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Avustur a Krallık iade Mi Ediliyor? 
Şuşnig ltalvaya Otto ı e 1 Milletler ee~Y~ti 

.r umumi heyeti 

--
Boğazlar konferansına 

ait hazırlıklar ikmal edildi görüşmiye gidiyormuş toplanıyor 
Avu"-•-a KollleJ Reiai M. Bew Montrö'de toplaMaık elan konferans bir bafbı 

1~ ... 7 huırhklara bql eh sürecektir. Mlzakerel.. RUSJ.a namına Litvinof 
D.aabakam dün Lnd 2 <H~ iftirak edecek, konferuda (150) gazeteci bulunaca~ 
~ • .ra ulUI) -ArjutiD hllkl- c-.ne. J (A.A.) _.. Auclolll _,_., · 

harek t tti
• meti. Milleti. Ceau,.eli umumi heyetinin hUMlll uhaWri bi1c:Uı1Jw e e 1a.... lOplen~· ..... etmekte ft lllUD Milleti• ~eti .. ....,...:. 'J ..... 

kow,ia 16 lauinmda ~ lgtima- randald fnlı:al&cle .......... aiteakip 
.. .. k claa Nara umumi hey" etiaia de ..._ top- ni 22 haziranda Jqilter., Frama. ~ 

Romada ıorlıulece 1anına,a Nnlmaans •-·•teclk. Arian- R 1 R v --•-· .. .!!L tia hüka. .. • 'a her" . uya. aponJao oman,.. aa--.,.. meseleler ........ Kuçua . . ileri .Wfiifi ..: .....,._ i5limaa Yunaahıt.an, Bulpriltan n Tflrldye IMr"ed 

İti•Jlfı A·--ah•h&VI ,eni- ~ (n.- lt W H.w. ._._dad ,murahha•luı Montrö'de to......,_. Bo-
D Y ........ .J '1- ..,., ... ) iazlann tahkimi meeelesini tetkik n in-

den proteatoJ• hazuian- Rıım ,,,. .. son 'a ,taç edecektir. Konferam miizakeratuaa ... ela y..._.. t!j ~ ' I~ k6metimizin hu bapta lumrlachia bir pro-

masl .. _,. r.
0 

'e·..,.n le ... tetkil edecektir. Montrö pa1u •• 
.C,1 I~ , • .,, ,lonlanncla toplanacak olan ba koU...· 

V1,a11tllltı •iıa.I lop• , .. -'-'ı pre.,•••• an 1nr baha kact.r aüreceii .....&ayor. K .. 
.:nı..D ıt ~C4 •50-'fil,. feraae ilk .1eni celaeainden sonra iki wta 

lalılar ... ai, •111&111 ~ k..U.ona aynlarak la.....a .--.., 
A.w....,a ..... ke=M. .... 

u Parie, 2 (Huıuıt) - Dün haber verdiğim gibi doktor ŞuflÜI ltalyaya sit· 
11. Burada söylendiğine göre. Şuıp\ia ltalyada bir hafta kalacak. baft. eo
~~da Viyanaya dönecektir. ŞufDİgİD aeyabatl cloleyı11yle ortaya ç.bn bir
~ rivayet varshr. Bunlardan biri eeyahatin kabinede yapılan ve Prem Star· 
~bergin ablmaaiyle neticelenen tadillt ve Haymvehrin ,c;.tercliii mub· 

Maceranın ıimcliye kadar leriD• devam edecektir. Konf.,... tılk-
giz& kalımı tUsilib ......... Mili. Cemiyeti nacliade .. 

,__et meeeleeiyle alikadar olduğudur. • 
Diğer bir rivayete göre, ltalyada mevzuu beheedilecek meeele KGçBk iti· 

IV.n. Avueturyada mecburi askerlik teeilini yeniden proteetoya hazırlu • 
...... dır. 

Bir batka rivayete göre de Şutniı Via Reffiod8 ~ra haiıedanmm ,_.i eayılan Prenı Otto ile göriifecektir. 
ı..-. _Bununla beraber Şufllfıin-Mueolini veya Suviçle .ıöriifmeeine dair blı 
~ verilm,~edi~·.~~IÖ~~~e-nmiiekitedii;j·r •. 111..,. ............ ,. ............ ~v. 
~tir. 

londn. 2 (Huauai) - AYUltllrJ& lnildimeti 20 ......._ 20 ... 
~ IMittia A......,_ dahiffnde 11,..i içtimalara ,uak eclm Wr wlr n-w , .. , ..... 
liabeş çeteleri faaliyette-,=.-::=-: 
.\ctisababa - Deuie yolu üzerinde bir ltalyan kıtuiyle Loyd Corc 

çarpııblar, 30 ltaJyan maktul diiftii dükkin açıyor 
londra, 2 (Hmual) - Onitecl Pn1iD amlrdirl Wldlriyarı Alman .. • EaW 11apeki1 

...... alre AdiuW. ile Deuie yolu awiada Wr Hüet pteR llir ltal,aa Mitler Loid Co~ 

.._ dat'wna be9m ,..,.... ve iki taraf .,..-. .............. mlcadelıde ltm• Giftlliacl• 

,:- hal,an ukai nwldul cllifmittlr· ~lr -::: 

Finlandiya güreşçileri ~-:;:~ 
dün gece 5-3 kazan ılar §f:~ 
~ çok heyecanlı oldu, epey kalamhk war :;=.aa1.n .,.,... ı.ow c-. 
~den yalnız y qu Mersinli Ahmet ve çoban Mehmet .o. .... ec1eabeıl ~-içinde hir dük-

' dil lr&a itletfTor. orada tiftliiin m•Mullerini 
lıasımJannı yen er ·.tl70rum HulramD ortalannda ,..m dük· 

Unaau a~ ve dükklmn itlerine biz
zat neuret edeceiün-• 

Suat Dervİf, "Son Postan 
tahrir ailesiae girdi 

Romanlan. hikl· 
yeleri. ve reportaj· 
lan ile deierli biı 
razıcı ve iyi bir ... 
zetecl olduluiiu &;, 
pat eden Suad Dero 
vir. ~d- itit 
bare11 cSon Postu 
ai1e9ine dahil e&. 
muf bulunuyor. 

ilk yaalarmi ,,.. 

• • , na ıazeteıNMe °" 
Çoban Me'ı'W din pee....... kuyaeakmn& ·So~ 

• Finla11diya .,,:; ~-L d'' eece ikin· L-·ı.IRY•& ··eade ettiler ve üçe brp bet Poeta• her süa bir ._ ..... n--ı. 

imi marahhulıiumz tarafından ikmal .. 
~r. 

Milletler Cemiyeti müzakerelerini dal· 
pıt surette takip eden yüz bclar ıauteai 
ile. konseyin fevkallde içtimauu takip et· ~ ~ ....a ..._. 

(Deoarrn 10 anca N7f.,,.._,•) olu Limaof 

lzmirde genç kızlara 
~tl'"" .Jlllll~~ Mli~ofta 

akalama Uatafa dol... biiyfieülilk 
1apıyor, kandirclıiı pnç lazlann paralarım aldıktan 

bqka taarruz ela ediyormuş 

lzmir. 2 (Huauat muhabirimiz.. tutulduğundan büyücü Muatafa ÇAVUfa 
den) - Zabıta üfürükçülük perdeli müracaat etmiftir. Büyücü. kaza~ 
altında pnç kızlara tuallüt eden bir 150 liraya açacağını IÖylemİf w 50 
eoftayı ele geçİnnİftİr. liruını pefin alınıfbr. Bu aınıda ~ 

lnni Muıtafa olan bu adam lkicef- kızuı anneei de onda bWUIUDUfhlr. 
melikte Camıöz eokaimda oturmakta- Büyilcü eofta Muebafa ÇllVUf. fflıd. 
dır. Ayni aımanda köylerde dolaprak ceyi huıuel oduına aJmı,. bpaJı 'b ~ 
afariikçülük, büyücülük yapmakta • pabnlfbr. Büyücü bu ,...... ._ ... 
dır. arruza bllflamıttır. Genç im. •ih..., 

Büyüdl Muetafa geçenlerde Keıml- P, baiırmağa baflayınca annell mr ı 
pap bzuınm Ahmetli köyüne IİbDİf- la içeri atılmıt ve kızını kurtamufttt. 
tir. Bu köyde 22 Yılflnda Hatice imnin· O fürültçü atı ile şehirden uzaldetır-
cle güzel bir kız, hutalık neticeai dili ken zbıta tarafında tevkif edilmiftir. 

* Jf. Jf. On1an belleyemiyen analan •Merhametli inıanlar ne de çok.Uf, 
diyor. Gazeteye İllD verir vermez bir9C)k mektuplar alduil. 
Fakat herkea yemek pifirip pifiremiyecelderini aorayor ı • 

Ya•• ı Sellm Tevfik 
iki ana tarafından paylaplenmy.- lr.G- ı 

çük Nerminin, hali aona ermeyen macera• 
• ve davua akıllardadır. 

Busün. bu maceranın tam teniyle kar
ii br11yayız. Ve ortada, iki an• yerine. bir 
ananın sözden çakardıiı iki yavru var. 

Çocuklann biri kız biri oilan. Km 'I. 
oilan on iki yapnda. 

ÇocuJdanna sahip çıkacak bir hayu _. 
hihi bulabilmek için gazetelere tlln veren 
bayan Müdrike. yirmi sekiz yapııda oldu· 
iunu söylüyor. 

Ve. bana. haklı bir isyanla soruyor: 
- Hiç hir anaya: uCiier pareleriai ne 

diye evl&tlık vermek ia&iyoraun) • diTe eo· 
rulur mu) 

inan mecbur kalmua, .. llduu delil. 
eYinde ~en hir ~ hile ;rabucaJa eii lnii.a .-reı ua&ımı un • --.., kaza ld 41a1aa kenet· ~ -.. 

'lırl:L L, bllkaaanı Taksim atadyomunda bü· -M:·ile ikinci -~bakaya DDUI 0 a• paıp .,_L..:.. L-..1~ il L_..1!_!_1 
•'"'I: UQ' it 1 • ~ , leDea U11UU aacu- • &- o- vermez. 

61 kil:;.hahk önünde ~aph. • . ur. , ~ ~ .. Klo ka,ucalannm t. .. ccfihleriae llJJk olmak Ben. bu mütbit mecburiyetten kurtul-
Ahınet. alır _.i(1• 19 kiloda Meninli • 9'~ H:ı:· a. PertbM .,.. )'Olunda muatıpma• ~ ılrmelde mak içia. namuumclan batka her te7lml 

..ifD ..a.ldn ette Çoban Mehmet ••· il _ .twle) ,,,.,,_ .._ _ ..,,_, • .., 
•· .._ muk•hil F............, mr 



Sayfa SON PUSTA .. 

r H r -, Resimli Makale a iki tarafından ganan mum a 
llkmektepler 
Gündüz çocukların 
Gece bügüklerin 
Olmalıdır 

• 
D ün Kadıköy Kız San'at mektebinin 

sergisini &ezdim. 
Gördüğüm e.ııerler, mektebin aile haya

tunızda yapma1tta olduğu büyük inkılabın 
tam bir ifadesi olduğu için beni çok sevin-
dirdi. . 

Tahkik ettim. Mektep yalnız Kadıköy 
içinde değil, bütün o havalide büyük bir 
alik.a uyandırmlf. Kız, kadın t:iutün semt 
kadınları mektebe gidip yemeği, diki~ ev 
idaresi, çiçekçilik vesaire öğreniyorlarmış. 

Yüzlerce talebesi varmış. Talebeler ara
sında evli kadınlar, analar, beldir kızlar 

bulunuyormuş. 

Kız San'at mektepleri yalnız Kadıköy

de değil, Üsküdar, Beyoğlu ve İstanbulda 
da ayni derecede rağbet gören, büyük bir 
ihtiyaca cevap veren, kızlarımıza ve ka
dınlarımıza evde ve hayatta muvaffak ol
masını öğreten kuvvetli birer müessese ol
mu1-

JI.. 
Büyüklerin mektebe gitmesi bizde alı

§ılmamış bir teYdir. 
Mektep deyince bizim aklımıza çocuk 

gelir. 
Kız San'at mekteplerinin muvaffak ol

ması bu bakımdan büyük bir hadisedir. 
Bizde büyüklerin de bir çok şeyler öğren
mek ihtiyacında bulunduklarını ispat et
miştir. Şimdiye kadar mektebe gitmeyi a
kılJarına bile getirmeyen ev hanımlarını 
muntazam ders almağa alıştırmıştır. 

• 
Kız San'at mekteplerinin çabuk ve çok 

muvaffak oluşu büyük bir ihtiyaca cevap 
verm,.lerinin neticesidir 

Hayat değişiyor. 
Her İş bilgiye ihtiyaç gösteriyor. 
Ten bellik ve işsizlik artık kaYın doyur

muyor. 
Kadın bo~ vaktini faydalı geçirmek lü

zum ve ihtiyacım duymağa başlamış bulu
nuyor. 

Ev hayatımız baştanbaşa ıslaha muh
taç. Ne yemek pişirmesini, ne ev tcmiz.le
meaini. ne çocuk bakmasına biliyoruz. 

Erlcekler gözlerini hayata kapayınca 

lı:adınlanmız derhal aokak ortasında kalı
veriyorlar. 

Bütün bu zaruretler kadını ve kızı o
kumağa ve öğrenmeğe •evkediyor. 

Bu sayede de kız San'at mekteplerinin 
ber •ınıf kadınla dolduğunu görüyoruz. 

• Büyüklerin oluma ve öğrenme ihtiyacı 

yalnız kadınlara münhasır değildir. 

Erkeklerimiz de ayni derecede, hatta 
belki onlardan fazla noksanlannı tamam
lamak ihtiyacındadırlar. 

Memlekette yeni yeni İ§ler çıkıyor, fa. 
kat bu itlerde ça)ı~acak adam hulunamı-

yor. 
Eyi bir boyaca ararsınız. size bir ecne· 

biyi tavsiye ederler. 
Eyi bir marangoz İstersiniz. size bir ya

bancıyı cösterirler. 
Eyi bir döşemeciye ihtiyaç hisseder

siniz, bir Yunanlı ile karşılaşırsınız. 

Eyi bir dokumacı aradığınız zaman 
bunu ancak Türk olmayanlar arasında bu-
la bilirsiniz. 

İlk mektebi bitirip hayata atılan genç
leri, yahut gündüz çalışıp ta gecesini kah
vehanelerde geçiren büyüklere bu yeni 
ean' atleri öğretecek gece mekteplerine ih-

Hayat eece ve ııündüse aynlır. lmanlu da gündüz ve eece 
ya,ıyanlar ohnak üzere iki kısmıdır. Bu bakımdan bayat ild 
ucundan yanan bir mum eibidir. Bir tarafından hayab ça11-
prak, kn•narak, faydalı itler yapark öJdüriiriiz. öteki UClm• 

dan eğlence ve aefalıat yerlerinde içki içerek, kumar oynıyarak 
yok ederiz. Bu suretle bayat mmnu iki ucundan yana yana kı· 

..Jır ve bir gün gelir biter. O vakit pz:iimiizü kapar aideriz. 
Hayab uzatmak için onu bir tarafından yakmak l&zmıdır. 

I~ kumar ve kadın peşinde hayatm bir 1onnmı öldürmek, 
hayab kıaaltmaktan ba~ka bir netice vermez. 

Hepimiz bu resmi dikkatle tetkik elmeli Ye bayabmızı Da• 

ıd israf ettiğimizi görerek mütenebbih olmalıyız. 

('-S_. _Ö __ Z_A_ R AS 1 N DA J 
Bir agı kendi$ine 
ihanet eden 
Dişisini cezalandırdı 

Zürih hayva - D J 
nat bahçesinde ~\ 
garip bir hadise 

cereyan etmiş- }z 
tir. Senderden -
beri akıllı uslu o- . ?-.. 
turan bir ayıya e- \) · 
şinden, ayırmış • 
kalar, ve dişi a

yıyı b~ka erkek 

bir ayının kafesine koymuşlar Dişi ayı 
orada gayri meşru surette ( 1) bir iki 

yavru edinince, sabık, koca çok mün
fa' il olmuş, iki kafesi ayıran kapıyı a

yıran kapıyı hayli zorlamış, nihayet 
bir gün açmağa muvaffak olmuş, ev
vela yavruları boğazladıktan •onra sa

bık karısına hücum ettiği anda gard~
yanlar gelip hadisenin daha büyük bir 
aile faciası halini almasına marn olmuş
lardır. 

••• 

·---------------------------· Kamburlar kadınlar 
Arasında mı, erkekler 
Arasında mı fazla? 

HERGüN BiR FIKRA I 
Leyli ile Mecnun 
Şair Yahya Kemal ınethur «l.e7liu 

sını Yumıf, eıine, dostuna okuyordu. 
Bir gün, Celal Nurinin o ..kit ÇI -

karmakta olduğu (İleri) guetesi ida
rehanesine gebnİf ve orada bulunan • 
larm ısran üzerine manzumesini tekrar 

etmifti. 
Tam İnfadm bittiği sırada 

İçeriye Süleyman Nazif girdi. 
Hazırundan biri: 
- Yu.k, üatad! ·Leyli,S. 

rnec:liniz ! 

kap adan 

dinliye-

De,.ince, Na:ı.if plerek, Celil Nuri
yi İJarelle: 

- Zaran 1ok; Liz de Memanu din
leriz! 
Cenbım verdi. 

Almanyada has -
tanelerde kan -
bwluk hakkında 
yapılan istatistik
lere nazaran ka
dınlar arasında er
keklerden sekiz 
defa daha fazla 
kambur varmı9 . 

Bunu yazan Al-
• man gazetesi, dünyada en az rasge

Jinen sakatlıklardan birinin kambur -
luk olduğunu aynca ilave etmekte -
dir. 

• • • 

·------------------------· 
Alb ar ylyecekelz kalan kav 
Kanadanm şimalinde fakir bir ba -

lıkçı köyü Vamllf. Bu sene oralarda 

fazla kış olduğu cihetle, •köyün dünya 

ile alakası kesilmif. Yemek, içmek için 

2139 da dünyada 
Akıllı kalmıgacakmış 

Bir fngiliz doktoru, tıbbi istatisk 
- balık avından başka çare kalmamış, 

Puldan mamul tablo lere dayanarak ortaya dünya efkarı karanlıkta yağ kandilleriyle oturduk _ 

Meksikada Luis Billot isminde bir umumiycsini tehyiç edecek bir mesele lan için balık etinden başka çare kal -
ressam yalnız muhtelif pulları bir ara- atmışbr. mamış. Yağ kandilleriyle oturdukları 
Ya getirmek suretile mükemmel bir B d k J h ı kl d .. 

u a am a l asta ı arının unya için yağları da bitince, karanlıkta kaltablo vücuda getirmiştir. Bunu gören 
yüzündeki artış nisbetini göz önünde m1şlar. 

pul meraklıları fena halde kızmışlar, tutmu~ ve elde ettigı-· rakamlara naza-
ressamı, kıymet bilmemekle itham ede- "' O sırada balıkçılardan biri, körfezde 

ran 2139 senesinde bu··tun·· ı'n•anların b' n · k'"p k L_ı_- b · ba rek dünyanın pullarını ziyan ettiğini g ır evı o e oaugına enzıyen ~ 
elinde Eırça dururken böyle saçma şey- çıldıracağı neticesine varmıştır. lıklardan müt~ bir kafile gÖrmÜf. 

lcre haves etmiş olduğunu söylemişler, Doktorun elde ettiği rakamlar şun- Tekrar denize çıkmalarıan mani ol • 
halbuki bir gün gelmit tablo dehşetli !ardır. 1859 senesinde her 539 kişiye mak için geçidi tutmu\j, bağırıp çağır -
bir fiyatla satılmış. Pulcularm tenki - bir deli isabet ediyormuş. 1897 de bu mış, ve bu c~avarlardan 40 tanca~ 
dinden bizar olan ressam Billot pulcu- rakam ahllılann aleyhine artmış ve de arkadaşlarıyle beraber avlamaga 

lardan bir hey'et seçmiş ve tablonun 312 kİlJİye bir deli İeabct etmiş, 1926 muvaffak olmuştur. Bu balıkların her 

kıymetini pul olarak tahmin ettirmiş, da ise 150 kişiye bir kaçık düşüyor - birinden b.~r~~ ~~yağ istihsal ederek 
sonra da elde ettig-i kıymetle kendi sa- 1977 d h .. k. • b• buzların çozuldugu zamana kadar, ay· 

, m~ a er yuz ışıye ır tane d l - k .. 1... 1 · · d • 
tııro: kıymetini kar<:ıı}aıııbrınca leyhine d ı· · be _ _ı L 'h b h ın ıga avuşmufMU• et erım e yıye • 
,.. Y y e ı ısa t coecea: ve ru ayet u esap k k l d l 

b .. '"k b' f k ·· .. 1 1 . re arın arını oyurmuş ar. 
uyu ır ar gormuş, ve pu cu ara· üzerinde 2139 da dünyada akı1h kal - • • • 

- Bir daha san'at ~lcrine k.ansma· cak 
. . ' mıya mı". 

yınız 1 Demıttır. 
• • • "' * * 

Amerlkeda kat tane mllYoner 
var? 

Bla bir gece maaallarına s d b' il ·· · DUnyenın en mDkenunel ene e ır m yonu mutecavız va -
dUlm• kollekalyonu benzeyen bir hldlae ridat sahipleri Amcrikada 1933 aene-

Londrada madam Marchont isminde Bir Fransız mecmuasında okudu - sinde 46 tane imit- Milyonerler diyarı 
bir kadın 16 yaşından beri düğmelere ğumuza nazaran Bağdatda seksen ya- denilen Arnerikada 46 mi'lyonerin bu
merak sarmış, bir kolleksiyon yapmış ~ında olduğu halde., ~efat eden. ayan lunması fazla görülmiyorm~. Fakat 
ve polis itfaiye düğmelerinden baş • azasından Nur fasım nın cenazesı daha buhran gelip te it.ara kanatlarını Ameri

ltyarak, dünyadaki bütün çeşitleri top- k~pıd~n çıkmadan evlatlaı:ı . arası~d~ kanın üzerine gerince; meselenin rengi 
tiyaç vardır. lamış. Bunun için seyahatlar yapmış, hır mıras kavgası haşlamış, ışın garıbı, değişmiş ve üç aene zarfında milyo .. 

