - lstanbulda eski Bizansın at oyun .. 
lanna. ıenliklerine sahne oJan Hipodroın 
neıede idi} 

.f - Dcmirba~ ismile anılan kral nerr 
nin kralıdJJ' ve aaıl ismi nedir} 

5 - İnsanların maymun ıeklinden gel• 
diiini iddia eden alim kimdir} 

(Cevaplan Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 
1 - Mikrobu keşfeden İsveçli Llnne• 

r 
İNAN i S TE R İN ANMA! İ S TER 

dir. 
2 - Marc Aurele Roma imparatorla • 

nndan biridir. 

Bir arkadaf1mn yanyor: 
«Dünkü Türkiye - Finlandiya ııüret müsahakalannda en 

bcyük kazancımız Finlandiyalı güreıçilerin harikulade sport
menliğini i'Öriip tanımalı: oldu. 

Galibiyet ve mağlubiyet taraflanna gelince, sporda bu ta
rafları pek aramayız. Fakat organiza~yon ciheündea aıfırdan 
bir iki numara yÜksektik. Bunu yazııımız, gazetecilere daveti
ye verilmediğinden ileri ıreliyor sanılmasın. Çünkü çoktanheri, 
para vererek müsabakalan seyretmek i.detlerimiz arasına gİr· I 

eli. Bundan da memnunuz. Çünkü tenkit ettiii!niz saman bem 
bedavaya giriyorlar, hem de tenkit ediycıdar diyorlardı. 

Bir Türkiye - Finlandiya güreı münbaıba böyle tertip e
dilmez. Bir Türkiye - Finlandiya müsababsma ba kadu u 
M!yİrci ıreLnez. Bütün dünyanın en iyi süretçileri olan Finlan
diyalılar etrafında bu kadar az al&ka ayanc:brllmaz. Bunlar, 
hep orıranizuyon acemilikleri netİce$İdir. 

Eğer orıanizasyonu içeri bir tek bedavacı sokmadan yap
mak zannediyorsak yalnız bu kafi değildir.» 

lSTER !NAN ·sTER iNANMAJ 

3 - Avrupanın en küçük kralı Yugof' 
lavya kralı Piyerdir. 

4 - Amerika ile Asyayı birleştiren 

Boğazın ismi Behrenk boğazıdır. 
5 - Sah giinü bazı kndınlanmız tara • 

fından uğursuz addedilmesinin sebebi barn• 
baıkadır. Bu adet Bizanslılardan bize geç· 
miştir. İstanbul salı günü Osmanlılar tara• 
fından alındığı için Rumlar" bugünü uğur• 
suz addetmişlerdir. 

6 - Cinai romanların mucidi ı\mcnknlı 
muharrirlerden Edgar Poe' dir. 

t 

j 



., 2 Haziran Sayfa 3 

E 
Bulgar BaşbaJ<anı Türk, 

. Bulgar dostluğundan bahsetti 
f<öse İvanof iki memleket arasında devam eden dostluğun 
kuvvetlendirileceğini ve bu yoldanayrılmıyacağını söylüyor 

Alman ya harici 
Siyasetine geni bir 
l8tikamet veriyor 

Paris, t (Hususi) - Almanya dev· 
let şefi Her Hiılerin pek yakında bir 
kabine içtimaına riyaset ederek Al
manyanın harici siyasetine yeni bir İı· 
tikamet vereceği bildiriliyor. lngiltere 
tarafından sorulan suallerin cevabı 
Avrupadaki kararsızlık dolayııiyle ile
riye bırakılacak, Avrupanın ıarkında 
ve cenubu prkisinde bulunan memle
ketlere siyasi rical gönderilecektir. 

Belçika intihabatı, faşizm 
He komünizm arasında bir 

bocalama vaziyeti 
gösteriyor 

B ir kaç zaman evvel sıkı bir iktisadi 

buhrana tutulan Belçika, genç bir 

lliI~.0~a. 1 (A.A.) _ Bulgur ajansı perverliği ve Bulgar hükumetinin taki- !sına mübalagah manalar atfedilmiş 
ırıyor: betmekte olduğu siyasetin dürüst!üğü bulunması da, bizi, intihap ettiğimiz 

adamın tdcrübesizliKİne mukadderatını 

terketti. Bu adam, şimdiye kadar kendi -
ıinden hiç bahsettirmemiş bir şöhreti gay
ri mekşufe idi. Adı Van Zcelanddı. Van 
Zeeland iş başına geçtikten az bir müd
det sonra gerek görüşlerinin isabeti, gerek 
kararlarını tatbik etmekte gösterdiği İra • 
de ile kendini pek çabuk tanıttı ve saydırdı. 
Bilhassa meb"usan meclisinden aldığı sa -
lahiyetleri kullanmakta derin bir vukuf ııöı
teriyordu. Böylece ve hiç beklenmiyen bir 
zamanda Van Zeeland"ın tecrübesi, bizzat 
kendi ismini tagıyacak kadar bir şümGI ve 
ehemmiyet aldı. 

hir~~~b_akan Köseivanof, gazeteciler ve halisligidir.» yoldan, iki memleket arasında knrşı-
&a •gınrn naşiri efkarı olan «gazeteler Türk • Bulgar mümuebab Jıklı dost münasebetlerin inkişafının 

Lehislan hariciye nazırı MiralRy 
Bek'in yakında Berline gideceği anlaıı· 
lıyor. Bu ziyaret bitince Almanya ile 
Lehistan münasebetlerinin daha fazla 
sıklaşacağı söyleniyor. 

tir ~eı~~sine>> verdiği beyanatta demiş- Türk Bulgar münasebetlerinden hah- kuvvetlendirilmesi yolundan, inhiraf 
.: seden başbakan Köseivanof demiştirki; ettiremez.>> 
<(Buı · · h b 1 · ·· · fı \'e b garıstan, azım ve sebatla, sul <(Bu münase et erın mumeyyız vaa Bulgar kabinesinde değitiklik 

•htı" e.y. nelrnileJ halisane iı:ı birli2_· i siya· olarak, yıl1ardanberi iki memleketi bir· S f 1 (A A ) 
vı= "' ih · · o ya, . . - Bu hafta için-
d .. kB'utrn. ekte ve kendisini süki'ın için- birine bağlayan dostluk paktı z" nıyetı d k b d Yeni Fransız 

meclisi toplandı " d k I ·ı · e a ine e tadilat yapılması bekle -
... ,. en ı ekonomik ve siyasal inki~.afı· i inde iki memleket arasında i i gı erm . . 
•• .. Ve · b " ç h . ad d t b' h ide nılmektedır. Ancak bu tadilatın ne şe· 

Derken intihabat devresi gelip çattı. Bel-

c:ı tmış ulunmaktadır.>> gittikce da a zıy e os ane ır a . l w b'l' 
uon b lk k f . k' f .. t il bı'lı'r Bogazlar reı"i - kılde o acagı ı ınrnemektedir. Bunun· ant a an antantı on eransının, ın ışa ı gos er e · be . A 

fı ant azası arasında Bulgaristan kar· minin tadili hakkındaki Türk talebine la bera r ~uyası mahafil, dört veya 
İhtiyar Reis nutkunda "Yer 
yüzünde insandan ahmak 

mahluk yoktur t,, dedi 

çika halkı, bu münasebetle yapılan tecrü
beye karşı duyduğu alnkanın manasını ifa
de etmek imkanını elde ediyordu. Bu ifa· 
de, bir müddet evvel Belçikadıı. kurulan o• ti ••nda karşılıklı garantiler vücude ge- verdiğimiz cevabın tarzı, cenubu şar- beş nazırın yerine ikinci planda şahsi· 

cırrneyi esas hedef aldığına dair yaban- ki komşumuzun hükumeti ve efkarı yetler getirilerek bu suretle normal 

kın~a:ze.telerde çıkan havadisl~r hakın· umumiyesi tarafından yüksek bir tarz- siyaset rejimine doğru yeni bir adım 
Ce abkı suale başbakan Köseivanof ~u da takdir olunmuştur. atılacağını beyan etmektedir. 

Paris 1 (Hususi) - Yeni Fransız par
lamentosu bugün toplanmıştır. Toplantıda 
riyaset makamını azanın en yaşlısı olan 65 
yaşındaki meb'uı Sal İşgal etmiı ve kı .. bir 
nutuk söylemiştir. Reis eski saylavları hür
metle andıktan sonra yeni saylavları H• 

lamlamış ve bütün dileğinin sulh olduiunu 
anlatarak bununla her şeyden evvel dahil· 
CJe Fransızlar orasında, sonra beynelmilel 

toriter iktisadi rejimin aleyhinde tecelli 
etti. Ve gariptir ki reylerin bir çoğu faıilt
lere, bir çoğu da sol cenaha ve bu cenahın 
müfritlerine, yani komünistlere verildi. 

Ya ı vermistir. Bunun içindir ki, istanbuldıı çıkan . Almanya - Bulgaristan 

tc:<F"ikrimce •bu havadisler hakikate bir gazete vasıtasile .Bu~~ar d~~manlığı , Paris, 1 (Hususi) - Bulgaristanın 

~l.i .• af~k. ed. er gibi gözükmemekted;r. yapmak teşebbüslerı, dıger Turk mat· Almanyaya yaptığı ihracata mukabil, nıı-

Bu intihaptan evvel Belçikada hiç bir 
faıist meb'us yoktu. Buna mukabil Belçika 
gazetelerinin, mütemadi surette ııülünç bir 
mevkie koymak istedikleri bir faıist fırkau 
vardı. Herkesin ihmal eder göründiliU bu 
fırka, dünden bugüne tamam on iki meb"u.,, 
luk kazandı. Komünistlerin kazancı da altı 
yeni azalıktır. 

nku b k l buatında makes bulamamıştır. Bazı kid verilmiyerek takas usulünün tatbiki 
ı ıstısnasız ütün omsu arımız 

U ıır,,. • ' T k h f"l' t f dan mazimizin Bulgaristanda derin bir memnuniyetsizlik bı oıro ... rıstan cihetinden en mükemmel ür mu a ı ı ara ın 
~ garanti milletimizin sul - bazı tarihi yıl dönümlerinin kutlanma- uyandırmıştır. 

Ffüstinde polise silah ve 
hombalarla hücum edildi 

Kamu tayda 
dünkü toplantı 

Muhtelif kanun layihaları 
kabul edildi 

hayatta sulhu kastettiğini ilave etmiı. ara 
yerde insanların halinden bahsederek obii· 
tün dünyada, F mnsadan baılayarak bU
tün memleketlerde, bütün denizlerde, bü· 
tün ufuklarda insandan daha ahmak bir 
mahluk bulunmadığını söylersek kat"iyyen 

Vaziyete bakılacak olursa, Belçika hal· 
kının bu suretle hareket etmesi, merkez
de mutedil fikirleri temsil eder ıörünen 

lcatolik partisinin aleyhine olmuıtur. Çün· 
kü diğer Belçika partilerinin bütün ka • 
zançları, hep bu fırkanın kayıplarilo temin 
edilmi~tir. Bir çok Arap Belediye daireleri grev ilan. etmişlerdir. 

Belediye işleri görülmemektedır Ankara, 1 -Bugün Nuri Conkerin 

f<ud" 1 h Arap belediye reisleri, tahkikat ko • başkanlığında yapılan Kamutay top -

yanılmamış oluruz» demİ§dir ve bütün HY• 

lavlar bu sözleri sükun içinde dinlemi,ler· 
dir. 

Daha sonra intihap mazbatalarını tot· 
Bundan çıkarılabilecek hi11e ıudur: 
Bir millete ekmek temin etmek için da· 

hi olsa, yapılacak muvaffakiyetli işler, m•· 
nevi bir heyecanla mülerafik yürümeli ve 
11rasında, o kaynaktan hız almalıdır. Van 
Zeeland tecrübesinin büyük hatası, 18ril· 
nüıe göre, çok riyazi bir muamele ıeklln· 
de görülüp yürütülmek istenmiş olmasın 

dadır. Eğer, işin diğer cephesine de ehem 
miyet verilmiı olsa idi, netice böyle çık 
mazdı. - Selim Ragıp 

lllcttn· us, (A.A.) - Vaziyet va a- mı"syonu gelinciye kadar grevi terket· lantısında bankalar kanun layihası ile 
k, I 1 muhafaza etmektedir. Bir çok l d' Cumhuriyet Merkez Bankası kanunu
t ~~ 1 hadiseler vuku bulmuıı olduğu mekten imtina eylemiş er ır. 

kik edecek hey' et seçilmiutit. 
Jlk celsede Komünistlerin çokluiu na

zarı dikkate çarpıyordu. Meclis çarpmba 
günü toplanarak intihap mazbataları hak· 
kında verilen kararı tasdik edecektir. 

'l,,.o "' Filiıtinde Jngiliz kuvvetleri nun bazı maddelerinin değiştirilmesi • 

't,.'l\Ade:k:~r~li~k~;lil~nmak mecburiye • Kudüs, 1 (A.A.) - Filistindeki si· ne dair kanunu)n ikincki"lfıkraksıınu de • 
k }Ahlı in iliz kuvveti 7000 nefer ile 18 ğiş_tirilmesi, po is teş ı ~t. . ~nununa 

Ö)ll\: almış, nümayişçilerden iki kişi a g 
40 

hl t bilden mü • baglı kadrolarda bazı degışıklık!er ya-
Başkan nutkunu bitirmeden evvel, tri

bünlerde bulunan süfrajetler tezahürlerde 
bulunmuşlar ve kadınlar için ıeçim hakkı 
isteyen afışler atmıglardır. Bu tezahür kar· 
şıııında meclis hademeleri müdahaleye 
mecbur olmuşlardır. 

1.lş Ve b' k" · ] t f'lı's tanktan ve zır ı 0 omo · k IA ·ı l titıin b' ır ışı yara anmış ır. • ı : . P 
1
. 'kt 2799 dur. Bu· pılması hakkındakı anun ayı ıa arı 

.... .
1 

ır çok yerlerinde askere ve polı· rekkeptır 0 ıs mı arı - k k b l d"I · t' 
"" sı 4hl 728 i İn iliz 1540 ı Arap ve 461 i müza ere ve a u e ı ~ış ~~· 
ttt· .a ar ve bombalarla taarruz edil - nun Vg .. h fler'n emri Gene Kamutayın bugunku toplantı· 
'l'c~~tır. Tul-Karanda mukabele mecburi Yahudidir. e muktedassıs şe ı sında müzakere edilen mahalli idare - Yunanistanda 

Memurlar 
lflde k 1 1· . . ·ı b' A altında bulunma ta ır. . . "f 1 . . lk tap .. a an po ısın ateşı ı e ır - _ ı: , l . d du ler mürurıye resmı tarı e erının tısat 
olrnüşt" Beleoıye tf en ur "I . d'k' h kk d k' k N ur. .. l AA A) _ Aralarında Veka etınce tas ı ı a ın a l anu -

teli a~lus ile Jenin arasında telefon Kudus, ( d. d. h'l lmak üzere nun bazı maddeleri ileri sürülen teklif-

ta" Ctı kesilmı'ştı'r. Fı'lı'stı'nı"n ve Mave - Yafa Nablus a a 1 0 ı ·· d" 1 ·ı k .. ·· " <:: • ' • A b 1 d' daireleri ere gore uze tı me uzere encumene 
r-0ı 1 ':ı.'er.ianın Araplarla meskun bir yedı şehırde rap e e ıye ·ı · t' 
• ıt h . l d' ven mış ır. 
Ve ~e ırlerinde mühim miktarda silah grev ilan etmış. er ~rl. . .... 1 k • Kamutay çarşamba günü toplana -

tnih" d'l . . Bu"tu"n beledıye H'I erı goru meme Su ırnmat müsadere e • mıştır. "iT caktır. 
olcf·~:.ce, Kudüste bir Alman Yahudisi tedir. . l 

UruJ111 Üşt"" Komşu Lübnan, Filistin hadıse ~ -
ur. . den çok müteessir olmaktadır. Fı -

A Grev devam ediyor ~;:inden tediyatın arkası kesilmif ~1-
lctcer~ıar, Yahudi mıntakasında b~n- ması bir rok iflaslara yol açmalc tehlı -
tah . &acı devirmişler ve mahsulatı ~ 

tıp et · 1 kesı' göstermektedir. 
l'lllıŞ erdir. 

=:_~------·--=---------=: Ruınen Partileri İnkılap abidesi 

Çiftçi pa~tisi hükumeti 
eline almak istiyor 

n··k 
fırk u r~. 1 (A.A.) - Milli çiftçi 
'- ası r .. M 
"'lltıd ~ısı ilhalke, siyasi bir top -
kQtne; so:Jerniş olduğu bir nutukta hii· 
lcrin · 

1 
sag cenah müntehası teşekkül-

ın f ı· 
tetiyle aa ıyetini kolaylaştırmak su -
lllekt devlet otoritesini zaafa .:liişür • 

Belediyeler Bankası 300 
bin lira ikraz ediyor 

Ankara, 1 (Hususi) - Kamutayın 
bugünkü toplantısında İstanbulda. ya -
pılacak inkılap abidesi için Beledıye -

1 Bankası tarafından 300 bin liralık 
er d . k 

ikrazatta bulunulmasına aır anun 

layihası kabul edilmiştir . 

Güneş tutulması ----
Rumen Heyeti şimdiden 

lneboluda tecrübeler 
yapıyor 

fnebolu (A.A.) - 19 haziranda 
vukua gelecek ıüneı tutulması hadisesini 
buradan tetkik etmek üzere Romanya A
kademisi fizik astronomi rasathan~j di
rektörü Nigola ile muavini Madam Nino
kon şehrimize ıelmişlerdir. Hadisenin 1-
nebolunun 2 7 kilometre garbından daha 
iyi rüyet edilebileceği tesbit edilmiı oldu· 
ğundan 0 ınıntakalarda 'h:tkikat yapacak
lar ve beraberce getirmit oldukları ras t 
aletleriyle şimdiden tecrübelerde buluna-
caklardır. 

Saylavlar Kurulu Salı günü yeniden 
toplanacaktır. 

Paris, 1 (Hususi) - Sosyalist konere· 
sinin toplantısında uzun bir nutuk söyle· 
yen M. Blum yeni kabinenin bir «memle
ketciler cephesi hükumeti» olacağını 101· 
lcmiı, müstakbel hükumetin programı da 
halkçılar cephesinin programı olacaktır, 

demiştir. 

