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A1Jrupada yeni biT •İymi remz 

• 
lıtanbul nasıl süpürülür? 

' Resimli Makale 

-
Avrupada yeni bir siyasi remz 

• talyan faşistlerinin remzi bir demet çu

l buktur. Bu bir demet çubuk, kırılmı
yan, dağılmıyan topluluğu ve toplu -

)uğun kuvvetini ifade ediyor. 

SON POSTA 

il Tatil arefesinde a 

Alman Nazistlerinin remzi, çengelli haç· ı 
tır. 

Sovyetlerinki orak ve çekiçtir. 
Son gütc.\erde Avrupanın siyaset ufkun

da yeni bir siyasi remz belirdi: Süpürge~ 
Belçikada ıon seçim esnasında ilk si -

yasi savaşını yaparak birinci hamlede yir
miden fazla sayla\•lık kazanan Rex fır • 

kası siyasi prensiplerine ve siyasi faaliyet

lerine şekil vermek için süpürgeyi bulmu~. 
bütün düşüncelerini, dileklerini, çalışma • 
larını, herkesin tanıdığı, her evin kullan
dığı ve kullandıktan sonra gizlediği bu mÜ· 

him vasıtayla ifadeye karar vermiştir. 

Belçikada doğan } eni fırka, süpürge -
nin evde yaptığı işi, hül..lımet kuvvetlerine 
yaptırmak istediği için bu vasıtayı kapı 

arkasından, kenardan, köşeden alarak göz 
önüne koymuı ve bununla ı<Öylenen ve giz

lenen bir çok ıeyleri halka anlatarak ilk 
lıamlede göze çarpan bir muvaffakiyet ka

zanmıştır. 

* lstanbul ruuıl süpürülür? 

S ü.~ü.~g~ld~~~si .. bize istanbulun nasıl 
supuru ugunu hatırlattı. Biz işimi

zin icabı dolayııile sabahlan şehrin nasıl 

eüpürüldüğünü görmeğe imkan buluyo • 

ruz. 
lstanbulun en gÜze), en cazip vakti, sa

bahlandır. Tam bu sırada şehir süpürü -
lür. Fakat süpürülmeden evvel sulanma -
dığı için ortalıiJ toz dalgalan kaplar ve 
erkenden işlerine çıkanlar, erkenden u • 
yanarak havalanmak için pencerelerini a
çanlar, bol bol toz yutarlar. Ve şehrin en 
güzd anlarını yaşamak istiyenler, yerden 

kalkan tozlarla boğulmak tehlikesi geçi 
tirler. 

Şehirleri sulamadan, yıkamadan BÜ 

pürmek, süpürmemek kadar fenadır. 

Özlü sözler 

Paraya dair .• 
fnııanı İnsan yapan paradır. 

Pin dar 
Bozuk para dalkavukluk gibidir, kabul 

edenleri felakete sürükler. 

Mme. Woillez 

Arluıdaşlannızı muhafaza etmek mi ıs

tjyorııunuz: Ne para verin, ne para alın. 

PauJ de Kock 

Her teY paraya bağlıdır. 

Dünyada en uilam teme) panuhr. 

Cervan.tea 

Para ile sıhhat atın alınamaz. 

haak Walton 

Parayı kazanmak saklamasından daha 
lolaydll'. 

Alman Atasöm 

Birikmiş para ya bizi idare eder, ya bi
ze itaat eder. 

Horace 

Parayı kazanmak için kafamız, sarfet -
melı: için kalbimiz var. 

Ceo. F arouar 

Paranın neler yapacaiını düşünmek ne 
ladar tatlıdır. 

Samuel Pepys ............................................................... 
Raaln fçln heykel 

Fransada halk bahçe1erinde revü 
artistleri bazen halkın arzusuna yüzde 
yüz tcvafık eden bir takım fikirleri 
mizah perdesi altında ilan ederler, 
geçenlerde de Parisin mC{lhur belediye 
reisi Mösy~ Kiyapın da bulunduğu 
böyle bir mecliste tanınmış artistler, 
maruf Fransız Classiquei Rasini dile 
getirmişler, ve Rasin: 

- Yazık demiş Paris gibi bir ~hir
de bir sürü lüzumsuz insanların hey -
keli dikilmiş beni unutmuşlar ... 

Mddeplerde denler keMldi; imtibanJar bafladı. Bir yıllık 
çalıpnanm mükafatını umf geçmekle beraber, vicdan hanı 
sure:ile de duyacak oLm Lalıtiyar çocuklar iki ayhk yaz tatili
ne sevinçle hvutaealdar. 

yı}mm mesaisi elbette daha verimli olacaktır. 

Fakat tatil yapmak; bot a-ezmek, vald:ini telef etmek de

iildir. Tatilden maksa: sıhhati, bünyeyi aağlamhyacak; kafayı 

dinçlqtirecek, aydınlatacak sporlarl~ eğlencelerle, gezintl. 

lerle, aeyahatçilder1e met«ul olmak ~ bmılardan istifade et

mek.tir. Tatilini öldüren çocuklar, den yılmd.a bunalll'lar. 

Tatillerden istifade edenlerse daha çok. muvaffak olmaia 
namzettirler. 

Çocukluğun, mektep çağmnı bu hususiyeti kadar, hayatta 
tatlı bir feY yoktur! Çiinkii yu tatili. va:ı:ifesini ifa e~ olan 
yavrular İçin kıymetli bir nimet ve ayni zamanda erteti yıl için 
de bir kuvvet kaynağıdır. 

Açık havada iki ayhk hir dinlenmeden ıonra ırelecek ders 

Viyanada bir sergide Romanyalı bir 
kadın eğlence yerinde dolasıyormuş • 
Müteaddit eğlenceler meyanında ni -
şan talimleri de varmlf ve eğer hedefe 
saçmayı rasgetirirseniz resminiz de 
karşıdaki objektif tarafından mihaniki 
surette alınırmıs. 

Kadm nişan ~ıt ve saçmayı da 
isabet ettirmiş. O sırada da göğsündeki 
kıymetli bir iğne çahnmL?. Fakat ara -
dan kısa bir zaman geçer geçmez, po

lis hırsızları yakalayarak iğneyi de al
mış ve sahibesine iade etmjr,. 

Meğer polis çekilen resme bakmış 
ve kadının arkasında o sırada bulu -
nan aabıka.lıları tammlf. 

• * • 
DUnya111n en blyGk gemisine 

Kraliçe Marl lamı naad konmuç? 
lngilizlerin büyük Transatlantiğine 

kraliçe Mari i.ami verildiği zaman 
Cunrod. Cine vapur fİrketinin nasıl o, 
lup ta gemiye sonu ya harfleriyle bit
meyen bir isim verdiğini bir çokları 
anlayamamışlar. Filhakika, şirketin bü
tün vapurlarının ismi Akitanya, Mo -
retanya, Berangarya gibi hep ya ile bi
tiyormuş. 

Nihayet bu gayri tabiiliğin sebebi 
anlaşılmış. 

Gemiye jsim koyac,;11dan zaman 
•irketin nafiz azasından biri mütevef
fa kral b~inci Jorjun huzuruna çık -
mı'.' ve: 

- H~metmeap demi!,, İngiliz mil~ 
letinin sevdiği bir kraliçenin ismiyle 
gemiyi şereflendirmek istiyoruz. 

Kral; 
- KraJiçe nezaketinize çok müte -

~llir olacaktır! cevabını vermİf. 
Bunu nüzerine şirketin murahhası 

boynunu büküp dışarı çıkmış ve arka· 

Kanadada idam hükümleri bizde 
olduğu gibi asılarak infaz edilirmiş. 
Geçenlerde şi~ bir mahkumu 
Montrealda asmak isterlerken ip kop
muş. İkinci defasında sehpa devrilmiş 
velhasıl ö1üm mahkumu büyük ezi -
yet1er çekmiş. 

Bunu gören meb'uslardan Blair 
yeni bir kanun layihası teklif ederek, 
ceza kanununun ölüme temas eden 
maddesinin değiştiri1mesini istem is. 
Kanun projesinde de şu teklifi i1e~i 
siirmÜŞıtı; 

<cİdam mahkumlarını, Lethal smin
deki gazla boğarak öldürelim. Lethal 

tesirini ani olarak gösterir. Mahkuma 
öleceği gün ve saati haber vermiyelim. 
Rahat rahat uyurken hükmü infaz e~ 
diverelim. » 

Blair bu fikrine bir sürü taraftar 
bulmuştur. 
~,,,,,,_ ... ___________ _ 
daş1anna : 

- Kral bu cevabı verdikten sonra, 
artık ben de, «efendim maksadım, 
zevceniz otan kraliçe değil, büyük an
neniz prenses Viktoryadan bahsetmek 
istiyordum.» şeklinde bir cöz sarfede
medim ! demiş. 

Yeni bir ticaret 

Amerikada Avidet isminde bir flim 
kumpanyası Nevyork sokaklarına ge
ni~ ilanlar yapiftırtarak şu haberi ver
dirnıWtir: 

<<718 dolara en mes'ut anınızın 120 
metrelik filmini yapacağız. Ve bir de 
sinema makinesi vereceğiz.)) 

Derhal üç bin tane teklif 
bu i~ için 17 tane stüdyoyu 
başlatmıştır. 

almıt ve 
faaliyete 

Halk düğünleri ve evlenme zaman· 
larını en mes'ut an olarak telakki edi
yor, ve onları filine aldırıyormuş. 

• • * 
Kızamığa yakal•nan 7 5 ilk ihtiyar 

Bütün dünya izcilerinin başı ve iz· 
ciliğin müessisi olan Lord Baden Po
vel Cenubi Amerikada yaptığı bir tef· 
tiş seyahati esnasında kızamığa tutul
muş ve haftalarca otelde kalrnağa 
mecbur olmuştur. 

Londraya döndüğü zaman yetmİf 
beşlik ihtiyarı, arkad<ıfları karşılamw -
lar ve hayretle, nasıl olup da kızamığa 
tutulduğunu sorunca. üzerindeki kısa 
pantalonlu izci elbiselerini göstermİf: 

- Bu yaşta çocukluğa yeltenenle -
rin hali böyle olur. demiş. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
lzmit muhabirimiz yazıyor: 
Alibdar kimselerin anlatlıldarma ıröre Sapanca ilk mek -

teplerine devam edera erkek talebelerin hemen hepsinde bıçak, 
1nana ve ıı.atti. tabanca ........,_ Mektep idaresi aık sık yoklama 

yapmak suretile bunları topladığı halde ikinci bir arathrmada 

ıayam hayret bir ıekilde gene talebelerin üzerinde tabanca ve 

bıçağa tesadüf olunuyormuf. 