Bütün medeni memleketler bu ihtiyacı Amerikaya balkanlara geçmiş. Avustu- mütevaffanm, 22 oğlu ve 25 kızı var- nerlerin adedi 46 dan 32 ye dönmüt - . 
duymuı ve bu ihtiyaca cevap vermek üze- K b' "dd b · · 

ralyada bir tek düğmeye 1200 frank mış. · avga ır mu et sonra i.ıyiı • tür. re gece mektepleri açılmıştır. Gece mek- l b b J • b 
vermiş, kendisini, bundan bas,ka hiç bir müş, evlat ar ir ir erme girmiş, ir az ----------------teplerinin en mütekamil ıekli Amerikada- l 
f?ey alakadar etmemi~. sonra biçaklar h_av~da parlamı~, hiz - zara ile karşı Bfmıt: 

dır. Orada bütün ilk mektepler gündüzleri Fakat zavallı kadın ölünce, onun o metkarlar efendılerıne yardıma k~ - 7 ölü ve 17 yaralı, ölüler meyanında, 
çocuklara, geceJeri büyüklere açık bulu- güzel kolleksiyonunu bir müzeye ve- muşlar, herkesin tarafdarı işe karış - merhumun Üç oğlu da varmış. Derha1 
nur, gündüz çocuk1arın oturduğu sıralan receklerine hizmetçileri yağma etmiş- mış, cenaze yüz üstü brrakılmış ve po- onlan da habalarile beraber gömmü,. 
geceleri babalan inal eder. Jer. lis işe müdahale ettiği zaman "" man- ler. 

Ayni işi biz de yapabi1iriz ve yapmalı-
yız. 

Kız San·at mektepleri bizim için bir 
~crübe olmuştur. Bu tecrübe gece mek
tepleri açmakta bize rehber olabilir. 
-·· . -··- .. -. -- ...... ' " ...... -·-
On yedi çe,ıt meyvaaı olan •ilaç 

Filoridada Orlando şehrinde, dün -
yada eşi emsali olmıyan tek bir ağaç 
varmış, bu ağaç Ard isminde bir mey
\'a meraklısının imiş.Adamcağız, uzun 
seneler bu ağaçla meşgul olarak 16 çe

Fit meyvayı aşılamış, bu gün her da -
lında çeşit çeşit rncyvalarile ağaçın 
'izerinde 17 nevi rnevva varmıs 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
- Ha.., ..... --·-, ben h- ·'"-an ka--• L.:.::..dı ald•mm Buram buram ter dökerek öile gÜneıi albnda ., - ..._......,, ... -.... .. ... - •ag• .. --Babıali 

b. ~-'- d l tb pu)cuya ..:..mı,· cckonturat kag~ ıdı yok dedı," bize bey'ıy' e yokuşunu ~ınnanan ır anıı.a at an a : . . . . . . . . · · · · •-' 
... - Defterdarlığa gidiyorwn birader dedi kontura! kiğl· vermiyorlar, biz de satmıyoruz. ı> 
dı alacağım. 

- Ne münasebet, Defterdarbk aktardükkanı 
pul bile satılmaz yahu ... 

- Bilmem bana öyle söylediler. 
-Alay etmiş olacaklar aeıllnle .• 

Beyazıttan Fatihe ve Fatihten Aksaraya kadar bütün 
mı? Orada paku dükkinJanm dolqtım, ayni cevabı aldun. Nihayet 

bir hayır saluöi pulcu: 
- Git Defterdarlığa, orada sabyorlar dedi, ben de ıimdi 

oraya gidiyorum. Konturat kiğıdı alacağım. 

lSTER !NAN lSTER İNANMA! 

. 
Haziran 3 

r----------------~ S3zGn Kısası 

Genç istidatlar 

Er;nel .. Ta• ı -

A ~kara Halkevi dil, tarih ve edeb~· 

yat şubesinin güzel ve faydah bll'. 

teşebbüsünü haber verdiler: Memleketi .. 
mizde edebiyatla meşgul genç istidatlar 
hakkında etraflı bir tetkik yaparak, alaca .. 
iı neticeyi kitap halinde neşredecekmi§. 

Edebiyat ve yazıcıhğımızın istikbali ha• 
kımından böyle bir teşebbüsün ehemmiyet 
ve lüzumu her türlü takdir ölçüsünün feV4 
kindedir. 

Biz. biliyoruz ve eminiz ki koskoca Tür~ 
ülkesinin içinde yüksek bir istikbal ve ıöh4 
rete namzet pek çok genç İstidatlar var.ı 

Ancak bunlar, kendilerini göstermek ve in .. 
kitaf edebilmek için, maalesef, ne fırsat 

ve ne de bilhassa vasıta buluyorlar. Türk 
neıriyat aleminin merkezi aikletr vaziye .. 
tinde bulunan 1stanbul bunlara pek uza~ 
bulunmaktadır. Okuyucu anıfı arasında 
revac bulan gazete ve mecmualar, an• 
cak bir kaç muayyen şöhrete, bir kaç t&• 

runmış imza sahibine sütunlarında yer ve• 
rirler. Bu mahdut sahifelerde yeti!;ecek İs• 

tidatlar için bir «denemeli köıesi ayrılma .. 
mııtır. Yazı ve edebiyat birer ticaret me '"' 

tar olalıdanberi bu böyle kurulmuş, böy .. 
le sider. Fakat bu, çok fena bir ananedir( 

Sade genç istidatları birer filiz halinde iken 
kurutmakla kalmaz, o gazete ve mecmua .. 

ların bile atisini tehlikeye koyar da yinet 
de devam edip, gider. 

Memleketteki edebiyat buhranını bd 
ıöhret sahibi muharrirler oligarşisi doğur• 

muştur. Bunu, bir çok tarize uğrıyacağımi 

bile bile iddia ediyorum. Ve ben o kanaat
teyim ki, yazıcılık aleminde emeklemeic! 

bqladığımız zamanda ayni vaziyetle kar• 
ııla§lllış olsa idik, biz de bugün yetişemez• 

dik ve bugünkü edebiyat buhranı daha er .. 
ken başlar ve daha vahim olurdu. 

Fakat biz, - doğrusu bu - kendi büyük• 
lerimiz tarafından bu derece alakasızlık vci 
bö~le istihfaf ile karşılanmamııtık. O vak.
tin gazeteleri ve mecmuaları bizim acemice 
yazılarımıza yer verirlerdi. Hatta bununla 
da kalmaz, en büyük üstatlarımız, bizİJl\ 

yazımızın altına üç, beş ıatırlak, iltifatka• 
bir de fıkra katıp, bizi teşvik ederlerdi. 

1 

Genç istidatların inkişafına hizmet et• 
mek. yardım etmek, onları, bulunduklaq 
lof}uktan kurtarıp ortaya, aydınlığa atmali 
bir vatan borcudur. 

Ha!i hazırda, edebiyatı, ıöhreti inhisa\I 
altında bulunduran bir kaç kişi yazamıya• 
cak hale gelince, yerlerini kime terkedecek .. 
ler) 

Edip, hüdai nabit yetişen bir nesne de• 
iildir. Onu seçmek, ona bakmak, yol gö.,. 
termek, onu kuvvetlendirmek iater. bu d°' 
teıvik ile olur. 

Ankara Partisi, şöhret ıahibi muharrir• 
ler o)igarşisi'nin bir türlü anlamak isteme• 
cliii bu hakikatı anlamak ve bu hakikatfd 
menul olmak ·~retile aüzel bir i~ göıter
miotir. 

Vatan ufuklarının her hangi bir köşesin• 
de, doğmak ve ortalığa şaşaasını ıaçmak 
için fırsat bekleyen mutlaka bir ve belki bir 
kaç güneş vardır. Bunları bilelim, tanıyalıJll 
ve kendilerine yar~m edelim. 

Göçerken, kendi yerini boa bıralwıa ,. 
mak da bir hazdır 1 

Özlü sözler: 

Harbe dair ... 
Her yaşıyan harbi sevecektir. 

Scb. Refülne 

Harp daima harp, her ııeyle barı;. 
S. Pinard 

insan gözünü dünyaya harple açar. 
Calvin 

insan gözünü dünyaya harple kapaı 
John Srnith 

Harp olmalı, fakat kimse ölmemeli. 
Bir ata sözü 

Tarih harple haşlar. 
L Chestertod 



Haziran 

M Blum yeniF ransız kabinesı·n1· 1

rTev/ik Rüştü Aras 
• Parti gurupunda 

hazırladı' davet beklı
•yor Harici vaz:igeti anlattı 

Ankara, :l (A.A.) - C. H. Par
tisi Kamutay grupu idare heyeti 

Sayfa 3 

.E ........................ 
Yugoslavyadan fransaya 
karşı bazı ikaz sesleri 

yükseliyor 

E pey zamandanberi Orta Avrupndn 
devam edegelen sıkıntıyı, Leh hari-

Yeni Kabinede iki kadın da Müsteşar sıfatiyle bulunacak 
Reisi olması ihtimaller i kuvvetlendi 

başkanlığından: ciye nazırı Baron Beckin Belgnıda yaptığı 
C. H. Partisi Kamutay grupu bu- seyahat, bir parça daha arttırmış oldu. O 

gün öğleden sonra Hasan Sakanın suretle ki muallakta duran meselelerin halli, 
başkanlığında toplandı. böylece bir miktar daha güçleşmek isti -

Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü dadını iktisap ediyor. Malum olduğu üze-

Paris, 2 (Hususi) _ Cumhur Reisi rar intihap olunmayı istemediği için Heryo- miyeceklerdir. Arasın genel siyasi durum hakkın- re Baron Beckin Belgrat seyahati, evvelce" 