Heryo ve parlamento reısliği 
Paris, 1 (Hususi) - Yeni meclis 

reisliğine M. Heryonun seçilmesi çok 
muhtemeldir. Radikaller ile komünist -
ler Heryonun lehindedirler. Sosyalist
ler de Heryoya müzaheret ederlerse 
Heryonun intihabı muhakkaktır. 

Musolini, lngiliz 
ltalgan dostluğunun 

Grev yapıyorlar. 
Atina, 1 {Hususi) - Memurin teıek.1 

küllerinin lağvına hükumetçe karar veril
mesi üzerine bütün devlet memurları ırev 
ilanı için hazırlanmaktadırlar. 

Atina, 1 (Hususi) - Tütün İ§çilerinin 
taleblerini takviye için umum işçiler birli· 
ği, Sclanikte bütün işçi ve san'at ıahipleri· 
nin iştirakiyle 24 saatlik bir grev ilitnına 

karar vermİ§tİr. Crcv çarşamba günü ge1 
ce yarısında yapılacak, perşembe gece ya· 
rıaı bitecektir. 

Atina, (Hususi) - Kral bu ay içinde 
Korfu adasına gidecek bir ay kadar orada· 
ki sarayda ikamet edecektir. 

iadesini istiyor Atina, 1 (Hususi) - Yunanistanda 
hava seferleri artınlmaktadır. Yakında 

Londra, 1 (Hususi) - İçlerinde Lord Yunanistan) 1'1ısır. Filistin ve Sofya ara• 
Mansfild de bulunan bir fngiliz ıeyyah eında tayyareler işleyecekıir. 
hey' eti bugün Romada Sinyor Muaolini ta• ..,_, ........................................................ . 
rafından kabul edildi. Lord Mansfild mil· luğunun indesini istıyor ve fngilterenin 5na
lakat hakkında gazetecilere beyanatta bu- yak olmasını bekliyor. iki taraf arasında 
lunarak §U sözleri söylemiştir: vukubulacak konu malnrın iyi semere ver· 

«Sinyor Musolini lng~ltere - .ftalya dost- mesı umuluyorn. 

l-fa~j 01111akl~ i~ham eylemiştir. 
l-f ük ~· de~ıştır ki: 

bır"'- Uflletı mevkiini milli çiftçilere 

Küçük Antant · 
Prens Polun Bükreş seyaha
tına ehemmiyet veriliyor 

iki ahbap çavuşlar 
qaç:tna.. -

kllvv . &a mecbur etmek için bütün 
etıllli;z. f 

«Çift i •.sar edeceğiz. 
lllek ç bır devlet» meydana getir -
sı suretiyle R "f . . • "ama. . omanya çı tçısmın ya · 

sevıyes· . '"k 1 k . . . ını yu se tem ıstıyoruz 

P,. ----~~~-
it ~llsız komünistleri de 
C Q Yan konsoloshanesinin 

Q11ıf a. 
Pa . ,.ını kırdılar 

,.,.. rıs, 1 (H K .. ••IStfer· )( ususi) - Frnnsız omu· 
laksiy~d °[sika adasının merkezi olan A
~derek a ta1yan konsoloshanesine hücum 
Clcnin d carnlannı kırmışlar ve konsolo hn· 

uvarlarına b" .. .. 1 t 
ır suru yazı ar yapı~ ır· 

Bükreş, I (A.A.) _ Dimineata gaze· 

tcsi, yazıyor: . 
Yu oslavya prensi Paul'un 6 - 8 haz~· 

d gB"k . ziyareti küçük itilafa dahıl ran a u reşı . .. .. . 
olan devletler nrasındakı tesanudun bır te-

h.. .. lncak ve diplomasi sahasında ya· 
za uru o " .. d f 

1 • bu organizıni sarsmagı ıstıh a e· 
pı an "e • d -
d bazı manevralnra karşı dogrudan og-

en ') d k · ·ı . bir cevap teşkı e ece tır. ruya verı mış •. 
Bu manevralar mesela Albay Beck ın 

Bel rad seyahati gibi şeylerdir. 
g ••••. ., •• ~ 

-· 
1
·-d" ' ,;;ly,an• konsolosu hadiseyi pro

mış ar ır. 

testo etmiştir. 
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Muhtelis bir banka 
veznedarı 

Beyoğlunda su gibi para 
harcarken yakalandı 

Çorlu Ziraat Bankası veznedarı Kfönll, 
zimmetine 24 bin Ura geçirmiş, istanbuıa 
ge~ir. 

Bundan üç sün evvel müddelumumll!ğe, 

KAmllln ortadan kaybolduğu ve hes::ıplan

nın tetkikinde 24 bln lira açığı çıktığı hnk -
kında müracaatta bulunulmuş, ve kendisi -
nin Beyoğlu barlarının birinde yanında bir 
kadın olduğu halde zevkusafa surmektc ol
dutu haber verUınlşUr. 

Nöbetçi müddeiumumi muavini evvelki 
akşam yanında emniyet ikinci şubesinden 

bir kaç memurla birlikte Beyoğlunda Roz 
Nuvar barına gitmiş ve hususi bir locada 
K!m1lln yanında bir kadınla su gibi para 
sartederken &örmüşlerdir. Kfımilln vııziyc -
tl uzaktan biraz tetkik edllmlş ve kendisinin 
etrafa çok para dağıttığı goruhince Czcrtn
detl fUpheler bir kat daha artmıştır. 

Klınll kadın n faDlpanyalı işret sofra
mıdan kaldırılarak karakola götiırülmüş ve 
orada cürmüntl tamamlyle itiraf ederek ce
binden bir bet J1bı liralık ıcAlıt çıkararak: 

-İşte 24 bin liradan ancalı: bu kadarı 
kaldı diyerek parayı müddeiumumi muavi
nine uzatml§tır. KAmllin üzeri aranınca da 
haklkaten bef yüz liradan başka bir para 
bulunamalll11tır. Bu sırada miidde\umuınm
ğe Klmll hallında ihbarda bulunan bir 
şahıs müddeumuml muavinine, Kamilin bir 
kunduracı ile çok yakından münasebette 
bulunduğu ciheUe. kunduracının belki para
larının nerede bulunacaamı bllınesı 1htlma
lin1 söylemiş ve mevzuu bahis kunduracı da 
&arakola celbedllmlftir . 

Beyollunda bir kundura mağazası bulu -
nan bu adam: 

- Geçenlerde Klmll bana geldi. İsknr -
plnlnde, iç Jasmında taban astariyle kösele 
arasına para koymak lçln blr tertibat yap -
mamı aöyledJ . Ben de bunu yaptım, demJş
Ur. 

Bunun üzerine Klmfiln lskarplnlerl mu
ayene edllmlş ve lakarplninln lçlnden biner 
llralılt beş kAl'ı' 9J,karmıştır. Bundan sonra 
Klmllln Beyotlunda kiraladığı apartıma -
mnda arama yapılmıf ve apartmanda 80 

Ura bulunm\lftUI'. 
Bu sureUe KAmnın zlmmetlne geçirdiği 

paradan beş blD bet yüz seksen lirası bulu
nabllm1ftlr. Klmll mütebaki paraların ne -
rede olduğunu söylememekte ısrar etmekte 
ve: 

-Ben bu 24 bin lirayı birden alarak sarf
fetmedim. Dokus aydanberl zhnnıt:Ume para 
geçirdim ve her a7 İstanbula gelereiı: barlar
da b1r 1k1 gün para aarfettlm ve hes:ıp dev
retmek zamanı J&klqtılı için bir hafta evvel 
Çorludan banhd•n 1 bin Ura alarak kaçtım. 
Binaenaleyh 1fte bende bundan başka para 

yoktur, demitttr • 
Gerek Ziraat Bankası müfettişleri ve ge

rekse adllyen1n nrdllt direktif dat?eslnde 
Beyollu emniyet memurluğu tahkiknta baş
Iamıttır. Mütebaki paranın bu tahkıkat ne
ticesinde ele ıreçecetı umulmaktadır. 

icra memurluğuna terfi imtihan 
Dün 8 icra k&tibinin icra memur -

)uğuna terfi imtihanları yapılmwtır. 

Darphane Ankaraya gitmiyor 
Darphanenin T qrinievvelde Anka

raya nakledileceği hakkındaki haber -
ler tahakkuk etmemektedir. Darpha -
nede fevkalade: bir çalışma vardır ve 
yetiftirilmesi icap eden inler pek çok
tur. Bu işlerin bitmesi 3 yıllık bir ça
lışmaya bağlı bulunmaktadır. Bu üç 
yıl içinde de darphanenin Ankaraya 
nakli imkansız görülmektedir. 

Sultanahmette bulunan altmlar 
Geçenlerde Sultanahmette yapılan 

hafriyat neticesinde bir torba içinde 
268 tane altın lira bulunmuştu. Bu 
paralar yakında müzede teşhir edile -
cektir. 

Bir mahkOmiyet 
Y enipostahane karşısında iş müra

kibi Cafer Tayyarın 80 lira değerin
de yazı makinesini çalan Memduh dün 
Sultanahmet birinci sulh cezada 3 ay 
15 gün hapse mahkum edilmiştir. 

Vazife başında 
ölüm 

İcra veznedan hesaplannı 
tertemiz verdikten sonra 

öldü 

SON POSTA 

Yeni posta 
merkezleri 

Şehremini dün açıldı, 
Eminönü bugün açılıyor 

Şehrin muhtelif semtlerindeki pos -

D.. f b I · k ta, telgraf ve telefon merkezlerı'nde un stan u ıcraaımn asası tadat 
d·ı · h 1 bazı yenilikler yapılmakta ve bunlar-e ı mış ve esap ar tamam olarak tes-

bit edilmiştir. Bu muamele bitip de dan bir kısmı da güzel ve modern bi-
mazbata tanzim edileceği sırada vez • nalara yerleştirilmektedir. Kadıkköy 

d R · · ·· · b d merkezi irin Kadıköyün en işlek ve ne ar ecaının uzerıne ir enbire bir ::r 

fenalık gelmiş ve imdadı sıhht otomo • kalabalık bir yeri olan Pazaryolu cad-
biline telefon edilmi,tir. imdadı sıhhi desinde münasip bir bina bulunmuş -

otomobili 45 dakika teahhürle gelmiş ı tur · 
ve Recai otomobile nakledilerek Gül- Burası ayın onunda çalışmağa baş
hane hastanesine sevkedilmiştir. Oto _ lay~cak~ı~. _Merkezin tekmil eşyası 
mobil hastanenin kapısına geldiği za- ye.nı!eştırılmış ve merkez gerek te -
rnan içerideki hasta ölmüştür. Yapılan mızlık, gerek teknik bakımından bir 
muayenede Recainin kalb sektesin _ banka fubesi kadar güzel ve kuilamş -
den öldüğü anlaşılmıt ve defnine ruh- lı bir ?ale ifrağ edilmiştir • 
sat verilmittir • Emınönü şubesinin her türlü ha-

Egüp Sabrinin 
Kumbara~ı 
ÇiftJik ve yazıhane itleterek hırsız

lik yapan Eyüp Sabrinin çaldığı eşya-
1ar arasında bir kumbara bulunmuş, 
Eyüp Sapri bu kumbaranın kendisine 
ait olduğunu söylemiştir. Kumbara Zi
raat bankasından alınmış olduğu için 
zabıta bu ciheti bankadan tetkik etmiş
tir. 

Ziraat bankası hesabı carisi olanlara 
kumbara vermektedir. Eyüp Sabrinin 
ise bankada hesabı carisi yoktur. Bu
nun için kumbaranın Eyüp Sabriye ait 
olmadığı anlaşılmıştır. Fakat kumbara
nın kime ait olduğunu gösterecek olan 
saat ve numara üzerinde değişiklikler 
yapılmış olduğu için hakiki sahibini 
tesbit etmek de mümkün olamamıştır. 
Zabıta tahkikatına devam etmektedir. 

Olçü ve tartı aletleri muayenesi 
Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve 

damgalanması işi devam etmektedir. 
Ölçü ve ayar müfettifleri dünden itiba
ren de Eminönü kaza ve Şehremini na
hiye merkezlerinde çalışmaya başla
mı§lardır. 

Yeni adliye kadrosu 
Dün adliyenin yeni kadrosu müd -

deiumumiliğe gönderilmiştir. Kadroda 
hakim ve memurin arasında hiç bir 
değişiklik yoktur. Yalnız hapishane 
ve tevkifhanenin gatdiyan kadrosu bi
raz daraltılmıf, buralardan2:J gardiyan 
kadro harici bırakılmıftır. Adliyenin 
Haziran maaşının verilmesi için de 
Ankaradan emir gelmiftİr. 

Çiçek muharebesi 
Adaları Güzell~tirme Cemiyeti ta

rafından her sene yapılması mutat o
lan çiçek sergisi ve çiçek savaşı bu yıl 
da belediyenin himayesi altında cemi
yet tarafından yapılacaktır. 14 - 15 A
ğustosta Büyükadada bir Çeçek sergi
si açılacak ve 1 G Ağustos pazar günü
de çiçek savaşı yapılacaktır • 

Yerli mallar sergisi 
Yerli Mallar Sergisinin 27 Haziran

da açılarak, 15 Temmuzda kapanma -
sı kararl~tmlmıştır. 

Sekizinci Yerli Mallar Sergisi, Tak
sim bahçesinde açılacaktır. Serginin 
muntazam ve pavyonlann bir pilan 
dairesinde yapılması için hazırlanan 

pilan üzerinde yer tevziatına başlan -
mıştır • 

zırlıkları tamamlanm~tır. Burası bu 
sabahtan itibaren halkın emrine tahsis 
edilmiştir. 

Şehremini şubesi de dün güzel bir 
posta salonu halinde açılmış ve çalıf -
mağa başlanmıştır. 

Fırsat düştükçe diğer tali derecede
ki şubeler de kullanışlı binalara taşına
cak, buralarda da esaslı islahat yapıla
caktır. Posta idaresinde yeni teşkilat 
kanununun tatbikatına Sonkanundan 
itibaren başlanacaktır. 

Muallimlik imtihanları 
Muallim Mektebi ve lise mezunla -

rının orta mektep hocası olabilmeleri 
için imtihana tabi tutulacaklarını yaz -
mıştık. Verilen bir karara göre imti
han günleri şu suretle tesbit edilmi§ -
tir: 

15 Haziran Türkçe, 16 Haziran ta
rih ve coğrafya, 17 Haziran riyaziye, 
18 Haziran biyoloji ve fen bilgisi. 

Haziran kontenjam 
Kontenjan kararnamesine bağlı 9 

aylık kontenjan miktarlarından, Hazi
rana ait miktarlar gümrüklere bildiril -
miştir. 

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

Tan gazetesi aleyhine dava 
Tan gazetesinin dünkün nüshasın -

da Darüşşafakanın yeni bütçesi ha
vadisinde kendine hakaret edildiği id
diasiyle Çemberlita~ta Osmanbcy 
matbaası sahibi Osman Tan gazetesi 
aleyhine Sultanahmet birinci sulh ce
za mahkemesinde bir dava ikame et
miştir • 

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

Takas komisyonu 
Dün öğleden sonra vilayette vali 

muavini Hüdainin riyaseti altında ta
kas komisyonu toplanmış ve bir çok 
takas i,lerini müzakere ederek bazı 
kararlar verilmiştir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıeceki nöbetçi ec:aaneler pı:alardır: 
İstanbul cibetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Ali 
Rıza). Bakırköyünde: (Hilal). Beyazıt
ta: (Sıtkı). Eminönünde: (Salih Neca
ti). Fener de: (Arif). Karaıümriikte: 
(Kemal). Küçükpazarda: (Necati), 
(Samatyada: (Teofilos). Şehreminin -
de: (Nhım). Şehzadehatında: (Üni· 
veraite). 
Beyoila cibetindekiler: 

Bir kaçakçmm mahkOmiyeti Calatada: (Hidayet). Haıköyde: (Ye
ni Türkiye). Kasımpapda: (Turan). 

Balıkpazarında peynir işleriyle Sanyerde: (Asaf). Şişlide: (Necdet 
meşgul olan Angilos, bundan bir müd- Ekrem). Taksimde: (Kanzük, Kara-

et evvel, Aram isminde birine, morfin kin Kürkçiyan, Güne§}. 
satarken cürmüm~hut halinde yaka- Oskidar, Kadıköy Ye AclalanlalPJer: 
lanmış evrakiyle dokuzuncu ihtisas Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
mahkemesine verilmitti. (Yusuf). Kadıköy Söğütlüçepnede: 

Angilos dün bir aene hapis ile iki (0.man Huli'ııi). Muvakkithanede: 
yüz lira ağır para cezasına mahkum c-ı (Saadet). Üsküdar Çarfıboyunda: (İt-
dilmiştir • ._t_ih_a_t_)_. -------------.: 

MEKTUPLARI 

Bir çiftlik işletmesinden çıkan iki rakam 
Büyükadada oturan Ekrem isminde bir o- ı herkesin serveti nlsbetlnde masrafa. Jştırlll 

kuyucumu:r. bize bir m~ktup ıön.de~_lftl. Bu etmesi zarureti bi\sll olmuş ve Mlthadılı 

mektubunda (Silim) nm Gelevrı koyinde o- umum servetine nnzaran yüzde dort masraf 
turan l\lithat isminde bir zatın topratınaan isabet etmlştir. :r.ilthadın dört bin kusür ura 
Tt' sfü hayvanlarından senede 1720 lira nrl- servetine de 176 llra salma yapılmıştır. Mit-f 
dat aldığını, buna mukabil de 1774 lira bar- hadın senelik gelirine gelince: Kendisinin de-
cettiflni -ve neticede 50 lira ziyanlı çıktqını dllğ gibi çıkardığı buğday on bin kilo delft 
söylüyordu. Biz bu mektubu ziraat işleri ba- on beş bin kilodur. Buğday, arpa, yulaf, bak• 
kımınaan acıklı bir bidiseye işaret eaer 
bulmuş, ister inan ister inanma sütununa 
koymuştuk. Bu münasebetle Silivrinin Ge • 
levri köyü muhtan İbrahim Güleı"den bir 
mektup aldık, İbrahim Güler bu mesele mii

nasebetile bize ıönderilmlş olan rakkamları 
)anlış bulmaktaclır, diyor iti: 

. Koyümüz halkından Mlthat yalnız yüz 
clönüın tarlaya detll 1k1 yüz dönüm tarla üç 
donüm bağ ve 'beş yüz toyun ve bir taç baş 
öküz, inek vesaireye ına.U.ktlr. Koy kanunu 
mucibince yapmap mecbur olduğumuz köy 
mekteblnl bu sene 7apmak için köy demeli 
karar venn1Jt1.r. K6Jiln bu masrafına karf) 

koy kanununun 11 mcı maddesi muclblnce 

1 
1 • :1 

' 

--- . -- _..,_ . . -----
latanbul Y eclinci icra Memurluiund-: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve satılması 

mukarrer olan piyano, Büfe ve ulan ta

kımı vesair lükı eY qyuının 3/6/936 tari
hine tesadüf eden Çarpmba ıünü saat bir 
buçuktan itibaren Sandal Bedesteninde 

satılacaği ilan olunur. (23'416) 

la, nohut ve bezelyeden aldığı paranın mik• 
darı 2200 liradır. Koyunlardan aldığı stıt. 
yapağı ve kuzu parası da 4200 lira tutar ld bU 

adamın senevi varidatı 6400 liradır. Bunull 
iki bin lirasını ekme, toplama ve çoban maAt 
rafına çıkararak hasılatı safiyesi 44..00 llradd• 
Hükumet vergisine gelince: Sayım, arazi tf 
yol vergisi olarak 296 lira vermektedir. 