JSTER iNAN 1STER 1NANMA ı 

r •• •• 
OZ 

-'\ 
Kısası 

Zaruri harcananlar 

Ermel Talu _ ... 

K adı köyünde elektrikli tramvaY, 
işlemeğe başladıktan sonra çell 

çek arabalarına iş kalmamış. Bunlar 
gün geçtikçe azalıyormuş. Gelecek se
neye artık belki de o taraflarda bu teM 
beygirli, ecelacayip nakil vasıtaların • 

dan bir tane bile görmiyecekmişiz. 

Bu havadise esef edenler olacak rni1. 
Bilmem 1 İhtimal ki, babasından ne 
gördü ise ona sadık kalan ve onu kay• 

bedince de müteessir olan, adeta, e]em 

duyan muhafazakar tipi köşede, bu
cakta hala mevcuttur. 

Lakin, bunların, ve bazı pitoresli 
meraklısı ressam ve ~air1erin telehhüf

lerine rağmen, medeni icatlar, eskiden 

kalma, her iptidai şeyi, terakkinin fren 
tutmayan silindiri altında ezip yok e
deceklerdir. 

Bu adeta bir kanundur. Bir kanun 

ki hiç bir zaman, hiç bir istisna tani -

mamıştır. Bakışlarınızı mazinin loş

luğuna doğru çevirirseniz bu kanunun 
ezeli hükmüne ister istemez tabi ola • 

rak harcanmış neler görürsünüz 1 

Pazar kayıkları. sebiller, imaretler, 
manga), çarşı hamamı, kafes, yağ mu• 

mu, kav, çubuk, entari.. ve şimdi bir· 
denbire aklıma ge]miyen nice köhne 

şeyleri Bunlar, konfor, sür'at, kolay -

hk, fen ve hıfzıssıhha asrı olan bu as
rımıza uymadıkları için hep o silindi

rin altında mahvo1muşlardır. Bugün, 

bir çoklarının, arayacak olsak, izleri
ni dahi bulamayız. Medeniyet, terakki, 
insanlığın ve hayat tarzlarımızın 

kamülü hepsini de harcamıştır. 
le· 

Kadıköyünün çekçek arab lan şim
diye kadar bu kanunun hükmünden 
nasılsa hariç ka1mışlardı. Demek ki 

sıra artık onlara da gelmiş. Kendileri 
için, kadere boyun eğmekten başka 

hiç bir çare göremiyorum. 

Ancak bir tek teseJJileri ~u olabilir: 
Dünya mütemadi tekamül ve terakki 

halindedir. Bugün çekçek araba1armın 
harcanmalanna sebep olan enektrikli 
tramvayın yerine insanlar her halde 

başka bir şey icat ve ikame edecekler 
ve o zaman elektrikli tramvay da ayni 
akıbete muhakkak ki uğrayacaktır 1 

r'
-~. /~. 

------------------~ -- .......... __ ..... ..,..._,-. -- . ·~ 
Biligor Mu$unuz ? 

·-
1 - Matbaacılığı kim icat etmiştir? 

2 - Arzı mev'ud neresidir? 

3 - Titüs kimdir} 

~ - Nilüfer Hatun kimdir? 

5 - Yabani öküzlerin yaşadı~ mem· 

leket neresidir "J 

6 - Vezüv yanardaiı milattan kaç yıl, 
evvel püsk.ürmüştür? 

(Cevapları yarın) 

* 
Dünkü Suallerin Cevapları: 

1 - Kartaca hükümdarı Aınilcan Bar· 
canın oğlu )spanya ve Gal yolu ile Roma
ya saldıran Kartaca kumandanı Anibal'dır. 

2 - İran seferine giderken oğlu şch • 
zade Mustafayı çadır içinde boğduran pa• 

diıah Kanuni Süleymandır. 

3 - Acaibi seb'ai alem, dedikleri dü114 

yanın 7 meşhur şeyi ı:unlardır. 

Musuldaki Halikarnas mezarı, Firavun 
ehramları, İskenderiye feneri, Rodos hey. 
keli, Semiramisin Babil bahçeleri. Olimpte 
Jiipiter heykeli, Bergamada Diyana ma • 

Halk bu sözü çok alkışlamı~, Kiyapı 
Rasinin bir heykelini dikmeğe icbar et
miş ve Kiyap da bu vadi verdikten son
ra halkın dilinden kurtulabilmiş
'ir. • bedi. 

L------------~--------------~------------------------------_, 
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E Yeni Fransız kabinesi dün 
ilk toplantısını yaptı 

IÇocu~ ekm~!~!!~a-f Al:E 
mak ıçın çalııbnlacakmıı IJ~k~F~r•aıııiiııln•sı-.ıız•so-sy•a•li•s•t •h•ü•k•fı. 

T etkillb esuiye kanununun 8 7 inci • • • 

Hükumet bugün parlimentoda programını okuyacak, 
M. Blum dün beklenen nutkunu söyledi 

maddesi f6yledir: metim karıdayan grevlerm 
ılptidat tahail bütün Türkler için mec• manası 