Heryonun Meclis 
~~~~~~~~~~~~~ 

~· Lcbrun intihap mazbatalarının seçilen nun meclis reisliğine namzetliği kuvvet kes- Procram 1 daki izahları dinlendi. yapılmış olan buna benzer bir ziyaretin 
~o~· P led"wıtc tarafından tetkik ve tasvibini bek- betmiştir. aris 2 (A.A.) - Sosyalist kongresi Mahalli idareler komisyonunun mukabelesinden ibarettir. Fakat bugünkü 
k~~gi .İçin b~gün M. Leon Blum'u yeni hü- Yeni Nazırlar dün ittifak ile bir takrir kabul etmiştir. Bu hususi idarelere ait raporu üzerin- siyasi şartlar içinde yapılan bu nevi te -
bl etı te~kıle davet etmedi. Fakat M. Paris, 2 (Hususi) - Kabinede müda- takrirde partinin kendi akidelerinden hiç d .. k l l maslan sade bir nezaket tezahüründen iba-P e muza ere er yapı mış ve son çı-
.. ~ U~un bu makama davet olunacagvında faa nazırlıgwmın Daladiye tarafından der- birini terketmiyeceği beyan edilmekte ve k b ret addetmek, hadiseleri bir parça basit bir :ırll h an azı kanunların hükümlerine 

1
, ~ e Yoktur. M. Blum kabinesinin teşki- uhte edileceği anlaşılıyor. Daladiye kara, ıosyaliıt programını tatbik etmesi için Le· gözle görmek demek olur. Nitekim, Ba • •nı t '- Bl • göre ikmali için raporun tekrar ko-

01 
aınamlamış ıayılır. Kabineye ilk defa deniz ve hava kuvvetlerini idare ve ilen- on um a itimad beyan olunmaktadır. ron Beck' e verilen bir ziyafette Yugos -

•rak 'k• '- ·ı d b" ·· B v b'lh ı misyona verilmesi kararla~tırılmuı- ı b k"l' M S d' 1 
tir .. 1 .ı ııtadın müsteşar ııfatiyle girecek- disine bu kuvvetleri temsı e en ır mu9· u program ı assa ıu umdeleri ihtiva " " av aşve ı ı · toya ınoviçin söy emİf 

11 

• .' fiukumet milli ekonomi ile milli tesa• teşar yardım edecektir. etmektedir. tır. olduğu nutuk, en saf görüglüleri dahi, VU• 

Ut İçin birer daire tahsiı edecektir. yeni Fransız kabinesinde müstemlekat Faşizm ile alakayı kesmek umumi hür- kuatn böyle bir bakıııla bakmıya müs nde 
tn• Meclisin dünkü içtimaı Fransada umu· nezareti bulunmayacak, hariciye naZJrına riyetleri müdafaa etmek, kapitalizm oligar- Necaşi bir ÇOk etmiyecek kadar manalıdır. Yugoslav bnf-

fır~ctle iyi tesir bırakmış ve eazeteler sol yardım eden üç müsteşardan biri fimali şisine karşı mücadelede bulunmak, iç me- vekilinin söyledikleri şunlardır: 
"ele. •ların ekıeriyet teşkil ettiği meclisin Afrika, biri diğer Fransız meıtemlekeleri, selesi için bir hal sureti bulmak. idarede sualler Soracak «Bize tevdi edilmiş olan tarihi vazi • 

1 

ar ve ciddiyetinden uzun uzadıya hah- üçüncüsü harici işlerle meıgul olacaktır. reform yapmak ve nihayet Fransayı sulh feyi ihmal edemeyiz, etmek istemeyiz. 
et~ştir. Müıteşarlar birer nazırın işini görecek- taraftarı milletlerin başına geçirecek bir " 25 As.ılık Habeş Reyimiz lahik olmadan ve ayni müsavi 

........._ slti mecliete başkan olan Buison tek- leri halde kabine içtimalarına iştirak ede- siyaset takip eylemek. me- haklara sahip bulunmadan başkalarının 

U 
11 il. deniyeti 25 hafta İçinde mukadderatımızı tayin etmelerine de mü· 

Zak Şarkta Vazı.yet gu·· n ıv.1. 4 ısırdaki tahrip edilmesi dog"' ru mu? tt saade eyliyemeyiz.ıı M. Stoyadinoviçin bu sözleri, son za . 

/ngiliz al l manda ltalya ile anlaşmış olan Fransayı 

k k 
ag arz Londra, 2 (A.A.) - Oksford ge- karşı bir ikaz olarak telakki edilmezse 

geçti çe arışıyor Fi/isti nde misinde Neus Chroncle gazetesi mu - bunların manalarını kavramak güç olur. 
habirine beyanatta bulunan Necagıi Bundan nnlaııılıyor ki Fransız hariciyesi • 

r· 1 K d .. ~öyle demiştir : • nin takip ettiği siyasetten, Fransanın mÜt• 
'"ln iler: "Japonyanın artık bir karış Çin toprağı u uste çıkan 3 Arap lngilizler, Milletler Cemiyetinde da- tefiki olan Yugoslavya memnun değildiı 

işgal etmesine müsaade edemeyiz,, diyorlar gaz~tesi tatil edildi . ima şap~iyon ~evkiinde bulunmuf]ar- v~ tıpk:. ~i~tanın. ya~t~ğı gibi, ~ da, bü-
l .. . Londra, 3 (A.A.) - Royter aıan- dır. Benım İngıltereye olduğu kadar yuk muttefıkıne, şımdılık, baZJ ıltazlarda 

\r~ıi ondra:. 2 (Hu~usı) - Uzak Şarkta I buna karşı gel~~l~rıne. seb.e~ olma~- sının verdigi malumata göre, şimdiye F ransaya ve Milletler Cemiyetinin 8 _ bulunmakla iktifa ediyor. Ayni zamanda~ 
.._ kYet gun geçtıkçe ciddiyet kesbet- tadır. Kanton hukumetı reısı Nankın kadar fskenderiyede bul fngiliz a- daleti iltizam etmi, bul b·•t•• _ İtalya ile Fransanın Tuna havzasında gi-
•11e t d' J k . d d •v· b' 1 ft unan ~ unan u un a . k . d'kl . b' k 

t
. c ır. aponyanın demiryolu üze- hü umetıne gön er ıgı ır te gra ,a: tayları Kudu··ae go'"nd .1 . zasına da ·ıtı·mad d nıme ıstc ı en ır ta ım teıebbüslero tnd . . . en mış ve oraya ım var ır.. b" .. . . 

1 
"h c patlayan son bomba hadisesini ÜJaponyanın artık bır karıf Çın top- varmıştır. HabeQ impar t .. l .. 1.. ıgane durmak suretıle, bu teıebbüılerın 

1 cı a . .. d d Y a oru, şu soz en ı ave t hakk k • . 1 c ·· .. 1.. k. 
n· 1 na yayarak ~imali Çinde fazla ge- rağı işgal etmesine musaa e e eme - Bu suretle Filistind k' l T k etmiştir: ~ .. u una manı o. uyor. oru uyor .. • 

lJ ern k · . N k. K . J k t h e 1 ngı ız uv- bır muddet eYvel Lehıstanla Franıanın mu· 
huJc· e ıs.te~esı an ın ve anton yız .. ~ponyaya mu aveme usu.su~- vetleri beş tabur ile tayyare ve tank Avrupaya harp esnasında neler olup nasebetlerini şeker renk hale getiren ha • 

' Urnetlerını birlikte hareket ederek da bırlıkte harekete hazırız. » demıştır. müfrezelerini ihtiva etmektedir. bittiğini öğrenmek için geldim. Yirmi discler, bugün de Yugoslavya ile Fransa . 

Y 
. d Şamda Tu·· rk Kudüs, 2 (A.A.-) - Üç Arapça ga- beş asırlık Habeş medeniyetinin yirmi nın arasını soğutmak İstidadını gösteriyor. 0DaDJSt8D a zete on beş gün müddetle tatil edilm\ş- beş hafta içinde hem de pek barbarca- Fransız diplomasisi, bunda Almanlann 

1 
tir. Kudüs civarındaki kasabalarda a- sına tahrip edilmesinin doğru olup ol- parmağını görmek istiyerek, vaziyete, hu-

yenİ grev er pavyonu raştırmaıar yapılmışt;ır. madığını soracağım. 1ta1yanıarın ço _ susi bir mahiyet izafe eylemek istiyorlar. 
Mısırda iane toplanıyor cuklara ve kadınlara karşı kullanmı~ Fakat hakika~. ~u~~r ki ~ugoıılavya, kral 

Seıanikte 24 saatlık grev Teşhir edilen ihracat Kahire, ı (A.A.) - Siyasi mahnfilin ve yalnız obüslerle, bombalarla değil, Aleksandrı.n olum.u~e -~uncer olan ~ .• 
te.,ebbüsü ile Filistinde '"'ev halinde bulu · t• l h " 'h larl kuatın tasfıye şeklını hala hazmetmemıştır 

b b ı il k b 
"' "Jd" ,.. D- - ın ı:Şar arına yarayan ususı cı az 8 H . .. · 

U gece aş iYOT ma arımız ÇO egent 1 nan Araplara yardım için bir iane açıl- t ld ki 1 d b h d ele Fransanın son sıyası durumu, onu At· a mış o u arı gaz ar an a se ece • memnun etmekten uzaktır. Bu ı'u"bar ı'l• 

tna 2 (Husus"ı) B d t Şam, 2 (A.A.) - Anadolu aı·ansı· mıştır. .. il\ b• . • - ura a O O - .. • • d lar . ,. h • d gım. Yugoslavyııda için i in kıı 
.J,.o ılc.ıler ikiye ayrılmıRlardır. Bunlar- nın hususı muhabırınden: Man a daınu eyetın e n büyük ca ile b'l k d'I . . •. . . l·v· . ç ynıyan memnu· q" nb Y C 2 (1-1 •) M·ıı 1 C n re ı e en ı erını mu- nıyetsız ıgın scbebı harici ve bir .. .. il 
..... . ır kısmı 2·1 saatlik orev ı"la"n et • Şam beynelmilel panayırı büyük . enevre, usu11 - ı et er e- dafaa etmek hakkı v ·ı· Ş h ld .. d h 1 d . d' uçunc ••ıtııtır • . . d 1 d . • h • tı" F'I" t" en ır. u a e mu a a e en zıya e me\'zuubahs ahval ,. · l 1 t p d k' T"' k mıyetı man a ar ı\lmı eye ı ıı ın man ll' 'k. .11 . , . ' · tı · merasım e açı mış ır. anayır a ı ur . . . e ı ı ı mı etın takbıh etmı~ olduğu bir dir. Fransız dış siyasası ı., d ·· ·· -

1
1l ön.. .

1 
t . · h 1 dası hakkında verılen raporu tetkık ettı. .. . . . . . . • un an oturu, ye· 

I"~ une geçı mesi için icap eden ted- pavyonu gaye ıyı azır anan ve mu • M d h . t• F'I" t" d ._, ·vt• 1 h k tecavuz kurbanının hıç olmazsa bu te- nı bır ımtıhan devresı geçiriyor, denile • 
..... al ff k I h. d"l .h l an a ey e ı ı ıs ın eıı.ı ıg ışaş ar a • 

' '"'t .. •nrnıştır. Grev ı:ıehrin mutat ha- va a ıyet e teş ır e ı en ı racat ma - k d 11 d j .1. hh cavüzün ne gibi ahval ve ı:ıerait altın- bilir. - Selim Ragıp 
Ju. t Y • , ın a sua er sormuşsa a ngı ız mura a- Y 

ltı\ş ~ıcrine mühim bir tesir icra etme- larımızla dolu ıdı. Panayırı resmen a- sı Mister Trustea cevap vermemiş ve an- da yapılmış olduğunu tasrih etmesi --------------
D·1~· çan hükumet reıs•. pavyonumuzun cak geçen yıla ait hadiseler hakkında iza· kadar tabii bir şey olamaz. R 0 manya da 

iin •g:.r taraftan, Selanilc.ten bildirildi- önüne geldiği zaman baş koslosumuz hat verebileceğini bildirmiştir. Cenevre müessesesi, bir hal sureti 
~~ı e Bore, tütün amelesi, patronlariyle ve sergi komiserimiz Ragtp hükumet lngiliz - Mısır müzake~eleri bulacaktır. Biz ~illetler Cemiyetine yükselen bir ses 
•ındaşanıadıklarından, yarın gece yarı- reisine izahat vermişlerdir. I k d . '> (AA ) AJ• k . güveniyoruz. an ba 1 H""k" .• b I k .. s en erıye, - . . - ı omı-
~l>a.cakl dş amak üzere 24 saatlik grev u umet re1ısı aşta 0 ma 

1
uze

1
re serin İngiliz - Mısır müzakereleri hak- Habeşist,anda ölen ltalyanf ar 

ar ır • panayırın açı ışına davetli o an ar · . h .. k A • ·1 .. 

M T 
.. k d . b. ı~'- .. kında lngıltere u umetı ı e muşave - R •> (AA) Y 

11. . emurlar meaeleai ur pavyonuna erın ır a a&a gos - k .. d.. oma, " . . - eni neşredi • 
"tın 2 . l kd. l . . b'ld' . l relerde bulunma uzere un tayyare l .. b" . . •v b İtir,..,ı a, (Hususi) _ Memurların termış er ve ta ır erını ı ırmış er - . . en resmı ır ıstatıstıge göre, ütün 
"'"c:. ar d. H Ik il b .... k vb t ile hareket etmıştır . H b ı b" d 

titt t ına rağmen hükumetin memu- ~~· a k mda. arımıza uyu rag e Hariciye nazırı Vasıf Paşa, Parise a eş nar ı esnasın a ana vatan or • 
t~t eşekkUllerini dağıtmağa kat'i ka - gosterme te ır. k d' T ·1 .. dd t' . d dusundan 2:H:~ kişi ölmüştür. 
~ "erdi' .. • · b K ı· M · b b. gitme te ır. atı mu e ını ora a Bunlardan 1009 unun ölümü has -
Odi. gını lÇ akanı gazetecilere sÖy- ra IÇ8 arı ye 80Z8f Jr vapur geçirmek tasavvurunda olan nazır, ay-

d h 1 k 
talık ve her türlü kaza neticesindir. 

fak .. nd • edelci • • a a yapı aca ni mesele hakkında müzakerelerde bu- y 1. k 1 d 1 1 '" eny y 11 iki er ı as er er en ö en erin adedı· 
unan 1 ar Londra 2 (A.A.) - Deyli Herald lunmak için Londraya gitmek üzere 

11.t. tayYare hediye ediyorlar 1 h k . . K 1· l 1393 tür. 
(j .. 2 ına, 2 (Hu ") I k d . gazetesi, ngiltere ü umetının ra ıçe talimat a mı~tır. Habeşistanda çalı~makta olan 120 

"l(J y susı - s en erıye - Mari'ye benzer bir gemi inşası ıçın icra Vekı"llerı· Heyeti b' ı 

"F k d.. ı· ransaya ar amızı one ın 
İtalyan siyasetini takip 

edelim,, 

Bükreş, 2 (A.A.) -Milli hıristiyan 
partisi şefi profesör Cuza Bsarabya . 
da 50 bin kişi önünde söylediği bir nu 
tukta Romanyanın Leon Blum siya 
sasına arkasını dönerek ltalyan iya 
setini takip etmesi 18.zım geldiğini söy: 
lem iştir. ~Clte hun.anlılar Yunanistana iki tay • C • be ın tal yan işçisi arasında hastalık ee-

Clir .... • ledıye ettiklerini başbakana bil- Cunard Vhite Star ompany ye ş A k ra :J (A.A.) - İcra vekilleri bebiyle ölenlerin adedi de 453 tür . 
.. ıış erdir. milyon f~giliz lita~ı yardırr.ıda bulun heye7i ~u~ün Başvekil ismet fnönü- Adisababa, 2 (A.A.) - Hükumet Dört ~OCUk diri diri yandı 

muş oldugunu bıldırmektedır. .. . ı ·v· 1 d t l a ak ht tt·w· b" · d v J K l '> ( 1 · · · A.c Yunan donanmaı • • nun reıs ıgı atın a op an r mu e- neşre ıgı ır emırname e magaza ar - o onya,.... A.A.) - şçıler ıçın ev 
tttan •na, 2 (Hususi) _Donanma yaz Yeni Bulgar Sefırı ]if işler üzerinde göriWmelerde bulun- daki bütün yazıların İtalyanca olma- hizmetini görmekte olan bir vagonda 
tı:ıiıt~Vr~sın'.n birinci kıamrn oikmal et· Sofya, :ı (A.A.) - Bulgaristanm muş ve bu iılere ait kararlar vermiş • ••m emretmiştir. ltalyancamn alımda yangm çokm•ı içinde bulunan dört ço· 

Bu· .. ugiin tersaneye dönecektir. yeni Ankara elçisi Teodor Kristof bu tir. yerli lisanla da yazılar bulunabilir. cuk diri diri yanmıştır. 
tt\ecı·~u ntoplanacak olan amiraller akşamki ekspresle Ankaraya hareket c İki hb 1 1 niı t~sın.de ısmarlanacak dört açık de- etmiştir. Yeni elçi. istasyonda Başba- 8 ap Ç8VUŞ ar 
·ı tpıdo m h 'b" · · k ... kan ve Dı~işleri Bakanı Köse lvanof, -------------------

tı ccek . u rı ı ıçın at ı rapor ve- rr 
hr. Kral adına Gruef, dışişleri genel sek -

Ar Anti Venizelistler reteri Nikolayef, Türkiyenin Sof ya el-
list b~~a, 2 (Hususi) _ Anti Venize- çisi Berker, elçilik erkanı, Türk - Bul
kat'" ır ~rnesi etrafındaki müzakereler gar muhadenet cemiyeti ba~kanı pro-

Ysaf!1aya girmek üzeredir. fesör Stoyanof, dışişleri bakanlığı er-
11.1. enı Makedonya umum valisi kanı ve gazetecilerle elçinin dostlan 
~ ına •) · l Valisi '.. '' - Yeni Makedonya genel tarafından teşyı o unmuştur. 

tıe ba ~utekait general Tsipuras işleri- Azerbaycanda petrol 
ş anııştır. Moskova, 2 (A.A.) - Azerbay • 

L Eden londraya döndü canda petrol taharriyatı yapılırken ıon-
k 

0 ndra, 2 (A A ) E=- _] p t _ daJ· mahallinden kısa bir mesafede ta-
ot t "il . . ;.aen an c f kır B 

-1 a•ı erini g · · ld v f' bii bir petrol membaı ış mtfbr. u 
~en a d eçırmw o ugu say ıyc- • • b• 

v et etmiştir. ' membaın gündelik veıımı 8 ın ton • 



4 Sayfa 

Küstah talebe 
Hocasımn yolunu bekledi 

ve kendisine tecavüz 
etmek istedi 

Yeni maliye 
teşkilatı 

SON POSTA' Haziran 3 
~~-=--=====================~ ~ 

MEKTUPLARI • • 
ışı Afişaj 

Müteahhidin fazla para İzmitte çıkan su (Mersin) de satılıyor 
aldıgı"' tahakkuk ediyor _ .. 

11 
zun: İşini i$ edinmiş, aydınlık kafalı bir be- eden yollar yıkanmaktadır. 

Şl.mdı·Jı·k ı·stanbul cı·heti·nde izmit şehrJnin halkını tebrik etmek ıa -ı ve muvaffak:lvetıe mucadele etmekte ve ıca 
10 maliye tahsil cubesi Afişaj ücreti diye tahsilat yapan ve ıedive reisine malik oldukları l'örünmekte - Elektrik meselesi 

Y b" k · h l b dir. Bizi bıı dİirinceye sevkeden hadise. bu . bi 12 inci ilk mektep muallimlerinden kaldı ır ço tıcaret anelerden mat u un sütunlarda çı.Jmıq olan bir okuyucu mektu- Elektri~ vazlyetimizın dert . olarak ~~ 
· k f k" d t J b" d b l bunu hemen ı:6z önü.ne alınış, incelemiıi. n dob"u degildir. Medeniyet sevıyesi sür a Safinaz dün talebelere karne tevzii ço ev ın e para a e ın e u unan ona derhal delilli bir tıenD nrmi:,, bu cen- yükselen halk.ımızın bu hus~ta dUYd 

mera .. 1'mı· yapıldıktan sonra evine gı" - İdareı· hususı·yelerın" bcledı"yeye belediye afişaj müteahhidinin hesapla- bında da İzmltin l'~ekten şöhret kazallllll-' mütezayit ihtiyacı karşılamak ıçln h~le~~ 
" . . . . . olan suyunu reklim etmek fırsatmı kaçır - m1z elinden geleni yapmakta ve ııe ır 'eı.w: 

derken bir talebenin tecavüzüne uğra- devredilmesi üzerine 268 maliye rne- rının tetkikıne beledıye hesap ışlerı ma.mış olmasıdır. Ba mektabıı aynen aısaiıY• kesini tevsi ve maklnelerlııl isliüı ederek ice. 
l 1 k "'d"" · · N ·ı· · t' d k" koyuyoruz· bı yapmaktadır. mı,tır. Safinaz ve arkadaş ariy e onu- muru dünden itibaren belediye emrin- mu ur muavını aı m. rıyase ın e ı is ma~ tarlbli ııazetenlzln dördüncü şa- Ancak: Elektrik kudretlnin şehir havaU 

.,. konu~ evine giderken bir talebe ko- de çalıııımıya b;ı.sJamı•lardır. heyet devam etmektedır. hifesinde okuyucu mektupları kısmında Iz- noktai nazanndan fevkalt&de olan ehemm.l_,~ 
r- T- T -ıT T m.ltten gelen bir '1Jt§.yet ba.şlıklı yazınızı ce- yetine ve bunun şehrin istikballne yapacal' 
•arak yanma aelmi11 ve: Bu memurların belediye tarafından İki günden beri yapılan tetkikat ne- vanlamağı ıüzum5ıu gördF; tesirlere büyük ve derin alAka gösteren be

4 Ef elim .l'zı" İbrahım" elinde bir · tihd edil ] · ·· be · I f · · d h k "k b ·· hh"t u mese eaı ledivemiz "eni ve yüksek kudretli bir tesisat «- en ıs am me erı munase tıy e s- tıcesm e a ı aten u mutea ı Şikavetçi her ~birde olduı:tu gibi İzmitln yaptırmaıc' kararındadır. 
euatalı çakı ile klişede bekliyor, yara- tanbulda mevcut 19 maliye tahsil ~u- tahsildarları tarafından bir çok usul - de bir cok dertleri vardır diyerek Su, Yol, Ca- Çqme me1elesi 
la ak d · · B d S b k I k f . A ld ~ d mur ve Ceşmelerden ııtkbet edi:vor. Ve bun- • yac mıf.» emwtır · u esna a a- esi adro arın i ayetsizliğinden yeni suz ve fazla tahsılat yapı ıgı mey a- lara bir de Körfeıı derdlnln inzimam ettiki- çeşmelerden yapılan 4f.klyet bir man• 

finazın yanında bulunan başmua1lim teşekkül eden 10 maliye tahsil şubesi- na çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat ne- niE~a~~ke~~~~i kaza~ sulardan dava ıvı ifade etmlvor. Cene suvundan baqka ve tl~ 
lbrahimi yakalamak istemiş, fakat mu- ne kalbedilmiştir. Yeni teşkilat ticesinde elde edilen ma!Umat şudur: oldultu lennen 111.blt olan Cene ~uyunu bü - se~e b~~a~Y~a~:~u~e~1.ı~1~n~ 

4
J 

ffak ı t b . k ·· k d Ank d ·· d B . 1 l 2000 tün Türkiyede ~ olmayan mükemmel ve mış kl be be b ~ va o amamış ır. ır aç gune a ar ara an gon e- eledıye stanbu da mevcut e liiks bir tesisat lle tzmıte isale eden İzmit be- tane umumi ceşmesi olma a ra r ıJe t-o 23 ıik kt b. muallim o ·ı v · d k ... kil b d k . d 1 di 1 b k -~etll suyu İstanbul An- rln hemen, hemen her sokaimda eebeke ııa sene eme ar ır - rı ecegın en atı şe un an sonra ya ın tıcarethaneden sene e mecmu ke ves g ç~atl~Uzerlnde bulunan bütün ıarı mevcut olan fenni tesisatın '700 e v~ 