İ. Güler 

* * * 
Şurasını da kaydedelim ki biz bu meself 

ballkmda aldığımız ilk mektubu ıı:efer çın.I 
ıerçekten zarurette ise, bau işlerde fasfj 
masraf ibtiyanna m~bur kalıyorsa, banatl 
ıös önüne alınmaSJna, diizeltllmesine ftSIM 
•erir, diişüncesile koymuştuk. Mubtarit 

mektubu ise bu noktada beclblnlite ma'bll 
olmadıtım göstermektedir ki aynca mem il 

nunlyete •ayandır. 

Elektrik cereyana kesildiği 
zaman .. 

Fatihte Fevzi Paşa caddesinde 147 nuıd
ralı apartmanın ikinci katmlla oturan Batı 
Mazlum Berker elektrik :işleri hakkında b9' 
sual soruyor, dediti şullur: 

- .Elektrik şirketi alacağını zamanın~ 
tahsil edemezse cereyanı derhal kesiyor. y,,.. 
nt elinde bulunan teyit edlcl kuvveti kulla t# 

nıyor. Halbuki son altı ay içinde kim buı! 
ne ılbi Cırızalar yüzünden elektrik cereyanl 
yedi sekiz defa kesildi, müştertıertn de ed 
kolu bağlı kaldı. Ben1m anlamak istedlit!Ot 
nokta, şirketin elindeki teyit edlcl kuvvet-ıı\. 
bl, müşterllerln elinde de haklarını korural' 
cak bir teyit edici kuvvetin bulunup bulUll"' 
madığıdıu 

Bu okuyucumuzun suallne (bayır) cevabı• 
m nrecetiz, bu gibi cereyan kesilmelerillf 
karşı mü terinin eline.le hiç lılr kUTTet ~k
tur, elektrik şirketine sorarsanız muhakkal 
f1I cevabı verecektir: 

- Elektriğin kesilmesi bizim urarımıı&
dır, çünku kesik kaldığı müaaet :r.arfında ı;at• 
fiyat olmaz, hasılat eksilir, binaenaleyh bil 
cereyan kesilmemesine çalışıyoruz. buna ra_!: 
men kesilirse elemek 1d önüne geçllnı
miimkün olmıyan bir kaza vukua kelmiş d,. 
mektlr. 

Sallanan minare ve duvarlar 
Ak.sarayda Sülüklüdeki Tomrukçu soka 1 

tında harap bir cami vardı, yıkılma tehlllt,. 
si gösteriyordu. Yıktırıldı. Fakat etra!ındaıJ 
duvarlarla minaresi olduğu gibi bırakıldı. Sil 
minarenin ve duvarların §iddeW ruzg~rlaf'" 
da sallandı~ı görülüyor. Bu duvarların 1' 
minarenin dibinde çocuklar oynuyorlar, b~ 
ıar her an çoküntü altında kalmak tebll~ 
atne maruzdurlar. Muhtemel bh" facianın &' 
nünü almak için bu duvarların ve mlnarenlO 
flktırılması lflzımdır. 

Aksaray: Bi.mit 

Okuyuculara cevaplarımız 
Beyoğlunda N. Atadan: 
Gönderditiniz yazı Din mahlfetlndecllr ... 

sebeple neşredllememiştir. 

* tlsküdarda Siyam!: 
Münhal bir yer olmaaıtmclan itizar ~ 

ederiz. ..................................................... ....-" 
Boğaziçinde . 

Ancak iki katlı binalar 
yapılabilecek 

Boğaziçinde, sahilde yapılan bin• ' 
ların irtifa işi halledilmiftİr. Boğaziçiıl' 
de yapılacak binalara, sokakların ge' 
nişliği nisbetinde irtifa verilecektir. 
Boğaziçinde ancak iki katlı yeni bi' 

nalar yapılabilecektir • ,t. 
Boğazın her iki sahilindeki arsal 

üzerinde yapılacak binalar sahilden a" 
metre geride yaptırılacaktır. 

KA yjp : Bakırköy Osmaniye ilkme~ • 
tebinden 928 -929 senesinde aldı~ıın ,.
hadetnamcmi kaybettim. Y eniıini al•'" 
ğımdan hükmü yoktur. (640) 

Hüıeyin Rahmi Özı ~ 

-KA--'ı-, l_P_: __ M_a_a_§ __ ta_t_b_ik mühürum ı k•~ 

bettim. Yen isini yaptıracağıımdan hukdl 
yoktur. ( 641) 

Oemirkapıda Sarayı cedit camii 
Müezzini Cemal 



2 Haziran SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERfl 

Çamalh tuzlasında 
tesisat yapıldı 

Yeni 1 Alacada 
Belediye 
Çalışmaları 

Ayın yirmisinde küşat resmi yapılacak, bu yıl tam 200 
bin ton tuz istihsal edilecek, ihracata başlandı 

Menteşe kaphcaları 
ka Soı:na (Hususi) - Mentefe köyü 
k· Plıcalarında faaliyet başlamıştır. Es-

1 tesisata ilave olarak y~ni barakalar 
~apılı:naktadır. Kaplıcaya giden yollar 
~r ve islMı edilmektedir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki• 

.. - Hasan Bey, gazetelerde! ... 
löyle bir havadis gördüm.. ra. .. / 1 

Küf il ri ele Sırt bamallcğmdan ton• . · · • ec e -
caldar llllf• 

kıaldıra- H~n 8q - Peki ama, 
ak,amctlar evlerine bundan 
aonra nerle tapnacaldar 7 

Sayfa s 

Dünya güreş şampiyonu 
olan Türk, Türklüğe 

kasdeden bir Ermeni imiş 
(BaJtarafı 1 inci sayfada) 

Dinarlı Mehnıet, ccAlibaba ıı Yl tanıdı· 
memlekette bir serserinin Türk adı altında 
bir sirk hayvanı şeklinda teşhirine nihayet 
verilmesini istiyoruz. Bunu yapmalıyız 

ve kolaylıkla yapabiliriz de. 
ğını söyledi, ve: 

- O, dedi, Elazizli Ali Hasandır. On 
yedi senedir Amerikada bulunmaktadır. 

Çok deierli bir pehlivandır. ''Kraliçe Mari,, rekoru· 
kıramadı 

Biz de. doKruluğundan ıüphelenmedi
ğiıniz bu malılmatt sayfaJarımıza iftiharla 
geçirdik, ve Elazizli Ali Hasanı tebrik et
tik. 

(Bqtarafı 1 inci aayfada) 
Trans • atlantikde, biri gizli olarak bin· 

miş 1806 yolcu vardı. <cKraliçe Marin se· 
yahati esnasında sis ve muhalif rüzgarlar· 
dan ziyadesiyle müteessir olmuş ve bu su· 
retle iki yüz mil kaybetmi~tir. Bahriye ma· 
hafili, Kraliçe Mari'nin istediii zaman 
Normandie'den mavi şeridi alacağına ka· 
ni bulunmaktadır. Kraliçe Mari 25 ıaatte 
766 mil yapmııtır. Normandie'nin bu lıu· 
suıtaki rekoru iıe 754 dür. 

Maamafih tam sür'atle giderken gemi
nin ihtizazı o derece ıür' atli bir hal alını,. 
tır ki, kıç güverteden bir çok takometrelcr 
kopmuı \'e bazı vidalar ıökülmüıtür • 

Haliç vapurlarının işletilmesi işi 
Haliç vapurlarının belediyeye dev· 

rinden sonra, cıki 'irk.etin hissedarla· 
ra idarenin tekrar şirket tarafından ele 
alınması içln teşebbüsler yapmışlardı. 

Eski şirketin heyeti umumiyeıi bu 
ay içinde, fevkalade bir toplantı yapa· 
rak idarenin tekrar şirkete geçm~i için 
aralarında konuşacaklardır. 

Hadiseler 
karş1&1nd 

Kaldırımın sağından 
Duyduk duymadık demeyin bal 

Bundan böy{e yaya kaldınmlannın 

sağından yürünecek, la~ıdan katfıya 

çivili yerlerden geçilecek. 

* Bunu bir otomobilli dostuma .O,.le• 
dim: güldü: 

- Senin gibi yaya 1talm11 tatar qa• 
lan düşünsün 1 

de eli. 

* Polis çivilerin haricinden geçeni va· 
kalayacak: 

- Ben çivilere ban basa geÇtim 1 
- Yalan .. 
Altı çivili aya'kkabısını KÖıılereceltl 

- lnanmu!an bakt 

* H ikayeciye tavsiye ederim. 
Hikayenin içinde ııyolun ortasında 

lcarşıladık~> cümle;ıini kullanmaktan sa· 
kınsın. Belediye nizamına Tiayet etme• 
di d iye cezaya çarpılır. 

* C addelere şu tan da levha1ar asılsa 
f~na olmaz: 

< Sağ kalmak için vava kaldınmtntn 
sağından yürüyünüz.; 

lMsET 
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15 Sene sonra meydana 
çıkarak kendi. kendisini 

ele veren katil 
Psikoloji alimlerinin "Katiller cinayet Hadise, 

sahnesine 
bir 

mutlak avdet ederler,, sözünu 
kere daha teyid etti 

Pisikoloji ilimleri
ne göre her katil, iş· 

lediği cinayetin sah
besine er geç dönmek 

ister ve bunun için 

fmkiı.n arar. 

Bir çok hadiseler, 

pisikolojistlerin bu di.l

ıüncelerindeki isabeti 

ispat ediyor . 

Geçenlerde Ameri

kada vukubulan şu 

hadise bunların en şa

yam dikkatlerinden 
biridir: 

Jakop Namıt na
hunda bir adam, bir 

~inayet işledikten son

ra Ryo dö Janc;, roya 
kaçmış, orada on beş sene kalmı1t fakat 
aradan 1 5 sene geçmesine rağmen adam 
öldürdüğü yere dönmek arzusunu yene
memiştir. Jakop bu arzuyu evvela sırf 

daüssıladan ibaret sanmıştır. Fakat doğup 
büyüdüğü yer olan Pruzani şehrine var
dıktan ıonra vaziyet değişmiştir. Cani bu
rada evveli. kiliseye gitmek istemiştir. 

Çünkü cinayeti tasarladığı yer burası idi. 
Jakop buraya uğradıktan ve geçmiş zama
nı sözünün önünden geçirdikten sonra ci
nayet yerine de gitmeyi kararlaıtırmıştır. 

Cani herhangi bir kimsenin kendisini 
tammasından korkmamıştır. Çünkü ihti
yarlamııtı. On bet ıenelik çahpna onu yıp
ratrnııtı. Sonra tanınma ihtimallerini büs
bütün kald11mak için sakal da koyuver· 
miftir. 

Jakop bir pazar günü kiliseye gitmiı 

ve öldürdüiü Marya isimli kadının otur· 
duiu yere yakın bir yerde oturmuı ve ceç
miı zamam hatırlamaia çalışmıtbr. 

• • On beı sene evvel buraya seldiii za-
man. Marya ıuracıkta oturuyordu. Biraz 
ite de Şala ile doktor olan papaz bulunu
yorlardı. Acaba çok süze) bir kız olan Şa
!a timdi ne hale selmiıti> 

On bet sene evvel, cinayeti ifledikten 
eonra doktorun evine uiramıt. doktorla 
konupnuf fakat kızım sörmeden çıkıp sit
ınifti. On bet yıl önce burada oturduiu za-
man hep Maryayı nasıl yok ede· 
ceiini. Maynaın elinden naııl kur-
tulacaiını düıünmüıtü. Çünkü Marya 
bir hizmetçiydi Niıanlanrmılardı ve 
evleneceklerdi, fakat Marya kendiıi si
bi fakirdi. Ve kendisi sihi çıplakb. Onun
la evlenmek, yokıulluk içinde yatamakh. 
Halbuki tam bu s11ada doktorun km olan 

Şala ile karşılaşmış ve Şala ondan hoşlan· 
mıştı. Şala zengin bir adamın kızıydı. O· 
nunla evlenmek saadete kavuşmaktı. O 
halde Maryadan kurtulmak ve Şalayı al
mak gerekti. 

Maryadan kurtulmak için yapılacak İş 

de, onu öldürmekten ibaretti. Başka türlü 
kurtulmağa imkan yoktu. 

Jakop buna karar verdikten sonra ge
ce olmasını beklemiı ve geceleyin Marya
yı bahçeye çıkararak boğduktan sonra 
leylakların altına gömmüştü. 

Şimdi on beş yıl sonra bunları düşün
dü, titrediğini hissediyordu. Fakat bu tit· 
remenin ıebebini anlayamıyordu. Halbuki 
ortada anlaşılamıyacak bir ıey yoktu. in
san, şunu bunu öldürebilir, fakat vicdam
nı öldüremez. 

Jakop'un titremesi devam etti. Müthiş 
bir buhran ııeçiriyordu. Herkesin kendisi· 
ne baktıiım, herkesin kendiaini tanıdıiını 

zannediyordu. 
Kiliıeden kaçmak ve kendini ele ver

memek lizım geliyordu. Onun için davran
dı, fak at yerinden kalkamadı. . .. 

11te tam bu sırada sarip bir hadise vu

kubulmuıtur: 
Jakop, ayinin devam ettiii ıırada bir

denbire kalkmı• ~. • • ,Jtikeek ıesiyte ba
ğırmıttı: 

- Aradığınız katil ben'im 1 
Cemaat iJkönce taıırmıt. fakat içlerin· 

den bir kaçı derhal zabıtaya haber verme
yi ihmal etmemiıtir. 

Zabıta derhal ite vaz'ıyed etmiş, Jakop 
cürmünü itiraf ettiii için adliyeye veril
miştir. 

Bu adamın yakında müebbed hapse 
mahkum olması bekleniyor. 

.CÖNÜL iSLE·RI 
Nasıl bir 
Kız 
Alayım? 

•Üniversiteden mezunum. Yapın 23. 
Kazancım mütevazı bir yuva kunnaia 
mii•ittir. Evlenmek i.tiyorum. Yalma 
alacaiım lr.:12da arıyacaiım evsaf hak -
kında tekarrur etmit bir kanaabm yok. 
Zensin mi , tahıilli mi, fakir fakat süz el 

mi, meslek sahibi mi olsun kestiremiyo

rum. Her birinin kendine söre iyi ve 

kötü tarafları var. Bu davayı nasıl hal
ledeyim). • 

A. K. Y. Cayan 

Evveli. aradığınız tipi tayin ediniz. 

Siz süzelliği birinci tart olarak ıörüyor

ıunuz. Halbuki İnsan kendiıine bayat 

arkadqı ararken güzellik Üzerinde fa"&· 

la durmaz. Bulunduğunuz dar muhitte 

talıailli ve meslek ıahibi bir kadmla da 

meı'ut olamazsınız. Vazİyetinize, içti • 

mai vaziyetinize unun biri çdonca mÜf• 

~Ü ls..diliılindeD ballolunur. 
• • • 

Arapcamide Yatar Yalçın: 
Sevdillnls im beniis küçük. Belki de 

ilaha 1nıiJi Uhaa .,ile ptirmiyor. 
Mektep awalannda • • e•de seçen aacle 
laayab da bunu söeterİ)"or. Sis onu ı,a 

tatb ve mumn bayatından maceraya ıii

rüklemek iatiyonunm. Günah deiil mi? 
Siz de küçüluiinüz, daha çocuk aayıla
ı,ilininiz. Sizin için de böyle macera • 
larla vakit ıeçirmek yazık dejil mi? 

• • • 
Kadıköyde: H. M. 
İnaan kocumı l>akkaldan aatın ala • 

rnaz ki! Kısmetinizi beldiyeceluiniz. Yal
nız erkeklerin aizi ıörap beienebilme • 
leri için damlara, toplu yerlere ritme • 
niz li.zun selir. Oradan öteıini tabiate 
bırakmağa mecbununuz. 

* •• 
Beyoğlunda Ah. Yüksel: 
Niki.b olmayınız. Şimdiden baılıyan 

geçimaizlik evlendikten ıonra ıizin için 
bir beli. olabilir. Kendiaini ayrılmakla 
tehdit ediniz n icap edene aynlmız. 

TEYZE 

·aoN P OST A Haziran • 2 

" Son Posta ,, nın miiaabakası : 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 
Sizi en faz la alakadar eden tarihi vak'a hangisidir, tarihi vak'a/arı 

canlandırmakta en çok muvaffak olan ressam kimdir 7 

Mısırda Memluk beylerinin saltanatı, on 
ikinci miladi asırda Halep Atabeyi Nu • 
reddin Zenginin kölesi Salahaddini Eyyü
binin haçlı seferleri içinde Kudüsteki hı • 
ristiyan krallığını ortadan kaldırarak Su
riye ve Mısırda bir devlet kurması ile baş

lar. 
Kölelikten yetişme olan bu Türk bey • 

leri bu zengin memleketleri mıntaka mın
taka aralarında paylaşmışlar ve içlerinden 
birini sultan seçerek asırlarca Mısırı ve Su
riyeyi ellerinde tutmuşlardı. 

Kölemen beyleri, kendileri de bir Türk 
çocuğunu köle olarak satın alırlar, onu ev· 
lat yerine büyütürler, en kuvvetli manasile 
gözü pek bir asker olarak yetiştirirler ve 
beyliklerini bu çocuklara bırakırlardı. 