buridir ve. .. • Ve sone bir kanun maddeli F ranAda ilk defadır ki bir Soqalilt 
~~~~~~~~ 1 
bafladıiuu ve ilk tab8il bet eene .Urdüiü hükGmeti iktidar mevkiine seliyor. 
için on iki yqına kadar devam ettiiini Bu hülr.Gmeti. it batana setiren. komi • 
kaydeder. niat. Soayaliat ve Radikal Soqaliat farka • 

Dünkü sazetelerde it kanununun Ka • lannm uHalk Cephesi• iami albnda ,.P • 
mutaydaki müzakerelerine ait bir yazı o- taldan program birliğidir. Seçimin birind 

Paria S (HUIUd) - Yeni kabine bu • ı Pd.....tonma lluıfinldl toplanbla ı biil• çıkmıttır. Grevden bahleden aazete kudum. Onun bir parçuını qaiJya yazı • Afhaaında muvaffak olamayan namzedin 
~ cumhurreiainin batbnhia altında ilk Pam S (A.A.) - l)'i malGmat alan Pan.te panik çıbcaimdan bahaetm~te. yorum. ikinci aeçim devr .. inde en çok rey alan 
lltinwnı yapb. M. Blum Bile üzeri radyo parllmento mahafilinde .CSylenildiiine si- srevin ihtiW mahiyetinde olduiunda ısrar a 16 yapndan lı:üçülı: çoe\lkların sünde namzet lehine ferqat sö.ıermeai eeaauu 
ile bir nutuk ııöyledi ve sr•v yapan amel.. re, yarın öileden •nra bükGmetin pro • eylemektedir. .ekiz ... tten fazla çah,tmJauunalarına ait süden programdır ki Halk Cephesinin mu-
nlD itlerine dönmelerini taniye ederek laü- sramını okumaalDI müteakip umumi liJa • Kabinede 19 loaJaliat, 14 ndibl madde okunurken, Aylu Türkln Bat • vaffakiyetini temin etmiftir. 

k6metin amelqf hotnut edecek kanun il . eetril-~~dTa ~~I ~a 1 ~ ~-2:~ ~trfrfl ~ 1oaJaliat ftl' tui on d8rt yapndan küçük çocultlann .. Yeni hültGmete baekanbk eden Leoa 
eceatir. aw te1UU1enm --nye e -. . nayi müe9HHlerinde ça)qtınlmanıalanm Blum henüz propaınuu o.kumam•fb•» Fa• 

filıalannı .Urade teklif ederek mecU.ten cenah partileri yapacaklardır. ~ana 5 (~A.) .- Havu ajammdan: teklif etti. CeW &yar bu fikre taraftardı kat timdiye kadar muhtelif v..nelerle ,.ap-
'.oıbraeaiuu, bu kanunların ameleye haf • Diier tarahan bildirildiiiae söre, Blum lum kabıne8iniıı m•nren bir takım Fakat Ziya Gevher buna itiraz etti. Y af tıia beyanat sösteriyor ki. bu Prosram. 
Wa kırk 1Utlik meeai, Ucretli tatil sün • hükGmeti, 40 1Utlik hafta m..W ve kol- kompartimanlara aynlmıt olduiu dikkate tahdit edilmemeaini teklif etti: ıVe ço - aaf bir Soqaliat prosrama olml)'acaktır. 
led Ye fazla ye'YllliTe tmda edec:eiini an • lektif kuntratlar hakkındaki kanun l&,.i • d~er priilmektedir. Kabine erklıundan cuklantnm himaye edelim derken onlan Komünistlerin iatinklfı üzerine yalna 
Jatta. halannı mecliae yann verecek ve bunla • dördU iyin azuından ve 2 7 a ..,.lavlar- ekmeksiz bıra.knuyalun» dedi ve netice- Msyahatlerle radikal aosyaliatleri ilt • 

M. Wum milleti .ukGnetin.i uhaf • nn Alı sünU müzakereaini tafep edecektir. dandır. Paul Faure ile Uç kadın, parla • de aanayi itlerinde çalap.calr. olanlara ,.. tidar mevkiine ıetiren birliiin pro-
ra davet etmit Ü alım ~ Ga,n ....... anlar mentoya dahil deiilclirler. tahdit edilmem• ~ ohmdu. sramı. yeni hükGmetin prosramı ola· 
luılak 

1 
·~ .m ~ pyialara Pam S (Huauat) - Kralhk taraftar • Yeni kabinede 19 aoayalfat, 14 radikal * cakbr. Ondan öteaini h&diubn inkipa& 

ua mamw IÇUl tavayelerde bulun· lanrun pzetesi abiyon F ranaez baalln ı I08)'aliat Ye J de •ayali.t birliifne men • Y ukanda sördüiümüz sibi ilk taMili ve mütterek cepheyi kuranların mütekabil 
nıuttur. ıFranaa bir yahudinin idarai albndH bat- aup zat vardır. mecburi lalan 87 inci maddesile hfk'1.lb münuebetleri tayin edecektir. Fakat Leoe 

----~ır,--:-------------_.;.-=----=--ıııı=---~~~~~~--------- esuiye kanunumuz eauen çoc11klann han- Blum hükGmetinin henüz kurumunu bitir-kanUnU f4az or"asında 1 si yatlarda talıail edeceiini evvelden ı... meden yer yer bat ae;.terea srmerd• 
&ı Bolazlar lcon ıerall•ı bit v• tahdit etmit bulunuyor. Kam~da an1...ııyor ki. w münuebet1er, daima peD· 

En .. V. "9 IJ j bir bqka kanun müzakere edilirken bu • be renk olmakta devam edemiyecektir. 
cumene verilen madde- A ış ... ~ e/ılr edilmedi DUD hamlanm•mıı olmua mümkiln mG • Çünkü batJaD&'lçta yalnız maden aanayiinı 

ler harfç, diğer maddeler Anbra, 5 (A.A.) -Bazı pze. dür. Elbet te buna imkan yoktur. 0 hal- inhiaar eden tatili itsaL yavaf yavat eaha-
kabu) edildi Kar a kösede 1oba1 ~ r teler Montreu• Boiazlar konfe· de demek yedi yapndan küçük olan ço .. IUU genitletmif, gıda maddeleri ve kimya 

"'-L--- it (AA) Kam kıld d fi k d" til ranıının aayri muavven bir tari"· cuklann da çalıttınlmuma mGuade ecli • anayiine airayet etmi1o onunla da kalma• 
l"UllUll'll, u • • - utay. ya ı, a ara ar 11• ·- "" 

J;ug(in Fikret Sılayın batkanhimda _,. he veya Alambleden aonraya te- liyor nu1o yüze yalan fabrikanın faaliyetini dur· 
l la ak 1 .. 1___ bir edildiiini yazmı•lar• ..I- yan. Çocuk çalıpnumın yuak olduiu ba durmuttur. Bu .grevin bir huauaiyeti pıdar 
op nar -T IUIDUDunun müzakeresi- Karaköae, 6 (A.A.) - Bir hafta • ""T ua. r zamanda bile bir talwn halia menfaatler ki. srev yapan amele. çahfbiJ fabrikaya 

ne devam etmif ve encümene verilmif danberi ıürekJi yaimurlar yapakm· bğımız tahkikatta Ankarada bu için bu yuaİJ dinlemeden ucuz oı..ın c:li7e terketmemekte. istediğini alınc:ıya kadar ol-
blan m.ddeler hariç olmak üzere ka- dır. Bu •hah da c:lailara kar diifmÜf • yolda bir tehir hakkında hiçbir m&• atelyelerinde sizli sizli çocuk çalı,bran hu· duiu yerde yerlefip kalmaktadır. Grevle-
nunun dfier maddeleri kabul edilmif· tür. Soğuktan ,ehirde aoba yakılmak. 16mat mevcut olmadığı anlafllmlf- auai aermayeli müeueaelerin bu auretle ek· rin diğer bir huauaiyeti iae, bu bareketia 
tir. tadır. br. meiine :yai aüriilmüt olmuyor mu) Bence halka müteveccih olmadıiı iddiuuwı ile-

Kamutay pazart•i günü toplana· Devamlı yaiJnurlar yüzünden mCl· Londra. 6 (A.A.) - Manchea- onlar ba bir zaman aonra az ücretle ço • ri aürülmeaidir. 
caktır. nakallt güçlükJe yapılabilmektedir. ter Guardian gazetesi diyor ki: cuk itçi kullanmaia kalkıtacaklar, bilJGk Grevleri tertip eden aendikalar, bu ha· 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • Türkiye Boğazlar haklcmclaki tale· itçilerin mühim bir k•aııunı aokaia ata • reketlerile halkı müteeuir etmek iateme • 

Amen.kalı mı·ı~oner kızla binin gördüğü kabulden memnun caklar. Ve fabrikalan cüce bir itçi ordulU diklerini. fakat it bqına selen •lcu hü • 
olmamazlık edemez. Bu kabul dolduracaktır. ldimetten ameleye ait haklan bir an evvel 
hemen ~ P-D>llmt eWak ~ij.. Ben korkarım ki: Bu madde çıktıktan almak istediklerini beyan ediyorlar ki, bu 

1 8ilft çıhnafbr. Katti Bu~ .-. eoc:ak ,,...._ keocli •-ı•• .. Jlldhnın ae el--. •mimi olduiuna ta)'ia ev enece genç ha harele b
! 1_ beki iteiz kalacak ana ve 'balMt•mn ......... etmekteki .._dikfiit qnoa naun tema • 

nın tb eti im enen• de kaunac•k. Çünkü böyle bir mU...de mUle alınabilir. 
den çok daha iyi olmufhlr. An· im .ı.ıt. hald · eli bil .. x...-Battarah 1 inci -•fada) •~- ~ t .. .bd 

0 awqp • fllD • e çoc ....... un ar • Maamafih bu HDdikalann srev iJaa .. 
-- J1D11C1 .... cak Boiazlar melelesinin umumf bnd · be · ded' L b mektedir. Ana. luan en lttiyiik zevkleri u• Km b:r türlü ha·-ı=-den makJ.ttıra • an seçmen e veynuı a 1 ıı;or • decek yerde yeni hükGmetin tetekklOnl 

• 7 ...... Akdeniz meselesinden ayırd edil- lacak kad ktu V bütün bir· • ---L 
...... aeyahatler yaparak muhtelif memleket- mıyan Salahaddine talih erteai sün de ar ço r. e lfÇl Rlllll bekliyerek onunla müzakere ve mü .. ve • 
Jeri ziyaret etmek, aldaklan ef)'alan Ame· ıülmüıtür. Sal&lıaddin Beyoflunda ıezer- mesine belki imkan olmıyacakbr. çocuk mtuıdan seçinecektir. Bayle bir ... reden •nra iatediklerini alamadaklan tak· 
ribda aalonlannda tethlr etmektir. ken ayni kadım bir tercümanla mecmua " V -ali Man• ~e elbet te temenni edilen netice delil • dirde bu ailalıa bat vurmalan. daha ziyade 

Oç ay evvel aatan bir dükk&n önünde ıörünce derhal ~ çe n dar. miireccah bir tarzı hareket olurdu. Buna 