lan Safinaz evine aıittikten bir müddet tesbit edilebilecektir. tutarı 6500 lira kadar afiş ücreti ala- ;.;f~ıe~: v~ tl Mersine kadar sevketmekte abonesi ve bu abonelerin 28!0. tane tazfu1ıi1J 

l · · 1 d v y k h l ve buralarda oturu11 sıhhatinin klvmetini bi- su veren muslui:tu mevcuttur. leme _ve ıc 
1 eonra pencer erının ta~ an ıgmı ve eni teşek ül eden maliye ta si caktır. len yurttaşları mfuıtefU etmektecUr. kullanma suları iUbaril~ bütün Turkiyed 1 kınld " ·· k 

1

- f b J H Em Ça · y l • mümtaz bir mevki alan Izmitin KerbelA ı! cam arın ıgmı gorere xapıya ır- şu e eri ocapaşa, in önü, rşı, F k .
1 

.. hh. ol mese esı ye tavsi.t edilen bes sene evvelki halini 
lamıf ve ilk ıördüğü tahıs gene tale - Mercan, Fener, Fatih, Samatya, Eyüp, akat buna mu ahı mutea ıt ta - Yol meselesine trellnce: Gerek belediye ida- medl/ti anlaşılan ş1kA:vetc1 cok ümit edillr 

ı im Safi b · .. .. .. rafından yapılan bir iki aylık sürekli ı' resl _gerekse şehir halkı o kanaattedir ki son Bu şehir le ve ıvuvaf!akiyetlertnt hiç ve kit' bc.i brahim o u~tur. naz u çır- Alemdar, Kuçukpazar olmak uzere on h .1... . . d 1 f d üc .~ene zarfında İzmitte yapılan vollar mllt- cük ıı:österen yazısından vicdanında ıztıraJ' 
kin hareket karşısında polise müracaat t d. ta sı at netıcesın e sene zar m a dar itibarile elli sene zarfında yap~e o - duyar. 

h • • an~ ır. . . ,. v to lanması ica eden 6000 liradan !anlardan muhakkak fazladır. Ve mutemadi- Dol!rudan dofruya . belediyemizi alAJradııt 
ederek ıorahimi yak.alatmıştır. Gerı kalan 9 şubeden hır tanesı lag~ P .1: w yen 1·enllerl yapılı.Yor. . etmemekle beraber Kortezdeki nakliyat il " 

Safinaz vak"• hakkıııda dün kendi • d'l · d·w 1 · d b b 1 _ pek fazla tahsılat yapıldıgı ve bu pa - ÇamUJ' meaelesı !erinin lntizam ve ucuzlultu için vil_ayet .~: 
ve ı mw ve ıger erı e azı şu e er b l d" h b b k t Çamur her 3eb1rde vardır Ve çamuru İz - Partinin clddl mesaisini kaydetme~ vazı.ı 

aiyle görü~n bir arkadaşımıza 'u ma- le birleştirilmiştir. ram~ e e ıye esa ına an aya !.a ı- mitten daha fazla oıan sehlr adedi yÜ7.Jeri t>;"-'"1. Mümkün olanlar .x!Pı!.'!PUe .. Y~ 
10.ın t nTIİlıtı·r· · y · · ı· b · ]"• d.l · rıldıgı anlaşılmı~tır. Bu paranın yuzde geçer. Beledlyembı bunlarla da mütemadi.Yen ca:ttır. a ı ve • .......,,. • enıcamı ma ıye fU esı agve ı mış~ . .. k k d .. '--=---================c::::::{ 

- İbrahim 14 yaşında olmasına tir. Divanyolu, Kumk.apı tahsil şubesi altmı~ı bel~dıyeye, yuzde ı.r,. 1 a mu- d k'kaf 
raX......en el'lıı 2 inci sınıfta okuyan y . t kk''l d Al d ubesine teahhıde aıt olacaktır. Tahsılat bu şe - Gümrüklerin manifesto servi- ı Evkaf umum ·mu uru tef 1 .sıuı enı eşe u e en em arş • .1 ·~· kd" d f · ·· 
haylaz bir talebemdir. Ders senesi zar- Şehzade, Aksaray, Edirnekapı şubeleri kı ~e devam ettıgı ta. ır. e 8 ış:ı. uc Ô sinde Sür'at yapıyor 
fında kendisine çalışması için verdi - Fatih ve Koca Mustafapaşa, Şehremi- retınden sene de 6 hın lıra degıl, .6 Bundan bir müddet evvel gümrük - Evkaf umum müdürü Fahd 
iim nasihatler müsbet bir net~ce ver • ni, Yedikule '9ubeleri de Samatya ~u- bin lira ve belki de daha fazla tahsıiat lerde, manifesto servisinde beyanname- Ankaradan şehrimize gelmiş, yeni tef 
medi. Ben de aınıfta bırakın~ga mec - besine ilhak edilmişlerdir. Lağvedilen yapılacaktır· . . . lerin daha seri bir ~ekilde yapılması kil edilen Beyoğlu ve Kadıköy vak~lo 
bur kaldım. itte bundan mugber ola • Yenicami maliye tahsil ı:tubesinin tah- Alakadarlar bu nısbetsız tahsıl va - · · bazı tedbirler alınmıstı. Bu ted - lan müdürlükleri ile Üsküdar vakıflat 

b ı d y • • • • k'k k ıçın ' 1L 
rak bu harekotte u un u.» sil edilemiyen vergi hesapları .Hoca - zıyetını ehemmıyetle tet ı etme te- birlerin tatbikine ba,lanmıştır. Şimdi memurluğunun ihdasmdanberi şimov 

Otomobil kazaları paşa şubesine devredilmiştir. Şimdilik ~irler. _Bir m~e~seseden tam 6 bin lira beyannameler, manifesto servisin.de ye kadar elde edilen neticeler üzerindtt 
. Yenicarniin bazı mahalleleri Hocapaşa ucret ıstenmıştır. t tescil edilirken, tarih ile beraber teslım tetkiklerde bulunmuştur. Fahri 

Mecidiye köyünde oturan Ayşe Şış- b h ll 1 · d E ı'no·· ·· !itU En zengin ticaret müessesesi bile bu ""dildigvi saat de kaydedilmektedir. dün münhasıran Beyoğlu vakıflal 
ı b T ve azı ma a e erı e m nu T - ._ 

li civarında 2360 numara 
1 

otomo ı ın b . t f d "d d"l ktı'r parayı vermegw e kudret bulamıyacak ~ Bu suretle bir beyannamenin mani· müdürlüğünde geç vakte kadar mcf 
v ) esı ara ın an ı are e ı ece . 

altında kalmıf. agır surette yara an - I b l "h . d k. b b l d tır. Kendisinden 6 bin lira ücret iste - festo servisinde i'i bitinciye kadar gul olmuştur. 
mı,, Şişli Etfal hastahanesine kaldırıl- stan .~ c~ et: ~ ı be u b şu :oer en nilen müessese bu vaziyet haHedilme - kaç saat kaldığı kolayca anla~ılmakta- Bugün ve yarın da Üsküdarla Ka" 
mıttır. başka dıger 2az. ara ra er 'u - diği takdirde kendisine reklam yapa - dır . dıköyünde meşgul olacak, ondan sonr~ * Fatihte bakkal eokağında oturan beden ancak 1 ı kalmaktadır· .. . . . . da evkaf idaresinde bulunan emlaU 
Tahir Sirkecide Hüdavendigar cadde - Belediye ~imdiye kadar 40 şube ta- mıyacagmı, bınnetıce ışıne de devam Almanyaya ihracat İŞİ icarlarmın günden güne niçin düftiİ .ıı 
ıinde yolun bir tarafından diğer tara- fından yapılan bu işi 27 şube ile yapa- edemiyeceğini ~ildirme~te~ir · .. Alman yaya mal gönderen bazı ihra- ğünü ve sebeplerini araftırarak işlıS 
fına ıeçerk.en dİf doktoru Jamgoçya - caktır. Maliye 936 yılı tahakkukunu Yapılan tetkıkat netıcesınde mute: catçılarımızın, ekseriya, Alınan kontrol halli için alakadarlarla temaslarda ~ 
nın otomobili çarpm1f, Tahir yara - yaptık.tan sonra itleri belediyeye dev- ahhidin aldığı usulsuz paraların tesbıt dairesinin müsaadesini almadan mal - lunacaktır. 
lanmı,tır. retmiştir. edileceği ve fazla tahsilatın derhal sa- Iarını gönderdikleri ve bu yüzden bH-

Bakaya vergiler belediye tarafından hiplerine iade edileceği söylenmekte- hassa fiyat hususunda büyük ihtilaf- icra veznedarımn cenaze 
tahsil edilecektir. dir. lar çıktığı öğrenilmittir. 

Zehirli gaz kursları 
Onive11ito konferans salonunda bü merasimi 

tiln ilk mektep muallimlerine zehirli Çift hagflanları 
pzlaı hakkında konferans vcrilmi§ • 

Alakadarlara tetkiklerini bir an Halbuki ,Türk ihracatçılarıyla Al-
evvel bitirmeleri için emir de verilmiş- man ithalatçıları arasında tekarrür e -

icra kasası sayılırken v~ifesi baş~ 
da ölen veznedar Recainın cenaze 
dün merasimle kaldırılmış, cenaze1' 
müddeiumumi Hikmet ve muavinle~ 
le bir çok hakim ve adliye memurl 
i~tirak etmiştir. 

tir. Bu konferanslar bu ay daha üç de- Islah edi/igor • den fiyat, Alman kontrol dairesince tır. 

kabul edilmediii takdirde Almanyaya 
mal ithal etmenin imkanı yoktur. fe tekrarlanacak, bundan sonra 60 ki- 10 Nisanda Anadolu ve Rumeli ci- Ruşen Eşref geldi 

tilik gruplara ayrılarak bütün tatil miid- varındaki .kazalarda hayvan neslinin 1 
detince zehirli pzlar hakkında kurslar islahı için yapılan t~ebbüslerin ne Atina elçimiz Ruşen Eşref mezunen Soyadı alma müracaat arı 
açılacaktır. netice verdiğini gözden ;eçinnck üze- {lehrimize gelmi~tir . Soyadı alma müddeti Temmuzun 

icra kasası dün tekrar tadat edile ' 
rek Recainin muavini Aliye devrec1i~ 
m~tir .• icra daireleri bugünden itiba ' 'd ı b l B yt o· kf" ı····· -··-------------- ikisinde bitecektir. Hergün nüfus fU -B"ır çocuk tramvay altmda iki re gı en atan u a ar ıre or ugu ı 

baytarlarından Nuri ve Hüsnü şehri- .. 1--,-------------,l beterine binden fazla müracaat yapı. -
ayağım kaybetti mize dönmüşlerdir. b • maktadır. Yalnız dün Beyoğlu nahı • 

ren muameleye başlamı~lardır. 

Sirkecide oturan 12 ya~mda Orhan Yapılan bu tefti§ ve tetkik netice - Nö etçı yelerinden her birine yüzlerce kiti mü- Ağır Cezada iki mahkOmiyet 
ilminde bir çocuk dün Gülhane parkı sinde Beykozda 22 at, 113 boğa ve da- Eczane/er racaat etmiıŞtir. Eski bir kin ve kan davasından do' 

clvarında Edimekapı .. Sirkeci tram - na, Kartalda 30 at, 50 boğa va dana, Gümrük muhafaza teşk"ılAlı layı Galatada Arap camiinde ta~nctl't 
d k k Bu ceceki nöbetçi ec:uneler tunlardır: lb h . ld .. k Laza1 

vayma takılmıf, ıonra biletçi en or- Yalovada 45 at, 224 dana, Ba ırköy İstanbul cihetindekiler: Gümrük muhafaza kadrosu gelmiş· ile ra imı ö urme ten ve ~· 
l.arak kaçmak iaterken düşmüştür. ve Çatalcada 442 bop, 234 at, ve 21 Akıarayda: (Sarinı). Alemdarda: (E- tir. Kadroda hir bir değişiklik yoktur. ile Halidi de yaralamaktan suçlu Ma a' 

Orhan d;•~nce iki ayağı tramvay mandanın darmzlik olarak ıaklanması (M k ) B .. b' 1 b l sudun duruşması ağır ceza mahkel)) 
...,... I sat). Bak.ırköyünde: er ez · e • Yalnız her yerde olduğu gi ı stan u - b M k 15 2 a1 tekerleğinin albnda kalmış şe ezj miş· münsapi görülmediğinden enemeleri yazıtta (Cemil). Eminönünde: (Hüs • da da muhafaza teşkilatının askerileş- sinde itmiş ve a aut sene 

tir. . yapılmıştır. Pilevneden getirilen da • nu·· Haydar). fenerde: (Viıali). Kara· I l l hapse mahkOm edilmiştir. 
1
. 

h tirilmesi kararla,bn mışbr. aşe ve e - F d A k d p d pıJ d Orhan derhal Gü1hane astanesıne mızlık boğalardan hayvan neslinin _i•- .. ··kt . (M Fuat). Küçükpazarda: b d * ener e ya apı a apa o .. 
kı k ·ı . d 1 k gumru e. . f _ı bı'se müstesna olmak üzere un an d . . d . kb l rı iY nakleclilmi,tir. Aya arının esı mesı • lahı için pek fazla istifade e i mc te - Yorgi). Samatya Kocamusta apaşaaa: un eğırmenın e vergı ma uza _ 

1 ... 1 kt d d (A H d") •onra muhafaza idaresinde aynen jan- • d h "f M'hal" durııf ne lüzum ıörü ecegı ıanı ma 8 ır. dir. Rıdvan). Şehreminin e: · am 1 • " k zerm e ta rı at yapan ı ın 
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6 Sayfa 

Ametikada meydana 
çıkarılan gizli cemiyet 

Tethiş Cemiyetinin yalnız bir şehirde baştan aşağı 
silahlı 136000 azası bulunduğu anlaşıldı, şimdiye 

kadar kaç kişinin öldürüldüğü tespit ediliyor 
Dünyadaki tedhiıı 

cemiyeLlerinin en ye
ni!!İ ve en korkuncu, 
yine Amerikada mey
dana geldi bu 
cemiyet, uzaktan ken
d ilerine aykırı gelen 
diişiinceler taşıyan za· 
rarsız bir vatanda~ı 

öldüriirken ortaya çı

karıld ı . 

Amerika öteden· 
beri gizli cemiyetlerin 
vatanıdır. Dünyanın 

Liç bir tarafında Ame
rika gibi gizli cemi
yetleri bol olan bir 
memleket yoktur. Bu 
çeşit cemiyetler Ame
rikada kolaylıkla te
~ekkül ediyor, kolay• 
)ıkla büyüyor ve kök
leşiyor. Bir tahmine 
göre Amerikalıların 

yüzde doksanı bu çe

tit cemiyetlere, ya 
doğrudan doğruya ya-. 
but bilvasıta mensup Ceniiyet azalarırun luyafetleri 
turlar. Bilhassa esnaf ve işçilerin çoğu bu fatiyle haklarına müdahale edecek her 
cemiyetlere giriyorlar. kuvvetle» mücadele etmeğe and içerler. 

Bunların Miçigan' da yerleşmelerinin 
sebebi, Amerika otomobilciliğinin burada 
yerleşmiş bulunmaııdır. Cenuptan şimale 

mühaceret eden beyaz amele burada top
lanırlar ve yerlilere rekabet ederler. Bu 

Amerikanın Miçigan gehrinde aon gün
lerde keşfolunan Siyah Cemiyet bu tahmi
ni kuvvetlendirmiş bulunuyor. Çünkü bu 
cemiyetin yalnız Miçigan şehrinde 136,000 
azası bulunduğu anlaşılmıştır. Bunların 
hepsi de silahlı oldukları için bütün bir rekabet amele ücretlerini düşürmüş ve bu 

yüzden yerliler ile muhacirler arasında dö-şehri zapta kafi gelirler. 

Amerikadalci bütün gizli cemiyet men
suplarının (6,000,000) e vardıkları ta
hakkuk ediyor. 

vüşmeler başlamıştır. 

Siyah Cemiyet muhacir ameleyi tercih 
eden iş sahiplerine karşı savaş açmış ve za-

SON POS~A Haziran 3 

" Son Posta ,, nın müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 
Sizi en fazla alakadar 

canlandırmakta. 
eden tarihi vak'a ·hangisidir, tarihi vnk "alo;';. 

muvaffak olan ressam kimdir ? en çok 

Turova, Frikyanın en eski ve en şöhretli bir sitesi idi. Yazı~ 
nm Ege memleketlerinde daha bilinmediği bir devirde, tarih
ten evvelkiten evvelki çağların Tunç devrinde Yunan memle
ketlerindeyersleşmiş olan Akhalılar tarafından on yıl muhasa
radan sonra zaptedilmiş, yakılmış, tahrip edilmişti. 

T urova muhasarası Ege kavimleri üzerinde o kadar derin 
tesirler bırakmıştı ki, yazı yazmasını öğrendikleri zaman ve 
bu suretle Ege memleketlerinin tarih devirleri başlarken, geç
miş çağların hatıraları içinden ilk tesbit ettikleri vak'a, T urova 
muhasarası olmuştu. 

Turovanın bir adı da İliyon idi. Bu ada nisbetle İlyada diye 
anılan Turova muhasaraları destanım, milattan evvel doku
zuncu asırda yaşadığı kabul edilen Homiros adında bir büyük 
şairin yazdığı söylenir. İhtiyar ve kör olan Homiros Yunan site-

13 - Turovanın zaptı 

Çanakkale Boiazının Anacfo(u toprağında bugünkü .Hisarlıld 

dvarında bulunmuştur. 

Miçigan" da keşfolunan gizli cemifetin 
asıl adı (( Amerikan kardeşlik» cemiyeti
dir. Fakat bu cemiyetin bugün ortada izi 
görünmeyen Ku kluks Klan'dan türeme ol
duğunda şüphe kalmamıştır. Ku kluks Klan 
yakın zamana kadar bütün Amerikaya, 
bilhassa Amerikanın cenup kısımlarına 
dehşet salmıştı. 

bıta, eline geçirdiği evrak arasında bir ta
kım müessese sahiplerinin isimlerini d e lerini dolaşarak serseri bir hayat sürmüş, gittiği yerlerde İlbadayı 
bulmuştur. ve onun mabadi olup kahraman Ulisin menkabelerini t eren -

İlyadanın mevzuu ıudur: Turova kralı Priyamın güzelliği ile 
meşhur olan küçük oi)u Paris, Argos kralı Agamemnunun kar
deşi Isparta kralı Menel&eın kralı güzel Heleni kandırıp kaçı· · 

yor. Bunun bütün Akhalılar birleşirler ve T urovaya gelerek 
~İteyi muhasara ederler. On yıl her iki taraf yüksek kahra • 
manlıklar göstererek cenkleşir. Turovalıların en yaman muha
rebeyi Priyamın büyük büyük Hektor, Akhalıların en büyük 
muharibi Aşil tarafından öldürülür. Aşil de Parisin attığı bir ok 
ile telef olur. Nihayet Akhalıların en kurnazı Ulis bir hile dü -
şünür. Tahtadan muazzam bir at yaparlar, içine fedailer gizle· 
nir. Akhalılar da guya muhasaradan vaz geçmişlermiş gibi ge
milerine bini pdenize açılırlar. Turovalılar b u muazzam tahta
dan atı bir zafer ganimeti olarak kaleye alırlar. Fakat geceleyin 
tahta atın içindeki fedailer birer birer çıkarak kale kapı larını 

açarlar, o sırada denize açılmış ola n Akhalılar d a geri dönerek 
açılan kapılardan Turova kalesine girerler, siteyi zaptederek 
tahrip ederler, yakıp yıkarlar, Priyam ile Paris öldürülür. 

Siyah Cemiyetin ıimdiye kadar kaç a - nüm eden Odise destanını okurdu. Eski Yunanın yedi büyük 
damı öldürdüğü malum değildir. Bu ce- sitesi H omirosun kendi hemşeri l eri olduklarını id dia ederlerdi. 

miyetten korkanların başlarına gelenler Fakat son tetkiklere göre. Homiros adında bir şairin yaşamış 
sayılmakla tükenecek eibi değildir. Bunla- olduğundan şüphe edilmeğe başlanmıştır. Bu iki destanın, Ati· 

rm İçinde hayatlarını kurtarmak için ka- nada Pisistrat devrinde (milattan evvel 6-7 inci asır) çok eski 
çanlar ve yurtlarını değiştirenler de var- saz şairlerinin kahramanlık şarkılarının toplanmasile vücut bul-

\Vashingtonda Corc,oran sanat galerisinde bulunan 11. P. 

Siyah Cemiyet te kendine mahsus el
biseler kullanmaktadır. Bu elbiseler uzun, 
aiyah ve vücudu baştanbaşa örten bir maş
lah ile bir başlıktır. Cemiyetin yüksek bir 
mahkemesi vardır. Ve bütün kararlar bu 
mahkeme tarafından veriliyor. 

dır. duğu anlaşılmıştır. Turova: sitesinin harabeleri de Alman arkeo-

Motte"in bu tablosu, tahta attan birer birer çıkmakta olan fedai• 
leri göstermektedir. Korkunç bir sessizlik içinde kale nöbetçi ., 
leri öldürülmektedir. Uyuyan İJiyan biraz sonra dehşet içinde 
uyanacak, ve her tarafını kan ve ateş kapılıyacaktır. 

Amerikanın bu çeşit cemiyetlerden loglanndan Schliemann tarafından yapılan hafriyat sonunda Reıad Ekrem Koçu 

.nasıl kurtulacağı, büyük bir mesele teşkil 
ediyor. 

Bu cemiyetin ilk düşi.incesi giz1i bir 

ıendika gibi çalışmak ve bilhassa Ameri- Yangm başlangıçları 
kaya hariçten fazla idhalat yapılmasına Küçük Ayasofyada Karaoğlan sokağın-
karıı gelmek daha sonra İJ bü- ,da müezzin Necatinin evinden yangın çık-
)'iimüş ve bugünkü vaziyeti alımştır. ,mış, itfaiye tarafından söndürülmüştür. 

Siyah Cemiyetin azası ccAl1aha ve Ame- * Arapcami Bakır sokakta 22 numa 
rikaya» yemin ederler. Ve komünistlik, ralı hırdavatçı dükkanından yangın çık • 
;yahudilik, Katoliklik, ve «hür vatandaş sı· mış, etraftan görülerek söndürülmüştür. 

CÖNÜLİSLEl<İ 
Yanlış 
evlenmelerin 
Kötü neticeleri 

<<36 yaşındayım. On bir sene evvel 

aramızda dört yaş fark bulunan dul bir 
kadınla evlendim. Ben de birinci k.a -
nmdan hayli ıztıraplar içinde çekilmiş

tim. Evlendikten bir müddet sonra hata 
ettiğimi anladım. Karımın vaziyetleri 
iyi olan bir çok akrabaları var. Böyle 
olduğu halde sakin tabiatimden istifade 
ederek ailesinden bazılarına benden bir 
çok yardım aldılar. Bugün bile kanunen 
başkasının bakmağa mecbur olduğu iki 

nüfus ailesi benim sırtımda. Bu yüzden 
maKBfımı kısamıyor, yarın için ulak bir 
tasarruf yapmai?a vakit bulamıyorum. 

ı<Karım da bu vaziyetten memnun gö
rünmüyor. Masraf olmasın diye ken • 
disini ihmal ediyor. Fakat en mühimmi 
çocuk doğurmuyor. Tabiatlerimiz bir
birine zıt. Ben sinirlP.ndi~im zaman söz 
rıöylemem, faka t surat asarım. Ben karı