Yavuz Selim, kölemen sultanlığından 

Mısın aldıktan sonra, Mısır ve Suriyede kö
lemen beylerinin nüfuzu daha tam Üç asır 

devam etti. Köleme..; beylerini, Napolyo
nun Mısırı işgali üzerine Rumeli başıbo -
zuk askerlerinin aerçeşmeliği ile Mısıra ge
çen, ve Fransızlar Mısırdan çıkarıldıktan 

sonra bin türlü entrikalar çevirerek Mısır 
valiliğini elde eden Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa ortadan kaldırdı. 

Kölemen beyleri Mehmet Alinin nüfu
zunu kırarak eski Mısır sultanlığını yeniden 
kurmak için fırsat gözediyorlardı. Bu sı• 
ralarda Mehmet Ali Paşa da Hicazı istila 
eden Vehabilere karşı Hicaz seferine me· 

mur edilmişti. Kurnaz Mehmet Ali köle
menlerden evvel davrandı, Hicaz seferi 
münasebetile Mısır kalesinde yapılacak as
keri merasime kölemen beylerini, köleleri 

ile beraber davet etti. Mehmet Aliyi kuş
kulandırmamak için onlar da kölelerini a
larak kaleye gittiler. Merasim baıladı. Hi· 
caza ııidecek Mııır askeri kale avlusunda 
bulunan Mehmet Ali paşanın önünden kıt· 
a kıt'a geçerek kaleden çıkıyordu. 

Sıra Mehmet Alinin en mah-
rem adamlaandan Salih Koç ile 
askerlerine gelmiıti. Ondan eonra da 
Kölemen beylerile köleleri geçecekti. Hal
buki Salih Koç, Mehmet Aliden aldıiı giz
li bir emirle o sün kale içinde Kölemen 
beylerinin idamına memur edilmişti. 

Kaleden çıkılırken Azablar kapııı de
nilen bir kapıdan geçmek ve aşağı kapıya 
kadar dar ve yokuş bir yoldan inmek icap 

ediyordu. Kölemen beyleri tam bu yolun 
içine gelince Salih Koç emir verdi ve yolun 
iki ba11ndaki kapılar kapatıldı. Daha ev -
velce yolun iki yanındaki kale dairelerinin 
pencerelerine Rum tüfenkdazlan yer-

12 - Kölemen beylerinin idamı 

leıtirilmiıti. Onlara da ateı emri verildi. 
Aıağıdan ve yukandan tüfek ve tabanca 
kurıunlarının altında kalan kölemenler bu
rada birer birer vurulup idam olundular. 

içlerinden yalmz bir kiti. Emin Beır ken
disini atile beraber kaleden aıaiı fırlata
rak Şam taraflanna kaçtı ve kurtuldu. 
Bili.hare Kölemen Emin Paşa diye Os • 

manlı devleti ricali aruına karıpn bu zat, 
o günün korkunç hatıra11 ara11nda nasıl 

kurtulduğunu anlatırken: Her taraftan 
kurşun yaidırıldığı esnada atı ile kale • 
nin bir burcu üzerine çaktıiını, oradan al
tındaki hayvanı özensileyip boıluia aür
düğünü, ve ıoğuklr.anlılıiını muhafaza e • 
derek. tamam yere yaklaıtıiı ıırada ayak
larım özenrilere kuvvetle basarak kendini 

atımn üstünden yere attığını, bu sureti~ 
yukarıdan aşağıya gelirken aldıklan hızın 

ata yüklenerelt liayvanın hurdaha1 olCiu • 
iunu, kendiıinin de bilakis sanki alçak biı 
yerden atlamıı sibi kurtulduiunu ıöyle • 
miıti. '' 

Aleksander Bidanın bir tablosundan 
alınarak ıimşir üzerine hakkedilmiş yu -
kandaki kliıe 1 mart 1811 tarihinde ~ku 
bulmuı olan bu korkunç vak'ayı bütün 

debşetile söıtermekte<!,ir. Sai köıede vu• 
rulan •evgili kölesini kucaklıyan ihtiyar bir 
beyin ieyankar feryadı, ön plinda ölmek 

üzere bulunan bir kölenin yaralanan efen• 
diaine aanlııı ve onun Mehmet Aliye kar•• 
yumruğunu ııkııı çok acı bir sahnedir. 

Retad Ekrem K~ 

Fransada Müthiş Bir Cinayet 
Bir sabıkalı metresini öldürdükten 
sonra etlerini lokma lokma keserek 

konserve kutularına doldurdu 
Pariı gazeteleri müthiı bir cinayetin öldürdüğü kadının metreıi Madam Cariz- Fransada bu miıli rörülmemiı canavard~ 

tafsilatını anlatmakla meşguldürler. liano olduiu ve cürmünü saklamak için heyecanla bahıedilmektedir. 
Colizni namında bir sabıkalı l~ond-s kadını satırla parça parça ettilini. etlerini 

metreıini öldünnüt. cesedini de ufak par- konıerve kutulanna doldurduiunu, kemik-
çalara doğrayarak, konıerve kutularına )erini de kararak çuvala koyduiunu yaz-
koymuı ve ıaklamııtır. maktadır. 

Vak'a töyle cereyan etmiştir: Karııı zabıtaya tunları söylemittir: 
. Geçen çartamba sünü Pariıte Van - - Kocamın aabakai mükerrere uha· 

ı Ves sokaiında polisler kendisini bilmeye- hından olduiunu biliyorum, çaplun bir a· 
cek derecede aarhoı olan Colizni'yi yaka· ,damdı, metresleri vardı, cinayeti nasıl ve 
.lamışlar, karakola götürünceye kadar bü· pe zaman itlediğini bilmiyorum, yalnız. 

,Yük zahmetler çekmişler, üzerini aradıkla- kemik ve etlerin bulunduğu, bahçeye sit-
.rı zaman bir tabanca bulmuşlardır. ,memi menetmiıti. 

Coli:ııni cevap veremiyecek derecede Nihayet polisler Colizni'yi sıkııtırmıt-
aarhoş olduğu için hüviyetini tesbit etm~k .Jar o da korkunç cinayeti şöyle anlatmıı
üzere ceplerini aradıkları zaman karısına .tır: 

hitaben bir mektup çıkmıı... Colizni bu - Metresimi öldürdüm, kemik ve ha-
.mektubunda: iıreak ve ciğerlerini bir çuvala koydum, 

«Sevgili karıcığım, senden af dileyo- kokacağını anlayınca üstüne çimento döke· 
rum. Fakat başıma bir kere felaket gel- rek dondurdum ... 

,di.» 

Diye yazıyormuı. 
Paris polisi bunun üzerine Liyonda bu

lunan Colizni'nin karısını Parise setirtmiş, 
,evinde araştırmalar yapmış, ve Colizni'nin 
,müthiı bir cinayetin faili olduğu meydana 
çıkmııtır • 

Kanımın elinde bulunan mektupların 
birinde Colizni cürmünü itiraf etmekte, 

Metresim, karım evde olmadıiı zaman 
ziyaretime ıelmişti. Kendisini tavşanları 

söstermek behaneaiyle dışarı çıkardım, o 
zamana kadar, öldürmek fikrinde bile de
ğildim. Birdenbire sözlerim döndü, kadı
nın kafasına bir kalas indirdim. 

cıSize ıamimi söylüyorum, cinayetimin 
hiç bir ıebebi yok. Aklıma öyle eati. » 

~ani tıbbı adliye aevkedilmiftiı. Bütün 

Ne kadar yağmur yağdı? 
Meteoroloji enatitüıünden bildirildi" 

iine göre ıeçen ayın en ıon günlerin
de lıpartaya 42, Dörtyola 36, Bey -
fehre 15, Afyona, Sivaaa, Edremit• 
] 2, Silifkeye 22, Niğde ve Tokada 7, 
Çorum ve Aydına 5, Giresun ve Pu -
latlıya 4, Samsuna ve Haymanaya 3, 
Edime ve Malatya, Ordu, Mersin, Ki· 
liı, Bayburt ve Sarıkamışa 2, Ankar• 
ve Sinoba 1 milimetre yağmur yağmıf 
hr. 

Mısır fiatları yükseliyoı 
İstanbul piyasasında mısır fiyatlarl 

yeniden yükselmeğe başlamıştır. ao 
yükselişin mevcut malJarın ihtiya~ 
kifayet etmiyeceği kanaatinin piyasB" 
da hakim olmasından ileri geldiği bil
dirilmektedir. 

Samsun mıntakası piyasalarında cJş 
mısır fiyatları yükselmiştir. Bu pazar' 
ların yükselişine lstanbu) piyasasııııiJ 
teeir ettiği söylenmektedir. 
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l_!<ORKUNÇ MACERALAR 1 

Karısının ruhu ile 
konuşan doktor 

.SON POST.,. 

Türkiyenin en güzel kirazı 

' 
Sayla 7 

iğrenç bir dolandırıcılık 
İstanbulda Sıhhat Komisyonculuğu 

serseriler türedi yapan 
(Baıtarah 1 inci sayfada - Tahir ... 

Seni görmeyürum, dedim. "Göremezsin fakat billahi 
Yanındayım! cevabını verdi, ne kadar yaklaşmak 

mümkünse o kadar yakınındayım!,, 

E n güzel kirazlarımız İzmit körfezi 

yalısında yetişir. Bu yıl, Tavşancıl, 

yarımca ve Değirmenderede kiraz mahsulü 
çok bol imiş. Kiraz madrabazları daha şim
diden kiraz fiatlarını düşürtmeğe başla 

Ve işte bu tesadüfi ziyarettir ki, anlata· 
cağım hadiseye vakıf olmamı temin etti. 

Girenlere çıkanlara, ve habire zırlayan 
telefona cevap yeı~tirmekte selamımı 
alrnıya bile vakit bulamıyan Rüvtü Çap· 
çıya iki çift laf edebilmek için fırsat kol • 

ladığım sıradaydı. 

- Demin konuıtuğun adam nerede~ 
- Başdoktora para götürdü. 
- Ne para111? 
- Yatmak için rapor verdirsjn diye. 
- Sen mi verdin parayı? 
-Tabii! 

mışlar. 

Tavşancıl ve Yarımcanın kiraz bağcı -
lan birleşerek aralarında bir anlaşma yap
mağa ve Türkiyenin en güzel kirazla;ını ye
tiştiren bu muhitin kirazcılığını koruyacak 
tedbirler almağa karar vermişler. 

Tavşancılın, Yarımcanın ve Değirmen
derenin kirazlarını bolluk yüzünden ucuza 
kapatmak istiyen madrabazlar kim bilir 
yüzde kaç yüz fazlasile bize kiraz sata -
caklar. Bugün olduğu gibi, bundan dört 
yüz sene evvel de İstanbul halkı yaş mey
va yüzünden madrabazların gadrine uğ • 
rardı. On altıncı asırda yaş meyva Adalar 
denizinden, Marmara havzasından ve bil
hassa İzmit körfezinden gemilerle gelirdi. 
Madrabazlar gelen gemilerin başına üşü -
şiirler, geminin yükünü kapattıktan sonra 
yaş meyva üzerinde ihtikar yaparlardı. Bu
nun önüne geçmek için İstanbul kadısına 
emir verilmişti. 

On altıncı asrın ifadesini biraz değişti • 
rerek bu vesikayı yazıyorum: 

İçeriye, orta yaşlı, temiz ve iyi kılıklı 
bir adam girdi. 

Esvabının kumaşından, dikilişinden, 
bileğindeki altın saatten, ve kalın par • 
mağındaki taşlı yüzükten, gamsız yüzün
den ve besli göbeğinden, hayatın bütiin 
kahırlarından kurtulabilmiş fanilerden ol· 
duğu belliydi. 

Rüştü Çapçıyı miıbalağalı bir ihtiramla 

selamladıktan sonra: 
- Efendim, dedi, bendenizin uzak ak· 

rabamdan bir deJikanlı var. Kendisi dün 
akşam Anadoludan geldi. ! lasta ve fa • 
kirdir. Zatı fılinızden, badelmuayene, has
tanenize yatırılmasını istirham edecektim. 

Rüştü Çapçının talebi üzerine berikinin 
içeriye soktuğu köylü, koyu sefaleti, hır -
pani kılığından, ve ilerleı:niş hastalığı, kan· 
sız, sarı benzinden kolayca okunabilen bir 

biçare idi. 
Rüştü Çapçı, klasik bir istintaktan ge -

çirdıği ha11tayı muayeneye göndcırdi. 

- Kaç para verdin? 
- Yirmi lira. 
- Neyin olur o senin? 
- Hiç bir şeyim olmazı 
- Nerede tanıştınız? 
- Sirkeciye vapurdan inmiştım. 
Böyle senin gibi yanıma sokulup ko •' 

nuştu. 

- Ne söyledi? 
- «Sen hastasın galiba?» dedi. 
lsıanbula tedavi için geldiğimi söyle -

dim: 
- Ben, dedi, hayır sever bir adamım. 
cıBeni yarın sabah bul. Seni iyi bir h s

taneye götüreyim lıı 
Ben tabii çok sevindim bu vaide. Bu· 

gün de, yazıp verdiği adreste bulu up gel· 
dik buraya. 

* Vaziyet anlaşılıyordu. Ve anla ılıyor -
du ki, biçare köylü, o adını bile bilmediği 
hayır sahibini artık boşbo una bekliyecek
ti. 

914 ıencısi ilkbaharında Marııilyadan 
Beruta giderken doktoru vapurda tanı· 
dırn. Esmer, kısa boylu. kırk, kırk bet 
Yaşlarında sevimli bir imandı. Fakat hah· 
bna dargın, dünyaya küskün olduğu da 

mehtaplı gecelerde bahçemizdeki akar su· 
yun başında sevdaya, sevmeğe kanma
mı§ bir halde birbirimize sokulur, geç sa-

l k d ··yle mesti mahmur kalırdık. 

«İstanbul kadısına hüküm ki: 
Haber aldık ki, yaş meyva ile lstanbula 

gelen gemileri bazı kimseler karşılıyarak İs· 
keleye gelmeden getirdikleri yemişi kendi
leri satın alıp halka ve pazarcılara adalet 
üzere tevzi ettirmezler imi§. Bundan sonra 
yaı yemit ile lstanbula gelen gemileri kim
seye karıılatmıyacakstn; gemiler iskeleye 
gelip yanaşacaklar, yaş meyvayı halka ve 
pazarcılara adalet ve kanun üzere sattıra· 
caksın; bu husus için gemi reislerine de 
kat'i tenbihat verecek ve tehdit edeceksin, 
iskelede kimseye yemiı satmıyacaklardır. 

Buna teıebbüs edenleri menedeceksin, din· 
lemezlerse adam koyacak11n ve bu gibi 
kimselerin satın aldıkları yemişleri zapte • 
decekıin. 11 muharrem 968.>, 

Eğer Rüştü Çapçıdan ayrılı~ımdan son· 
ra. ikinci bir tesadüfün yaıdımı olmasay
dı, o kibar kılıklı adamla hırpani kıyafetli 
köylü arasındaki münasebetin hayret ven· 
ci mahiyetini öğrenemiyecektim. 

Çünkü muradına çoktan kavu muş, ve 
bu fakir hastanın ıztırabından alçakça al· 
dığı komisyonun keyfini sürmiye ba§lamı§· 
tı bile. 

ilk ·· .. ·· d D d ki . goruıte goze çarpıyor u. u a arına 

illıik acı bir tebessüm bir türlü derisinden 
!veri iılemiyor, yorgun, dalım bakışları 
hiç bir ıeye dikkat ve merakla bir lahza 
talcılıp kalmıyordu. Bıkmıt. bezmiş insan· 
ların ihmaliyle her ıeyi kay.taız seyrediyor· 
du. 

Geceydi.. aüvertede idik. Ay büyük 
.. rı hir balon gibi karf11D1Zda ağır ağır 
>iikscliyordu. Jldimin ilk sece rüzgarı ha
ftf hafif yüzümüzü oktuyordu. Gümü§ bir 
~Uludan bir aeara çılı:ardı hana verdi. Bir 
de kendisi yaktı. Önündeki viıkf lıardağı
llı hir hamlede boşalth. Ganona bir daha 
ıııtıaıladı. 

- Hararetiniz var doktor) 
a_.- Her aece böyle.. Kuvvetli alkolle 
-.hım iyice uiu~adan mümkün değil 
"_Yuyamıyorum ve bu böyle ıenelerdenbe· 
l'j devam edip aidiyor. dedi. 

at ere a ar o 
Garson bir viski daha... . 

B. . daha yaktı Bir kaç dakıka 
ır sıgara · 

Şi di daha yükselmiş, daha parla-sustu. m • . ... 
mıt aya bakıyordu hep o ılık rüzgar yuzu· 

müzü okşuyordu.) . 
O hayat tatlı bir rüya gibi gelip geçtı. 

Vakit vakit içimde mübhem bir .korku ~~
yardım ılık bir deniz gibi bizi saran bu ıl_a· 
hi ~ıkın bir ıün kaybolacağı aklıma gelır· 
di. Tabiatta güzel ıeyleri kııkan~n, ç~ke
meyen gizli bir kuvvet bulunduguna ına· 
nıyordum. Yanılmamıştım. Öyle oldu kork 

tuğum doğru imiş .. 
Karımın sıhhati sık sık bozuluyordu. 

Geçen artist hayatı onu çok yormuş, yıp· 
ratmıştı. Yatağa düştü. Sonra bir gece bir· 
denbire ağırlaıtı. Kollarımın arasına al
dım. Gözleri gözlerimden hiç ayrılmıyor
du. Baktı .. • Baktı. Sonra: «Sana . kan~a-

d doyamadım daha Emin, dedı. Ölun-
ım, b b'J 

ce de senden ayrılmıyacağım unu ı .» 

d Dertli bir in1andı merakımı mucip ol· 
ta, kendwni eöyletmek iatedim. Sordum: 

- Derdinizi bana anlatmaz m11ınız? 

- Niçin anlatmaya~. Fakat ıiz de 
bıliltedder olacakıına. sa de benim ha

::hrnı earan o kördüiüm karıısında çare• 
. Jikle üzülecekıiniz. Bunu iıtemediğim i

lbl tereddüt ediyorum. Ve ilave etti: 

Sabaha kartı kendini kaybetti. Öyle hare· 
ketsiz, sessiz soldu gitti. Zaten onu ben 
çok açılmıt bir güle benzetirdim hep .. 