Ana bz. takriben. 3 ay evvel büyitk bir yaklatmılo kulak miaafiri olduiu muhave- A •k d Jd O _ --~~ böyle yapmam11 olmak, bu aendiblana 

ieyyah vapurlle latanbula selmiıler ve To- reye kan .. rak atadıkları; kitaha nerede men 8 a SOyu U ~.AUıf ~ yeni Framg bük~ karp, keaclile • 
ptliyan oteline inınitlerdir. latanbulun bulabileceklerini aöylemiftir. İtte hu IU • rinden beklenen doatluk dunuJarile mU • 

~·na~ lbideleri, müzeleri, bilhaua Bo • retle dilaiz bir aurette baıhyan tanıtma aöz- Ziyaretçiler arasına karışan r:'.ransa.. 'spanya tebauia olmadaklarma l(Öaterir ki bu da, 
laziçi. bu ana 1ua_ n ayni vapurla yollan- lü bir filim sibi .. nıanmı_fbr. . aı-ıkgözler asma saatlara c j , ı ~ Soqalistlerle Komüniatlerin teunUtlU •• 
•• d -•-ı im a-••hadd L- -r ketlerinin pek uzun zaman devam edemi-
.,... evam etmeame uuuu o ut. burada Bu tanlflDAJI lliiteakıp .,... ID &g• kad 1 1 r B l . '- J 
lb.metlerini uzatmıılardır. la beraber Tokatliyan otelin• dönmiit ve vanncaya ar 8f111Dll ~ Ve e ,-llCQU,Q yeceğini gösterir. Muhtemeldir ki benim 

ilk tesac1f1f müatakbel kaymvaldeaini de tanmuflır. Nevyork, 5 (Hu1111t) - Kralıçe Y ~radaki tahminlerim yanlst çakauı. Fakat 
Zensin milyoner ba latanbulda bu • SaJilwldia bizzat ulabJOI' Mari gemili saat dört buçukta ilk dö- Grevler akıl için yol bir olduğuna göre, Franaada· 

lunduiu aünlorde :yalnız ıezintiler de yap· Dün ece Modada miu&r bulunduiu nÜf eeyahatini yapmak üzere hareket ki vaziyetin taAvvur ettiiim tekilde inki-
IDlflır. b' d 

1 
uh --'-!-=-'e L--ı---n Sal& • etti. Cemi Nevyorkta bulunduiu müd- Lo dra. 5 (H .. O . pf etmemeai için de aebep yoktur. Bütün 

. ar eve m a~ .-.......- n usuıı) - mtecl Pr.. doetluk 'dd" la eminatlanna 
Amerikalı kız lat•nbula geldiiinin haf- haddin bu tanıtmanın Mn eafhalanna tiSY• detçe 40.000 ziyaretçi tarafından ge • h b' · b'Jd' · F----..1- L 

1 ıa nna ve t rai • 
taRnda seae bu yalnız aezintilerinden bi • le anlatmattır: zilmiftir. Bu ziyaretçilerden bir '?u a ırı ı ırıyor: K"all~ sre~-- men Franaız Soe,.1i.tleri, hükGmet itlenne 

rlni yapmak üzere otelden çıkmq. bir oto• - T anlfbpmazdan .3, 4 sGn .onra be • çoğu gemiden bir batıra kopar· rın ~umi ha~ab .~~= 't ~~~ ~ ~0;·~~ yüz)~rce fabrika da tatili 
mobile binmif, köprilye ıelmit ve Kadı· raber gittifimiz bir linem•da hialerimizi mak hevesine düflDiifler, kalaba - yap~ muı, a~ı. gun e ~.7- •a e fl)'or r. . . 
k8y vapuruna binm;..;r dah b ·ı d ed bild!L v - ev • ka L-- k .. I d yem ve tehlikelı IJ'evler ve aıyut .. Bu tarza hareketi. komunıatlenn aoqa· 

...- · a aer .. tçe ı a e e -. ~ ı k asana rıf8D ~ açı aoz er e lia ı ka 
Ayni sün Kadıldiyde Fener adındaki lenmemizin münuip olacaianı aöyledi. Ben ı ~rd b' L ~-11-- L--ıldar bı Vaflar vuku bulman, bu hareketin t ~:e . ~ doatluklara teklinde telakki 

Gal t F . k gemı en ır ÇO&: ÇBlllUIU • &af • • Bel "ka d · ti dik L • etme& ıatayenler bulununa. humü ni • 
a aAray • ener maçına sitmek üzere de ayni fikirde idim. Memnunıyetle a • --LI- • blalan tabak) fi çı ya a aıraye nazan 1U1tl 1 • • • • 

Sallhaddin de, kaleci Sabahaddinle bir • bul ettim. Kendiainden en MD 10 siln ev- ~r, ;:ra ta ;_tler : . n· celbetmekte ve Avrupanın mühim bir yet ermı (!) takdır etmekten batb bazce 
ilkte. milyoner kızın bulunduiu vapura vel mektup aldım. Mektup Londradan ya- canlar, ıılarha, ~bazıla t' v_ıdm- içtimai buhrana doğru yürüdüğünü yapacak bır feY yoktur. - Selim RaslP 

•fnmittir. --•- d la bula el elini ve ler qırmıtlar• na n omavı a, la kadı B h ek ti . . ki·-' - . . İtt ~ıttır. Yabn a tan g ec • k Banarak öteberi an tına t r. u ar e erm m fC'l&- demırhaneler ameleamden bin yiız a-
e ilk teaadüf burada olmuttur. Orta J burada evleneceiimizi bildirmektedir. • kerpeten .~~. ~ ~· lan merakla takip olunuyor • mele de itlerini bırakmı,Ludır. Hiç bir 

bmar~da kaqalapn iki genç araaında ev- Yazdaklannız doirudur. En aon vazı • çıkarıp g~urmiifl ır. • Len•, 5 (AA.) - Lem madenle- hadile vukua ae)memiftir. 
-v.ı& dilaiz bJr tanıpa olmuttur. yet te ~dur. Bekliyorum.• Velıın Paıa Atınada rinde pev vahimletDıi .. ir. 18 bin a- ,._ . .ı......:. __. 1 oıı1ıı ~ 

ltalya ne yapmak isteyor 
Baıtarah 1 inci eayfada) 

projesini nu:an itibara almağı 11 reye brfı 159 rey ile kabul etmiftir. Bu 
projenin tatbik edilmefi için iki yüz otuz bet milyon lmçre fraD11 tahsisat 
istenilmektedir. 

lusolini • Şufnig mUIAkab 
Roma, 5 (Hususi) - Sinyor Musolini ile doktor Şutniı buıfin Floran ... 

"8 iki saat görüftüler. Görütmenin nihayet bulması üzerine netrolun~ teb
liide mülAkabn çok aamiınt olduiu anlablmakta, neler konUfUlduiundan 
bahsolunmamaktadır. 

KUçllk itiJAf devlet reisleri bugün toplanıyorlat ________________________ ...;; ____ ...,_________ 
Kuç\ik ltillf devlet reialeri busün Bük,rette toplanmaktadar~r'. Küçü~ .. it~ 

uua araaında fikir aynlıldarından sak sak babaolwaduiu için H açtımaan büyük bar 
ehemmiyeti haiz olacajı tahmin ediliyor. 

Habsburglann Avuaturya tahbna avdetleri meael .. i aon günlerde tekrar ortaya 
çaktığı ıçin Küçült itilafın böyle bır ihtimal karfıauıda ne yapacaiını düıünrnesi ve 
brarlqtırmaa da icap etmektedir. 

r ) H-L-- ,... ""nwa •-•·• F"-
Atina. 5 (Huıuıt - ........,..utanın mele greve iftirak etmek üzere yer yü- p s _ G ler d --L...--' 

k 
.. .. . J'X..:-. ana rev evam e ....... un:ııa. 

cenup orduıu aı erı mupvır •sual ya- züne çıkımtlardır. Basün Pan.te otuz pzeteden ancak d rt 

pen Vehip Pap buıün buraya gelmif- Diğer taraftan bir cam fabrikasımn tane çıkabilmiftir. 
tir. Vehip P8f8DID burada ikamet ede- amelesi de IJ'CV hareketine ~irak ey- Humanite ile Populaire Hnlar aruaa-
c:eği söylenmektedir. lemi,tir. Douai mıntakuında kain ~adar. 

iki ahbap çavuşlar 



Mezarlıklar .1 Çorluda çalınan 
Şehir içindekiler tamamenf Paralar elden ele 

SON POSTA 

- il 

Köy Birlikleri 
- ---

Bütün vilayetlerde birer 
Birlik kurulacak 

Köy beJediye ve hususi idareleri a-
dışarı çıkarılacaklar Geçiyor 

-----
8elediye fehir dahilinde, küçük ca- 4 bin lirasını da fstanbulda takada~ eden mü~terek işlerden bir 

milerin avlularındaki ve cadde üzerle- b• b k b• . d veya bır kaçının ıfası için vilAyetlerde 
rhtdo, mahalle içlııtrinde bulunan me- ır aş a . ırı . eve birlikler kurulması tekarrür etmiş ve 
zarlıkların kaldırılmasına çalışmakta - yapmak ıstemış işe başlanmıştır. 
dır • Ç I z· B k ::ı • • Bu suretle köylerden her birinin 

K .... k L'" d Abd il h .. or u ıraat an asınaan zımmetı- k d" b b uçu anga a u a camn ya- 24 b" r . k ı b ld en ı aşına aşaramıyacağı ifller bir-
nında bulunan mezarlıkla Ak8arayda- nCel 'b ıdn] bı~a kgedçırelre f hstanbu 

1 
a lik halinde müşterek tesi8at ve idare 

ki V ]d .. J x. 5.1. .k a ı e a ı ır a ın a se a ate aş a- · ı 1 b"l k . 
a e camıı mezar ı~ının ı ıvrı a· Kıı:- .1 k'fh ed di C I"b b' ı r . - -:.__ ı ece tır. 

h . . d k' l kl k ld l yan cunı tev ı an e r. a ı e ır ·-: . -... ·ık h d f' 
pı arıcın e ı mezar ı ara a ırı ması .. . d .. b . k k . ~ •. .: ıı ı e e l tasarruf olacak _ 
k 1 t ı t gun evın e; ote erı arı~tırır en evm t 

arar aş ırı mış ır. sapa bir yerinde 4 bin lira para bul~ 

Ormanları tahripten muştur. ~u paranın K&mil. taraf:nd~n ·ı urk kuşuna talebe kaydına 
/ kurtarmak İÇİD 8.akJan~I~ıg~~ı ~~rkeden Ca~be Kamı - nihayet Verildi 

_ lın şerıkı curmu olmak suçıyle zannal- T" kk 1 . . 
Bas Vekalet tarafından ormanların 1 k k k ur uşuna ta ebe kaydine nıhayet 

tahri~ten kurtarılması ve devlet da- lt~nata 1ı~ma ttank .0~ mukş~ pat raydı ı~1° - verilmiştir. Bu sene 167 talebe kayde
ıse es ım e me ıçm ea ı anı ı& a - d'I · · D" d · 'b 

irelerinde münhasıran kömür yakıl - d V hb" s··ı · · d b' ı mıştır. un en ıtı aren rnuayenele~ 
rın an e ı u eyman ısmın e ır a- · 'k 1 d'l 1 · 

maaı için bütün vilayetlere ve umumi d .. ti k d" · k l "ğ t rı 1 ma e 1 en ta ebelere uçus talımle-ama muracaa a en ısıne a ı o re - . b ' 
müfett~liklere bir tamim yapılmıstır. · . · . . rı yaptırılmıya aşlanmıştır. 

• mesını rıca etmıştır . E 1 .. k l · · · 