ma karşı soğuk durdukça o bana daha 
fazla sokuluyor. 

«Bu arada dört sene kadar evvel gör-

düğüm 2 5 yaşlarında bir kızla beş altı 

ay evvel tanıştım. Bu tanışma zamanla 
sevgiye döndü. O da bana karşı lakayt 
değil. Hemen de her ğün mektuplaşı • 
yoruz. Evvelce bir ha kasını sevmiş, 

fakat bedbaht olmuı. Ben de evvel ol
duğum için bu sevgisinin de sonsuz ol
duğunu düşünüyor ve müteessir oluyor. 
Tanıştığımız günden beri sararıp solu • 
~or. Son zamanlarda eski hastalığı da 
nüksetıti. Bu hastıılığuıa benim sebep 
olduğumu düşünerek pek üzülüyorum. 

11Karımı sevmiyorum, fakat ona a· 
cıvorum. İkincisini hem seviyorum, hem 
de beni ayni derecede sevdiğini biliyo
rum. Bu işin içinden nasıl çıkayım? » 

İzmirde: Ş. Y. 
İki defa evlenme tecrübesi yapmıpı

nız ,ikisinde de aldanmıfsınız. AnJaııL
yor ki siz evlenirken hislerinize hakiın 
olamıyor, aoqa ayılinca aldandığınızı 
anlıyor ve bedbaht oluyorsunuz, Bu 
genç kızı seviyorsunuz, fakat onunla da 
evlenseniz onu da mes'ut edeceğiniz mu
hakkak değildir. Binaenaleyh ona ümit 
vermeyiniz, ve onu yanlı§ yola sürük • 
lemeyiniz. Ümidini keserse sizden u • 
zaklaşmağa ve kendisine haıka bir ha-
yat arkadaıı aramaia çalııır. ' 

TEYZE 

Falcılık A vrupada eskisinden fazla revaçta! 

Bir falcı kadının ifşaatı 
Parisli falcı, bir lngiliz kızının 15,000 lngiliz 

şayanı dikkat 
lirasını dolandırmış, mahkemeye 

düşünce çok sözler söyledi 

---------
Davacı lngiliz kızı 

Son gelen Londra gazeteleri, Parisli 
bir falcı kadının bir İngiliz kızını naaıl do
landırdığmdan uzun '.lzadıya bahsetmek
tedirler. 

Bu gazetelere eöre, falcı kadın, İngiliz 

kızından 14,000 • 15,000 İngiliz lirasını al
mış ve buna mukabil kendisine aşk mus
kaları, tılsımları, ilaçları vermiştir. Fakat 
bütün bunların tesiri görülmediği İçin İn
giliz kızı Paris mahkemelerine muracaat 
etmiştir. 

Parisli falcı kadın Madam Marya de 
T ami!! İngiliz kızının şikayeti üzerine §Un
ları söylemiştir: 

- Ben kadınların kalbini, açık bir ki
t.an eibi okuyan bir kadınım. Şimdiye ka-

dar Avrupanın en yüksek kadınlarından 

yüzlercesi ile meşgul oldum. Bunların hep
si evime uğrayarak talihlerini anlamak is
terler, bunlar arasında prensesler, bütün 
dünyada tanınmış yıldızlar, akterisler var
dır. Genç kızlar bana gelerek evlenecek· 
leri adamlar hakkında sualler sorarlar ve 
istikballerini anlamak isterler. 

20 • 25 yaşları arasındaki genç kızla
rın gayeleri, sevdikleri erkeklerin kendile
rini sevip sevmediklerini anlamaktır. 

Müşterilerimin çoğu 30 - 40 yaıılarm

daki kadınlardır. Yirmi sene evvel hu çe
ıit kadınlar evlendikten sonra yuvalarının 
i,leriyle meşgul olurlar ve kocalarıyla ya
ıamaktan en derin hoşnutluğu duyarlardı. 
Bugün öyle değil. Kadınlar, kocalarının 

~evgisini kaybetmekten korkuyor. Hatta 
evli olmayanlar, sevdikleri erkekleri kay
betmek tehlikesiyle kartılaşmaktan yılıyor
lar. Bu çeşit kadınlar içinde gece yansın.,_ 

~an sonra bana telefonla muracaat edip 
talihlerine bakmayı rica edenler pek çok
tur. T clefonla talihe bakmanın mümkün 
olup olmadığını artık eiz takdir edin. 

Erkeklere gelince, bunlarda i11 ve siya
setten fazla aşklarını anlatmağa gelirler. 
Erkekler kadınlardan daha çok samimi 
davranıyorlar. Erkeğin bir iki kadın dostu 
bulunabilir. Fakat hayatını muhakkak bir 
kadına bağlar. Gördüğüm erkekler kadın
lar kadar çoktur. Erkeklerin heyecanı da
ha derin, istırabı daha engindir. 

Erkek ve kadının en çok alakadar ol
dukları mevzu, para ve aşktır. En fakiri, 
en zengini de bu hususta birleşiyorlar. Be
nim bütün yaptığım bunlara teselli ver· 
mekten ibarettir:» 

Madam De Jam~'in bu sözleri zemane 

Par.isli falcı kadın 
kadınlariyle erkekleri arasında bir çokla• 
rının hala batıl itikatlara inandıklarını ve 
falcılardan medet ve şifa umduklarını gös· 
termekle kalmıyor. Bundan ba~ka bunlar 
aşk ve talih namına cahil bir kadının sun· 
duğu ilaçları da kabul ediyor ve bunun bin• 
lerce, hatta yüz binlerce lire verme.kten çe' 
kinmiyorlar. 

İngiliz kızı Siegfred Çnudscn ' in davası 
yakında Paris mahkemelerinde görülecek 
o zaman bu dolandırıcılık bütün sırlariyle 
meydana çıkacaktrr. 
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HABEŞ IMPERATORU 

Kızılay haftası devam ediyor 
Bugiin Fatih kolu tarafından merasim yapılacak 

İngilterenin Oksfort üni
versite~inde verilen bir 

konferansın müdafaa etti .. 
ği tez şudur: 

İnsanlar lugatlerine «za

rar yok» kelimesini koy -

mamış olsalardı. Medeni ~ 

yetin bugünkü terakkisi 20 

defa fazla olacaktı. 

Tahtakalede sokak 
muharebesi 

Çeşmeden su doldurmak 
yüzüden 13-20 kişi biri
birine girdi, 3 yaralı var 

Sayfa· 7. 

j~ORKUNÇ MACERALAR 1 

Karısının Ruhu ile 
Konuşan Doktor 

"" * * «Zavallı doktor belki de kurtulamıyacaktı. Çok su yutmmıtu. Biraz ıo1 1 
taraf~ ~eviri~ce sağ kolunun altında bir fİtkinlik gözüme ilişti. Hemen 
ceketını kestim. Kolunun altından o, dün gece kendisinden biç aynlmi· 

yan güvercin yavrusunun ölüsü çıktı.» 

·--------------~ 

} rak: • Artık gidelim, 'dedi. Havuz ba§ına 
geldik, demir koltukta yan yana oturduk. 
Aysız, çok yıldızlı, sıcak bir geceydi. Hiç 

Muharrir 1914 aeneai illıbaha- rüzgar yoktu. Her tarafı kesif bir karanlık 

-Z-
DUnkU kısmm hUIAsası 

rında M ar Bil yadan Berata gider- kaplamıştı . 
ken vapurda Emin isimli bir dok- Doktor: 
torla tanıııyor. Doktor beı ıene - Artık görüşmiyelim ve bekliyelim, 

evvel Beratta kartılaftıiı bir ka- dedi. 
dınla ıevişmif, evlenmif, fakat Hayli bekledikten sonra .. 

- Beyhude doktor dedim. Sabah olu· 
kadın kısa bir zaman içinde öl- yor, kalkalım. Bakınız siz de ne hale gel· 
mÜ§tÜr. Bu felaket doktoru hiılô. diniz. Ne kadar yorgun bir haldesiniz. 

ıstırap içinde kıvrandırmaktadır. Biraz uzanıp rahat ediniz ... 

sonra Cebelde Aliye civarındaki Cevap vermedi, kalktı, şi~eleri bar
evinin bahçe•inde bir gece uturur· dakları topladı, iki tarafa sallanıyor. Zor· 
ken onun sesini duyduğunu, ken- lukla adım atıyordu. Eve geldik, akşam 

yemek yediğimiz odadaki kanapelere u -
disini görmediği halde uzun boylu ö zandık. ğle vakti uyandık, o benden ev-
konuftuğunu sövlüvor. vel kalkmıştı, evi gezdirdi .. Kansına ait 

Doktor ıimd: yıne oraya, karı- bir çok eşyayi yerlerinden çıkardı, muaye· 
sının ruhuyla tekrar görüımek Ü· ne etti, sonra gene dikkatle dolaplara yer

midiyle, Aliyedeki evine gitmek· l~ştirdi'.. Akşamüstü beraber gazinoya in • 
tedir. Muharrir de kendisiyle be- dık. G~neş. batarken gene eve döndük. 

b 
't L •• .. d l Bahçenın bır tarafında güzel bir güvercin· 

ra er gı meR. uzere muıaa e a ı- ilk d B • • var ı. ahçıvanın karısı kuşlara yem 
JIOr ve beraberce gıdıyorlar. serpiyordu. Onları seyrettik. Altın gibi !'lan 

- Eve girmeden evvel ıizi ırmağın ba- bir güvercin gelip doktorun omuzuna kon• 
ıına götüreyim. Gündüz gözile gece bekli· du, hayvanı tuttu, sevdi. Bu munis, sokul· 
yeceğimiz yeri bir görünüz. gan hayvan bir türlü d(Jktordan ayrılmı ~ 

Irmağın başına gittik. yordu. Arasıra uçup arkadaşlarına karışı-

- İşte, dedi. O akşam tam bu oturdu- yor, sonra gene dönüp doktorun yanına ge
ğum yerde idim. Şu koltuğun üzerinde ma- liyordu. Doktor kadına kuşu sordu: ı<Bir 
saya dayanmış düşünüyordum. kaç aylık yavrulardanıı dedi. Bir türlü ken· 

- Ses ne taraftan gelmişti'> Onu tayin disinden ayrılmıyan kuşu da beraber alıp 
edebiliyor musunuz? yemek odasına geldik. Elile kuşun ağzına 

- Hayır. lki kulağıma da ayni kuvvet- küçük ekmek parçaları veriyor, öpüyor, se· 
le çarpıyordu. Ve sonra uzaklaşırken ben viyordu. Yemekten sonra o akşam yalnıı: 
fU istikamete doğru yürüdüm, koştum. Fa- bekliyeceğini, benim rahatsız olmamaklı • 
kat sesin o tarafa doğru uzaklaştığını tayin ğımı nezaketle söyledi. Zaten bu arzu • 
etmiş değildim. Birdenbire aklıma o tara- sunu hissetmiş olduğumdan o söyleme • 
fa doğru gitmek geldi. Kim bilir, belki bu miş olsaydı, ben itizar edecektim. Ortalık 
gece gene gelecek. (Dalgın, demir masa· iyice kararınca şişesini aldı ve gitti. Ben 
nın üstüne bastonile yavaş yavaş vura • masanın başında hizmet eden kadınla kal· 

rak) kim bilir belki o ebedi zannolunan dım. 
muammayı halletmek, o derin, korkunç - Zavallı adam, dedim. 
~aranlığı aydınlatmak şerefi bize düşecek. - Kadın başını salladı, ah beyefendi. 
·iki senedir, ru,h üzerine yazılmış bütün Siz hanımı tanımış olaydınız, ona daha 2i· 

eserleri okudum. Neticede onun ebediyeti- yade acırdınız. Eşi bulunmaz bir kadındı 
ne, ve madde olmadığına inandım. o... Ölümünden sonra İşte bizim bey bu 

- Tekrar gelip gelmiyeceğini sorduğu- hale geldi. Her sene böyle gelir. Her gece 
,nuz zaman eğer hiç gelmiyecek olsaydı su başında sabahlar. Hiç unutamıyor onu, 
(hayır ) derdi. Halbuki (bilmem) demiş. Sözde gece yarısı orada kendisine görünü· 

Caddelere asılan levhalar E k -- vet amma o zaman o benden ay- yormuş. Ben inanmam ya. Zavallı adam• 

r' ~zılay hahaaı miinaaebetiyle şeh- dildikten sonra Eminönü kazasına uğ• nlm•o. ,., uzaklaşmıtı .. (G;tmo) diye hay- caiioz b;<az aklmo oynaUo. Bu akı. ba~nda 
tn er tarafındaki Kızılay tesekkül • ranacak, oradan da Taksime· çıkılarak kırmıştım . Ah onu bir daha görebilecek bir inııanın ytapacağı iş değil, hiç ölü diri • 

ler~ tarafından K 1 k• d. tam saat 17 de abideye çelenk konma miyim acaba'> Haydi geliniz eve gidip lir, görülür mü? Dün gece siz de onunla 
ızı aya aza ay ma b d ı devanı d') k . . merasimi yapılacaktır • Yaralılardın biri naklediliyor iraz in enelim, bir şey yiyelim, sonra bu- beraberdiniz bir ~ey gördünüz mü) 

de he ~ me tedır. Muhtelıf semtler- Perye bankası ve belediye Tahtakalede Şeyh Davut hanında raya geliriz. - Hayır. 
rnu telıf eğlenceler tertip edilmekte- d ld k ] B Ortalık yavaş yavaş kararıyordu. Kah-dir. Perye Bankasının iflası hakkında çqşmeden su o urma ta o an oz • 1 - Elbet canım. Kim öldüktf'n ııonra 

k ] h 
.
1 

M h t d b' k ve erimizi, sigaralarımızı içtik. Doktor hiç · 1 • Ali h b' b b ·ıı 
Bu .. d bu banka ile vaktiyle bir istikraz akt- ır ı acı ı e e me arasm a ır av- konuşmuyor. Derin derin düşünüyordu. gen ge mış. a ızim eyi u ı etten 

f 
gun e Kızılay Fatih ~ubesi tara- etmis olan belediyede hiç bir malumat ga çıkmış. Bu kavgaya handa oturan B d b k kurtarsın. ından . • 1 ı d . . k . 1 en e u SÜ utu ihlale cesaret edemiye- (Kadıncağızla biraz daha şuradan bu -

nıerasım yapılacaktır. Merasi- mevcut değildir. Belediye erkanından diğer Bozkır 1 ar ak.ış]tır·a·k'ektmış er • ıek susuyordum. Kalktı, seyahat çantaaın-ın K d h " radan konuştuk. Sonra ben ~ezlonga u • 

~ saat 14 de Unkapanından baslana- bir zat : dir. avga a an sa m erı ı ı ısına ay- dan viski, soda şiııelcrile iki bardak ala - zandım, gazete okumıya ba~ladım, 0 da 
ca tır. Kızılay t' ı· fı: l le Vaktı'yle belediye Perye Banka- rılmış, sopa, taş ve tenekelerle birbir· ............................................................ .. ımsa ı ve a ser - d ·k · k' · b d b' k' yemek masasını düzelttikten sonra çıktı, 
süslü dört k d .. 'kk d n bir miktar para almıstı Bu pa- }erine girmislerdir. Kavga bir anda bü- an ı ı ışı ap,ın an, ır ışi de aya-b· amyon an mure ep sın a • · b ' d b ki k.l . h ~ d l t H .. l gitti. Uyumuşum. Uyku araı;ında bir gü • 

ır alay saat 14 da Unkapanından ha- ra henüz tamamen ödenmiş değildir. yümüş, u ara a ıça ar çe ı mış, a· gın an yara anmış ır. er uç yara ı rültü, sarsıntı hissettim. Gözlerimi açtım. 
reket ederek Fener, Vefa, Beyazıt Yani belediye Perye Bankasına borç- nın avlusu muharebe meydanına dön- da hastaha~eye kaldırılmışlardır. Kav- Henüz sabah olmuştu. Kar~ımda bahçıvan 
Y.oliyle Bab Al' 'd k b .. 1 K ludur Bu borç banka iflas etti ise tas- müştür. gacılar pohs tarafından yakalanmış • ~aşkın ve telaşlı bir halde ı•aman bey de-

:ıılay lstanbıa)ıye .. gı e~~u·'~. o~ ece ı- fı·ye h. eyetı'ne o·· ..:ıe· necektir dem. iı:ıtir. P.o]i .. y,etisinciy"' kadar kavg_ac. ılar :- Tahkikata başlanmı~tır. (D 10 u mumesa1 ıgı zıyaret e- . '1 . • .. • . . Y . "' ' ,. evamı uncu aayfamız:da) 
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Donanmadan ayrılan hafif ve hızlı yılmışlar, uzun bir harpten çekiniyor- Gülizar olduğu yerde kala kaldı. Gülizar, ortasına Kızkulesinin al - -Ölüm AHahın en büyük sırrıdır. 
gemiler Mesina, Venedik, Napoli, Ro- lardı. Yağmur boyuna karanlıklara yağı- ih yeşilli nakşı işlenmiş olan yuvarlak İnsan oğlunun önünde belki bütün ka-
ma, Cenova ve Barselonaya zafer ha- Sokullu Mehmet Paşa Venedik. elçi- yor, bakkalın yapısından düşen ışık - siniye üç sahan yemeği yerleştirdi. pılar açılacaktı. Fakat bu kapı ebediyen 
berini götürüyorlardı. sine şöyle diyordu: ta gölgeler boyuna kımıldanıyorlar ve Ekmeği kesti. Sininin kenarına dizdi. kapalı kalacaktır. Nerden geldiğimizi 

Donanma ertesi günü Petaladan ay- - Siz bizim donanmamızı mahvet- kapı çalınıyor boyuna. Tahta çorba kaşıklarını karşılıklı koy- bilmiyoruz ki nereye gideceğimizi bile-
rılarak Korfuya gitti. Orada bir kaç tiniz. Lakin bu bir adamın sakalını tı- Züb4!yde Hanımın uylrııw du. Arkasında Sarman merdivenlere lim. insan oğlunun kafası bu iki meç-
gün kaldı. Don Jan burada Venedik f raş etmeğe benzer. O sakal çok geçme- Gülizar lambayı yakıp Züzeyde ha- doğru yürüdü. İdare lambası sininin hul arasında asırlardır sancı çekip dü-
amiralı Venyero ile vedalaştı. Ayni den eskisinden daha gür olarak çıkar. nıma kapıyı açtığı vakit suratına ye - bir kıyıSlnda duruyor, merdivenler • ~ündü. Fakat Allahın en büyük ilc.i sır
zamanda ertesi yıl havalar düzelir dü- Halbuki biz Kıbrısı almakla sizin bir diği tokadın - tahkir amiz mahiyetile den ç.ık.mağa başlıyan Gülizann gölge- rı çözülmedi ve çözülmiyecektir. 
zelmez tekrar birleşerek Türkler üze- kolunuzu kesmiş olduk. Kesilen kol, filan değil • acısile sarsıldı. si duvarlarda sallanıyor iki yana. Ö - (Arkası var) 

rine gitmek için sözleştiler. yerine gelmez. Zübeyde hanım yorgundu. Zübey • bür tarafta. derinden derine, sanki 
Venediğe zafer haberini götüren ge- Doğru söylüyordu. de hanım ıslanmıştı. Bitişik bakkalda genç kadına söz atıyorm~ gibi yor • Viyanada seyrüsefer Alimleri 

mi heyecanla karşılandı. V.enedik ile ) .)73 yılı martının ye - kendisine boyuna küfür eden yorgan- gancı Selim: toplantısı 
Şehir çılgın bir sevinç içinde çal - dinci günü sulh muahedesi imza edil- cı Selim onu kapısının önünde kıstıra- «Merdivenden tikır da mıkır çıkar • • Avusturya Seyrüsefer ilimleri cemiyeti 

kandı. di. Başlıca şartları şunlardı: bilirdi. Zübeyde hanım korkmuştu. Ve ken •• » J 1 S hazirandan 2 1 hazirana kadar Avus -
Senato yedi birinci teşrin gününü di- 1 - Kıbrıs adası için Venediklilerin kapı bir türlü açılmamıştl. ti.irküsünü söylüyordu. l:turya ticaret bankası f'ritz StockingCT0 in 

ni ve milli bir bayram olarak kabul et- vermekte oldukları sekiz bin düka al- Tokadı attıktan sonra Gülizarm yü- Odaya girdiği vakit Zübeyde hanı • himayesi altında Viyanada dünya ticareti 
ti. Bütün kiliselerde yapılan ayinler tını artık verilmiyecek. züne bile bakmadan fakat onun yardı- mı boylu boyunca sedirin üstünde, ar- ~ksek mektebinde üçüncü seyrüsefer ilim· 
dört gün sürdü. 2 - Türklerin Kıbns seferi masrafı mile ayakkaplarını çıkarıp merdivene kası kapıya dönük, uzanmış buldu. leri haftası namile bir toplantı hazırlanmış • 

Don Jan yola çıkmış ve Mesinaya olarak Venedikliler üç yılda Türk hii - yürüdü. Gülizar, lambayı başının üs- Hiç ses çıkarmadan siniyi konsolun tır. 
varmıştı. Limana girerken gemilerinin kumetine üç yüz bin düka altını ödi- tüne kaldırmış pesi sıra geliyor. Mer • üstüne bıraktı. Küçük, alçak sini is - Bu toplantıda gerek Avusturyanın ve ge-

d k T k ·ı . . k kl . . • . . k 1 . . od t' d" s· rek diğer memleketlerin bu sahada tanın -yedeğin e i ür gemı erının sanca - yece er. dıveru çıkıp odaya gırdıler. em esını anın ortasına ge ll'i ı. ı- . . .. f .. 
ı d k I b 1 d 3 Zan d T L] d. · · · k 1 · ·· ·· 1 · d" (L! mıı p}ısıyetlen tarafından seyruse er uze· arı enize sar ıtı mıs u unuyor u. - ta a ası için Ür&. ere ve - Zübeyde şişman vücudunu se ıre nıy1 ıs em enın ustüne yer eştır 1• "'1 • d h U d'lmiy 

1 1 
d . b' k 

' lı .. . . . . . · k L'L'L •L! rın e a e ı en mese e ere aır ır ço Halk çılgın gibi alkış yor: rilen 500 altın vergi bin beş yüze çıka- serdi. Gülizar, lambayı konsolun us - yer rnındermı sınının arşıwuı uu ya- ._ f 
1 

.
1 

k b'lha a trenle o-
ıf .. ı_ od ~on erans ar ven ece ve ı ss 

- Vivaaa !.. nlacak. tüne koydu, ayakta durdu . nına koydu. ııdare lambasını :Kıstı, .8 ·tomobil arasındaki rekabet meselesi mev -
Sesleri kaleden atılan top gürültü - 4 - V enediklilerin Türklerden al- Dışarda yorgancı Selim hala bağırıp kapısı dışına bıraktı. Sonra seslcndı: zuubahs edilecektir. Bu vesileden istifade e· 

lerile karışarak her tarafı dolduruyor - dıkları kaleler bütün ailahlarile oldu - çağırıyor. - Teyze. 'dilerek dünyaca tanınmıı olan V:iyanadaki 
du. ğu gibi geri verilecek, fakat Türkler Zübeyde hanım Gülüzarın olduğu Bekledi, Zübeyde :hanun kımıldan- .ıcmi in,pat fenni ıtecrübe atelyelcrini ve 

Papa amiralı Don Jan Kardona Ro- Venediklilerden aldıkları kaleleri el· tarafa bilhassa bakmıyarak, odanın du- madı bile. Komeuburg'ta Birinci Tuna nakliye tirke • 