Arkasından çok ağladım, O sıcak aık 
yuvamız bir mezara benzedi. Her yerinde 

b . 'zı" hatırası kalbimi dağlıyordu. onun ır ı , 
Olduğu gibi evi kapadım kilitledim 

1. - Size bütün hayatımı olduğu gibi an· 
taca&.m h . .. ı:... y• b --e 

e• er ,eyı eoy .. Teceıun u g .. ~ · 

Türkiye biıftan bat- &1r meyv• mem • 
leketidir. Meyva çeıitlerimiz yüzleri bulur 
ve bunlar yer yüzünün en nefis meyvala
rıdır. Mesela yaı meyvalardan en güzel 
kiraz, en güzel ,eftali, en ıüzel armut, en 
ıüzel elma, en ıüzel karpuz, en güzel ka
vun, en güzel üzüm, en süze) incir bizim 
memleketlerimizde yetiıir. Meyvalarımızın 

serin ,erbeti ve ipek nesçi, eısiz güzel ko
kulan ve çeıit çeıit parlak renkleri bizim 
vücut ve ruh ~amızdu. Meyvala*nnz, 
hiç bir milletin dilinde bulunmıyan bir zen· 
ginlikle Türk halk edebiyatında yer al -
mııtır, meyva üzerine binlerce mini, tür
kü, prlu söylenmiıtir: 

Bir dalda iki kiraz, 
Biri al biri beyaz, 
Katip kölen olayım. 
Bu ıüzeli bana yaz. 

Garip bir pazarlık 
Fakat aşağı katta, bir ahbapla karıı • 

Ben Giresunlu Tahiri, Rüştü Çapçının 

yanına götürdüm. Bu iğrenç maceranın hi· 
kayesi, onu, yirmi lirasının acısile hastalı· 

ğını bile unutan Tabirden fazla üzdü. Ve 
derhal bütün hademelerini seferber edip 
sokaklarda bu hayır ıahibi ( 1) adamı a • 
ratmaıına rağmen maalesef müsbet bir ne
tice elde etmeğe muvaffak olamadı ve öi· 
rendi ki bu adam bir otomobile atlamıı ve 
sırra kadem basmııtır. 

laıış, beni, altın saatli müracaatçıyla ve 
köylüyle omuz omuza getirdi. 

İşte bu tesadüf sayesindedir ki ben, 
kulaklarım, onlar arasında geçen ıarip pa
zarlığı duymak fırsatını kazandı. 

Altın saatli adam: 
- Gördün ya? diyordu. Rüıtü seni der· 

hal muayeneye gönderdi. Rüıtü cibi, seni 
muayene edecek dok.tor da can ciier ah

babımdır. Ondan da raporu kopardık rnıy-
dı, itin oldu demektir. Bu doktor bir ra· 
poruna tam (50) lira alır. FaJ.:at hatırım 
için on bet. yirmi liraya razı olacağını s ... 
nıyoruml 

Bu ıözleri, gözleri minnetle dolu ola • 
rak dinliyen biçare köylü, boyun bükerek 
cevap veriyordu: 

- Aman ağabey... Ne olursa, senden 
olur 1 Benden alacaiın hayır dualar da ba
p gitmez elbet! 

* Eğer, yakından tanıdığım Rüıtü Çap • 
çının hastaneıine, hanai prtlarla hasta ya· 
tırıldığını bilmeseydim, bu konuf111aya hiç 
taımıyacaktım. 

Zaten değerli hekimin «1ertababet» 
sandalyesinde zabıta memurluğu yapacak 

hali yoktu. Bu adam onun için tamamen 
yabancı idi ve hastaneye de ilk defa geli • 
yordu. 

Şimdi, muayenede tedaviye muhtaç aıö
rülen Giresunlu Tahir, bir yatağın botal • 
ma11na muntazırdır. 

Ve Rüıtü: 
- Maalesef, diyor, bu hadise de göste

riyor ki, lstanbulda «11hhat komi11yoncu • 
luğuu diye iğrenç bir meslek türemiıtir. 

Muhakkak ki, ihtimal sade bu meale~ 
sayesinde aec;;inen açıkgözlerin tuzaklarına 
dü,en ilk kurban Giresunlu Tahir değil 1 

dir. 

Ve eier Sirkeci havalisi dikkatle taran• 
mazaa, Anadoludan ıelccek fakir hastalar, 
"hayır sahibi akraba» ( 1) lardan kurtula. Bu itibarla benim için vaziyeti 

baıhekime ihbar etmekten baıka 
cak bir ıey yoktu. 

değerli 
yapıla- mıyacaldardır.ıı 

Yukarıya çıktığım zaman, Rüıtü Çapçı

nın servislere gittiğini ıöylediler. Onu bo
ıuboşuna bir hayli bekledikten ıonra, yeni· 
den aşağıya indim. 

Setim Tev~ 

JutlAnd deniz muharebesinin 
ylldönUmü 31 

Ben latanbulluyum. Babam binbaşı idi. 

~ 3 
muharebeeinde öldü. Sonra anamı da 

d •Yhettim. Uzak akrabamın yanına sığın· 
d 

17· Onlar delalet edip beni tıbbiyeye koy
{)~· ar. 318 aeneeinde mektepten çıktım. 
lb~nya Yüzünde yapyalnızdbrl. Abdülha· 
b ıt karanlık bir kibuı gibi memleketin 

bahçedeki bir odada karııiyle oturan hah· 
çıvana anahtarı teslim ettim. Oradan ay
rıldım. Aylarca Pariste hastanede yattım. 
Bir sene geçti. Onu bir türlü unutamıyo~· 
dum. O sene Mekkeye giderken eve ug
radım. Her ıey bıraktığım gibi yerinde du

ruyordu. Yalnız o eksikti. Gece o!~~· ~kar 
suyun başında dalgın dalgın duıunuyor· 
dum. Onu düşünüyordum birdenbire <ıo· 
nun sesiniı) duydum. Beni çağrıyordu. <~E-

Karpm seçtim aeraiclen, 
Kız beiendim çersiden, 
Celen sidenden &.tün, 
Gelenden güzel ıiden. 

Meyvacılarımızı ve bağcılarımızı ve 
bağlarımızı ve meyvalarımızı ve bizleri 
Cenabı Hak madrabazların aç sözünden 

Biçare köylü kalabalık arasında mua -
yene sırasını bekliyordu. Ve altın aatli a
dam ortada yoktu. 

Bcrlin, 1 (Hususi) - Almanyada Jut
land deniz muharebesinin yıldönümü tes· 
it olundu. Almanlar tarihin en büyük de
niz muharebesi saydıkları Jutland harbin
de muvaffakiyet kazanmış olduklarına ka· 
nidirler. •ıınd "d' ı d a 1 1. ıtanbulda nefeı alınamıyorı 

u. Ur it il a tefek nem vara 1attım. O para 
ite Avnıpaya kaçtım. Pariste Jön Türklere 
•rııtım Onla d b" b" J • d ·· ·· 1 dl · r a ır u enne u,muı er· 

E: O teoekkülden de tiksindim, çekildim. 
Pey~ L • • 

b• zaman aı&ınh içinde bir sersen gı· 
1 Yer· 

btdu sız. YUrbuz yatadmı. Sonra yolunu 
~h p tekrar İstanbula döndüm. Cenap 
.... d•hettin mektep arkadatJmdı. Halime 

- 1 h' ta . 11 yolunu bulup beni Mekkeye ka-
ntına d lı: hac 0 toru tayin etlirdi. Her sene 

bir 1~rnanı oraya gidip iki ay kadar kalır, 
&~ - k tar f Yuz alhn kazaadıktan sonra te -

dh. '•nsaya dönerim. Şimdi vazifeme gi· 
. ..,orurn. 

8e1 ltad sene evvel Berutta genç, güzel bir 
di. ~ tanıdım. O da benim gibi kimsesiz· 
rna afaşantanlarda prkı söyliyerek, ke· 

rı çala ._ h B' b' tim· d ra.: ayatını kazanıyordu. ır ı· 
ı~ en h 1 -

&Ür""I .. 0ı andık ve evlendik. ŞPhrm 
u tuler· 

mu.. ı, gece hayatı, tiyatro onu yot• 
... usand 

haya ırnıııtı. Şehirden uzakda sahra 
tı Yaşa kl v • B' Jtıiltt ma ıgımız ıçın ısrar ettı. ır 
ar art • 1 )e . mıı param vardı. Cebelde, A İ· 

r:- cıvarında k" ""k b" k"' k ld l:.\rirn. uçu ır oş satın a ıın. 

min.. Emin .. » 
Rüya görüyorum zannettim kalktım 

ses bütün bütün kulağıma yaklaştı. c<Emin 

ben'im sana geldim.ı> 
_ Seni görmüyorum, dedim. 
- Göremezsin, fakat billahi yanında· 

Ne kadar yaklaımak mümkünse o 
yım. 

kadar yakınındayım. 
_ Sen beni görüyor musun) 
_ Eelbet Emin fakat senin bildiğin gi· 

b . .. "yorum daha başka türlü.. daha 
ı gormu • 

yakın.. daha derin. Ruhunu görüyorum 

senin ... 
- Mezardan nasıl çıktın? 
_ Ben mezara girmedim ki. Oraya siz 

içinden çıkıp kurtulduğum mahfazayı koy-

dunuz. 
_ Sen nereye gittin? 
- Bilmiyorum Emin. Hem anlatamam 

halimi. (Bir kaç dakika sustu. Ruhum. ü~
perdi, damarlarııpdaki kan buz kesıldı. 
Titriyordum.) Sordum: 

-Burada mısın? 
_ Yanındayım! 

_ Sana iki şey soracağım. 

- Sor. 
_ Ölünce ben de senin gibi mi olaca-

saklasın. 

Repd Ekrem Koçu 

----· - - . -· .......... 
Hem gidiyorum artık ... Bitti. 

-Dur. Gitme. Bir sual daha.. bir da
ha gelecek misin) Bir daha bana aelecek 
misin? 

- Bilmem. 
- Bilmiyor musun? 
- Emin... Emin.. (Se• uzaklaııyordu. 

Ona doğru yürüdüm.) 
- Emin... Emin... (Se• daha uzaklara 

gidiyor kayboluyordu ... Koıuyordum) bey 

hude ... 
O gece sabaha kadar bekledim. Daha 

ba~ka geceler orada uykuıuz bekledim. 
Gelmedi. Şimdi böyle her sene Me1'keye, 
vazifeme giderken orada haftalarca kalır, 
küçük ırmağın ba§ında geceleri 1abahlara 
kadar onu beklerim. 

- Sizden bir ricada bulunabilir miyim) 
- Hay hay söyleyiniz. 
- Bu defa ben de ıizinle gelmek isti-

yorum mümkün mü? 
- Evet ..• 

idi. 0
1~ bahçe ortasında ağaçlık arasında 
tada .. 

tıt bir h uç seneye yakın müsterih mes· ğım? Buluşacak mıyız) 

Doktordan aldığım müsaade üzerine 
kendisiyle beraber, bu garip vak'aya bir 
daha rastgelmek ümidile Aliyeye gittim. 
Orada neler ıördüiümü gelecek yazımda çiftlik hay.at geçirdik. Orasını küçiik bir 

'\luk)a alıne getirdik. Koyunlarımız. ta· 
rıınız. at ve arabamJZ vard1. Böyle 

_ Bunlara cevap veremem. 

- Niçin? 
S.lila ......... 

<>lduiunu da aöyliyemem. anlatacağı~ - Niçin 

Derhal ona ıokuldum ve sordum: 
- Adın ne senin) 

Kızılavın maden suyu Büveti 

Kızılay Cemiyeti tarafından Eminönünde olduğu gibi dün de Beyoğlun
da istiklal caddesinde de bir maden suyu Büveti açılmıştır. :\ll'nılcketimi • 
zin en iyi maden sularından biri olduğu binlerce tahlil neticesin~e tahak
kuk etmiş olan Afyon Karahisar suyunu halkın kolayca tedarik edebilmesini 
temin için açılan bu Büvet Kızılay için olduğu kadar halk için de faydalı o
lacaktır. 
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(8aftarafı 1 inçi sayfada 
lunan başbakan Stoyadinoviç hükumet partisinin ilk kongresinde bir nutuk 
söyliyerek ezcümle demistir ki: 

- Parti programı, dış' siyasada esas olarak halen mevcut muahedeleri ve 
Milletler Cemiyetini kabul etmektedir. Yugoslavya, gerek tadilci propa -

gandalara gerek Habsburgların yeniden tahta dönüşüne muhaliftir. 

KAN KONUŞMAZ! 
Son Postanın Edebi Tefrikası : 4 

Yugos1avyanın bu muhalefetinin sebebi, bu propaganadan yahut genç 
Ottonun Viyanaya gelişinden korkmasr değildir. Fakat Yugoslavya şuna 
kanidir ki, bu gibi hareketler doğrudan doğruya bir harbe müncer olacak -
tır. Zira kan dökülmeksizin ve harp yapılmaksızın, hudutlarda tadilat ya
pılması kat'iyen mümkün değildir. Yugoslavya bu sebepten Milletler Ce
miyetine ve kendi menfaatlerine dayanmaktadır. Maamafih Yugoslavya 
kendi emniyeti için her şeyden evvel kuvvetine ve kendi silahlarına itti
mat eylemektedir. 

Sevdiği Rum kapıcı ile evlenmek için ..• 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ı :::leıinin tevkifini istemiştir. Bunun üzerine 

Bu macera hakkında Atina gazeteleri emniyeti umumiye direktörlüğünden bazı 
şu malumatı vermektedirler: sivil memurlar müddeiumuminin izniyle 

Kralın iki hemşiresi Esra -Fransız ga· Racihe ile birlikte Esra ile kocasının ikamet 
zeteleri Azar yazıyorlar - ve Racihe ettikleri, Atlantik oteline gitmişler ve tah· 
her sene gibi bu sene de yaz mevsimini kikat yapmışlardıt. Burada iki kardeş 
Rodosta geçirmek için, «Göller» oteline prensesin görüşmesi çok hazin olmuş, bir· 
inmişlerdir. Orada on beş gün kadar otur- birlerinin boynuna sanlarak bir hayli ::ığ

duktan sonra, bit sabah Racihe hemıiresini ladıktan sonra Racihe: 

Hemen o akşam şehrin irili ufaklı Göztepede Muzaffer paşalara bir 
kırk iki camiinde ktrk iki hoca idadi hocanım gelirdi. Diz ve baş ağrılarını 
mektebinin tarih ve coğrafya muallimi- okuyan bir kadın. O, derdi ki, «gece 
ni <lGavur Cemal» lakabiyle tekfir etti- aynaya bakmak uğursuzluk getirir! 
ler · İki deveci ailesi aralarındaki reka- Gece aynaya bakmanın niçin uğur -
beti bir müddet bir yana bırakarak yi- suzluk getirdiğini Gülizar sormamıştı. 
ne birleştiler. İstanbula maarif nezare- Yalnız, o biliyordu ki hocanımın her 
tine, babı meşihate, makamı seda - söylediği doğrudur ve gece aynaya 
rete telgraf üstüne telgraf yağdırıldı. bakmanın derdi iflah bulmaz. 
Kırk sekiz saat sonra ~ifreyle azlim Aynanın ıçinde bir daha görünme -
geldi. Deve kervanları o hasret ve gur- meğe çalışarak fitili biraz daha kıstı. 
bet dolu çanlarile şehirlerden şehirlere Sonra gitti, pencerenin önündeki sedi
«gavur Cemal hocanım> macerasını re oturdu. 
taşırlarken biz de kapağı lltanbula at- Dışarda yağmur çiseliyor. Kafesin 
tık. O gün bu gündüz isminin başında arkasındaki dünya soluk mavi bir ala
gavurluk, sonunda hocalık, dolaşıp du- ca karanlık içindedir. 
rurum.» Bitişikteki bakkalın kapısını göre -

Cemalin gavurluğu işte böyle bir miyordu. Yalnız bu kaptdan ıslak top-
maceradandı. rağa düten turuncu ışık parçasını çiğ-

Sakalına gelince, onun bu sakalı, altı niyerek dükkana girip çıkanları iyiden 
yıldır bir yürek acısile alay etmek için iyiye seçebiliyordu. 
suratında taşıdığı söyleniyordu. Nuri Nuri ustanın müdahalesile Hasanın 
usta bu dedikodunun doğru olup ol • elinden kurtulduğu gündenberi sokağa 

teği Gülizar elinden düşürdü. Sonra a• 
ğır ağır eğildi, yere düşenleri aldı. 
Pencereye doğru yürüdü. Pencereyi 
açmak, altın saatle gümüş kösteği bak· 
kalın kapısından sızan ışık parçasının 
üstüne fırlatmak 

Pencerenin camını kaldırdı. Dışarı · 
da yağmur bardaktan ~nırcasına 
yağmağa başlamıştı. Bakkalın kapısın· 
dan sızan ışığa baktı. Dükkandakilerin 
gölgeleri kımıldanıyor üstünden. Saat, 
kafes deliklerinden sığmıyacaktı. Ka· 
fesi yukarı süreyim derken evin ka • 
pısı çalındı. 