V hb' Sül k eh vve ce paraşut u esının mşası 

Kızılay haftası e 
1

. eym~n ~ nın ~a.rayı a- için Ruııyadan getirtilen malzeme Be-
caba polıse verelım mı} sualmı gayet t k l · d · 'f d d'lm · 

Kizı1ay haftası münasebetiyle yapı- makul bulmuş ve: razı.. u d~sın e~ ~1 a e e kı 
1 
d~s1

1 ~~-
lan tezahürata devam edilmektedir. - Parayı bana ver, ben götüreyim, 

5
arrur ke.kınl ce ~ a~aydea 

8
na e 1 mkışı. 

Du el .. :ı::.ı d u·· k" d be _] . . on tet ı er netıcesm eyazıt u -
D e Oıı;e en sonra SU 8l ~U • oemıştır. J • d · 'f d d'l · w• } 

si Doğancılar parkında eğlenceler Calibe 4 bin lirayı Vehbi Süleyma- lesın Aen kıstı a e e kı ed~lıyecegıl an aşı-
B w l 1 d . k mca n araya sev e ı en ma zeme _ 

yapmıttır. u eg ence er sırasın a na vermı~ ve o da parayı aldı tan son- . h . . .. 
1 

. k l l 
konferanslar da verilmis ve muhtelif ra ortadan kaybolmuetur . nın şe rımzıe getırı mesı arar aştın -
eğlenceler tertip edilmiştir . Bir müddet sonra Calibe polise mü- mınıt_ır_. ----------

Samatya şubesi de gece Narlıkapı racaat edip de Vehbi Süleymanın pa- MahkOm olan kaçakçılar 
Şafak tiyatrosunda bir müsamere ver~ rayı karakola ııötürmediğ-ini öğrenin~ Esrar kaçakçılığı yapmaktan suçlu 
miştir. ce hadiseyi anlatmış, bunun üzerine Musa dün ihtisas mahkemesinde birse-
Kumkapı ve Küçükpazar şubelerin- polis Vehbi Süleymanı bulup adliyeye ne hapse, 200 lira da para cezasına 

de de dün gece toplantılar yapılmış ve vermiştir. mahkum edilmistir. 
eğlenceler tertip edilmiştir. Hafta ya- Vehbi Süleyman Sultanahmet bi - * Ortaköyde: esrar satarken cür-
nn nihayet bulacaktır. rinci sulh ceza mahkemesine sevkedil- mü meşhut halinde yakalanan Arna

rniştir. Hakim Reşit tarafından sorgu- vut Ali de bir sene iki ay hapis ile iki 
su yapılan suçlu: yüz lira pata cezasına ve bir sene de Zehirli Gaz Konferansları 

.Zehirli gaz mütehasaıeı Necrneddin - Calibe bana dört para bile ver- Kfl~ıtamonuya ,ürgün edilmeğe mah _ 
tarafından mektep muallimlerine ve- memiştir. Bana iftira etmekten mak- kum olmu,tur. 
rilmekte olan kurs devem etmektedir. sadı da ortadan yok ettiği parayı be-

Kursta bütün ilk ve orta mektepler- nim aldığımı iddia ederek bu paraların Bir şimendifer kazası 
le lise muallimleri bulunmaktadır. kendisine kalmasını temin etmekten .Sirkeci istasyonunda Halidin idare -

Necmeddin; yakıcı, öksürtücü, ze- ibarettir, demiştir. sindeki lokomotif manevra yaparken 
hfrleyici gazların nevileri ve bunlara Suçlunun evinde bir kaç yüz lira hattan geçmekte olan işçi Mehmet oğ~ 
karşı alınacak tedbirleri anlatmakta- para bulunmu§ mahkeme kendisini lu Behçete çarpmış, Behçet vücudu
dır, \ tevkif etmittir. nun muhtelif yerlerinden ve başından 

Veznedar Kamil, Çorludan 24 bin yaralanmıştır. Yaralı derhal Bahklı 
Diin gelen göçmenler lirayı çalıp İetanbula geldiği zaman hastanesine kalı:lırı1mıştır. 

Romanyadım Hisar vapuriyle 1200, kızkardeşi Mtieyyet Sevim namına •. 
NAzım vapuriyle de 600 göçmen gel- Emniyet Sandığına altı bin lira yatır- Koprü allmda yakalanan h1rsızlar 
miştir. Bunlaıın Tuzlada sıhhi muaye- mı~sa da hu parayı tevkifinden bir Şirketi Hayriyenin Kuruçeşmedeki 
neleri yapılacak ve yerlerine sevkedile- atin evvel aldığı da tahkikat netice ~ kömür deposu ittihaz ettiği adadan 
ceklerdir. sinde anla,ılmı~tır. eandal yanaştırma suretiyle kömür 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ çakn Mehmet a~ı iki k~i bek~~r t~ 

Yugoslavyanın Müslüman Nazırı rafından ııörülmüş ve sandalla Kuru-
----------- çeşmeden köprüye kadar takip edile ~ 

'Şevki Behmen lstanbuldan geçerek Ankaraya gitti ~~.~~~~.?.!~~~~~~.;.~~:~~~.1!~~~~!~.:.. .... 
irtihal 

Şehrimiz muteber tüccarlanndan Bay 
plLBERZADE NAZİFİN refikaH Bayan 
SANİYE vefat etmİ§tir. Bugün cenazesi 
.Betiktaıta Valde çeşmesinde Spor cadde· 
~deki evinden saat ( 2 ) de kaldmlap 
:Osküdardui aile kabristanına defnedile-
cektir. 

r 
Nöbetçi 

, 
Eczaneler 
Bu ıeceki nöbetçi eczaneler tun1ardır: 
İstanbul cibe lindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Eş

ref Neşet). Bakır köyünde: (Merkez). 
Beyazıtta: (Asador Vahram). Eminö
nünde: (A. Minasyan). Fenerde: (Hü
sameddin). Karagümrükte: (Kemal). 

0 r Kii<.-ükpazarda: (Necati). Samatya Yu"oı:ılav naı.ırlarıncl;m Q...vki 1-"nin siyasal, sosyal, kültürel sahalar-
Bchmen rıafıkasiyle birlikte dün Bel- da yaptığı yeniliklerin takdirkarı bu- Kocamustafapaşa<ln: (Rıdvan). Şeh-
gnı.ttan şehrimize gelmi~tir. Bir rnüd- lunduğunu kaydetmiştir. remininde: (Nazım). Şelızadebaşında: 
det Peı ;- pala:tta istirahat eden nazır Küçük Antant ve Balkan An tan tın- (Asaf). 

~ehri ve müzeleri gezmiş, eli.in ak~am dan bahseden nazır: Beyoğlu cilıetindekileı: 
da Anki.Araya jİlmiı;;tir. «- Küçük Antant her türlü müş - Galatada: (K~pıiçi). Ha1k.öydo: (Ye-

Şevki 'Behmen Yugoslav kabinesin- ki.illere rağmen nasıl daiılmadı ve her ni Tiırlıciye). Kasımpaşad•: (Tınan). 
de sandalyesiz n'lzırdır. Dün öğledf'n işini muvaffakıyetle yürütebildi ise, Sanyerde: (Osman). Şi9iidt!: (Maı -

önce Dolmab;ıhçey~ gid~rt-k defteri Balkan Anstantı da ayni muvaffa. ka). Tak!limde: {ltin;1ıi, KinyoJi, Tar-
_L • t - ı. t ' l C kıyet yolundan yUrümektedir.» de - )aha"). 

mcmsus;:ı nn'Za e rr.e"' :•u •ıt ı y e . t.ı m-
1 

. . 
. . . . . . ım~tır. Oıküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

bur reısı.nul• ta7tmleıırıı at.:utlm~lır. D t d l t h t' h 

H.._ G. 

l ___ ı._ta_n_b_,u,,..l _a_._ıe_d_ı_r_•_•_' _ı_ıı_n,_ı_ • ._..''-.--J 
Sıra Tahrir 

No. su 
1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

ta.rihi 
10/6/936 
17/6/936 

21/6/936 
117/936 
8/7/936 

1517/936 
2217/936 
2917/936 
5181936 

12/8/936 
19/8/936 
26/8/936 
3191936 

10/9/936 
17/9/936 
24/9/936 
1/10/936 

Şamlar köyü T~taruk çiftliği derbent 
Ayayorgi Kotranya Y arıml>urgıaı, 1.ı..a•\ .,. L~ • 

çiftlikleri. 
İkitelli Sıçan1ı Han. 
Mahmut bey Pandaniçe Çiftliği 
Avas Met-ris Topçu abş mektebi, Kadrya~:upl~ \'e 
Karaahmetli çiftlikleri. 
Lltros F erhatpaşa çiftliği, Cicos çiftliği 

Vidos köyü ve çiftliği 
Çıfıtburgaz 
Ayapa köyü ve çiftliği 
Nifos Siyavuıpaşa Çiftliği 
Y enibosna Kuleli ve Papasköy Çiftlikler\ 
Büyük Halkalı K. Nalkalı Menekşe çiftlikleri. 
Safra Kapanarya çiftliği 
K. Çekmece soğuksu öksüz nakkaş çiftlikleri. 
Firuz, Turan Alibey köy ve tahtakale çiftlikleri 
Avcılar 
Florya ve Kalitarya 
Yeşilk Mecidiye çiftliği ve yeni çiftlik 

il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 15/10/936 Bakırköy, Osmaniye, Veliefendi, Çırpıcı, Ha .. 

zinedar ve incirli çiftlikleri. 
Yukarda adlan yazılı köy ve mahallibn bizalannda gösterilen 

tarihlerde arazi Komisyonlan vasıtasiyle arazileri yazılacağından 
sahiplerinin gösterilen tarihlerde arazileri başında bulunmaları ilin 
olunur. "3120,, 

1 Kadıköy Vaklflar Dlr;ktörlUjU lllnları J 

Hakiki Taşdelen Suyu 
Büyük damacanalarda çift, küçük damacanalarla galon şişelerin 

üzerinde tek kurşun mühür olanlardır. 
Bu mühürlerin bir tarafında (Evkaf) diğer tarafında ( Taşdelen) 

damgası vardır, 
Bu kurşun mühürler Taşdelen kaynağında damacana ve şişeler 

Evkaf amelesi tarafından dolduruldukta memurumuzca zımbalan· 
maktadır. 

Sayın halkın bu kurşun mühürlere dikkat etmeleri ve şişeleri 
boşnlbnca kurşunlan da imha eyelmeleri tavsiye olunur. "2983,,, 

Devlet Damiryolları ve Umanları ltletme Umum idaresi ilanları . 
1 

Geçen yıl olduiu gibi bu yıl da 7 / 6 / 936 Pazar gününden batlıyarak her) 
Pazar günü Haydarpaf& • Sapanca • Adapazarı • Haydarpafa aruında gezinti 
katarları itleyecektir. 

Bu katarların kalkış ve varıt ıaatları ~da gösterilmiştir. Gezinti k~.t3' 
ları için gidit dönöt biletlerinin köprü Haydarpa,a ve Banliyö iatasyonlar 
gitelerinden enelden alınma11 mümkündür. Fazla izahat için bu gi,elcr 
müracaat edilmesi. 

Vapur Tren 

Köprü H. paşa Sapanba Arifi ye Ada ve. 
kalkış kalkış kalklş kalkış 

(1) 6.25 6.50 10.29 10.45 11.03 
(2) 8.00 8.30' 11.40 11.55 12.15 

Tren Vapur 