maya girerken kendisine bir zafer ala- terinde tutacaklar. varlarile lc.onuşuyormuş gibi homur - Biraz daha yüksek seslendi: tinin gemi tcqilllan ısezileceii gı"bi Ha • 
vı yaptırıldı; o zaman yapılmtş olan danmaktadır: - Teyze, yemek hazır. hen.atruaeye kadar bir tenezzüh yapılacak 
.J 5 - Harpte iki tarafın birbirinden d - ._, d B d ·--L dek. b bir heykeli de şimdi Kaputüldedir. Ay- _ it, hergele. Hem para alır, hem Zübeyde hanım yine aldırma ı. ve Viyana ywnin e a en iF'ırin ı an-

aldıkları esirler ve gemiler, eşya ve as- k ı · d · t dil 
nca şerefine bir madalya bastmldL faizini vermez. Sonra da dükkanına HÇok yorgundu, uyuya kalmış olaca , .Yo ar ve oyun gazınosu a zıyare c e • 

Seba V kerler sahiplerine verilecek. 1 kl k dı d' d'' ·· d.. oektir Venedik amiralı stiyen en • gidip «ya faiz, ya rehinden kesersin u- zaten hasta ı ı a n n ıye uşun u. · b'll 
Venedikliler kuru bir zafer kazan- ' :B l tı Salzb kad t mo ı e 

yeronun aldığı yaralardan dolayı za • mudu» dediğin için sarhoş olup olup Bir kere daha böyle olmuştu da huyu- · u tdop anA urgaF d alrDo 0
• 

1 11\.c mışlar, işin gösteri§ ve şatafat tara file f .• . . • ·a· dırd d" ve ora an vusturya e cra cmıryo -
ferin ertes i günü ölen diğer amira rıi- kalmışlardı. mahalleyi birbirine katar. t. Hergele .. nu bilmedıgı ıçın, gı ıp uya? ı ıye lannın dektrildi bir ıtrcnile • seyahat esna· 
Şel Barbarigonun da heykelleri yaptı - I 0 zıkkıma para vereccg-ine faizini ö - b ugecekinden daha acıtıcı bır tokat ye- · d b . rctl · l ed'ld··· .l_ak 

ı fakat buna rağmen nebahti boz • .. sm a u trenın ne su e ıma ı agı n • rıldı . Gerek V enedik ve gerek span- de •.. Hani şeytan diyor ki, aç şu pen- mişti. Hoş tokat yemeğe alışkındı. Goz- kında fenni izahat verilecektir • &'öl kcna· 
ya ile Roma, kazandıklarl zaferi böyle gunluğunun Türklerin Akdenizdeki cereyi, herifin bir temiz ağzının yapını tepede büyük hanım .. · ~ındaki Zell şehrine bir gezinti ile sona ere· 

il bı 1 ı hakimiyetlerine son verdiğini kabul d k d' · d · · madalyalar, heyke er ve ta o ar a ya- ver... Sininin yanın a, en ı mm erının cektir. Burada Schmittenlıöhedeki !havai 
d etmemek mümkün değildir. d B ki w ba l d ' şatmak için uğraşıyoı ~dr ı. Gülizar konsolun ar.kasma doğru çe- üstüne otur u. e emege Ş a ı. tren ziyaret edilecek ve sonra Avusturya 

Bu sırada Uluç Ali Paşa Preveze • Bu bozguna kadar Avrupalılara gö- kildi. Onun bu hareketini gören Zü • Sal'man yanı başına ktvrılmış mırıldı- Federal demiryollanna ait Saurer • Diesel 
den ayrılarak İnebahtıya gelmiş, ora- re Türkler insandan daha büyük, beyde bağırdı: yor. Dışarda, bıçakla oynanan bir Ka- oto1>üsleri1e Glockner şosesine bir gezinti 
)'a çekilen bazı gemilerle Akdeniz li- daha yük.sek ve ~rşı ~urulamıyacak _ Ne 0 küçük. bamm? Pencereyi a- radeniz oyun havast gibi ölçülü ve yek- yapılacaktır. • w 

manlarmdaki gemileri toplıyarak sek - derecede k~vveth ~ahluk.Ia:dı'.. On~.a- çıp avaz avaz haykıracağım diye uta- nasak yağmur sesi. • Gem1ik sa.ini sıhhat memurlugu 
sen yedi gemi ile birinci kanpnun son- rın hele denızde yenılmelenm mumkün myor musun? Paşa konağı artığı.. Kamında yine çocuk oynadı. lçı e- ka1dırıldı. 
larma doğru İstanbula geldi. görmüyorlardı. bundan utanacağına 0 herifin koynuna ziliyor. Acıkmıştı. Gözünü, sedirde up SahTI Sıl\hat .müdürlüğünden: Gemlik 

'- h ı_ d h d'lc k sahil aıhhi'-'e idaresi memurluğu 1/ 6/1936 Daha önce hafif ve hızlı bir kaliteyi Lakin bu inanış artıK. tari e ~Karı - girmekten utansaydın ya .. cevap ver- uzun yatan Zübey e anıma ı ere . . ". . . .
1 

. b 
1 

d 
ı k t-11 k · b'ld. . . k d h ~1- b' d" tarıhınc:len lbbaren ılga edı mış u un u ,. stanbula gönderere ~a etı ı ır • mıştı. sene. Ne susuyorsun? sinmm enarın an ırsızanma ır 1 - ... d b li ~ k b 

1
. 

· D-'-1 d' Se l gun an u mana ugrıyaca ve u ıman• mişti. Harpten iki gün sonra Papa amiralı Cüli:r.ar cevap vermiyordu amma o lim ekmek aldı. Y edı. 0e1 e ı. s en· dan kalkacak &'emilerin sıhhi muamelesi -
Bu haber lstanbulda büyük bir ma· Mark Antuvan Kolona fU satırları ya- herifin koynuna girdiği için de utan - di yine: ~in bu tarihten sonra mahalli liman reisliği 

tem yaratmıştı. Fakat düşünülecek ve zıyordu: mıyordu. O herifin koynuna girdiği. - Teyze t. · tarafından ifa edileceği bilinmek üzere. 
durulacak zaman değildi. «En sonra anladık ki Türkler dedi- o heriften çocuk peydahlayıp koğuldu- Zübeyde cevap vermiyor. ilin o1unur. 

Padişah, sadrazam Sokullu Mehmet ğerleri gibi insandırlar.)) ığu için sadece di~ ağrw., haf ağrısı gibi Dışarıda yağm~r ~:siylke içeride SBa~· - · KAYIP: Niıantaş, Beşiktao rs inci ilk· 
·ı k' d k t 1 d n bir agw rt duuuyor. Çok defa bunu da ınanın mırıltısı bırbırıne arışı yor· ır paşa le es ı erya ap an arın a Papa beşinci Pi"nin ıevinci sonsuz- .J okulundan aldığım 948/ 9 numarah dip· 

vezir Piyale Pa ... aya danı•arak Uluç Ali d duymuyor, sadece basına bir şey vur- kadın ağlıyuak. ninni söylüyor san - 1 iL • .ı... th " . · · •lacag·ımdan 
T y U. . • • "' , • , • ıomayJ 1111:Byue um 1 ·CD18lDI 

Paşayı derya kaptanı yaptı. Zaf h b . . ..• d'w. b muşlar gıbı bir sersemlık hıssedıyor • kı. hükmü yo'ktur ( 64 3) 
b er . a endnıklogren ~~ılzabı:'~n . u du. Gülizar yorgun. Gözlerinin içi .b - u . 428 Hasan Adnan 

Uluç Ali Pana huzura çıkarak har i harbe daır yaz ı arım şoy e ıtırmış- z··b d ı_ he k't ld w • l tk· zun siyah örgülü ba- · ----, 
anlattığı zaman ona: . u ey e nanım r va ı o ugu gı- rınca anıyor. ı u 

_ Sen artık Uluç Ali değil, Kılıç h: bi bu sefer de Gülizardan hiç bir cevap şı göğsüne dü~ü. 'fa mdalarken inli-
AI' . ı ctOrada bir adam vardı, Allah. tara- alamıyacağıru bildiği için sustu. Büz • yerek uyandı. Gözlerini kocaman lko-

ı ın •·· fından gönderilmişti ve (Jan) dıye a· meli çarfafının pelerinini arkaya• attı. caman açmağa çalışarak Zübeyde ha-
~:~tiyan devletleri zaferin sevin- nılıyordu.» Saçları kınalıydı. Kaşların<la rastık var nıma baktı. Sonra göilcri kapandı tek-

cile arhoş bir halde heykeller, tablo· * ve gözlerinin altında buruşuk iki ke • rar. Tekrar bafl düştü göğsüne. Uyu -
lar ve abideler yaparken lstanbulda se· Akdenize sahip olmak davası bu - se... du ... 
kiz mavna (1) ile yüz elli kadirga bir- gün de devam ediyor. Napolyon Alc- - Haydi git yemeği ıısıt.. . •.... Üşüyerek uyandı. ilk. gözüne ili-
den tezgaha konuyor, Halicin iki tara- denize hakim olduktan sonra Mısm e- Gülizar idare lambasını ya.lcara'k a- şen sini otdu. Sahan lkapalrlannı açtı. 
fı, çekiç, makara ve balta seslerile do- le geçirseydi orayı pek çabuk kaybet- şağıya, mutfağa gitti. Zübeyde hanı - Yemeklerin yağlan donmu,. ~eliş • 
luyordu. miyecekti. fngilizler Akdenizi ellerine ma kapıyı açmadan önce,, uzun bir landı. Zübcydeye baktL O, hala o1du-

Bu gemiler için tersane yetişmemiş, geçirmeseydiler, bugün ne Mısıra, ne lanmış ve yorgancı Sclimni rehinini, ğu yerde. yüzü duvardan yana, up u
padişah has bahçeden yerler vermi~ti. de Hindistana ve Avusturalyaya sahip dalgınlıktan ~n~ b!~c~~irc tdiş • zun yabyor. 

Kılıç Ali Paşa yalnız bir kış içinde olabilirlerdi. Hatta 1805 yılı birinci altın saatle gumuş kostegı göğsüne Çıt yok._ Sarman ~tmyif._ ~ 
bu kadar geml·, asker ve sı

0

la'"hın · · · · b' · · ·· ·· C-'L -1 sokmucrt-u '-'agm-ur yagmıyor art~. agmur ee -teşrının yırmı ırıncı gunu eoc ütta- 1'~ • • ~. Sarınan ltısından bo 
hazırlanabileceğine güvenemiyordu. rık Boğazının biraz garbında ve fspan- Evin mutfak duvanlc maklcalın yan sındcn ve m ~m • 

S k il '1\1 h P · · d b" d" B'f 0 lcte yu-lc.ack sesi -•-- odanın havuı bir bataklık suyu Bu şüphesini o u u n e met aşaya yanın Atlas denızı kıyılarındaki Tra _ uvarı ır ır. ı ışı e ~ı 
açtı. Şu cevabı aldı ·. f 1 b .. .. d h ln ·ı· konuşulanlar mutfaktan işitilir. gibi. Kımıldamıyor. Dona kalmıf. a gar urnu onun c mqtı ur gı ız a- . . -· ckrar m&lı 

- Pa , paşa!.. Sen daha bu devle- miralı Lord Nefoon ile Fransız ve Is - Gülizar, bakkalın kcpcnldermı ka- Ycmegı t ısıt.. .: b. 1 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Çarp.m'ba 

Uglcadtı giirii.gen 
Hastalar 

(*) 

Bu gClcn hasta gece uykulannda uyan· 
madan yataiından ikalkaralc gezindiği
ni ve kendiaini ansnn sokakta ve ba • 
zan bir pencere ltcnannda bulunduğu 
uman oraya ne zaman ve nasıl sddi· 
iini düfiinüace çok korktuiunu -ıat
b. Şimdiye kadar baktıiun bu basta· 
lakla malw hutalarunın bu on betin· 
cİlıİ idi. 

Diier hastalarım gibi bu hastama da 
yataiı önüne içi su ile dolu bir banyo· 
luk ve yahut geniı bir itap lcoymalan
nı tenbih ettim. Asabını kuvvetlendi • 

tin kuvvetini anlamamışsın. Bu dev - panyol birleşilc donanması arasında 0 _ padığını duydu. Yorgancı içerde kal- .. ~~ .. b~~m UStüne ır fCY er 
Jet dilerse bu donanmanın yelkenleri- lan denı'z harb"ı de Akdenı"ze ha .. k"ım ol- mı• olacaktı. Çünkü kepenkler kapan- ortmelı kı uşuyup hastalanmasın .. 

Y 8 recelc şekilde ( ipnotizm) yaptım. MU· 
ni atlastan, demirlerini gümüşten ve 1 mak da vasile yapılmışttr. Nitekim bu dıktan sonra da duvarın ~rdından sesi - . - adck:in ilaçlardan ( noropatin • ve vali· 
iplerini ibrişimden yapabilir. Ne eksik harpten sonradır ki fngilizlerin Akde- geliyordu. Konuştu~ları soz~crden kar- BiT kedi ve bir iradın dol k.anfre vudim; Deniz banyolara 

1 b d 1 l ki k rPCeklcn anl:uıılı Üç ki•i konU"llUyOrduk, O, Ötekisi görürsen ge en en a 1 nize ve dünyaya olan hakimiyetleri te- şı ı ı oturup ra ı 1r- --ı- • T T yaptırdım. Sinir seromları tatbik ettim. 
Ertesi yıl 2:34 kadirga ile sekiz mav- 1 melli olarak kurulmuştur. yor. ve Ben. Muayyen yorucu mesailerinden sene • 

nadan ibaret Türk donanması otuz bin Akdenize hakim olmak davası bu _ Gülizar, yemeklerin çabuk ısınma- O, dedi ki: de bir iki ay uzaklaştırdım. 
genç Ve dinç askerle birlikte Akdenize d b h ·1 d d. sı irin mangalı ikide bir üflemektedir. - Ölüm, ruhun beden kafesinden Kuvvetli gıda ile beslettim. gün e ütün araretı e evam e ıyor. ~ kle 
çiktı.. Orada bundan önce olan en büyük de- Her iğilip kalkışında sanki karnındaki- çıkıp çok koyu_ kırmızı çiçe r açan, Bu müz'iç ve çok büyük bir tehlike t,eş· 

Daha ertesi yıl ise Akdenizde kendi niz harbinden daha büyük ve korkunç ne bir şey olacakmış gibi bir elile gö • alaca karanlık Adem bahçelerinde. ba- kil eden hastalıktan bu genç kızı da 
evinde im~s gibi dolaşan Türk donan- bir harp patlaması her an beklenebilir. beğini baştmyor. şı boş, mustarip ebedi yolculuğudur. kurtardım. 
masının sayısı 250 kadirga ve 12 mav- Bitişiktekiler şarkt söylemeğe baş- Bana öyle gelir ki ruh beden kafesin • Karilerime tavsiyem: Böyle somnnn · 
na ı'dı' . SON ladılar. den çıkarken çıplak omuzlarında kan bül geçıren aile efradını yalnız odada 

'""·:·· ...... p ....... Zi.~ ........ B ...... k ....... d .... k.:• .. ••••n•• .. f Sarman miyavladı. Evin kapılan ba- rengi bir şal taşır. Ve ben ne zaman ye- yatırmamalı ve dikkatli olmalnrıdır. Venedikliler sulh için yalvarıyorlar- KA '\ l : raat an asın a ı tasamı I I . ..
1
.. b. . od · 

dı, çünkü l,panyotlar da Türklerden h b . 1808 1 f .. caları ne kadar kapanmıs o ursa o sun nı o umş ır ınsanın asına gırsem 
csa ıma aıt numara ı tasarru cuz· · il . de b k . { *) Bu notlan kesip ıaklayınız. ya· 

( 1) Hlristiyan donanmastnın zaferi ka
zanmasına baılıca ıebep olan galeaılar ııi· 

bi ve bugünün Süper Dretnavb demek olan 
laarp ıemisi ..• 

d ·1 b h · · k ıı d - t tb'k mutlak içeri girecek bir ddik bulan Zü- yüzümde ve e erım u an rengı, 
anı ı e u eııap ıçın u an ıgım a ı but bir albüme yapıflınp koUcksiyon 

mühürümü kaybettim. Yenilerini yaptıra- beyde hanımın sevgili kedisi aml aılc • görünmez şalın dokum..,.Iannı duy!l -
b l 1 k d ·· ·· - ) ap11uz. Sdonh u.manuuzda bu notlar caKımdan hükümleri yoktur. (642) lam, uzun ir yo cu u tan onmu~ nn1. bir d-''·tor -"L: "andadıaıza ye•:•e'-iJir. 

Fatma Zıya yine. ÖtCk:Uii dedi ki: ua •""'" """ " 



3 Haziran ·5 ON POST~ -.. 

Londra zabıtasına karşı 6 muharrir: 4 1 !!Jida.? .... ~9 
Ölüleri yakmak adeti 

nasıl yayıldı? 
Eskiden ölümün, insan vücudun -

daki habis ruhlar yüzünden hasıl ol· 
duğu zannedildiği için ölüleri yakarak 

dürecektim. Yani içtiği sigaranin niko· habis ruhları yok etmek düşüncesi yer 

SKALYONUN ÖLÜMÜ 
Son Pos fanın tefrikası: 37 

Yazan: Russell Thomdike 
tinini kullanarak onu zehirliyecek, bu bulmuştu. En eski zamanlardan ben 
zehiri onun içkisine b.tacak, onun mi- her yerde ölüler yakılırdı. Yalnız Mı • 
desine indirecek, nihayet onun için • sırlıların, Çinlilerin ve İbranilerin ölü

Sayfa 9 

,,. 1 
l_8ulgar Hikllgesi I Siyah gözler 

«N. Dantchefı> den Faik Bercmen 

Savka piyanoda <cSiyah gözlem adlı sızlar onları? ... Ah ne de katil bir ba " 
parçaya çalışıyordu. Epey çaldıkta nsonra kışı vardı herifin! .. O tırqı uzamış. yüzl}o 
biraz yoruldu. Alnını çıplak kol1arına da- .ne sarkan siyah ve karma karışık saçlanf. 
yıyarak. hülyaya daldı. Bu parça ne kadar Koridorda bir ayalı: em .• Adımları ka• 
dokunmuıtu ona.. pıya doğru yaklaşmakta •. Bir el lokmaii 

Yavaş yavaş ayağa kalktı . Kl"ndisini çeviriyor .. Savka yeniden ltorkmaia haı• 
piyanonun solundaki kanapeye atıverdi.. !adı. Kısık bir sesle: 
Kollarını göğsünde kavuıturarak hafifçe - Kimdir o?.. diye bağırdı. 

den çürüye nbir varlık gibi yıkacak - leri yakmadıklan anlaşılıyor. 
G J d gülümsedi. 

lngiltaenin en tanınnııf altı .za· 
bıta romancı.. Mar.ny Allington, 
Anthony Berlıley, Freeman VilZ. 
Grolt•, F ather Ronald Knox, Do
rothy Sa)'er•, Ruuell ThornJikc 
kahramanlan meçhul altı .zabıta 
romanı )'azıyor ve katillerin ketfi· 
ni lngilterenin en marul .zabıta mü
lettİfİ «Geor~e Comiah» c bırakı
•orlor. Battl•rdan iiçW.ii11 eaerlui· 
ni okudunuz. Poli• müf ettİfİ de fik-

tım. roen an ahalisı, habis ruhların Gene düşüncelere dalıyor .• 
Bir tarahan parkeleri yapıyor ve kendilerine bulaşmasından korkarak Salonda yalnızdı. Gecenin dokuz bu-

yerle~iriyor, diğer taraftan kendi la - ölülerini yakarlardı. Hala da öyle ya • çuğu .. Mevsim yaz .. Piyanonun mumla • 
boratuarımda halis nikotini İstihsal e- parlar ve ölülerine ait olan her şeyi de nndan ba~ka ışılc yok .. Perdeler inik .. Yal-

Dışarıdan annesinin seai cevap verdis 
- Açsana çocuğum.. Benim.. Komp 

Jardaydım; sana verilecek haberlerim varl., 
?avka kapıya doğru koştu, annesi gülere1' 
içeriye girdi, tam anlatacağı aırada kızı • 
nın yüzüne baktı ve durakladı. Savka n• 
kadar aaramnşl. Korkudan titriyor .. 

diyordum. Bundan başka bir lı:aç ha- beraber ateşe atarlar. nız bahçeye bakan bir tek pencere açık.. 
marn böceği buldum ve bunlan da ye- Yarı vahşi kabileler arasında ölüleri Savka, uzun boylu, dolgun ve munta· 
tiştirmeğe koyuldum. ve ölülere ait her fCyi yakmak adeti zam vücutlu, yumi yaşlannda bir kız. Uğ- - Nen var}. Ne oldu yavrucağım), 

rl11i .,.ıattı. Şimal tlördil11ei •a· 
Aarrlr Ra ... u TJıornliikenln s•erl 
6aılamııtır. 

Bütün bunları hazırladıktan ve par- ' devam etmektedir. Afrika ve Avustu- raştığı yalnız iki şey var: Resim ve mu
keleri de döşedikten sonra faaliyete ralyada yaşayan kabileler arasında da aiki .. Fakat musikiyi reame daha çok ter· 

geçtim. bu. adet y~amakta ve ve wı medeni cih etmekteydi. Saatlerce, bazan bütün 

- Bir hıraız.. Demin.. Evimize girdL, 
Evimizi soydu gitti. 

- Hıraız mıl. Ne münasebet kızınlJ& 
Her şey yerli yerinde .. Yanılmı~ olacall ıı 
sın. Annesi onu teskine çalıştı. Sonra JI• 
ııaiı çağırdı. Uşak gelince Savka anJat • 
mağa ba~ladı: 

Bu Her bitince 11ene polİ• miilet· 
tiıinin katili nanl tayin ettijini ken• 
di ağzından dinleyecek•İniz. 

Iı ti bir gece, piyanosunun baıından aynlmaz; 
Sk ı • · .. :.... · kil ik t• mı e ere geçmiş bulunmaktadır. O -a yon un ıçugı vuı ere n o ın . . b. Mozartın, Beethovenin, Verdinin tesirleri 

damlatıyordum. O da farkına varma • n~n .. ıç: ır evden cenaze çıkınca ona altında kendinden geçer; ve hazan ta • 
dan bunları yuvarlıyor ve sızıyordu. aıtH~std~şın dyakıldığı görülüyor. hassüaünün fazlalığından manasını ve se· 

Bunları '-endı'm · 1 k ın ıstan a ya'-m bı"r zamana ka • b ı d v - l d"" d. x ış eyece ve Sk l h. k ·· kalb. · JC bebini u ama ıgı goz yaı arı oıcer ı. 
Y~re dö~iyecektim. Çünkü çok hünerli 8 yon ır aç gun sonra mm dar ölen bir erkeğin karısı da kendisile Bununla beraber ıimdiye kadar, etüd 
bır m d M k ağrıdığından şikayet etti. Uzaklardan beraber yakılırdı. ' 1 . . d C!.. h .. 

- Ufak tefek bir adam .. Dü~ük omfJll 
lu; geniş yüzlü. Sırtında siyah bir red&Aaı 

arangoz um. a sadım ilk fır • ettiği bütün parça ar ıçın e • ..,,~• goz -
•attan istifade ederek bu isi becermek- bir doktor getirttim. Çünkü bir dok • Ölüleri yakmak adeti, bir aralık lern gibi onu teshir eden olmam1§tı. Bu 

rot var. 
Uşak eline bir balta alarak bütün c:d 

aradı. ti. Zemin katım parke ile döşemek me· torun onu görmesi ben~ işime yarı • bütün dünyayı saracakb. Fakat Hıris- parça bir genç Bulgar be.tekannın eaeriy
selesi de cinayet işinde mühim bir rol yordu. Doktor, Skalyon u muayene et· tiyanlığın Avrupada intifan buna ma· di. Savka daha ilk çalııta bu parçada bir 
oynadı. tikten sonra sigara ve eçkiyi azami de- ni oldu. huauıiyet bulrnu§tu. 

Kimsecikler yok.. Ne hırsız Yar, ne .,. 
kiya .. 

Skalyonu öldürmeğe karar verdi • recede indirmesini söyledi. Fakat Skal- Hıristiyanlık ölümden sonra Cliril • Savlı:a piyanonun ıolundaki koltukta o-