(Arkası var) . ........... ·-·-·-·····················-····-···-···· .. 
1 ._ __ S_po_r __ I 

Viyana takımı 
Cumaya geliyor bulamamıştır. Ayni zamanda yakıf.lklı bir - Aklını başına topla Esra, yaptıkları

delikanlı olan otelin kapıcısı 25 yaşlarında nı iyice düşün sonra pİJman olacaksın de
Haralambosun da ortadan kaybolduğu gö- miıı Esra ise: 
rülmü~tür. Kısa bir tahkikattan sonra - İmkan yok kocamı terkedemem ce- madığını Cemalin kendisinden sorup çıkmadı. Aşağı yukarı iki ay. Gözte- Türk oyuncuları bir komite 

öğrenebilirdi. Fakat onunla böyle bir pedeyken de ıılt sık sokağa çıkmazdı tarafından seçilecek Prenses Esra, veya Azar'ın Haralambos ile vabını vermiştir. 
Atinaya kaçtığı ve orada da Hıristiyan o- Racihe kardı(şini ikna edemiyeceğini 

larak ismini de Anastasiya yaptıiı anlaıııl- anlayınca poliılcrin tahkikatı ilerletmele
mıştır. rini rica etmiş, onlar da hırsızlığa ait hiç 

bahse girişmektense bu sakal hikaye- amma çocukluğunu ve en güzel gün-
lıtanbul, Ankara, İzmir muhtelitlerile sinin iç yüzünü öğrenmemeği tercih et- lerini, içinde koskocaman masal kuş-

üç maç yapacak olan Avuıturyanın First 
mişti. ları gibi çam agv açlarının tünediği bir 

Bu iki sevgili üç gün evvel Atinanın bir ıcy bulamamışlardır. Racihe bundan 
sayfiye yeri olan Kifisyanın ufak bir kilise· sonra, kardeşinin akıl hastalığına müptela 
ıinde nikahlarını kıydırmıılardır. Nikahı olduğunu ileri sürerek, nikahın muteber 
bozmak için bir takım siyasi teşebbüsler olamıyacağını iddia etmipe de sözünü kim

vienna takımı Cuma sabahı tehrimizde bu· 
- 5 - bahçede. göz alabildiğine sıralanmış lunacaktır. Ayni gün Ankara, İzmir ta• 

Cemal buna ce11ap veremedi.. kütüklerinden renk renk üzüm sal - kımlan da latanbula gelmi!J olacaklardır. 
- Ne o? Daldın yine usta? kımları sarkan bir bağın genişliğinde . Viyana takımıyla yapılacak maçlard• 
- Seni düşünüyorum hocam. geçirmişti. oynayacak oyuncuları seçmek ve Türk mil· 

yapılmışsa da, kiliseye giden polisler, ak
din nihayetine yetişmişler ve kanunen ya-

seye dinletememiştir. 
Prensesle Haralamboı Cumartesi günü - Gavurluğumu mu? Sakalımı mı? Göztepedeki bağ aklına gelince kıp li takımını hazırlamak üzere Nüzhet Abbu. 

saat 2, 30 da tayyare ile tekrar Rodosa - ikisini de.. kırmızı oldu. Karnında çocuk oynadı. Sadi, Ulvi Kayadan mürekkep bir teknik 

pılacak hiç bit şey bulamamıtlardır. Diğer 
taraftan Esra ablası Prenses Racihe'nin 

gitmişlerdir. İki şeyi birden düşünmek zaıf- Dü,şünmek istedi. lsrarla, inatla sonu- .komite teıkil edilmiıtir. 
tır, usta. İnsan tek bir şeyi kuvvetle na kadar düşünmek istedi. Düşüneme- . Komite ıehrimizde yapılacak maçları 
düşünmeği öğrenmeli. Delilerin o zin- di. Ona bir şeyi sonuna kadar düşün- diltk.atle takip ettikten ıonra edindiii ka· görüşmek için yaptığı teııebbüsleri de red

detmiş, Haralambosu iki senedenberi sev
diğini ve kendisinden ayrılamıyacağını 

bildirmiştir. 

Irak hükümdarının baı mabeyncisinin 
de nikabı feshetmek için Bağdattan tayva
re ile Yunanistana bareltet ettiği söylen
mektedir. 

cirleri kıran kuvveti nereden gelir, bi - meği öğretmemişlerdi. naate göre milli takımı seçecektir. 
1 · S b B k b kkald k l k k 1 . Finlandiyalıların İkinci Maçı 

Son Posta: Dün gelen ecnebi gazete-le· 
rinde bu havadisi okuduktan sonra mese
leyi tavzih etmek için, ıehrimizde bulunan 
alakadar Iraklılara baı vurduk. Muracaat 
ettiğimiz zevat: Hülcümdarın Fransız gaze
telerinin yazdığı gibi Azar isminde kız kat• 
deşi olmadığını bildirdiler. 

ır misin? a İt bir tek fikir taAımala • itişi a an a ın er e ses e-
T Pazar günü yaptıkları maçı kaybeden 

rından. Tarihin bütün büyük adamları ri geliyor. Daha doğrusu, bir tek kalın, ,Finlandiya aüreı takımı bugün ikinci mü· 
Teşebbüslerin netice vermedifini gö

ren Racihe başka bit çareye baş vurmu~. 
polise muracaat ederek kardeşinin 2000 
İngiliz lirası kıymetinde keneli mücevher· 
lerile birlikte bir de \ 5 00 lngiliz liralık çe· 
1cini alıp kaçtığını iddia etmiş ve kız kar-

bir tek fikrin ağrısile kıvranmışlar, bir amma çok kalın ses ötekileri ezerek ,sabakalarını serbest ıüreı olarak yapacak• 
tek fikrin acısile doğurmuşlardır. Hem yükselmektedir. tardır. 
benim gavurluğumla sakalımı ne diye Gülizar sedirin Üstünde derlenip Serbest güre~te aralarında kıymetli ıil• 
düşünürsün) Sen anlat bakalım, ne toplandı. Artık aokağa bakamıyor. Dı- reıçiler olan Finlandiyalıların bugün yapa· 
var, ne yok~ Cörü~miyeli iki hafta şarıya, yağmurlu havaların o apansız caklan müsabakalara ehemmiyet vermek 

Bir Habeş çetesi Dessie 
şehrini basarak ltalyan 

tayarelerini yakmış 1 
(Baıtarafı 1 inci aayfada) 

Kastamonide bir 
sarhoşluk faciası 

oldu. Fransızca ilerliyor mu? bastıran karanlığı çökmüş. Bakkalın 
- İşten boş vakit buldukça okuyo • kapısından vuran ışık parçasını geçtik-

rum hocam. ten sonra bu zifiri karanlıkta boyana-
- İşte bu olmadı. Senin dükkana rak Güüzara kadar gelen erkek sesi 

benim gramofonu tamir ettirmek için gitgide kalınlaşıyor. Siyahlaşıyor ade· 
ilk geldiğim gün sana ne demiştim us- ta ... 

Kastomoııu (Hususi) - Buradaki ta? İşten boş vakit buldukça okumak Gülizar, bu sesi tanıdı. Yorgancı Se-
gitmiş ve hakikat anlaşılamamıştır. umumhanelerden birinde müessif b~r değil, okumaktan boş vakit buldukça limin sesi. Bu ses bakkalın ve dükkan-

ltalyanın Habetistana yaptıiı hadise olmuştur. iş yapmalısın!. .. Ne güldün? Sonra ana daki müsterilerin ((Canım etme, yap-
yeni tetkilit Bir mütekait memur umumhanede oğul ne yer, ne içeriz mi? diyorsun?.. ma, dur bakalım» larını iki yana devi-

Roma, 1 (Hususi) _ Kabine bu • eğlenirken fazlaca sarho~ olmuş, po _ Bu da doğru ... Nasıl dolu dizgin koşa- rerek haykırıyor: 
.. l k H b ı· H k d k bilmek, üç yüz altmıs. dört gün koş • - Gösteririm kaltağa. Parasını mı gun top anara a eışistan, Eritre ve ıs asan en isini aldırıp evine gö • 

İtalyan Somalı'sı'nı'n yenı' teı:::kı"laA lını k mak için hazırlanıp bir gün meydana batırdık cadının? Leş kargası gibi in -
T türme istemiştir. Fakat mütekait git- lan B l ı 

karlarlaştırdı ve buna ait kararname _ çıkarılan yarış beygirlerinin hakkıysa, sanın üstüne çul ıyor. eş atın a -
memek için ayak diremiş, Hasan da dolu dizgin okuyabilmek te... dık. Dört mecit faiz verdik Üç ayda. 

yi neşretti. k b 
aya ta ile duramıyacak bir halde o- Nuri ustanın anası birdenbire söze Bana yorgancı Selim derler. Bir eli -

Bu kararnameye göre Habeş impa· l h 
1 ~ E . S I an sar oşun koluna girerek umum - karıştı: me ... «K ..... i karı .. » 

rator ugu, rıtre ve oma isinin yeni I 
1 haneden çıkarmak istemi~tir. - Cemal Bey og~lum, dedi, sen çok Gülizar sedirden fırladı. Konso un 

adı « talya Şarki Afrikasw dır. Bütün T 

ı Bunun üzerine mütekait cebinden okudun mu? üstündeki lambayı söndürdü. Karan • 
ta1ya Şarki Afrikası bir kral naibinin t k d'kT 

idaresi altındadır. çıkardığı bir ustura ile polis Hasanı - Eh ,biraz, daha da okuyorum.. lıkta, olduğu yerde, öy e aya ta ı ı ı 
boynundan kesmiştir. Ustanın anası ayni çocuk merakile kaldı. Korkuyordu. Amma nasıl... Yor-

Kendisine yüksek memurlardan sordu: gancı Selim şimdi dayanacak, camları, 
·· kk"l A b' ı· l Vaki olan istimdat üzerine vak'a k muteşe ı umumı ır mec ıs i e - Okuyacak, okuyacaksın da, son- çerçeveleri indirecek, odaya girece · · · 

altı İtalyan ve altı yerliden müteşekkil mahalline polis Sabri yetişmiş, fakat ra ne olacak? Sonuna kadar düşünemedi yine. Ka -
ikinci bir meclis yardım eder. İtalya sarhaış mütekait onun da ustura ile - Dünyayı anlıyacağım. fasında yalnız bir tek söz dönüp du -

k yüzünü kesmi~tir. s ı k"\ o· ı· k K · k Şar i Afrikası beş ülkeye ayrılmıştır. - onra ne o aca r ıye ım o u - ruyor: « ... ı arm. 
Birincisi Eritredir. Fakat eski Eritre Bu sefer de vak' aya polis Osman dun, okudun, dünyayı anladın. Sonra Yorgancı Selimin <cK .... İ kam> 
büyütülmüş, Tigre ile Danakil buna yetişmiş, sarhoş onun da üzerine atıl- ne olacak? dediği Zübeyde Hanımdır. Yorgancı 
ilave edilmiştir. mış, arkadatlarının akibetinden kur • Cemal birdenbire cevap veremedi. Selimin Zübeyde Hanıma «K ..... i ka-

A b L d' İk tulamıyacagvını anlay 1. O Vaktinden önce beyazlanmıı:ı hissini rııı demesi kendi yüzündendir. Eğer smara uranın meu:ezi ır. inci~ an po ıs sman T 

si Amhara ülkesidir. ve merkezi Gon- da tabancasına davranarak sarhoş mü- veren başına kırmızı oyalı mavi bir ye- Zübeyde Hanım onu evine almasaydı, 
k d meni sarmış olan bu kadının önünde, kadıncağıza kimse ... 

dardır. Burası Tana gölünden ba•lar. te ai in üzerine atCf etmiı1 ve öldür - konsolun 
T T bu eski kamacı ustasının dul karısı kar- Birdenbire karanlıkta. 

ve Şovaya kadar iner. müttür. l · .. 'b' şısında Cemalin kalın sesindeki istihza mermeri üstünde bir pm tı gorur gı ı 

lazımdır. 

Müsabakalara aktam sekizde Taksiın 
stadyomunda başlanacaktır. 

Basketbolcular Berline Gitmiyor 
Berlin olimpiyatlarına İ!ltirakleri evvel· 

ce kararlaştmlmı!J olan Basketbolcularııı 

gönderilmesinden sarfınazar edilmiştir. Bu· 
.na sebep Türk takımının, olimpiyatlara İf' 

tirak edecek 22 millet arasında, muvaffa· 
kiyet göstermesi ihtimalinin hemen hemen 
mevcut olmamasıdır. 

Yüzücülerin ldmanlan 
Tahsisat olmadığı için yüzücülerin Ya· 

lova havuzlarında yaptıkları idmanlar ya• 
rıda kalmıştı. İdmanlara Moda deniz ha· 
mamlarında devam edilecektir. 
~ ...... . . ' • " ...-.. _ . JI .. .. . .. . •·ıı:: · ~--,.---•-"" • ··-· ...... ,. ... ıı:ı-r 
Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Salı 

(*) 
-------------------------Basar memelerinden 
ileri g~len kan za/iyeti 

Muayenesi için acele çağnldığnn 

hastanın ren~i saman sarısı gibi uçuk· 
tu. 

Yatağında .. bap dönüyor. Kulakla· 
rı uğultu içinde konuımağa tahammü• 
lü yok. Muayene ederken o anlatmaia 
çalışıyordu. 

Dört ıeoedenberi basur memesi ve 
arada sırada sızıntı ile gelen kanlardao 
ve ağnlardan zaman zaman hastala111· 
rım fakat bu scf er ölüm korkulan ce· 
çiriyorum. 

Üçüncüsü Galla ve Sidamo ülkesi - l d K l 
Necaşı• haA laA u·· mı·dı·nı· ilk defa pürüz en i: oldu. Elini uzattı. onso un merme -

dir. Merkezi Cimmadır. Bu mmtaka H d · ald B k 1 - iç, dedi . .. rinde pırıl ıyan "eyı ı. u, ocaman 
göller mıntakasından Sudan hududuna kesmemı•ş Nuri usta, ((Hiç)) diyenin yuzune altın bir saat ve belki yarım arşın bo-

Şikayet ettiği memeler bünyeııini.n 

hususiyeti ve kabızın yardımile oluyor• 
du fazla ekşiye düşkün kavrulmuş ye• 
melder ve ağır yağlar da kabızı çoğal· 
tıyor kansızlık biraz ruhunu basta yap· 
mıı. Derhal kalsiyum şiringalan fizyolo· 
jik serom ve glikoz seromları tatbik et• 
tim. Ergotinli bir posyon verdim ekti· 
yi menettim. Tatlı gıdalarla besledirn 
kan muayenesi yarı yarıya zafiyetini 
gösteriyordu bu tedavi sonu kanını 

topladı ameliyat oldu ve tehlikeden • 

kadar uzanmaktadır. hayretle baktı. Ve o da ilk defa, bu yunda gümüş bir köstekti. Esnafa 

Dördüncüsü Harra ülkesidir Londra, lA.A.) _ Deyli Ekspre- hayr~nı olduğu adamda bir ~yin, bir faizle para veren Zübeyde Hanımın 
v~ merkezi .~~-rradır. Burası sin Cebelüttarık'a göndermiş olduğu şeylerin eksikliğini anladı. yorgancı Selimden aldığı rehin. 
bılhassa Habeş muslumanlarının yur ~ hususi muhabiri, Necaşi ile yapmış ol- - 6 - Dışarıdaki ses daha vazıh, daha teh-
dudur. Beışincisi Somalidir. Ogaden d v b' .. 1~._ t 1 t k d Gülizarın Hocanımı ve Yorgancı dit edici olmuştu: 

ugu ır mu a&a ı an a ma ta ır b d k · d' 
havalisi Somaliye ilave olunmuştur. . I . · Selimin sesi - Kimin parasını atır ı şım ıye-

B k . M d" d Necaşı, ngıltereye seyahatinin ga- k k H k b" h kk d"k k' 
uranın mer ezı oga ışo ur. . . . A Gülizar gaz lambasını ya tı. Evde de ? er ese ız a ımızı ver ı • ı-

Ülkelerden her biri idare bakımın - yesı Habeşıstanı cıhan efkarı umumi - yalnızdı. Zübeyde Hanım sabahleyin min hakkı geçti bize? Aç, bak defteri
dan muhtariyeti haizdir. Adisababada yesine kar,şı müdafaa etmek olduğunu sokağa çıkmış ve daha dönmemişti. ne ,sana bile kaç paralık ~kmtımı~ 
bütün İtalya Şarki Afrikasının meıke- ve Londradaki ikametinin icabettiği Gülizar lambayı aynalı konsolun üs- kalmış} Hem üstüne üstlük bın <tK ... 1 

zi olacak ve Adisababanın da ayrıca kadar uzun süreceğini söylemiştir. tüne koydu ve birdenbire aynanın için~ karıya» baba yadigarı altın saat· 
bir valisi bulunacaktır. Bu taksimat Mülakatın sonunda Necaşi . Millet _ de kendi yüzünü öyle büyültülmüş, le gümüş kösteği de rehin bıraktık._. 
ırki, coğrafi ve tarihi esaslara istinat ler Cemiyetine karşı mutlak bir itimat öyle kos kocaman gördü ki korktu. Fi- Faizci Zübeydenin yorgancı Selım-
etmektedir. beslemekte olduğunu beyan etmiştir. tili kısb den rehin aldığı altın saatle gümüş kös-

kurtuldu. ~ 

( •) Bu notlan kesip sakla~·ınız, ya· 
but bir albüme yapıfbnp kolleksiyoo 
)apınu. Sıkınh zamanınızda bu notl~ 
bir doktor aibi imdadınıza yetiıebilit· --



2 Haziran -
Londra 

Son Pos tanın telrlka11 : 36 
Yazan: Russell Thomdike termek için malaryadan muztarip ol • r---------------. duğunu, ve malaryadan korunmak için 

lngilterenin en tanınmıı altı za· başka bir çare bulamadığını anlatıyor-
6ıta romancı•ı Mar,ery Allington, 
Anthony Berkley, Freeman Villa du. G Skalyonun bir sigarayı yakarken yü-

rolt•, Father RonalJ Knox, Do· b 
rothy Sayer•, Rm•ell Thorndilıe züne bakmıştım. Aklıma · birden ire ı 

SON POSTA 

Yalan makınesı 

kahramanları meçhul altı ubıta bu adamı nikotinle öldürmek fikri gel-! 
romanı yazıyor ve katillerin keıfi- di. Buna dair bir kaç vak'a okumuw - ' 
ni lngilterenin en marul zabıta mÜ· tum. Bunları hatırladım ve bilhassa bi· 
lettiıi <c Geor11e Corni•h» e bırakı· ri üzerinde durdum. Çünkü katil ya· 
•~rl•r. Bunl•rdan iiçünü11 eıerl•ri· kalanamamış, bıraktığı itirafname Ö

nı okudunuz. PoU. mülr.ttiıi Je lik- lümünden sonra keşfolunmuftU. Vak'· 
rl1ti •Y1lattı. Şimdi Jördii11cl lftD• anın k~~ol~na~ml~~~ına. ae~~· mak- Yalan atmayı kolay ananlar, ar • 
laarrlr Raıs.11 Thorndilcenl,. eserl tulün muthış bır tutun tıryakısı olma· tık yanılıyorlar. Çünkü her eve ya-

sı i ı. .. .. .. anları yakalayan bir makine koyrr.ak '•ılamıştır. d' J 
Bu eaer bitince gene polis mület· Ben bunları duşunurken Skalyon mümkün oldu. Bu makine, söylenen 

lifinin katili nanl tayin ettiğini lıen· ) 1 h "k... J 1 t k h d' tür Ü tür Ü ı aye er ana ıyor ve 8 • er yalanı, söylenir söylenmez ıiır'at· 
- 1 aizından dinleyeceksiniz. d K d' l" __ .._ __ ....;;;;.:;.-;,;.;;,,::;.:;:.:.:,==--.....: rımı oyalıyor u. arım onu ın ıyor, le yakalıyor ve hakikat derhal anlatı· 

Skalyon benden evvel cevap ver • ve ben bir sürü katil planlan üzerinde lıyor. 
di: dolaşıyordum. Kütüphanemde bir sÜ· Yalanı yakalamak için ketfolunan 