Ada Arifiye Sapanca H. paşa Kökrn 
kallaş kalkış kalkış kalkış varış 

(1) 15.53 16.15 16.37 20.28 20.43 
(2) 17.00 17.23 17.47 21.13 21.48 . 
Not. (1) No. ile gösterilen katarlar yalnız 3 üncii mevki (2) No. ile göst~ 

rilen katarlar yalnız 1 inci ve 2 inci mevki vagonlarla tetkil edilir. «3092» 
--~~~~~~--~~~~~~~~~-=-=--==-~~-~~-----

~-------------------------------------------------~ 1 Emllk ve Eytam Bankası lllnları 1 

KİRALIK EMLAK 
Eıas No.sı Mevkii ve Nev'i Depozito 

254/ 1 Galatada Ömer Abit Hanının bitif İğİnde 
Manokyan Hanının Z emin katı. 195 Lira 

643 Büyükadada Nizamd a Sefer oğlu kö,klerin-
den müfrez köşk. 37,50 Lira 

Yukarıda mevkileri yazılı yerler bir veya üç sene müddetle kira .. 
lanmak üzere açık arthrmağa konulmuştur. 

Talihlerin 12 Haziran 1936 Cuma günii saat onda Şubemize 
müracaatları. (365] 

.. • • 011 . e" • na:ıırının StJ<il a ı u-
1 

S iiJilkadada : CMerkc:z). Heıb.lid•~ 
Muıı!lı.man Yu1ıtc•J.ıııv !1 :::ı nrı ırzele· .. L ... l Jı... A k d b' ı. K · k" M '-'-t·L d 

su•ı n1anryel eurr. n ara a ır ıulç 

1 

( Yueüf) . adı .-y uvu .. ınane eı Avuca: 16.000, 12.ll()(), 10.000 lira.ha ikumiyeieıi11 1~ cHere V\.hl b•Jl!!tl b.-yıım .. t-ııdı At.tür- wün •aklıkt8J'ı !:0110' rzmlte ve Buua-' (S.a6eı). K11dıklr. ~llJtlöçeom•de: • 

k A .... 1 • h 1 1 ) o le J ı ı \ • ·
1 

(00.000) trahk btr mOkafat 't'udrr ... 'f e -ve .t ... türk · liunye"·-e .. yn.n o , y;,, ~. 1_,oılelt.ftfimbld•. lk.i h..ftaJ (C>.nta11 Huliı.si . • Uaar u• ••"- ~ , A... f 
oufr 1 "' , ~:yk :·ı · '\ C j k ı : ;> T: ! ·~ e . i l.a.J!'Jı ~-~•tı!. :....!ınd•: (Mc-rhı). ~ 1 '-•••-l"l•llı1•-~-~ıM1".ll'Jbi7flll21S:~ll m ..:.ı~t a·......-ı 



SOR POST:A. 

MEMLEKET HABERLERİ 

iz mir Fuvarı 
Fuvarda büyük i111aat yapılıyor, kütat resmini 

Başbakan ismet lnönü yapacak 

1 Cenup sahilinin 
tab~i limanı: Fethiye 

Fethıye (Huıuıi) - Fethiye cenup! 
ashillerimizin tabii limanlarından biri-1 
sidir· Kıtın en ~iddetli ve nrtmalı gün
lerinde bile bu tabii limanda dalga ol
maz. 

Fethiye madenleri büyük kapitalli 
Alman firketleri tarafından ifletilmek
te ve madenler biiyük vapurlarla Av· 
rupaya eevkedilmektedlr. Bu maden .. 
ler aayeeinde F athiye ve civarında İf .. 

•İz kimse yok aibidir. 
F ethiyeden mühim mikdarda keres- 1 

te ve hayvan lhracab da yapılmakta .. 
dır. Kömür, •uaam ve Mım dan ihra
catı da mühim bir yelcan tutmaktadır. 

Son bir iki eene zarfında tehre elek· 
trik teeiaab, fennt mezbaha n hal ya
pıhmf, bir çok cecldeJer açılarak para 

FllYU'da ,........- ...-- .Sı•I' .... dÖfellmİf, temizlik İf)eri içia veuit cel.. 
lzmir, (Huıuıt) - 936 Fuvarı ha- yapılacaiı atbl lümer Bak ft t, Ban- bolunmuf, 11tma yapan pi kunıtul •I 

zırh~a ehemmiyetle devam eCIU .. baı da Fuvarda büyük hir inpat Y81>' m!1'. ve iki büyük park ricucle aetiriJ • ı 
mektedir. Bu hafta Fuvar pzinoau • b -1.ı .. ...1... mittir. • ba ra~ua&• ~~~~--~-------
nun mfllSma ~nmıfbr. Gazino iki Bu _, 1 • F bir de • • Al le tir•I _._ kathdır, üçüncü katı aenlf bir teras ~u zımr • u~ • ftnCl acıyı ,... ' 1 • 111111w' 
teşkil etmektedir. 26,000 liraya ihale- radyo ~yonu illve edilm-:1'tedir· Fa- Alaca .<~usut) _ R~ ua 
si yapılmıştır. var Df.fl'ly&b ve Fuvar pzmom mil• ~· ~etirtilea muhacirlerden 97 hanelik 

lzmir F uvarma dıt memleketlerden ziii, konferanılar netriyatl yapılacak- bır k~fıle kasabamıza gelmiıtir. Yaimu • 
1 • tır nın ficldetle devamı kendilerine matl6p 

yapı an muracaatlar geçen yıhn çok • I . .. . derecede yer ihzanna imkan bırakmamlf ""' 
fevkindedir. Çekoslovakyadan bazı aa- Bu yıl zmır F uvannın ..açım torenı 1 h . 1 L b . . .. . . l in•• .. ge en mu acır er r.ba anın en hu,ak ca• 
nayı muesseselerıle bazı fngiliz firma. 8afvekil ımet onu tarafından yapı- mü olan Eaki cam;- ı-:.;ım· ı __ ..ı,,_ 
1 d 

.. __ 
1
_ • b de .... yer~-· lflCl'UIT· 

arı a muracaatta bulunmuşlardır. Mı- laam ve Kamutaydan bir eyet a- Bütün lı:öylül• bu J"Urddatl.$• mieafir 
811' hükUnıeti de bu yıl lzmir panayırına çım t6reninde bulunmak üzere tehir etmek için bütün vaaıbdarile Alacaya kot
reSınen iştirak edecektir. SoVf.etler için namına lzmire davet edilecektir. latan- muılardır. Muhacirler timdilik kö,lere mil· 

büyük bir pavyon İnf& edilecektir. lı..u bul ,Ankara, Atina, Belpat, Sofya ve •v:; ~~~ ~!ilmehddirler. 
pavyon daimidir ve büyük bir bina ha .. Bükret belediyelerinden birer heyet de kından ag~rup'.~ nb'n ln flleelrini ;:!;•.1 ~,_ .. 
1
. f • ır an e~ ye n m~ 
.ı~de yükselmektedir. nhiaarlar idaresi lzmir Fuvarmın açım töreninde bu • rini ve müatahsil vaziyete geçmelerini te • 
ıçın 25,000 lira sarfile a{izel bir bina lunmak üzere davet edilecektir. · min için Çorum valisi Zıya ile belediye reisi 

B
. d b' v Mahmut Alacaya aelnıitler ve ba it üze. 
ıga a ır kadın, oocugunu Kızdcahamam. or•anlanndl rinde a1&kadar1ara direktif vermitlerdir. 

öldOrdD tetkikat Anayurda dönen bu yurddqlar çok 

B
. (H ") k .. .. K I memnuniyet göstennelctedirl K ıga ususı - Çoma lı koyun· ızı cahamam (Hususi) - Surıon _, ı t' ·ı ek 300 h ~'· azaya 

Clen M · ind L:- '-ad · ._ , "er eş m ec anelik goçmenlerden 
eJ'Yel1l ıam e ~ ~ın, PJ'l'l oı1114°lannda yapa .. , A.a Jl'.ı... ;kM:.. ...._ 97 ı 1 , r 'S c 5 -•~s ._ 

meşru sekiz günlük çocu~unu Biga ga- iyat ve tahribat hakkında Ziraat t'ekl- ierleri de yerle,tirileceii.. 
4

'" 
yına atarak boğmuştur. letine ihbar yapılmıf, bunun üzerine • 

Zabıta bu evlat katili anneyi yaka· Ankara orman mühendislerinden Su- Adapazan kaza PIJISISI 
lamış, kadın sorauya çekildiii zaman at ve Celalden mürekkep bir teftif he- i\dapazarı (Hwsuai) - Yeni yıl ko-
<&ucağımda öldü de •uya atıverdim» yeti bzaya aehnit ve ormanlann va- za mahsulü piyaaya .,elmeğe bafla • 
Clemif, sonra da piç olduiu i9in utan· ziyetini tetkik ettikten IOllra Anbra- m.,tır. Piyasaya an.edilen mallar dok· 
cımdan çaya atıp boğdum, demek ıu- r.a dönmütlerdir. san bet ile yüz yirmi kurut arasında 
retiyle suçun~ itir~ ~~tir, Geçenki ticldetli fırtmaıwı devirdiği ~uam~~· JÖ"?ekt~. Fiy~tlann, iyi ı 

Kadın tevkif edilmiftir. binlerce gam qaçlanndan bir lmmı .. Plec:eaı tebmm edilmekted1r. Bu se-

B" d -b. d ı·k I 1. bokla nın köyltiler tarafından bill ruhsat kal- ne, halkın elinde, iölliyetli koza var· 
·~a a ır 8 1 ant lllJ d1rılıp bçmldıiı da bu meyanda ta .. dır. 
Bip. (HU1Ust) - Ambaroba ka • hıakkuk tmi • 1 • Oz 

Memlekette toplanblar 
ve gruplar 

yünden Şayka Halil otlu Hüseyin,. e fÖI'· zmınle Ülll S1llf1 
bundan bir hafta önce ortlıclan bybo(.. Km' ıh=p-k ..... .......... lmıir, (Huaei) - ı, ve ziraat 
muttur. ..,...... bankaları sermayesile faaliyete geçen 

Köyünün en aüzel ve yaluııkh deD- febriıaiz arazi tahrir komiqona n .. üzüm ~uruma ~· ATUSturya 
kanim olan Hüseyin, evinde ;yalnıE o- • ı:~- . _..1:1- A]l.edd"m -1-:.. ve lnpterede önemli •tıflar yapmış-
'---L l8 ..- taJ'ID c:ıaucıa ~ 935 h • • d bn h - •• 
w Y&flyor ve çok çabfkan 0 ld .. x. .. d ....ı.._ı. L:-1 _....., Taluir dinin..., br. yı ıçm e sa a nan uzum-

Yurdun her köfe9inde ve her ..Uda hararet!i bir ça11pna ıöze çarpmaktad& 
Yer yer gruptar toplam.akta. memleket ttlerini elhirlili yaparak bapmıak ~ .&zle. 
ıip karıtrlar almaktadır. Mubabblerimizin f>u toplantıtaT, brnlu lııaklancla ~ 
taWl&tt detıc:ıe wiit t. ._ milılıit dıu 1 p igia ,.-. ı · leri derc.....W. ldifa

1 

anneti t.W elmaltadn. ' 
• · k" ... 06 enuu • um~wr-· -r-- '-- L~-=1 t im br Y · 1 ah ıçm ımseye minnet etmiyordu. cak iki ,.W. bitirileceii tahmin edil .. 1CC 5alDUeD 1a ı fi • enı YI m -

•. Hüeeyinin, bir kız kaçtrma ifinden mektedir. ~~ içinde anı.,_.~ .. ya_pılını~ır. 
koyde bir kaç düflD8J1ı olcluiu, evin • Ozum kurumunun 'Y1lf uzum ihracatiy-
den çıkarken kapııını bile bpamaya Bigada diklratstzflk JIZlll1el lede ~l olmua muhtemel 1ıörül ·ı 
ıneydan bulamadıiı nazarı dikkate a- llİ .-ı•lr aLln ınektedır. 
lınanca müthit bir kazaya kurban edil· r ,....... ..... ,--.• -----b--h 
diii aanılmaktadu. Bip, (Hueuel) - Balıklı ~e .zmı ova .. sını SU IS ~ 