ğiın. Hk gece. d.en itibaren ona karı:ıı mi- yon dinlemedi. Ve eskisi gib devam et- me itikadını neşrettiği için hıristiyan- tururken, ıöyle bir rüyaya . dalmıştı: 

Odaya döndü: 
- 1 ler kögeyi. aradım, Cledi. Şeytanly 

cirit oynuyor .. Öyle hıraız filan görmediDJtc 
O vakit kızın annesi: fj ı Y ti. Ben de içkisine nikotin katmağa de- lar 0··ıu··ıerı·n cesedın· 1• yakmamayı daha .ı- Semaya doğru bir sürü güvercinler 

ea rperver ığın her çeı:ıidini yapmag" a 
Y t' d uçuııuyor.. Birden uçuşan güvercinler upu• 

"'alıı:ııyor yu"zu·· d · "} .., vam et ım. og"'ru bulmag"'a baı:ılam J r ve daha ~ Y • ne aıma gu mege ve -r ış 8 zun ve parlak bir ışık olup kayboluveri • 
bu sureti h h • · h ki Skalyon kalp ag" rısından ı:ıikayetine sonraları bı·r rok I .. ··ye b' e er angı ştip enin a ına T lr papas ar, çuru n ır orlar .. Sonra gene bir baııka sürü güver • 
gelmemesine uğraşıyordum. Bu hattı fasıla vermedi. Bir gün vaziyeti pek cesedi yeniden yaratmağa kadır olan :in gökte peydahlanıyor; bu güvercinler 
ha~eketim karım üzerinde de çok iyi fena idi. Sarsılarak yürüyordu ve elini kuvvetin, yakılan ve kül olan bir ce· bir yıldız çelengi gibi ııııktan bir daire çi
tesır yapmıştı. Gerçi karım, Ska1yonun kalbinin üzerinden ayırmıyordu. Ken- sedi de yeniden yaratabileceğini söy - ziyor1ar ... Daha sonra bu ışık kümeleri bir 
evde diktatörce hareket etmesinden, wu· disine yalvardım: leyerek ölüleri yakmağa itiraz etme - çiçek yağmuru halinde toplanıyor; bu çi· 
nu ve bunu istemesinden, evin asıl sa- - Bırak şu içkiyi, şu sigarayı. Yok- mişlerdir. Bunlar arasında münakaşa çekler incecik bir demet oluyor; ve meç • 
hibi kendisi imiş gibi hareket etmesin- sa gebereceksin.· devam etmektedir. hul bir el tarafından bu incecik çiçek de • 
de h 1 d f k 5 k 1 k -·-.. -· ..... ·- meti Savkanın kucağına uzatılıyor .. n oş anmıyor u, a at sesini de çı· onra o una girere yatağına gö-
k b Krom Llmltet Şirketi Genç kız demetin arasında kendisine ar ... amıyor, ve enim. ondan hoı:ınut ol- türdüm ve yatırdım. Fakat Skalyon d T tatlı tatlı bakan bir çift siyah göz görüyor .. 

ugumu sanarak elinden gelen izzet ve saçmalamağa başladı bana: Tasfiye Memurlulundan = Bu bir çift siyah göz ona yaklaşıyor, ve 8 • 

ikramı esirgemiyordu. İd k · lst b ld E · - . Bana bak, diyordu, benim hasta- are mer ezı an u a mın• teş gibi iki dudak .... » 
Kaııım, misafirimizin bilhas~ çdk Jığım ne içkiden, ne siğaradan. Senin önü civarında İı Hanında bulunan Oh!. Ne tatlı bir rüyaydı bul. 

fazla içki içtiğine, çok fazla yediğine ve karının aşkından. Senin de. onun da Krom Limited Şirketinin fesih ve ıc Siyah gözlem belki bu kadar güzel 
bilhassa çok sigara kullandığına dikkat AUah belanızı versin. Bilmem ki bu tasfiyesine ve tasfiye memuru ola- bir parça değildi amma, Savkada fazla bir 
ediyor, fakat bunun bilhassa malar • karı, ne diye bana yüz vermiyor. Hal • rak benim tayinime karar verilmiş heyecan ve tahassüs uyandırmı§tı. J lele 
Y ·· " d '] · Jd'- · · ·· ı· k bu ak"'"m .. arkadaşlarından biri ona; park· a yuzun en ı erı ge ıgım soy ıyere buki benden yüz çeviren bir tek kadın ve bu kararın Ticaret kanunu ah- ..... 
k d

. ' ta ıenç bestekan göstermiıti. İriyan, çe· 
en ısıni mazur görüyordu. Benim bü- go··rmedı·m. Benı' altu'"st eden odur. k. t fi k t cil dil k s· il amma ev a es e ere ıc vik vücutlu; san aaçlı, ıaiyah elbiseli bir 

tün endişem Skalyonun kanınla fazla B~ka bir şe ydeğildir. Fakat ben size li Ticaret gazetesinin 23 Mart 936 delikanhydı. Ne aevimli tavırları vardı. 
teklifsiz olması idi. Çünkü bu yüzden gösteririm. tarih ve 2784 numaralı nüshasile Tam ve hakiki bir artist. Ve kim bilir ne 
plAnı tamamlamadan kendisile kavga Skalyonun niyeti pek bozuktu. Fa- ilan edilmiıtir. İfbu şirkette ala• derin ve temiz bir ruha malik .. 
etmeğe mecbur kalacaktım ve bu yüz- kat benimki de onunkinden düzgün cak ve sair hukuku meTcut olan- Onunla tanışmağı ne kadar iıtiyordu. 
den planlarım altüst olacaktı. değildi. larm ilan tarihinen itibaren bir Sanat hakkında münakaıa etmek .. Tabiat-

Skalyon 1•1'- 0··n t b. " 'b. k sene z-..ı:ında tatil -.-ı-•enn· den teki inceliklerin urrını öğrenmek .. "' ce am ır yegen gı 1 Skalyonu yatırdiktaft senra apı81.. an a:W&&.I 
h 1- t t · K d mada hergu .. n saat 9.30 dan 12 y• Savka bu son tatlı düıünceııinin tesirile aıese e tı. anma yenge iyor ve nı kilitledim ve Iaboratdarıma gide - ~ 
ona karıııı d · b' .. . d kadar İstanbulda t_ Hanında 3 DU• yerinden kalktı. Piyanoya oturdu ·n gene 

T erm ır saygı gosterıyor u. rek her akşam'-ı' iııime devam ettim. lf Faka Sk J[ .,. •Siyah eözlern i çaJmai- hqladı .• 
. t alyon, karımın güzelliğine Bu iş evvela evdeki bütün sigara ve maralı daireye müracaat ederek Bu ıuada kapı hafif hafif vuruldu. Genç 

dıklr.at ediyor' hatta bunun tesiri al - sigar: artıklannı toplamak. ve hepsi· alacaklarını kayt ve evrakı mfia.. kız durdu, ve dinledi. Evet kap .. ı vuru • 
tında kaldığını da söylemekten çekin· · b.. ··k bir ranag"' a doldurmaktı son· bitelerini tevdi etmeleri lüzumu Juyordu. 
nı · d N' k · b. d nı, uyu :ı- • 

ıyor u. ıte ım ır efa hana: ra yetiştirdiğim hamam böceklerini ilan olunur. - Giriniz. 
- Kuzum, şu vereceğin parayı ver beslemek ve onlara b usigaraların ıu • Krem Limited Şirketi Kapı aralandı. Kapıda perişan ve tıraşı 

de başımı alıp gideyim ı demiş. yunu içirmekti. A~i1;eı':7~;,.. uzamıı bir erkek başı .. Kapı açıldı .. Adam 
- Ben de acelen ne diye sorunca: (Arbu nr) heyeti umumiyesile göründü: Küçük bir 

- Belki babanı ziyarete gelen biriıi ıt 

dir, dedi. Hırsız zannetmişsindir. 

Bütün bunlara rağmen Savkaya bir tY,. 
lü kanaat gelmiyordu. 

- Onu gözümle gördüm, dedi. SaçJari 
karma karışık. Gözleri siyah ve korkunç.< 
Mutlaka bir hırsızdı bu .. 

Bunun üzerine ev bir daha arandı. n.. 
bii gene kimseler yok .. Bir polis ajam aıfı 
tirdiler .. Savka ajana ayni §eyleri tekrar • 
ladı: 

- Ufak tefek .. Siyah redingotlu ... 
- Yürürken biraz kamburumsu gidi • 

yor değil mi?. j 
- Bilmiyorum, dikkat etmedim. 
- Müsterih olunuz matmazel. Polfııfıt 

gözünden hiç bir §ey kaçmaz. Dediğiniz a• 
damı tanıdım. Dört bet gündür mütema • 
diyen buradan geçiyor; duruyor ve dik: • 
katle evinize bakıyordu. Müsterih olunuz.,. 
Bizim elimizden hiç bir fey kurtulama.Zu 
Onu bir fare gibi yakalayıp size getirec§ı 
iim .• 

Nihayet polis ajanı «İcap eden mua • 
meleyi yapacağım» diyerek mağrur bir fft• 
vırla oradan ayrıldı. 

Biraz sonra da Savkanın babasile kar " 
cle,i geldi1er. Onlar da bir daha evin ho( 
tarafım aradılar. Baba, ortada fol yok, 
yumurta yokken bu kadar aıürültü ve pa" 
tırtı çıkardığı için kızına danldı bile .• 

Bununla beraber Savkarun korkusu g~ 
miyordu. Çünkü hırsızı rözlerile ıörmüp 
tü. 

Gec~yi komşuları Kinkanın evinde ı~ 
çirdi. 

* - Yengemin tesiri altında kalıyo • vücut; omuzlar çökük, bu çökük omuzlan 
runı. Burada bir müddet daha kalır • J • TALEBELERE VE AİLELERE iLAN ve bu küçük gövdeyi örten eskimiı bir re· 

b Ecnebi lisanları tedrisabnda mütehassıs olan dingot. Adam hürmetle eğildi. 
~:nı u kadına a~ık olacağım, demiş ve B B • L 1 T 1 il B llP T B p L B • 1 Savka müthiş korLnuıtu. Muhakkak 
tlave etmi~ti: 8 bir hımzdı bu. Avazı çıktığı kadar ıcAn· 

- Bilirsin a, kadınları cezbetmekte Bütün yaz açık olup, müptedi ve. mütera~~i talebe için yeni .kurslar vllcnda ne!. Anne!.» diye bağırdı. Sonra yanında· 
f k ı d getirmek suretile tatillerden Jstıfade eltırır. İşbu kurslar atideki llsanlarda 

Sabahleyin erken yanına bir kız arf( 
daşı geldi ve Savka bu arkadaşile berahj\ 
kendi evlerine döndü. Eve gelince hizmet
çi ona büyük bir zarf uzattı. Zarfın üı • 
tünde itina ile şunlar yazılı idi: 

ev a a e hünerim var. başlamıştır. ki zile kuvvetle bastı. Adamcağız taşın· 

Bu sözler karşısında hiddetimi na • TUrkçe, Franeızca, lnglllzca, Almanca, l~al,anca v. e. vermi,ti .. Kekelemiye ha~ladı: 
aıt yendiğimi bilmiyorum. fakat ı Hazirandan 20 EylOle kadar yaz tari!esı - Ben .. Madam .. Matmazel.. Devam 
Skalyon sustuğuma bakarak: lstanbnl, 873 IstiklAI caddesi. An.kara Konya caddesi edemedi. Çünkü Savka yeniden bağırma-

- Bana bak, dedi, sonradan bana --·-- · ğa başlamıttı. · ğÜ il a. Gelen adam büıbütün ıaştrmış, ve ıeri 

«Matmazel Savk.a Koıtovayaıı. 

Bu kocaman mektup kimden acaba lat 
Neyse ..• 

Savka hizmetçiye dönerek sordu: 
- Gece bir şeyler olmada mı? ... 
- Hayır matmazel, hiç bir şey olma • 

dı. •ıteın edip, vaktite bana söylemedin Kadıköy Vaklflar DlrektörlU anlar• dönmekten başka çare 01madıiın• anıa • 
deınet mıştı. - Annem nuıl? Herkes iyi uyudu mut 

Skalyon bir kaç hafta, ocağın b<wın· Al d v D f ı • Koridora çılı.tı. Kulağında Savkamn - Herkes iyi uyudu matmazel. 
da oturarak karımı gözlerile takip et • em agı e ne 1 suyu çığlık lan.. Koridoru geçti. Aşağıya indi. Hizmetçi odadan çıktı. 
hlekle iktifa etti. Bütün, bu haftalar Düşündü: Savka bir makas alarak zarfı kesti.. Ön• 
~arfında sokağa çıkmak icap ettikçe ka- Müteaddid resmi müeaseaab sıhhiye mütehassıs etibbuı tarafmdan yapı. - Nereden geldim buraya? Ya beni ce bir mektup çıkarıp okumağa ha,ladı. 
rınıı Yanıma aldım. ·Çünkü kadmı lan hikemi kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim edilen ra • bir hırsız zannederek şikayet ederlene.. Mektupta şunlar ya:tılıydı: 
!Skalyon) a emniyet etmek doğru 0 • porlarla sıİıhi sularda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (Koli • KaçmaJı.Ja kalmak arasında bir hayli ça· cıPek muhterem matmazel, 
ıanıazc11. Skalyon benim bu hareketi • basil, a~aerip likefyan) mikroplarla her türlü mevacldı kimyeviye ve uniye- baladı ... Nihayet sokak kapısına doğru Dün sizi ziyaret etmek için fena bir .ıa• 
ır:e dikkat etmif ve bir kaç defa be • den tamamen iri bulunduğu bildirilen ve emaali anuında en kuvvetli gitti. man seçmiş olduğumdan dolayı beni af .. 
nıın) J • • f li 10-H • 936 .. Kaçıyordu. Niçin kaçtığını bilmeden ka- !ediniz. Gelişimdeki sebebi •İze anlatma• 
J e a ay etmişti. Fakat ben de onun- radioakf8VIİ8Sl bulunan Alemdağı De ne. ıuyu azıran- gunün- d B. . . . ı H gya imka~n bulamadan ayrılmak me·~burı· a a) d' çıyor u. ır cunim mü lŞ emişti) ayır.. - .. 
Pa kay~ ıyordum. Çünkü zemin katını den itibaren ağzı, bir tarah (Evkaf) diğer tarafı (Defneli) ibaresini havi Savkaya gelince koltukta, korku!!undan yetinde kalmı:;;tım. Keyfiyeti bu mckıu • 
'Yor e i e döşemek için tahtaları kesi - zımbalı hususi kurfUD mühürle mühürlü otuz litrelik küçük boy damaca • hala tir tir titriyordu. Ona öyle geliyor • bumla izaha lüzum görüyorum: 
B· 1 ~~ Skalyonu rahatsız ediyordum. nalarla iki buçuk litrelik galon t~eler derununda suculara verilmeğe hafla- du ki, hıraız her tarafı hrıttırıyor; en gü- Evinizin önünden çok defalar acçtim. 
k~r gun ~kalyon fazla gürültüden şi - nacaktır. Yukarda evsafı bik~ye, kimyeviye ve baktiriyolo~ haualan zel e1,1yalan aymyor; ve şimdi savuşmıya Her geçişimde benim mütevazı parçam& 
.,,.:~e~eer~•ro~du. Kendisine ağır bir ce·. ve bilhassa radioakf0VİfesinİR fazlalığı ile mütemayiz olan bu suyun sa- hazırlanıyor.. ..Siyah göı:lern i çaldığınızı duyuyordum. 

-Ay mi d. d' b . k . . fiyetinden emin olabilmek için fİfelerin üzerindeki vakfın hususi kurfUD Bu tesirle gene avazı çıktığı kadar ba- Jliç şüphesiz, bundan şerefyap oluyordum. 

b
. o , e ım en senı asma ıçın .kk I . . b lkı eh • ti t . .ğırdı. Yaptığı bütün gürültülere rağmen Fakat miisaadenizle şunu arzed yim ki, 
ır idam h ' 

1 
mühür ve zımbasına dı at etme ermuayın a mua emmıye e av&ıye 1 B .. se pası yapıyorum (ıgGS) kimse görünmedi. Demek evde kimse yok.. me odinin bazı yerlerini yanlış ça lıyorsu• 

u soz1eri söylediğim zaman Ska)-: ederiz ____ _ _ __ _ __ _ __ Yerinden ağır ağır kalktı. Odasının kapı· nu:t. Hem tam bütün tahassüsleriın i anlat• 
~:nl U nasıl öldüreceğimi kararlaştırmış 40KuRuc: sını içeriden kilitledi. Etrafa göz gezdir • mak istediğimi tahmin ettiğim ye• i... Bu 

unuyordum. v di. Ve biraz rahatladı.. yanlışlık şüphesiz, elinizdeki ynrı l ı s kopya 
Be EN GİOERİR • 

n bu d k )) d " 1 } "] E,· dekileı neredeydiler} .. Acaba hır • (Lü'lf f · · · ) a amı u an ıgı şey er e o • en say ayı çevırınız 
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Meliha hemen katırdan atlamış, kaya
bir köşesine sapıvermişti ların kuytu 

- Şimdi miL Tuhaf şey soruyor -ı - Ne?
eun, Seyyide Meliha ... Canım, o eski - Kaleden içeri girmiyeceksin. Ve 
imamlar kaldı mıL Şimdiki imamlar, kendini de, mümkün olduğu kadar 
Jcalelere kapanıp mahpus gibi yaşıyor- kimseye göstermiyeceksin. 
lar •.. Böyle güzel köşkleri de, baykut· - Niçin? .• 
larla, çakallara bırakıyorlar. - Budala! .. Seyit Tahanın köyün -

Bir baykuş, ağlar gibi bir sesle, u - de Cemil ile oturduğunuz evi arayan -
zun uzun ötüyor; sanki, Salihin sözle- ları; Cemilin çantasını almak için sa
rini tasdik ediyordu.... imamlık iddia- na dayak atanları unutuyor musun? ••. 
ımda bulunan Seyit Kasımın kızı Me- Bunlar, seni görür görmez tanımaz • 
Jiha derin derin içini çekiyor; babası - lar mı? •. 
mn saltanatını temin etmek için Ce • - Tanırlar ••• O halde ben ne yapa-
mili avlamak isterken, şimdi onun da- yım? .. 
yanılmaz aşkmm ağma dii:ftüğüne - Şimdi buradan doğruca kalenin 
hayret ediyor: asıl yoluna gidersin. Orada oturur, ka-

- Onu sevmese idim, hu kadar bü- leye erzak taşıyan köylüleri bekler -
yük fedakarlıklara atılabilir miydim?. sin. Bunların arasına karışırısın. Göz

Oiye, kendi kendine söyleniyordu. cülerin arasından böylece geçersin. * Kaleye yakın bir yerde durursun. Köy-
- Seyyide Meliha!.. l,te, Niaır lülerden birile hala zadene haber gön-

Mebhiitun kalesi... derirsin ..• Onunla orada oturur, ko -

SON POSTA 

BULMACA 
z 3 ıo 11 

o 

1 - Satışın arttırma ile yapılııı. 2 -
İnanç, jimnastik. 3 - Hiç hareket etmİ· 
yen suyun hali, ana, baba ve çocuklar. 
4 - Sokmak, zaman, fransızca bir harf· 
5 - Karadenizin orta yanındaki memle
ket. 6 - Nota. 7 - Köpek, centilmen. 
8 - Üçüncü phıs, nüfuzlu. 9 - Birleşik 
değil, kaymakam. 1 O - Mefulübih, ikin· 
ci, kırmızı kan. 1 1 - Bir sebze. 

Y ukandan apiıya: 
1 - Bizim eski adalarımızdan biri, ba

yağı. 2 - Ümit, beygir, kör. 3 - Ekmek 
fiatlarına belediye tarafından konan. haya. 
4 - Baıtan aavulacak İf, ödemek. 5 -
Yüksek, üçüncü plıı1, zaman. 6 - Bir 
renk. 7 - Nota. güneı ıııiının verdiği 
ıey. 8 - Cenup vilayetlerimizC:len biri, 
kapı. 9 - Nota, boşandıktan sonra ka • 
dına verilen maaş. 1 O - Taştan yapılan 
müdafaa binası, hilekarlık. 1 1 - Çok gü-

En kestirme yollardan, iki gün, üç nıwurıun. Eğer teklifini kabul ederse, 
gece devam eden yorucu bir yolcu - alır buraya gelirsin ... Haa, sana şunu 
luktan sonra; nihayet, Nasır Mebhu- da söyliyeyim ki, onun yanında bana 
tün kalesini görebilmişlerdi. kat'iyyen, bir seyyideye gösterilmesi 

Meliha, katırın gemini çekmiş: vü- lazımgelen hürmet ve muamelede bu- zel. sız manasına gelir. 
cudunu dimdik germiş; güreş meyda - lunmıyacaks\n. Tıpkı, bir nişanf.ı. ile Dünkü bulmacanın halli: 
ninda hasmını süzen bir pehlivan gibi, konutulur gibi konuşacaksın. Soldan aağa: 

Bu çocuklara birer ana baba aranıyor! 

Bayan Mtldrlte muharrlrlmlzle gOrQşOrken 
(Battarah l inci ..,,...) , - Görüyorsunuz ya) dedi. ....... ev4 

sattım. Ve hırsızlıktan bqka ber çareye lltlık değil. dadı, bacı, ahçı. illa ....,_ı 
baı vurdum. Halbuki ben onları okutup Mt.rlı11• 

Zaten, beni bu akibete mahk6m eden ,evlat diye sevecek bir hayır ubM -.orw 
facia, bugün değil, (bundan tam •ekiz se- dum .. 
ne evvel) başladı. El kapısında hizmetçilik ,.ap·mt ol-

Kocam, kamarottu. Cibalide ufak bir duktan sonra, akraba kapısında ....... bl
evimiz vardı. Onun kazanciyle afi} gibi ge• sınlar daha iyi .•• 

çinip ıidiyorduk. - Baıka isteyen çıkmadı ma) 

Bir akıam üzeri, kaynanam birdenbire - Çıktı ... Bir de. Muhiddin ...... Wr 
hastalandı. Ve derhal oğlunu çaiırmamı zat çıktı ... Posta Telgraf idar..._.. a.u
istedi. Ben kocama koıtum. ikimiz birlik- harebe» ciymiıl 
te eve döndük. Fakat çok seç kalmııtık, Ona gitmedim bile .•• 
ve gelen kuvvetli kalb buhrana. kaynana- _ - Neden? 
mın hayatına mal olmuıtu. Bayan Müdrike dudak bdktlı 

Kocam, hayatından çok HVdiii ana11- - «Muharebeı> ci adamdan fOlala 
nın ölüsüne kapandı. Ve imana korku ve- hayır mı gelir~ Bizi felakete ıadr• hep 
recek kadar müthiı hıçkırıklarla Arsılma- «Muharebe>) değil mi ki? 
ğa baıladı. Bu cevap beni acı acı rıilldilnlL Ve 

Sonra birden yerinden fırladı. Ve ba- evlatları için hayırlı bir fır .. t btam- .. 
na: 

- Alçak! diye bağırdL 
timalini düıünerek biçare anaya • 1 sre
be» ile uMuhaberen arasındaki faılu ulıat• Nuar Mebhutun kalesini gözden ge· _ lfte, bu biraz zor. ~ 1 - Sakarya. 2 -Tabaka, beyn. 3 -

Anlaııma, ta. 4 - Adana, yimek. 5 - Kocamın yüzüne bakınca. kaynana-
çirmişti. -Fakat, öyle lazım. Rab, Mevlana. 6 _ Uluı, caka. 7 - mın ölüııünden daha müthit bir felakete 

tım. 

Dudaklarında, acı bir tebessüm be- - Pek ala... Söylediklerini, tama· Niyaz. ıiar. 8 _ Üs. aL 9 _ Bu, imdat. uiradığımı anladım: 
lirmişti. Kalbinde duyduğu acı bir his- mile yapılmıf bil. ı o _ Nara, ebe. 11 _ Ad, ka, ata, o. Biçarenin benzinde bir damla kan ve 

Ve bu basit irıadıma bakıp .. a...
den, cümlemizi utandıracak bir ..ı eor
masından korkarak uzaklaıtırn 1 