- aeni unutmUf olacak. rü zabıta romanları vardı. Karım da makineler türlü türlüdür. Bunların bir 
Skalyon bana doğru ilerleyerek eli- zabıta vak'alarını takip etmekten hoş· kısmı zabıta tarafından kullanılmak -

ili UZattı, ben de : }anıyordu. tadır. Bu makineler doktorların kan 
- Demek o bavul senindi? dedim. O gece uyku uyumadım ve plan ha- tazyiki ölçmek içni 

1

kullandıkları ma· 
S. ":- Evet, _dedi, bavulum yukarda. zırlamakla m°'gul oldum. Kendi ken- kinenin tıpkısıdır •. Bu makineler için-

. IU uzun hır zamandanberi görmedi - dime : de, elektrikle işleyenleri ve IOD derece 
liın için özledim. Bavulumu araba ile - Aceleye, telişa lüzum yok. Skal- basit olanları da vardır .. 
aönderdim. Kendim de yavaş yavaş yon dilediği parayı ele geçirinciye ka- Fakat hepsinin esası kan tazyikinin 
acldim. Sizi rahatzıs etmek ve birbirini dar yanımızda kalacak, onun yüzünü tahavvüJlerini ölçerek bir kağıt üzeri

ıcvcn karı kocanın aşk yuvasının hu - görmekten gerçi ti~s~niyo~~m. ~~k~t ne kaydetm ektedir • 
zu.runu ihlal etmek istemiyorum. kurduğum tuzağın ıçıne duşmesı ıçın Bu makinelerin bir kısmı kutu aıibi 
Karım derhal atıldı : . burada kalması lazımdı. dir. Kutudan uzanan lastikli bir tel, 

. - Bizi kat'iyyen rahatsız etmezsi - Ertesi gün erkenden uyanarak ci - yalan söylemek isteyen erkek veya 
nız. Bilakis sizi ilk misafir olarak izaz nayetin sahnesini tetkik ettim. Cina - kadının koluna geçir!liyor. Yalan söy-
etnıckten çok memnun olacağız. yet evin zemin katında i§lenecekti. Ü· leyen adamın kanında hasıl olan aksül-

«Skalyon» a bakarak sordum: daları birer birer dolaşarak cesedin ne· ameller kaydolunuyor. 
- Nasılsınız? rede keşfolunacağını tasarladım. Bir insan, yalan söylediği zaman, 
Cevap verdi: Zemin katı bir kabul salonundan, farkına varmadan, için için bir cehit 

- İyiyim, yalnız biraz dinlenmeğe bir yemek odasından ve bir küçük oda- sarfeder. Onun farkına varmadan sar-
Jnühtacım .Çünkü çok yorgunum. dan müteşekkildi. Yemek oduına hi - fettiği bu cehdi makine kaydediyor 

Biraz konuştuktan sonra içki içmek tişik olan küçük bir oda, benim kitap- ve yalan söylediğini derhal yüzüne vu-

i.tcdiğini söyledi ve karımla beni ken- larımla dolu idi. ruyor. 
disine refakate davet etti. Karım, kat'- Bu odaya bitişik olan bir odayı 
~en içki içmediği çin teklifi reddetti. kısmen bir laboratuvar, kısmen de bir 

-------·--------·-----Neşriyat =:=J Yeni 
n de içmedim. Ve bu tekliflerinden tezgah olarak kullanıyordum. Çünkü Yeni Hayat_ Bu haftalık mecmuanın 

•duldığımı hissettirdim. ' kimyevi tecrübelere çok derin bir düş- 15 inci aayııı yine renkli ve ııüzel bir kapak 
Karım işlerile meşgul olmak için o· künlüğüm vardı. içinde tanınmış yazıcıların bir çok allkalı 

trdan. çıkar çıkmaz Skalyon bana ba- Zemin katının büyük bir kısm~ taş yazıları, hikaye, fiir, roman, ıinema ve 
ak. döşemeli idi. Karım bu tafların soguk- dünya hareketleri hakkında resimli yazılar, 

dl - O meseleyi karına açtın mı? de- luğundan şikayet ediyor ve buralara karikatürler, tablolarla çıkmıotır. 
· parke dötenmesini istiyordu. Ben de Perşembe Gazetesi - Perşembe'nin 61 ıncı 
Ben: tahtaları alıp çalıfbiım odaya yerlqt - sayısı blr çok güzel, nıeraklı yazılarla ve ne-

~ - H~~~~.~nüzsö~me-bo':rm:~:t:~~-=-~~~(~~~~-~~)~=;~~=re=~=~=d=e=ç=~=b=.~====~~~-
rn. Fakat bu akşam anlatacağım. w 

- Olmaz. Karını ne diye kendinden 
lloiutacaksın. Benden l:orkuyorsan, 
Zerre kadar korkma 1 Benden bir tek :'l: çıkmaz. Fakat karın zeki bir ka
l&:~na benziyor. Dikkat et de, senin ha-
ıki vaziyetini ve iç yüzünü çakma -

•ın .• 

- Ne demek istiyorsun? 
• - Demek istediğim bu kadın ca -

nı olduğunu anladıktan sonra seni sev
lllcl&:te devam etmiyecektir. 

- Bense bunun zıddına inanıyo -
~rn. Karım beni sever ve sevmekte 
e"aın edecektir • 

- Beni dinlersen, bu işi karına aç
ına. Benim de bu işi açmama yol ver
trıe. Ben ağzımı nasıl kapalı tutacağı
nı sana öğreteceğim. Yoksa bu aşk yu
vasını altüst edersin 1 

o·· ·· ı b l d uşundüm ve Skalyonu hak ı u -
uın. Viski sofrası kurulmUftU. Skal

Yon Yiyor ve içiyordu. Onun halini te-
ınafa cd k . . . ka er en geçmı\nmı rıya aç -

d~a~tan vaz geçtim. Skalyonun sözünü 
•nlıy ~ · w d k k ecegım ve agzını a apataca -

tını Fk . L" · a at ona boyun eğmıyecea.tım. 

da ~n~ yemeği hazırlark~n ~ka)yon 
. •Çrncge devam etti. Benı elıne ge • 

Çirdi"' gınden memnundu. Ben de ona 
llc~r dü"·· d""" ·· ·· d" k · te Tun ugumu sez ırme ıs -
lncdiın. 

Karırn yemeği hazırlarken ben de 
aobafrayı düzeltiyordum. Skalyon bana. 

karak: 

;- Bana bir yer ayır. Sen beni bu
r~ an dcfedinciye kadar ben de o ye
rı tnuh f Be a ~za edeceğim. 

n hır şey demedim. 
~.· Skkalyon yemekten sonra bir hşyli 
yıs i . . di . ıçtı ve sırt sırta sigaralar tellen -

rdı. Faz) . k" . • • ··s a ıç ı ıçmesını mazur ıo • 

HASAN ZEYTİN YAGI 
r ğı istihsal eden memleketlerin bile dünyanın en mükemmel 

Zey ıni;uğu kat't olarak tasdik edilmiştir, Bu busuta en bDvtık mn
yağı ~ lb madalya ve zafer nişanları kazanmıştır. Kum, 
kAfat ıle yllzleroe 8 n bQttın idrar yolu rahatsızlıklanna bilhassa 
böbrek, me~a::' k':!a:~er bastalıklannda şerbet gibi içilir. Bnton ye
safr~, ~~d tatlılarınızda salatalarda batta pilava Hasan zeytinyağı 
nıeıGerınız e, ' NKAR.a BEY ... ALU 

H
• &AN deposu· l&TANBUL, A ,,., uu 

kullanınız. ,.. · 

S&yfa • 
Hikaye j Seven ve öldüren ölü? •• 

Cünet gittikçe büyüdü, kızardı Ye en 
ıonra çekiç altından henh çıkmıı bir ba· 
kır tepaiye benzedi: üç büyük ehramın te· 
pelerini ve ııök yüzünü de kızıla boyıya • 
rak aonauz çöldeki yuvasına çekildi. 

Şimdi Fir'avunların bu eararlı ülkeıincle 
deriD bir ıeuizlik baılamııtı. 

Çölün bittiği yerden ve Nil vadisine 
doğru bakan Sfenkı, timdi daha heybetli 
olmuştu. Gözlerini karanlığa ıaplıyarak av 
ıözetliyen kocaman bir canavarı andın • 

yordu. 
Çobanlar çoktan sürülerini ağıllarına 

ıokmutlardı. Kendileri de karanlık bas -
uktan ıonra her adım batında bir cana • 
vara rastgeleceklermiş gibi çabuk çabuk 
evlerine ııiriyorlardı. 

Gizanın tozlu ve ıssız yollarında ıon 
kalanlar birbirlerine hatırlatıyorlardı. 

- Çabuk ol, ıimdi Nitakerit mezarın· 

dan çıkar. 
Yüzünün yarısı yanmıı olan çirkin ve 

cılız arkadaşı cevap verdi: 
- Bende bu surat oldukça ondan kor· 

kum yok. 
- Karanlıkta senin yüzünü nasıl gör· 

•Ün? Erkekein ve aençain. Bu kadan ona 
yeteri .. 

- Çok güzelmiıl Sonunda ölüm olma-
•• ıunu görmek için yolunu beklerdim. 

- Sende mi delireceluin? Zavallı O • 
ni bile bile onun kucağına atıldı. Yakışıklı 
ve kara sözlü Mar Kamı, beyaz çoban Se· 
tiyi unuttun mu? lkiıi de Nitakeritin ba -
kıılarile büyülenerek ehramlara doiru ait· 
tileı vo üçüncü ehıamın dibinde kaybol • 

dular. 
- Ve bir daha gelmediler ... 
Fir'avun Meteeofie l..idyalı earııın bir 

cariyeyi •evmiş, ıenç kız bu aevgiden ıebe 
kalmııtı. Gebe bir cariyenin yaşamaması 
gerekti. Fakat Fir' avun onu öldürmedi. 
Tep oehrine yolladı. Genç kadın orada do
ğurdu ve biraz ıonra da öldü. Küçük kız 
dadısı tarafından büyütüldü. Onun bir 
prenseı olduğunu iısbat için vaktile annesi· 
ne Fir' avunun verdiii bir çift pabuçtan 
başka bir ıey yoktu. 

Meteıofis öldü ve oilu (ikinci Pepi) a
dile Fir'avun oldu. O zamana kadar genç 
kız büyümüştiı. Artık annesinden kalan 
ıırma iolemeli güzel pabuçlan giyebiliyor
du' O da annesi gibi kumral ve penbe ya
ııaldıydı. En büyük zevki ııcak günlerde 
Nil kıyısına kadar inmek, ıssız bir yerde 
ıulara ııirmck, yıkanmaktı. 

Bir ııün Nil kıyısına inmio. soyunmuı ve 
suya 1ıinni1ıi. 

Birdenbire bir hava dalgaıı oldu. Se • 
rinlik duyarak geriye döndil. Gördüjü şey 
onu tatırtmıştı: Büyük bir kartal onun pa
buçlanndan birisini kapmıı ve havalana· 
rak biraz sonra ufukta kaybolmuftu. 

Genç kız üzüldü, ağladı. 
Fakat bir kaç gün ıonra aehirde tellal

lar bağırıyordu: 
- Duymadık, anlamadık demeyin 1 Bü

yük fir'avun ikinci Peyi emrediyor: Ağaç 
altında auçlulara ceza verirken bir kartal 
onun dizinin üııüne bir tek ıırmalı ve gü
zel kadın pabucu attı. Bu pabuç kiminıe 
Fir'avun onu sevmiıtir. Sarayına çağınyor. 
Ona altınlar, mücevherler ve sarayında o· 
dalar verec~ktir. Pabucun tekini alıp gel· 
ıinl 

Çok geçmeden genç kız Fir'avunun sa-
rayına doğru yola çıkmııtı. 

ikinci Pepi onun kendi kız kardeıi ol
duğunu öğrenince daha çok ıevindi ve ev· 

lendi. 
ikinci Pepi öldü. Nitakerit onun yerine 

yıllarca saltanat ıürdü. Bu ınada her gece 

Yazan: Kadircan Kalla 

bir güzel del:Jcanlı ile beraber yattığı ve eı
teei gün delikanlıyı öldürttüiü ıöyleniyo"' 
du. 

Nitakerit te öldü ve yerine Anda Nat 

ıeçti. 
Nitakerit mezarında da uılu durmU)'OIW 

du. Şimdi de onun ruhunun her akfalm 
aüneş battıktan sonra Giza yollarına • 
tığı, rastladığı erkekleri ıüzel '\' C büyl)I 
bakışlarile ardına takarak ehramlar altın• 
daki mezarına götürdüğü ve ertesi aaball 
ta öldurdüğü söyleniyordu. 

Fir' avun Anda Nat annesini kaybettill 
zaman küçüktü. Bir delikanlı olduğu za • 
man annesine karşı hayranlığı günden süıMI 
artıyordu. Onun hayatını öğreniyor, öl • 
dükten sonra da ayni hayata devam etti • 
ğini işit iyor, onunla buluşmak için can .. 

tıyordu. 
lıte o akıam Fir"avun aarayının arka 

kapıeından tek baıına ve ayaklarının ucu
na basarak çıktı. Karanlıkta Giza eh,._. 
lanna doğru yürüdü. Gözleri hep ileriy• 
bakıyordu. Karanlıkta Nitakeritin beyd 
hayalini görmek için gözlerini açıyor, ayni 
znmnnda kalbi b üyük bir heyecanla çar • 
pıyordu. O kadar ki kendisinin arkaU8 • 
dan iki kuvvetli ve sadık adamının gizllet 
geldiklerini aklına bile getirmiyordu. 

Genç Fir'avun ehramlara yaklaşıyordd. 
Fakat henüz hiç kimseye rastlamamıfb, 

Birdenbire iki el onun arkasından ıöz • 
lerini kapadı. 

!ki yumuşak ve güzel el ... 
Genç Firavun ürperdi, lakin kendilbll 

çabuk toparladı: 
- Kimsin ıen? 
Bu ıesde bi1e ne derin bir sihir vardlc 

- Bir çoban ... 
-Adın ne? 
- Hoza. 
Genç Firavun karpsında yalnız bir ~ 

göz buldu. Karanlıkta iri bir çift yakut P. 
bi parlayan yeşil gözler ... 

Yeniden ürperdi ve ıendeledi. 
Öldüren ölünün eli ateı ıibi yanıyol." 

du . 
Bu nasıl oluyordu? 
Anda Nat aormak iıtiyor, lilc:in ıoraml4 

yordu. Bakı~larını bu bir çift gozlin de~ 
liğinc ve baygın bir beste ile ask ıiirle~ 
fısıldayan ıese kapılmıştı. 

Yürüdüler. 
Genç Firavun: 

- Ben senin oğlunum 1... Seni görmet 
ğe geldim anne 1 ••• 

Demek iıtiyor, lakin yapamıyordu. 
Yürüdüler, yürüdüler. 
Annesi ne kadar da gençti? Ne kaclq 

da ııcak ve sevimliydi: 
Nitaltrit ıimdi bir a,k prkııını f...ıch

yordu. Büyük ehramın önüne geldildeıl 
zaman orada bir sıra kabarık topraklan 
seçebildi. Bunlar öldüren ölünün 'birer 
gece kaldıktan ıonra öldürüp te bmaya a&ıo 
tığı ecvgililerdi. 

Genç Firavun kork.mai• baolamııts. 
Nitakerit orada büyük bir taşın bir y .. 

rine dayandı. 
Taş, bir kapı gibi yavao ya' aş açıla• 

yordu. 
Derinlerde ölgün bir ııık belli belinla 

göriınüyordu. 
Bir aık gecesi ve bir ölüm eabahı ••• 
Demek ki böyle baılıyormus !.. 

- Haydi sevgilim, en güzel, en tatlı ve 
aonıuz aık seni bekliyor orada ... 

Bu, karşı durulamıyacak bir s sti. 
Genç Firavun ayağını yeralıına 

merdivene doğru uzattı. 
- Durl .. Gitme! . .. 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

inea 





Geçenki Bilmecemizde Kazananlar 
DOLMA KURŞUN KALEM 223 Aydın, İstanbul Erkek Lisesi 1/E den 

1 t b ) H ı B ı· 569 İbrahim, Geyve mahrukatçı Hüseyin s an u ocapaşa Y eşi ursa ote ı 
Sah Ak · ek Adfapaba kızı Sabahat lst. 15 inci ap sum, lstanbul 44 üncü m tep 
83 Ah F k 339 C mektep 219 İhsane. met, atih 1 1 inci me tep e • 
lal . 

• Davutpaşa Samatya tramvay cad. 5 5 KART 
Menınune. Jst. 20 inci mektep 3 den Nüzhet Tür • 

DOLMA MÜREKKEP KALEMİ kan, lst. 44 üncü mektep 378 Semiha, İst. 
2: lıtanbul B. endüstri okulu 1 / D dan 416 Aşık paşa mahallesi 9 da Mustafa, Ankara 

· Sonceley, Jsıanhul 1 1 inci mektep 5 Yenice mahallesi Kozanoğlu eokak 26 da 
den 137 Hadi, Tepebaşı cad. 8 de Y. Ke· Nezihe, Ankara Doğan bey Abdüllah 495 
~1. Yeşilköy ilk mektep 4 den Muzaffer Zühal, Foça nufus memuru Galip kızı Jale, 
"'Z)'a)çın. Vezirköprü Saathane meydanı eski ayak· 

J LOSYON kabı tamircisi. mustaf a, Ankara Doğan bey 
t •tanbu) 43 üncü mektep 3 den Ömer kuru kahveci Sııkı, Ankara Atlltürk erkek 

aruk, İstanbul Nuruosmaniye cad. E. Ak· mektebi 4/ B den Zahide, Ereğli buğday 
:~ İıtanbul Süleymaniye Kirazlımesçit so- alımında Hamza oğlu Recai, İzmir .~a~~ı· 

it 1 7 de Nuriye. yaka Şayeste sokak 68 de Melek Gurbuz, 
MUHTIRA DEFl'ERİ Bolu orta mektep 45 de Ali Kalkan, Fatih 

Edremı·t )Ak• ·ıı· Ethem tramvay durak yeri Mahmut Nedim apart. 
"I em a ı mı ıye memuru "lk L d 305 

Og u N 3 d a· . ik B .. ..k 1 meıı:tep en l Ureddin, Salacık Sinan paşa mahal· e ırıc • ozoyu 
eai Ahalı· k k 16 d l G'' A B Aral Samatya 43 üncü mektep 1 I A dan 
~ so a e zzet unay, n· · • . 
ara Zira t V kAI · k k I · d M Hı'dayet Ankara Necati ilk mektehı 5/ B· k a e a etı evra a emın e . • . . 