köyünden Feyzi ojlu ıc-m yem al- lmut, (H..-.ı) -;-- Burada ~valar 
Adapazannda bir kaza dıiı tabancayı muayene için kana .. bir türlü ciüzcün pmemektedir. Bir. 

Adapazarı (Hususi) - Söğütlü larken elinde patlaaufve çaÜD kUl'fUD ııünde ha~m bir bç defa . dei~ 1 
köyünden Mehmet oğlu Şevki ile kar- yaDHMM bulunan Y.uuf minele bir ııörülmektedır .. ve çok "ddetli bir 
deti Bekir ormanda odun keserlerken çocup ~· . yağmurdan ~nra ıt 0~1 • ~ 
ağaç devrilm~ ve Belr.ir kaçamayarak 1-fMtaneye lraldml.a Ymuf bir basnu,tır. Ekin ~ V: biçilm19 ı 
ağacm altında kalarak çek feci bir müddet 8Dlır• aıma,, ıc-m ela ,aka .. çayırlar au albncla bİT bayii zarar a&'· 

p --ıı-:...:. .. t •• ' 
kilde ezilerek ölmiiftür. Januab m•hkemeye ·-~ • G1Uf ur. 

Pazar Olll H .. •• a. oııor Klı 

Busin koyduiumuz reejmlc kta ........... -.ı. Jair haWe .tabiat tetklld...I'. 
ympan Kawaan orta okul te'+ılm"'li. .rlaimliii a, çal.,_ .j;anin ura p~ 
C•111hun,et Halk Parlisi &yellrimıi. ... ,.lan c hı• proa.-..ı t.bit .._ faıilt 
ııri.,.et mn1mi -=lisi ._za1e"" millim ...... azarlaıı• 8111'dur 1POıcuJuuar. w 
&nürlerWD ~ L n n ...... ...._rlar ırıNlr ve 111eımnlannı, 1zmiN cide 
ve kız eM1illk 0ı 1 ..- W!lf ldf6ttifltirl le fzmbti ~teri ı&.\ıeıft'1'ebeclir. 

Urfa halk spor takımı 



• ...... 
Kudretli Topçumuz da abş 
tatbikatını büyük bir 
muvaff akiyetle başardı 

• Son Posta • nın miisabalcası : 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 
16 -Sezann ölümü 

Metris çiftliğinde dün yapılan tatbikata ziya ve seda 
ölçme birlikleri, tayyare defi' topçumuz, topçu 

ıözetleme tayyarelerimiz de iştirak ettiler 

Bir gOzetleme yerinde topcU' abşlannm kontrola ye plan ~rinde lpretlenmesi 

Dün Metriı çiftliğinde topçu atıf o- büyük kıamı yeni meydana çıkan düt
kulunun abf 18haaında büyük mikyu- man IÜvariıi üzerine tevcih edilerek 
ta bir muharebe atıf tatbikab yapılmlf- hedef üzerinde ı~ı kabartacak de
br. recede muvaffakıyetli ve iNbetli bir 

Pek mükemmel bir ıurette hazır • atq temerküzü vücuda aetirilmiftir. 
lanmıt olan bu abflar cidden çok mu- Tayyare defi topumuz da çok mu-
vaffakıyetli neticeler vermiftir. vaffakıyetli atıfları ile havalanmızı 

Bu atıflarda ııPk (ziya) ve ıe1 (aa· mükemmelen koruyacağını iıbat et • 
da) ile ölçme birlikleri de çok mühim mittir. 
olan vazifelerini büyük bir muvaffa- Bu atı9larda bir çok aeneYaller, ko
kıyetle baprarak diifman topçulan • mutanlar, muhtelif ıınıflara menıup 
nın yerlerini mükemmelen kestirip ıubaylar hazır bulunmuflardır. 
kendi taraf topçularına bilclTrmekte Zaferin istihsalinde süngüsü daima 
fevkalade bir kudret göıtermi,lerdir. en bafbca rolü ifa eden piyadeye bu 

Bundan maada topçularımızın atıt- zaferin yolunu •çmakla mükellef olan 
lan topçu gözetleme tayyarelerimiz ta- topçu bugünkü harplerin en büyük 
rahndan tara11ut ve idare edilmiftir. muvaffakıyet vaaıtalanndan biridir. 
Topçular ile gözetleme tayyareleri a- Esasen tayyarelerle tankların bugünkü 
rannda pek mükemmel surette itleyen büyük kudretleri ele, bafka batka fe • 
irtibat bu ıuretle çok muvaffakıyetli killerde, topçunun vazifesini ifa etme
neticeler vermif Ye (atım) lann hede- )erinden ileri gelmektedir. 
fin tam üzerine isabet ettikleri tesbit Cumhuriyet ordulanmıza • yurdu-
olunmuftur. muza kartı her hanai bir tecavüz halin-

DüfDlan topçusunun tahribini ve de • yeni yeni zaferler kazandırmakta 
bukı altında tutulutunu İstihdaf eden en büyük bir Amil tetkil edecek olan 
abflardan sonra di.ifman piyade mev • kudretli topçumuzu, çok büyük bir 
zilerine kalfl tahrip atqine ~ittir. muvaffakıyetle bafBJ'dığı bu at111 tatbi
Bu eanadaki atet kaydırmalan fevkali- katından dolayı candan kutlularız. 
ele i-.l>etli ve muvaffakıyetli olnıut -
tur. CeW Dinar 

Bundan sonra ant olarak çıkan bir 
hedefe ka1'fl topçu atq keufetinin 
tevcihi maksadını güden bir muhare
be vaziyeti verilmit ve, eski hedefle -
rini zayıf aksamla dövmekte devam 
etmek prtiyle, topçu kuvvetlerimizin 

Filistinda tedbirler 
Kudüa S (AA) - Maverayi Şeria hu

dudunda eil&h ka~çahiına mini olamak 
jçin hali hazırda icap eden bütün tedbir -
ler aluumttır. 

CÖNÜLiSLERI 
Müsrif 
Genç 
Kızlar 

cYap 28 i ıeçmit hir gencim. Ha • 
Jalta yalnız ihtiyar bir annem var. Ka
ancnn fena deiil. Hatti fimdiye kadar 
bir ba:rli para da toplamlf l>ulanmakta· 

JUD. 
Evlenmeie karar verelim ·we bir ıenç 

b buldum. Bu ıenç kızla evvel& ni • 
pn)andık. Fakat aradan bir ay ıeçme· 
4en bana bir çok maaraf1ar çdtarmaia 
bat)adL Hediyem gittijim aktamlar yü
z&me bakmıyor. Bilikia elim dolu ıö
ıündüiüm zaman beni kapıdan karpb
:ror ve ailetinin ıörmeai tehlikelerine 
raiınen boynuma aanlarak bana bin 
türlü nevazifler ıöateriyor. Onu delice· 
8İne eevmeie de baıladım. Fakat iki ay
da 200 liradan fazla bir maaraf yaptmı. 
Endite ediyorum. Bu ıenç kız benimle 
nlendikten aonra da ayni müarifliği 

hftmnapanis, fena ..... ifainiz. Fakat be-
di,eaiz ıittiiiaia ......... nipnlmızm 

IUrat etmeei de iJi Wr alimet delildir. 
Zaten nipnhhk, tecrill.e clnreai aa11 • 
.... Kadmm miilrifliii f-.cl1r oc:aiı )'I· 

bn, ekeli mahveclell, aile hayatnu ç&
rüten laic Wr teJ roidur. Yapacaiam 
..,, nipınhnm ..... fimcliden tuarrufa 
aht!ll'mak ve aile Mratmcla tutumun 18-w- .............. eleri kwneldir. 
Epr, .. ldlcill miiri -.. ile tepild 
meıaW. Wr .._. Diret tafl7o,... 
aösleriaiae Wı verir. lmkirmzhk karp
amcla ela daha fimdid- alüanm ke • 
eeneniz fena ...... -. 

* •Dört çocuk babaa bir adunım. Ka-
nm iki yıl evvel öldü. Çocuklanm timdi 
ihtiyar hizmetçinin eline kaldı. Daha zi
yade çocuklanmın rahatı .için evlenmek 
iatiyorum. fakat •Üvey anan endişeai 
beni düıündürüyor. Bana akıl verir mi-
ıiniz? Çemberlitaı K. T. 

Dostlanma vuduile İJİ, miitfilr INr 
dal bulabilinenis, evleniniz Ancak .. 
bclm leakk ..... a iri Wr malimat aalu1»i 
olmadan ar..- ...... etmeyiniz. 
8uen Wr bclm ..,,.W, clart nlit ..,,. .-- ................... . 

TEYZE 

Milittan .,,,,.ı 44 yıb martının on beti. Roma, mehterden 
örnek olan tarihi bir sün ya11yordu: Diktatir Juliyua Çezar
Jul Sezar Senatoda suikaata uiramıt öldürillmUJtür. 

Çezar o sün Senatoya ıeldijjnde etrafım taran .wkaetçılar 
hançerlerini çekerek aaldarmqlar, ilk önce kendiıini müdafaa 
etmek iatiyea Çeza.. düpnanlannın araaanda evlatlıia ıel\Ç 
Brutuau da ıörünce: 

cc - Sen Je mi oilaın1» 
Diye bağmnıt ve yüzünü harmanisi ıle örterek vUcudünü 

aaldaran hançerlere teılim etmiıti. 

Çezann ölüıü Senatodan alınmıf. •Diıi kurt ile Remuı ve 
Romulun heykelinin altına eetin1mi1o orada ölünün arkadap 
Mark Antuvan,Çezann kanlı harmaniıini alarak halka ıöıter
mit ve parlak bir nutuk eöyliyerek RomalJan katillerden inti
kam almak için ayaklandarmııtı. 

Reuam J. O. Court'in tabloıu bize bu anı yaptmaktadar.: 
Ortada bir sedye üstünde Çezaran ölı.iaü yabyor, tadık bir 

dostu ayaklarına sarılmış ağlamaktadır. Mark Antuvan, ölü
nün 11rtandan çektiği kanla harmaniyi on binlerce Romalının 

gözleri önüne uzatarak ve arkadaıınan çıplak vücudündeki 

derin lıançer yaralanm ıöıtererek atetli a8zıerle intikam -'1· 

yor. Solda ,,. en inde. hiri miiferli, biri baf açlk iki ıenç, ka
tillerden Ka.lym ile Brutua'dur. Ortada çömelmit olan yaıh 
adam, Romanın en hilJ6k hatibi Çiçeron'dur. Çezann doıtla
randan olan büyük hatip, Antuvanın nutku ile ıaleyan eden 
Romalılara katilleri ıöatermektedir. Yanında bulunan küçiik 
oilu kesıdi8ine korku ile aanlmııtar. Halkın nefreti karıımnda 
oradan uzaklaprlarkea bir Romalı vatandat tarafından tahkir 
edilen Kaaeiyua kıbcuu çekmiftir. feci bir sahne baılamak üze
re iken, her ikilini de arkadaıları tutmuılardar. Bir eli lulıçta 

olan Brutua öbür elile Kuaiyuıu çekip sürüklemektedir. 
Mark Antuvan ile Çezann yejeni Oktaviyuı tarafından ta· 

kip edilen hu iki arkadaı ile taraftarlan iki yıl ıonra aralann
da vukua selen bir muharebeyi kaybetmitler ve her ikiai de 
intihar etmitlerdi. Brutus. muharebeyi kaybettikleri sünün se