SellmT..-S le: Salih, son sözü söyler söylemez, ka- Yukandan afaiwya: oyuklarından dıprı uğramıı sizlerinde bir 
- Zavallı Cemil.. Acaba, bu yalçın yaların arasından bir yılan gibi akmış- 1 _ Taarruz, ti. 2 - Sandal, eb'at. damla ıuur kalmamııtı. · 

kayaların hangi köşesinde?.. tı ..• Melihanın kalbinde, dayanılmaz 3 - Abla, unsur. 4 - Kaan, si uzuv. Bilmem siz hiç, yeni delirmit bir inaa-
Diye söylenmişti. Ve sonra, derin bir sıkıntı ve heyecan vardı. 5 - Akpm. 6 - Ram, ecanip. 7 - Ay- nın gözünü gördünüz mü? 

Clerin içini çekerek: Katırın heğbesindeki rovelveri çı - vaz. 8 - Ab, ilk, adet. 9 - Maaş, aba. Ben dünyada, ıuuru henüz .önmüı bir 
- Hey Allahım 1.. Sen bana kuvvet kararak parmağına tetiğe dayamış: 1 O - Ayten, iade. 11 - Nakarat. insan gözü kadar korkunç hiç bir tefe ra•t· (Battarafı 7 nci sayfam .... 

Korkunç Maceralar 

-·""-

00000

- .. ···--···--· .. ·-

00

···-· .. --·• lamadım. di.. Kalkınız, bakınız bizim efendi • lııal· ver. yalçın ve yüksek bir kayaya ıırtını da-

l • a D 1' O ı Zavallı kocamın göz bebekleri iğne ba- de. Allahtan ki ben bahçede 1'allJ'Ofthım· Diye inlemi•ti. yamış; her ihtimale karşı. müdafaa n 
T tırılmıı gibi sönüvermiı. gözlerinin akları• Bir hırıltı iıittim, koştum. HaYUma iaim • 

Biraz daha ilerlemişlerdi. Artık maz- vaziyeti almıftı. na gayri tabii bir parlaklık selmitı. ve ko- de idi. Bir türlü kalkamıyordu. Y ... ..,_.. 
gal delikleri görünecek kadar kaleye * Bu Akşamki Program cam çıldırmıştı. düşmüı çırpınıp duruyordu. Zorla pÜr • 

takarrüp eylemişlerdi. Aradan iki saat kadar geçmişti... ISTANBUL Ondan sonra, iyileımeıi için balediiim dım. Fakat çok ıu yutmuı. Ba)"llll Mide. •• 
Önde aiden Salih birdenbire dura- A L M ı·h h b b · ·· · ı b k v Muh"dd" · N 1 · d"> e· rtı11: e ı anın eyecan ve aa arsız- 18: Oda musikisi (plak), 19: Haber- iıtun ümıt er Of8 çı tı: • ı mın e yapa ım ıım ı . 

rak b~ını çevı"rmi•· 1 v d J • • d ı·ı·v· ·· ,ı_ b" d-L- Fırladım, La(ktım, zavalb Aa...t EmJ. -ır T • ıgı son ereceye ge mıştı. ler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 19, 30: Kı • e ı ıgı, gun geçta&çe ıraz - arttı. 111; 

- Seyyide Meliha! .. Artık buradan Evvela uzaktan yüksek aeıle bir ko- zılay namına konferans: Dr. Arif Hik • Nihayet günün birinde, eline geçirdiği ni kapının önündeki tahta bir bNwıtin 
ileri böylece gidemeyiz. Çünkü, biraz n~ma sesi işitmişti. Bütün cebelliler mek tarafından (Sulhta Kızılay), 20: bir ekmek bıçağını, evladımın • baldırına üıtüne yatırdık. Bahçıvanın kana b.11 • 
il "d N• M bh•t ·· ··1 · 1 d ıini sarsalıyor, kollarını çekiyor, ..... Ü erı e asır e u un gozcu erı var- gibi bağıra bağıra konuşan Salihin se- Halk musikisi (plak), 20,30: Stüdyo or· sapa 1• 

d O b ki -•- b b oğuyordu. Karnı çok ıiımiıti. HAt a.dlni ır · sini farkederek sevinmişti. kestraları, 21, 30: Son haberler. zaman en, çocu arımı -P a a-
Demiı:ıti. Saat 22 den sonra Anadolu ajansının mın yanına sığınmak mecbun,.etinde kal- bilmiyor, baıı oradan oraya dU.-,Ol'da. •• 

T Biraz sonra Salih yanında bir adam- Aman bir doktor bulalım, dedim. • &. • Meliha, derhal katırdan atlamıştı. l k l k gazetelere mahsus havadiı ıervisi verile • dım. 
a ,., a ge ere · nun için ıehre kadar inmek l•m-ck Bea G. · l" k 1 k l k t b" k"' Y • cektir. Ve bir daha kocamın ..::--n aörme-ırış ı çı 1§ ı aya arın uyu ır o- Se ·ı· 1 hal d R" ;,........ • koıup gı"deyı·m, yarım saate kadar_._._. . o d k - vga ım... şte, a za em ı- eoıvol:'a. d" _.. .... 

feStne sapmıştı. ra a atmn gemını B" . A ı· s ' k.ad .. ~ ım: diyerek bahçıvan koıtu gitti. Sis Wmla 
b. 1 havi -Lkt .J- S }"hl za. · · ızı sa ımen an aya ar go - 18: Radyo orkeıtra11, 19, 15: Konserin O •imdi ihtimal hayattac:lu, ihtimal bir ır ça ıya g aw an ııvnra, a 1 e .. · hh"" ed" F-.__ '- 1 "' biçareyi kaldırdık, bappjı setlrA. al· 
konuşmaya ba•lamı•tı. turm. eyı tea ut ıyor. BAAt, ~.o.un- devamı, 20,20: Yeni plaklar, 21: (1875) timarhanenin telleri arkasında ellerini bir 

T T J d 1..- f zından epeyce su boıandı. Çakaa • hna 
_ Salihl.. dakı altın halhal ar .an ~ tanesını e- ,Askeri bando, 21: (364 M.) Piyano kon· meçhul hayale doğru uzatmakta ve hali: fena viıki kokuyordu. Bir tflrll b.ııline 

da etmek lazım gelıyor. ,seri, 21,35: Şarkılar, 22: Mandolin or - - Asacağım o Hazreti laayıl diye ba-
gelemiyordu. Vücudu buz sibi ... tu. 

Demişti... Fakat, seyyide Meliha .kestrası, 22,45: Konser nakli. ğırmaktadırl Nabzını tuttum gayet ağır, bellnla Mide 
gibi derin hürmet hislerile mütehassis BUDAPEŞTE Ben, Tıbbiyede kalorifer memurluğu çarpıyordu. Kalbi de öyleydi. Belki • • 
olduğu bir kıza bu sözleri söylerken, 20: Piyano refakatile prkılar, 21, 4 5 : yapan babamın yanında çok kalamadım. vallı ölüyordu. Kurtaramıyacaltbk. W lro· 

- Emret, ya sitti .•• 
- Şimdi... Ben burada kalacağım. 

Sen, kaleye gideceksin. 
- Pek ala!.. Kalede ne yapaca -

Salih in rengi kıpkırmızı kesilmişti. .Haberler, 22, 1 O: Çingene musikisi, 2 3, 1 O: Çünkü biçare, 25 lira aylıkla. kanıma, ve lonya friksiyonuna batlad~. Kolmmda, 
ğım~ (Arkası var) Opera orkeıtra11, 23,30: Cazband. iki küçük çocuğuna ancak bakabiliyordu. bacaklarında biraz hararet hİeleUi+ Biraı 

- Oraya gidip hala zadeni bula - PRAG u ··dd t h" ,,,L · F k 
zun mu e ızmetç111& ettim. a at ıol tarafa çevirince sai kolunua almada 

caksın • 8 "" 1 k f •t l . 20 25 G"l yanında çalııtığım zat ölünce açıkta kal- ceket"ın ı"çı"nde bı"r •iılik gözüme 111-a.1 .... 
-0. kolay l'ı:ı ..• On• bulduktan ogaz ar OD eransına aı 19, 10: Amanca newrıyat, • : ı - V ,, ....-

T .. _L • 22 So dım: e bu gördüğünüz eve eaiındım. men ceketı"nı· kestı"m, kolunun a1~...1- -L. 

h hkl "k J d"Jd• bertin «Johannisna~• operetı, : vyet - ... 
aonra ne yapacağım~.. azır ar l ma e 1 l radyo koroıu, 2 l, 1 S: Eaperantoca. Altı aydır da, çaldığım bütün kapılar ,.mki ıüvercinin ölüsü çıktı. Gece pn91 

- Onu bulduktan sonra, bir k<>fe- (Baftarah l inci sayfada) MOSKOVA yüzüme kapandı. kuıu nereden bulmuıtu. Niçin lldlımlt • 
Ye çekeceksin ... Ve ona .. ben, Zarace- mek üzere gelecek olan elli kadar gazete- '- 1 19 15 

Bu fakir akrabama daha fazla yük o- tü) Biçare belki bütün bütün caldaaultt. 
. ki 18 30 · Gürcü danı ve prıu an, , : 

den bl·r kız kaçardım. Onu San'aya nö- cinin Montrö konferanıını takıp edece e- ' · lamam. Onlara yük olmaktama ölmeği ter- Bir türlü kendine gelemiyordu. Ba.. eon-
e • Ed b" t 20: Strausaun ((Eğlenceli harp» 

tünnek istiyorum. Fak.at yalnız batı - ri tahmin ediliyor. Montrö palaam büyük · e ıya' . 22 : Yabancı cih ederim. Zaten hayattan eoktan ümidi· ra Ermeni bir doktor geldi. UD18 ._n 
ma yollarda yakalanmaktan korkuyo- bir salonu gazetecilere tahü edilmittir. Bu a~!ı 7pereti? radyo montaıı. mi kestim •.. Hatta ölümü iniyorum bile... muayene etti. Hemen iki enjebi.Joa pptı. 
rum. Egv er silahlı olarak gelir de, bizi salonda bir telgraf bürosiyle yirmi telefon di ere neınyat. Fakat çocuklarım ne olacak> Onlara kim Ve •Üratle hastaneye kaldırmak - ol-

0k b" · · d"l k ·ı · · l · y&oa.nvA k d ıA ·ı San'a kapısına kadar geçirirsen, sana a ını teıns e ı ere gazetecı erın ıı era ~ ba acak> duğunu a i ave ettı er. 
h lh ili d kolaylaıtırılmıı bulunuyor. Gerek lsveç 18: Şarkılar ve hafif havalar, 18,25: Ve bu vaziyette, onlan ha,..rh bir ele Yirmi iki sün onun evinde ,.U- bl-

kızın bileğindeki altın a a ar an re federal hükumeti ve gerekse Vaud kan- Oda musikisi, 18,50: Muhtelif, 21: Operet emanet etmekten baıka çarem nr mı) dım. Her gün hastanede onu ~oklqor • 
bet tanesini veririm; diyeceksin. tonu hükumeti konferansın nokMn11z bir plakları, 22: Şopen musikisi, 22,30: Mu- - Gazeteye verdiğin illnlara hiç cevap dum. Hep ayni halde idi. Hiç lrb •ri ta· 

-Bu da kolay·· derhal gidiy~~~~:. .tekilde açılması için icabeden bütün ted- siki nakli, 23, 1 5: Radyo salon triyoıu, gelmedi mi? nımıyor, kendini bilmiyordu. a..,.ı,.,ıa 
- Dur .. acele etme.·· Asıl duşunu- birleri ittihaz etmiılerdir. 23,45: Dan• musikiıi. Müdrike: dönmeğe mecbur olduğumdan cbıM •a· 

lecek bir nokta var · . Montrö palas ile Terite"deki Grand • 4 Huiran Perıembe - Geldi! dedi, ve ümitaiz Umit•İz ilave de kalamadım. Sertabibe adreaimi laaakıp 
hotelde gazetecilere üç yemekle beraber tsTANBUL etti: haftada bir bana yazmasını rica ederek edilmi!J notadan ileri gelmiı olsa gerek ... 

Her zaman gelip notary_zı tashih etmek İ•· 
tiyorum. Fakat bir tiirlü cesaret edeme -
dim. Nihayet dün akşam gene yanlış çal -
makta olduğunuzu işitince dayanamadım .. 
Ve sfzi ziyarete karar verdim ... Fakat yal
nız bulacağımı ümit etmemiştim. Sabah -
leyin erkenden Sofyaya hareket edeceğim 
için melodimin böyle hatalı bir ııekilde 

kalmasına gönlüm razı olmadı. Zarfta 
tıSiyah gözlerı> in bütün notalarını bula -
caksınız. Şimdi öyle zannediyorum ki zi • 
yaretimin sebebini anladınız. Sizi rahatsız 

ettiğimden dolayı tekrar affınızı dilerim. 
Sa.Yaılar .. 

Hürmetkarınız 

Darenoff• 

odayı günde 15 lsviçre frangına verecek· 18: Dans musikisi (plak), 19: Haber - - Fakat hiç biriıinden hayır yok .•• Beyruttan vapurla hareket ettim. &.tan• 
lerini beynelmilel matbuıatı reisine mmm 'ıer, 19,15: Muhtelif plaklar, 19,30: Kı - Mesela, Şi§li palasta, bir zattan bula dönünce hemen tekrar FraMa78 ait• 
lerini beynelmilel matbuat tCJekkülatı re- zılay namına konferans: Dr. Şükrü Hazım mektup almııtım. Çocuklanmı alıp mekliğim lazım geldi. Ben orada ikea bil· 
i•ine bildirmiılerdir. tarafından (Kızılayın yardımları), 20: So- gittim, bana: yük muharebe ba!}ladı. Dünya birlııirine 
Rusyayı, Litvinof temsil edecek nat: Bethofen piyano solo (plak), 20,30: - Bu çocuklar çok küçükl dedi. Ben, girdi. O kıyamet günlerinde biçar.,.i -ut-

Stüdyo orkestraları, 21,30: Son haberler. elinden iı gelir bir ıey arıyordum: Halbu- tum gitti. Neden sonra Şamda balandu • Moskova, 2 (A.A.) - Dışişleri 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ki bu kız daha, yemek değil. kahve bile ğum zaman ayni hastanede vefat etmİf ol· Komiser muavini Krestinski, Bo- Em 

gazetelere mahsuı havadis servisi verile • piıiremezl duğunu öğrendim. Zavallı Ahmet in, 
ğazlar rejimi meselesini tetkik ede- cektir. Oradan dönüşümden •onra elime bir aradan yirmi seneden fazla zaman seçtiği 
cek olan Montrö konferansına Sov- .. _ mektup daha verdiler: Bu da, Akay dakti- halde hala gözümün önündedir. ö,-le ki-
yet Rusyanın iştiraki zımnında !olarından bir bayandan 1ıeliyordu. O- bar, sempatik canlı bir insandı kl •. Sanki 
Türkiye hariciye vekili tarafından MUddeiumumilikten davet na da gittim, o hanımla anuı. yavrularımı bir ateş parçasıydı. 
vaki davet üzerine Sovyet Rusya- lstanbulda Koca Mustafapaşada o· ıöyle bir süzüp dudak büktüler ve: Kim bilid Kör düğümü çözdti mü). 
nın mezkur konferansta Litvinof turduğu anlaşılan Aydın azası Meh - - Bunlara bir de dadı l&zıml dediler. Karanlığı aydınlattı mı) O ebedi muam-
tarafından temsil edileceği bildiril· met Nailin hemen memuriyetimize Bayan Müdrike, akşamm alaca karan• mayı halletti mi? 

miftir. müracaat etmesi. lığında aölgeleri koyulapn 1'ÜZÜ kırııtı. ve: 





12 Sayfa 

-

rAYD~
ıiı/ 8İlt 
J'/L AH /JAN 
HAHRVH 

ırlASAN. OLNAN/N I 

( ',---- ' - /Q.Nfl, 

Tahta kurusu, sinek, sivriainek, güve, an, 
karınca, örümcek ve btltiln haıerab kö
künden keser, yuvalanna ve etyalann nz~ 
rine ve odalann havasına ve tahtalann, 
duvarlann kenarlarına, aralarına bolca 
FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalannı 

FAYDA ILETAHRIPDEINIZ 
Bütün yaz bu muzır baprattan kurtulacak 
ve rahat edeceksiniz. Bilhassa aparhmanlarda, 
mutfaklarda yemeklerinizi , erzaklannızı 

telvis eden hamam b6ceklerini, apte-
sanelerde, hamamlarda bulunan küçUk 
böcekleri, tırtılları, kümes hayvanatın• 
da, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan• 
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve a-
ğaçlar üzerindeki tırtıllan behemehal FAY
DA ile imha ediniz. Nümunelik 20, ufak 30, 
yanm kilo 50, bir kilo 80, bet kilo 350 ku
ruştur. FAZLA PARA VERMEYİNİZ. 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve 
daha ucuzdur. HASAN markasına dikkat. 

Hüan deposu: ANKARA, IST ANBUL, BEYO~LU 

İstanbul Dördüncü İcra Memurlu
ğundan: 

SON POSTA , ..................... , 
NAS1~1lAC1 
t-<-ANZUK 

Nasır ilQcı bUlUn dünyaca tanın
mıştır. En eski nasırlan bile kö
künden çıkarır. 
. 1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

,... Operatör • Ürolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mUttıhassısı. Köprlll>a~ı 

--- EıninönU han Tel: 21915 

,. FENNi SÜNNETÇi 

EMİN FiDAN 
Beşiktaş Erip apttrtımanı 

Telefon : Kabine 44:lU5 ve 40621 

Mutaaarnfı Mehmet Osmanın Emniyet Sandığına birinci derecede 
ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafından beherine (600) lira 
kıymet takdir edilen Çarşıyıkebirde, Kiaecilerde, eski ve yeni 56, 38 
40, 42 numaralarla murakkam, 36 No. (unun h.ududu : Sağ tarafı 34 
No. lu Y ervant efendi dükklnı, sol tat'afı 38 No. lu Şebat Şekip efendi 
ve saire arkası çarfl duvan cepbeai tarik, 38 No. (unun hududu: .Sağı 
36 No. lu Şebat Şekip efendi ve saire solu 40 No. lu Şebat Şekip 
efendi ve saire arkası çarşı duvan cephesi tarik, 40 numaralı dük
kanın hududu : Sağ tarafı 38 No. lu Şebat Şekip efendi vesaire sol 
tarafı 42 No. lu Şekip Şebat efendi dftkklnı arkası Ç&l'fl duvan 
cephesi tarik ile mahbut. Tonos kemerli, 38-40 numaralılar birbirine 
kalbedilmiş, 42 No. lu da ahara ait 44 No. lu dükkanla birleıtirilmiı - · · " · · · · · · · · · · ···-·~ • · · · · · · · -
38-40 numaralı dükkinlar 9 zar, 42 No. lu 11, 5 ve 36 numaralısı So, Post. Matbaası 

Ha'Cİna 1 

Sıhhat ve güzellik 
sağlam ve gUzel 

dJşlere 

Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLiN 
ile temin eti"ilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazen en Uetad doktorlar1n blle ••beb 
ve mentelnl bulamadıkları bir haetalllı-. 
dit lltlhabınd•n Heri geldlll pek çok 
tecrUbelerle anla9llmıttır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçahyarak va dai111 

RADYOLiN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

_..ııııııı•-------• Yaz sezonu için yapılan 4m---••••lllıııt. 

TAZE 
ANKARA BiRASI 

gelmit ve her yerde satılmağa başlanmıştır. 
Arayınız, içiniz. 

Salıs yeri : Balıkpazar, Maksudiye han 4S-44 Telefon: 21186 
Deposu «Cumhriyeh soğuk hava Mahzenleri yanında tulumba Q1kmnl 

f ... -_-_-_-E=m==••=k==v=•==E=yt~~==-B---•=n=k=a=•=·==ll=l=n=ı-a_ -,_•===:ı 
Taksitle Satılık Arsa 

Esas No. sı 

199 

Mevkii ve nev'i 

İstanbuJ'da Hocapaşa'da Hüdavendigar cadde
sinde Şahin Paşa Oteli yanında eski 35 yeni 
19/l No. lı iizerinde bir kısım enkazı bari 
667.50 metre terbiinde Kaim Mustafa Ağa 
medreseai araaaı 

Depozito 
Ura 

2670 

Tafsilatı yukarıda yazılı arsa birinci taksiti peıin ve geri blan 
yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi kısıma ve ıu suretle ta
mamı faizsiz sekiz mflaavi taksitte öndenmek ıartile kapalı arfla 
arttırmağa konulmuftur. ihale 10 Haziran 1936 tarihine teaad8f eden 
Çarşamba günl saat onda Şubemizde yapılacaktır. İsteklilerin Şube
mize müracaatla taf.U.t ve bir lira mukabilinde birer flll'ldnam• 
alarak şartnamede yuılı bllkdmler dairesinde teklif mektuldumı o 
gün saat ona kadar Şubemizevermeleri. [360f 

PBOTE. • 1 
:Frengi ve Helsoğukluğundan muhafaza eden en müessir Ulçbr. 

Zihni P••• Vakii MUtevelllllQlnden : 
Zihni paşa camii ıerifi vakfından Erenköyünde kain Hatboyu sokajmda Wr nu• 

maralı bakkal dükkanı ile istasyon caddesinde 3 ve 5 numaralı kuap n bhv~ 
dükkanları on gün müddetle müzayedeye çıkanlmıttır. Talip olanlar yüale yedf 
buçuk pey akçesi ile herııün Erenköyünde mütevelliye ve 1 O haziran çarpmba p 10,5 metre murabbaı olan dükklnlardan 36, 38, 40 No. lu üç dnk- Nqriyat Müdürü: Selim Raaıp 

kinın yan hissesi ile -42 numaralı dftkkAnın 1/3 hissesi Sah-ip-le_r_i: -~rem. S. Raa:ıp, H._L_ü_tfü _______________________ ......__, ... • .. __ __ nü saat 14 d e Kadıköy Evkaf idaresine muracaatları ilin olunur. 

açık arttırmaya vazedilmiı olduğundan 6 - r -936 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy-
meti mubammenenin °o 75 ni bulduğu takdirde müşterisi 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit 
edilerek 2 t-7-936 tarihine müsadif Salı günü saat 14< ten 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırma· 
sında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin ~o 75 ni bulma· 
dığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bıra· 
kılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin ~o 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmalan lazımdır. Haklan tapu sicilli 
ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak 
liakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren niha
yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lAzımdır. Aksi 
takdirde baklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
latmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ve 20 senelik 
Vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla ' 
maUimat almak isteyenler l 5-6-936 tarihinden itibaren h.erkuin 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma tartnamen 

1 

ile 934- 2003 No. bı cloayaya mib'acaatla mezkôr cloıayada .. tlCUt 
weaaiki sıirebilecekleri illa obm•. ~ -