S OÇu oğlu .İhsan, Beşiktaş 19 uncu mektep den 1065 Kemal, Kasımpap Zencırlı~uy~ 
I A dan 131 N · T k Ad a·· Pa"a yokuşu 16 da Ali. lst. Erkek Lısesı .. un o er, apazan u • ~ . · · 3 B 
~~Gazi mektebi 266 Aziz, Beyazıt Boz· 1/F den 476 Celaleddın, Vefa.Lisesı I · 
doıan k · d K ek b" d 773 Sermet Ankara Demırtaı mahal-12 emen ca . aptan paşa m te ı en ' l JO d 

de Ziya, İzmir Karantina Saraç Mehmet lesi Hacı Musa bey ca~. Uz~n YP . ~ 

2
efendj sokak 20 de Mithat, Hayriye lisesi M. Nazım, Diyarıbekır ashye ceza reısı 

den 633 H d F · Sadık kızı Melahat, Bursa Zafer meydanı 
an an evzı. Sal"hl" b 
LAsl1K TOP tütüncü Ahmet Ali kızı Neriman,. 1 1 ~ 

B · )edi ede bayan Rağbet oilu Cemil. İs 1 1 cı 
,1 eyazıt Camcı Ali sokak 13 de Emine y Ad A k p T T A 

tna A kt 5/ Adan nan. n ara . . . . 
L n, yasofya Y erebatan sarayı Şengül me ep . J 24 üncü 
Qaınanı 1 3 de Ya 1 t 4 7 . . kt M. dosya memuru Hayrı, st. 
1 den T·· kA şar, s • ıncı me ep mektep 5 / A dan Necdet Aker, Bursa Mu-

ur an. A 
BOYA KALEMf radiye istasyon memuru kızı Nuran Y· 

. lznıir Mayn grup K. L B. 1 de Kara • ten, Bursa kız muallim .mektebi 4 den 68 
l!lıirsel Süleyman lst "-4 .. .. kt Kamuran, Bursa Muradıye Fırın sokak 8 • 
:4"- , • "' uncu me ep İ .. k 34 Ne 

"T6 Muzaffer A k C b . E . k k den Muzaffer, st. 44 üncu me tep • 
26 , n ara e ecı rıt 110 a T T _d .. ·· kızı 

dan Rıdvan Nazmi, Üsküdar Kaptan pa- 1 bahat, Uzun köprü P: . . mu u~ ala ı 
la camii sokak 3 den Ali Süha, Cumhuri- Cahide, Çanakkale Kırazlı yaya. dag Y 

tet orta mektep 3/ A dan 46 Nedime. 81. 1. K. Lutfü oğlu. Necmeddın, Konya 
BOYOK SULU BOYA Tarla mahallesi Necatı bey sokak. 23 ~en 

A Adnan Salihli koca çeşmede Şenf • Dıve• 
lu nkara Erkek Lisesi arkasında Kurtu • ek m~ddeiumumisi oilu Necati. Gerede 
..:. ~;haJJesi Söiütlü sokak 11 de ~ejat, ~isakı milli mektebi 4 den 186 Sali~, 
f.t. 

2 
. u~cu mektep 4 den 35 Hikmet, Ankara Vehbi Koç Tıcaret evi Nureddın 

bıir, ıncı mektep. 741 de Cemal ?zde • oğlu Necdet, Kırklareli ceza evinde Sek· 

d Ankara Cebecı cad. 29 da Samıye Öz· t Sa d t Söke bakkal Doyranh Süley· 
•tnir F 'h K . re er a e 1 

16 • atı eçecıler Mimar Sinan cad· 11 o"lu Mehmet, SamsUtı Gazi mektebi 
3 ~f Rüştü. ~ d:n ~ 3S Y., Öderiı1t Uzun sokak 22 de 

KOÇ'OK SULU BOYA Ziya oğlu lsmail, Kayıeri Kor 8. Yb. Ec. 
to'lc'8alıkesir milli kuvvetler cad. Başaran H. oğlu Necdet, Uunkapanı Fil yokuşu 

ak 8 de Mt;terref, s.ın.tya :Arapkuyu· 36 da Halil, Yalvaç orta mektep 1 l 1 M. 
~ 2 de Neda, Canakkale ilk okulda Şük • ilhan. 
ı:"· Fatih 11 inci mektep 5 den 3 J O Mus· ........ ,,,. ·••• _ . ........ ..... ' • ... ,, ....... ,_ . .... . 

L f-. Vefa erkek lisesi 2/ A dan 465 Seli -
8ddin. 

ALBÜM 

6~nlt.ara ismet İnönü mektebi 2 / D den 
J.1eı Fırdevs, Beyoğlu Şişhane karakolu 
k ~'lı. apart. 89 den Muharrem, İzmit Ak
~ Ali OCe mektebi 5 den 3 Faika, Fatih Es
N P•ta mütercim Asım sokak 1 3 de 

11'-n, Balıkesir 6 Eylül mektebi S den 

FAZIL 
Çil İli\cı 

varken 
Çlllerlm ve •lvllcelerlm 
var diye neden korkuror 

' UzUIUyor•un 

lstanbul Albncı icra memurluğundan: 
• Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Birind derece 
1Potekli ve sırada olup tam•mına 11,400 on bir bin d6rt ytlz lira 
1"YDıet takdir edilmif olan Befiktqda Köyiçinde Köyiçi sokağında 
7,9 N. h hane, açık artırmaya koumuı olup ilAn tarihinde? itibaren 
lartııaınesi herke. tarafından görülebilecek ve 10.4.36 tarihme ru· 
1•1an Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık artır
ın. earetiJe aahlacakbr. Sabf EmlAk ve Eytam Bankaamın 8" No.lı 
kanunu hükümlerine tabi olduğundan mezktlr kanmıun 15 inci mad
~e tevfikan ikinci bir arbl ma yapılm~zın gayrimenkul, yu-

•rida yazılı günde en fazla artıranın iizermde bırakılacakhr. Ar
t~ya iftirak için muhammen kıymetin yüzde . yedi buçuğu nis: 
~nde pey akçesi veya Milli bir Bankanın temınat mektubu . tevd~ 

ediJ111ek lhımdır Biriken bina vergilerile ç6p ve fener resimlen 
•e deDMiye ve 

0

vakd icares1 Abf bedelinden &denir. Sabf bedeli 
~ iklemek lhımdır. icra ve lf1AI kanunun• 126 mca macldelİne 
el'fikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alikadarların pvrbnenkul 
llıerindeki lıak.lannı ve hususile faiz ve muraflan dair o.lan iddia
larını evrakı m&sbitelerile birlikte 20 gün içinde dmremize bildir
llleleri IAzımdır. Akai halde haklan tapu sicillerile sabit olma~ça 
~•bf bedelinin panlafJDUIDdan hariç kalırlar. Allkadarlarm lfbu 

llllun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla 
~al6111at isteyenlerin M/2271 dosya No. sile dairemize mflracaatlan 

4n olunur. 
Binanın beden duvarlan kagir zemin kat tavam kumen tonoz 

ke111erH d kumea ahpp dahill akAm ahıap olup bina dlrt bt: 
hclır. İçinde elektrik terkoa taisab yardır. Duvarlan pencerelen 
Y•ih boyalı tavanlan kabartma tezyiaatlı olup albnda bir dokklın 
••rdır. 

Ze111in kat • B" h 1.. b= ocak mutbak bir aralık bir k8mürlük h' • . ır e u, .. r , h-' ... k. od 
ınnci kat ' bir f n. • de bir mutbak, alafranga e.ua 1 1 a. 
I'- so a uzenn I "k" . k b" 
•dnci kısım: Bir sofa üzerinde iki oda, bir he a, ı ıncı at ır 

•o~a üz~rinde bir oda, alafranga ~°: heli ve iki oda. 
kıncı kısun: Bir oda, bir hela ıkı oda. . 
ÜçOncii kat: 9ir sofa iki oO. a alafranga heli, banyo mahalli bu 

•of~da aynca dört oda, bir m~tfak, bir tarasa vardır. 20 senelik 
t.~z bedeli mü.fferiye aittir. (366] 

ranıklıklarından 

~ 
ıbunun için vOcudu
auzun gOnete mal'uz 
kalen •k•amına 
BARONIA 

IGze.lllk yağı sOl'OnO.ı, 
Bu SUl'etle dOz ve 
•m•r bfı- cilde 
malik olacak
•ınız. 

Banyolar· 

sporlar için 

elzemdir 

ODnef yanıklıklannın panzehiri 

Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Döktılmesine mani olur. Kepekleri 
izale eder. Neşvtınnmasım kolay
laştırarak bayat kabiliyetini arttı
rır. Latif rayihab bir saç eksiridir. 

l11glllz Kaaauk Ec:zane•I 
Beyoğlu - İstanbul .•• 

- - -
- - -
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Sayfa 11 

İstanbul AL TiNCi icra ,Memurluğundan: 
EmlAk ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci de' ecede 

ipotekli ve sırada olup 4 evin tamamına 21285 ( yirmi bir bi ıı iki 
seksen beş) lira kıymet takdir edilmiş olan Fatihte Kız taşında 
Kıztafl sokağında 1, 2, 2, /1,4 yeni ve 12, 59/2, 12, 59/3 12, 
59, 12 59/1 No. lı dart ev, açık artbrmaya konmUf olup ilan ta· 
rihinden itibaren prtnamesi herkes tarafından görülebilecek 
ve 10-7-936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde açık arthrma suretile aablacakbr. Sahş Emlak ve Eytam 
Baknasının 844 No, lu kanun hükümlerine tabi olduğundan mezkur 
kanunun 15 inci maddeaiııe tevfikan ikinci bir arthrma yapılmak
sızın gayrımenkul, yukanda ya.ulı günde en fazla artbranın üzerinde 
bırakılacaktır. Artbrmaya iftirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya MiW bir Bankanın teminat 
m~ktubu tevdi edilmek Jamndır. Biriken bina vergilerile çöp ve 
fener resimleri ve delWiye ve vakıf icaresi 18hf bedelinden ödenir. 
Sabf bedeli pefİn &demek lhundır. icra ve lflu kanununun 126 mca 
maddesine tevfikan ipotek a.lıihi alacaklılarla diğer alakadarların 
gaynmenkul üzerindeki haklanm ve huusile faiz ve masrafları dair 
olan iddialannı evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır.· Aksi halde haklan tapu sicillerile sabıt olma
dıkça sabf bedelinin payl8fmamndan hariç kabralar. AlAkadarJarm 
ifbu ka:ıun madesine uygu11 surette hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 935/3986 dosya No. sile dairemize 
müracaatlari ilin olunur. 

5 No. lı kArgir ev, bodrum kah: Taılık, 2 oda, kömürlük, hal4, 

matbah ve merdiven alb. 
Kat : 1 bir sofa üzerine bir salon, sağda ve solda birer oda bir 

hala ve -arka cephde de diğer bir oda, salonun sağında ve solundaki 
odalardan 2 ve 1 No. lı dairelere geçilir birer kapı vardu. 

Kat : 2 aofa üzerine bir camekan ile böliinmiif iki oda önünde 
bir tarasa, bir hala elektrik terkos tesisah olup bahçesi vardır. 

7 No. b kArgir ev,· zemin kah: Bir tatlık bir oda bir ıofa üzerinde 

bir oda bir balô. 
Bodrum kat, bir taflık bir matbah bir halA zemini çini bir oda 

banyo mahalli bir oda kömürlük ve merdiven alb. 
Birinci kat, bir 10fa üzerinde bir salnn iki oda bir hali elektrik 

terkoe tesisah olnp bahçesi vardır. 
2 No, lı ev zemin kah, bir taşlık bir merdiven altı hal4 kömiirlük 

matbah. 
Birinci kat, bir oda, bir .ofa üzerinde diğer bir oda bir hali . 
Kat : 2 bir sofa üzerinde iki oda bir halA banyo elektrik tesiaab 

ve bahçesi vardır. 
4 No. h k!rgir ev, zemin kat, bir taflık bir oda merdiven alb 

bir matbah, bir halL 
Kat 1, bir sofa üzerinde bir hal4 iki oda. 
Kat 2, bir sofa üzerinde karşılıklı iki oda bir oda elektrik ter

kos taisab olup balaçai v ...... Hu dört evin haricen ikinci kat
Jarmcla ve etrafında birer çtklDUI olup boclıam zemin ve birinci 
kat pencereleri demir pumaldıklı ve aokak kapılan den: irdir. 
Divarlan kArgir içi ahfaphr. Bunlardan S No. b ev dört kah diğer-
leri flçer katlıdır. Tamamı 405.00 M. 2 dır. 

5 No. lı ev, 87.00 M. 2 

7 " " ' 84.00 ,, 
2 " ,, , 74.00 ,, 
4 ,, ,, , 64.00 ,, olap geri kalanı bahçedir. Yirmi senelik 

taviz bedeli mlfteriye mcltir. (3671. -
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lstanbul Albncı icra Memurluğundan : 
Eml•k ve Eytam Banka11 T&rk Anonim Şirketine Birinci derece 

ipotekli ve sırada ·olup tamamına 11.441 on bir bin c:lart yüz kırk 
bir lira kıymyt takdir edilmiı olan Galatada Arap camii eski Ba
lıkhane ve Y ağkapaa.ı 8 ve 18/22 N. b Depo, açık artbrmaya kon
mut olup ilAn tarihinden itibaren prblamai herkes tarafından ırl
riilehi.leCek ve ton/3'J tarihine rulayan Cama gtbı6 1aat 14 Jea 
16 ya kadar dairemizde ~ arbnDa saretile sablacakbr. Sabf 
Emllk ..-e Eytam Bankamun 844 No.lı kanunu hlklimlerire tahi-
olduğnndan mezkar kanunun 15 İllci maddeaiae tevfikan ikinci bir 
arbrma yapdmaksma gayrimenkul, yakanda yazılı glade en fazla 
arbraam berinde hualalacakbr. Artırmaya iftirak için muh,.mmea 
krymetin ytiııcle yedi baçap .ubetiDde pey akçem veya Mili bir 
Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lhımdır. Biriken bina 
•eııilerile çılp ve feaıer ıwimleri ve delWiye ve vakii icaresi sabf 
bedelinden &denir. Satq bedeli pqin ic:lemek Jamnchr. icra ve lfıi8 
kanununun 126 ana maddedne temkan ipotek sahibi alaca~ darla 
diğer allkadarlann ğayrimenkul berindeki haklannı ve hususile 
faiz ve masraflan dair olan iddialanm evrakı mtlsbitelerile b -likte 
20 ,an içinde Dairemize bıldirmeleri llzımchr. Abi halde haklan 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylafınumdan hariç 
kalufar. AIAkadarlann ifbu kanun maddesine uygun surette h ·reket 
etmeleri ve daha fazla mal6mat almak isteyenlerin 93512270 dosya 
No . .Ue dairemize mlracaatlan ilin olunur. 

Bu deponun üç tarafı sokak bir tarafı önü nhbm ve deniz zemin 
ve kolonlar &zerine bir katlı betonarme depo olup üç tarafı istor 
kepenkli bir tarafdaki kolonlar arası tuğla ile örülmiiftilr. Zemini 
çimeato tavam ahpp herine galvanizli saç kapanmıştır. 20 senelik 
taviz bedeli müıteriye aittir. [368] 
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Hatatatı lldOrm .. den emin 
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muşflk, cazip ve tatlı bir beyazlık 
verir. 
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Se 

.li . !!!L!.. ~ 
vgı zevcım ve 1&1 ço-

cuiumun babası Nihat. 
bir müddettenberi ben • 
den eoiumaia ve aeceleri clapnda se• 
çirmeie bqladı. Evde blcbiı pceler 
bile, bana karp bigane ve Adeta clarsın . 
gibi duruyor. Nihayet, Wr akpm, eli • 1 

ğer bir zevcesi olduiunclan bahsedince 
fle beslenen bir c.Qıt dOnyanın 
raveW gQzellltldlr. 

VENOS RU'Uı 

en ta· kalbim büsbütün kmlacak .... dun. Er • 
teai sabah bemtirem bana Jd,Juete seldi 
ve ona bütün olanı, çektliim IZbraplan 

Kullanan bir dudaktan Qlkan her k& 
ilme bir ateş damlası ılbt yakıcı olur. 
Beyoğlunda tanınq Karıman, N. 
Tarika, Şark Merkez, Itriyat ve tu
hafiye matuaıarında satılır. 
DttiM• 1BYIJY A ZAR lff.JRIJl>D1N 
EREN, Kimya, Ecza, AlAt ve Itri· 
yat ticantlıanesı, JStanbul-Babçekapı. 

anlattım. O, bana pek muhik bir nuihat· 
ta bulundu: «Annelik baJllta ve ev itle
ri, yüzünU çirkinie,tirdi. ffit Wr erkek, 
evde yorgun ve buvquk rGzlll bir kac:lın 
görmek sevmez. Sakm c:earetini kuma. 
yuuı, çünkü ben, yüzünd.-Jd ~uk
Iarı seri ve emin bir ıureEte izale "Ve ta· 
ze, yumU§8k ve eençletmit bir cild te· 
min edecek bir usul bilirim, dedi ve 
her alqam yatmazdan evvel penbe ren• 
gindeki T okalon bemiai kullanmamı 

tavsiye etti». Hemen tecrilbe ettim. Der· 
hal cildimin üzerindeki nrihmir teme 
Pftlm. Bir kaç hafta zarfında bütihı ba
rutukluldanm zail oldu. Ve bir genç kız 
yüzünün manzaruuu aldam. Şimdi, zev. 
cim, beni evvelkinden daha fazla 11e • 

viyor ve artık evden ~r. Şimdi 

cildin umuru penbe rensindeki Toka· 

Geıaç hayvanlardan iltiheal ..... lıiil 
~ .... 
fesörii Doktor K. Stejakal uall tlain
ainde penbe reqindeki T oblaa ........ 
nin terkibinde mevcut • 
tur. Her akfam yatmaz· 
dan evvel kullamldıkta 
az zaman arfmda b6 • 
tün bunqulkuldardaa 
kurtulur. Solmuo İh· 
tiyarlamq bir cil• 
di sençlettirir. Ve Jb. 
kal 10, 20 Yat c:lalıa kü• 
çiik gösterir. 
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