ceıi gözlerini ıökyüzüne dikmit: cıEy fazileti Sen bir kelime~en 
bafka bir feY deiil İmİtlİD I • diye baiırmıt ve ıonra aoyumnuı 
çıplak vücudile bir arkadaıının tuttuğu kıhcın üzerine ahlarak 
kendini öldürmüıtü. 

25 Sene sonra masum olduğu 
anlaşılan kürek mahkômu 

Amerika hükumeti kendisine 50,000 dolar tazminat verdi, 
buna rağmen " İnsanlardan nefret ediyorum 1 ,, diyor 

50 bin dolar, yani 750 bin frank ve da· 
ha doiruau 80 bin Türk liruı almak içiu 25 
eene mahpuı yatmaiı eöze alabilir mili • 
niz? 

Nihayet W endliq de Arnerikaya sicU • 
7or ,,e filhakika yqh papaz)ann iatiraha
te çe\ildikleri bir manaabrda. mutfakta. 
kazanlan temizlemek iılerile meşgul olu • 

Bu ıuale müıbet cevap verilebileceiinl yor. 
tahmin etmiyorum, fakat hakıız yere A- Memleketinde açlk havada çift ve çu• 
merikada, hidemah pkka itlerinde 25 ee- buiile uiratan bir imana. lisanlarını bale 
ne hizmet ettikten, demir çubuklann ar • bilmediii ihriyar bunaklar mes"ut edemi • 
kaıında, ıenelerce hayal kurduktan ıonra, 7or ••• Ahçıllk, bulatıkçıllk sibi teYlere üç 
elinize böyle bir para verirleree red de et· ay eoma tebammül edemez oluyor. Ve ka-
mezıiniz. mı Hanriyetin baaretile yandıiı 11ralarda 

f ranmz ıazetelerinde tafıilitını oku • ,ona bir ~ektup yazarak bu hayata taham· 
duiumuz vak"a, böyle bir vak"adar. mnl edemediiini anlatıyor ve itini terke-

Vak"anın kahramanı Wendlins aılan derek Sanfranaiakoya eideceğini bildiri • 
Alzaıla 1 ir ailenin evladı olarak sözlerini 7or. 
hayata açıyor. 1870 den sonra Franaaya Çocuk lmpnmflar: 
baila olan Alzaahlar, Alman i11aline da- . Wendlins Sanfranaiakoya gelir ıelmez. 
yanamıyarak franaaya hicret ettikleri za - ,ortalıkta l>ir çocuk kaçırma vak"aaımn de· 
man Wendlinı de ailesile beraber Fran • clikoduau duyulmaia batlamyor. On ya • 
saya muhaceret ediyor. JQHla Alme Keller imıinde bir yavru bir 

1900 eeneainde Wendlingin amcazade- MDe evvel ortadan kayboluyor. Babam 
}erinden Jaquemin maitetini Arnerikada ,Kellerden çocuiun iade edilmesi için müt-

temin etmek iatiyerek. o zamanlar a- hit hir para İltiyorlar. Adamcaiız vere • 
rarla bir diyar olan yeni dünyaya ıöç edi· ,meyinc:e. bedbaht çocuğun yanmıt kemik• 
yor, ve Ohio eyaletinin Louiaville telırin - lerini Weadlinıüı tablka çah1t1iı mana• • 
de yerletiyor, liderken de kız brdeti .bnla kazanlana yanında buluyorlar, iM. 
Henriette"i Wendlineler aileeine emanet e- Nendllng vak'a Wendlinsin manastırdan bir aralık 

diyor. rikaya ıitmeii Jeklif ediyor. Fakat Wend- mezunen a)'flldıjı tarihe iaaiMt ediyor, ma. 
Jaquemin Amerikanın yeni yollannda linı çift ve çubuiıle uiraımayı tercih e • ziaiz. ve ne idüiü beli~ bar ıöçmen ol

kamyon ıoförlüiü ile ite baılayor, epey diyor maceralar yaıında olduğu halde. bil- duiu içia poliein nazan dikkatinden kaç • 
para kazanıyor ve sünün birinde de bir o- mediii. ıörmediii yerlere, meçhul bir ili mıyor, fiiphe onun üzerinde toplan1yor, 
tomobil aahibi oluyor. bete ıürüklenmek iıtemiyor. Ve laza: ve çocuiu kaçmnaaa bile. kendisinin ma• 

Henriette dokuz ıenedenberi eörmedijj - Hele een bir ait, bana orada it bu- naatarda hem kapıcıllk ve hem de bula • 
aiabeyıini özlüyor, Amerikanın, sözünde lurean yazanın gelirim diyor. ,tıkçılak etm~ bu itlerde alikadar ola • 
büyüttüğü eervet ve refahı fakir muhay - Birbirlerini kucaklayıp ayrıldıktan tam bileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor. 
)'eleaini dolduruyor, fakat onu Franaaya bir ay ıonra kızdan Wendlinıe bir mektup Derhal Hanriyeti iaticvap ediyorlar. O 
bailayan bir bai var, Hanriette Wendling ıeliyor. Hanriyet bu mektupta, apbeyai • da Sanfıaneiakodaki kocamun adresini biJ. 
ile oipnhclar ve kendisi de Wendlinaden nin kendiaine bir ~anaıtarda it bulduijunu diriyor; ve aidip keodiıini orada tevkif e-
on, .. bii)'iilstür. 33 :r..-cl&cbr. •e laiılmlerine k•YUfUI b~as tla ••h· lli,rerlar. 

~ •Ql 111;. ~ ~ • ~-ır.-. HIY••· Ulıı,_• t 
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ARTIK y AZABILIRIM 1 

Abdülhamid nasıl kayboldu? 
Yaza: Brmel Tala ( ErcUmend Ekrem) 

-1-

Finldntligalılarla 
Son güreı 3-3 
Berabere bitti 

Bqtarafı 1 inci •yfeda) 
. Pil dakika ayakta denemeleri• seçti. 
O~rken Hüseyin altta. Fmllncliyah a.tte 
çahpnaia batladılar. Devre bitti. aon dört 
dakika için ayakta uirapnaia bafladılar. 

Nihayet •YI hesabile Hu.eyin salip 
seldi. 

bdnci lfiret 
61 kilo Yqar • l..aııne (Grekoromen). 
Minder hakemi: Leino, yan hakemler, 

Saip. Seyfi Cenap. 
()yun sert ve aüratli bqladL ilk devre 

karplıklı hücumlarla ayakta ıeçti. Bera • 
bere kaldılar. 

Fml&ndiyalı alta, Yatar üste düterek 
çalıpnaia baıladılar. Ayni tekilde Fin • 
l&ndiyalı üıte çıktı." Minderde iyi bir SÜ· 
retçi olmaktan ziyade bir kavgacı sibi ha· 
reket eden Y •tar lüzumıuz favuller, bir 
çok hatalar yaptL Fazla sertti. Neticede 
hekmen mailep olc:lu. 

~ .... 
66 kilo: Sadık • Ranta (Serbelt aGret)· 
Minder hakemi: Seyfi Cenap. ,an ı.. 

b&nler: Leino. l.mail Haklı 
bk devre 'berabere seçti. ........ e 

5-chk daha hakim süretıneie bafled1, Y• 
Ba IAt da onlardan,, saym hafiyelerden.... 1 ı.22 dakikada tutla ıalip pWi. 

1888 11•1.md~ dalk ı Abdülhami - aip mabveylectiii bil lııir ~ Jıatnab . ~ liinlf 
6a iatipcWa lamla lmJiıaı•...., Pl.nh k~· F~ ~ h• f91'• illi- 7~ kiJoda F•: K~ (Serbelt'). 
lolcl mertelu 'rıi hala .... amlfb. men yapdı. Ve bunları. • •nradan duy· Minder hak.mıı: Lemo, yan laakem]er: 

Evlerde afak. tehk tıopluıtalar, eaz l· duklannu ve bizzat sördUklerimi de il&- Sadullah. Seyfi. --•~ 
lenaleri. Bapzigincle ...... p afalan. az 've ederek • nef'l'etmek için zamaa ve far.. Hakim bir aüret yap~. F.~ ~ ; 

L ..L.oAro _L .. L-L- du. ~=-- dü'.. t k Uadmı. prken kolunu kapbrda, duftütU koprüden 
IO& ..,~ TU&-.ror ııi1Wlllet .. o L nd' . L-- • L S d k'lr el 16aü ~jmak igin bıakolıılaa izin almaia , CUmhuriyet rejiminin fqyaz aünefİ doi- &e ana ıuırtaramıyara& .16 • ı_a a tuf-
l&zum yokta. Yeni .,._.. curnalcıhian milkla bu zaman selmitti. F abt. bu sefer la maililp oldu. • • .. 
biihaa .................... bunun oca. de ben mtaharrirlik mesleiinden uzak bu• . Bııma ıurtıf 
lmı eönclUrmele kadar ili varclmnamat • lunuyordma. Bir kaç yıl da böyle seçti.. 79 kilo: Ahmet • Vebten (Gıekoru • 
ta. Nihayet. seçenlerde. habrhyabildiiim men). 

Ben ~tikçe iltiWlıı ta arttL Orta· val:'alşrdan birini Son Poeta iduehane.in• Minder ~emi: Seyfi Cenap. JU ha • 
LL _L 1 el • • 'm'i de arkadqlara biklye ettiiim mada: kemler: Leıno, Sadullah. 
il& ~I qta.. evar ac...... B' . . .. b k ,__ b .. 

BaL---- • d ±iliDcl (Ahvali l· - Yahut elediler. Bunlan HD yazan. arınca muaa a • oıan ser est surette 
IHUlllll fflll e, Jlhm .. -L 'b' • ..ıl 7 • 'b" L L--- b' J,ım) e dair, her zama11 -bestçe konutu· *' .-ı ım ., w anaye ıı ı ço& ~ ır za • 

lurdu. Bura~ selip pien)er, memlekette Ve ifte bu teklif Ye tet'rik üzerineı manda ~l~p ede~ Ahmet alafranaa SÜ· 
1.a1n- •-- .. , L-. kirletemedi~ - ETet. artık yuabiliriJD 1 rqte hayli upqmaaa mecbur kaldL 
~01a11mwevv•-..,..... P 8' L d k'L · · d k · kimaelerdi. Dedim ve bu habrah nqre karar ver • ~r -.aç ~ ~a .~n e aya tan !er.e ın~ 

Boiuiçiade. Ltinyecle oturuyorduk. Şe- elim. peh~vanlar .. ~ ~el oyunla mmarlerına 
bir.fen uzak olmamız bize biraz daha hür Bu yazılarımdaki tek bir hususiyeti ıs· tehlıkeye duşurduler. 
nef• aldm,ordu. O ........ ve.aiti ftakli· r*tla bya.teeıa1mt Hepei ela ..._. ilk .. d•bwe ~ .. .-..~ ~ .. 
-,e kıttL Saatte 6ç. dört mD yapan vapura Heplİ de obnuı hidüelere iatmat eder. Bel- ta. ~ Gatte ..._. .ı~ etti • 

'b 
·· No---...1· -L t L· K · M ki tarihlerde. mahallerde yanılabilirim. Zi- ler. Ayni tekilde Ahmet 6atte upapnap 

upn namaaıeye Ve .r-U -.ı Vlll e· -1-d 
ri)re. bakar aiW b~onluk. Pazar kayık· ra. elimde notlarım y:oktur. Şahıılann da. ba~ L. • .. • • 

lan Şi L--'L---!- • __ .... __ ki kimıeyi gücendirmemek için. bazan yal- Yarmı dakika ı;nucadele ile seçen mü • 
r-._,. .. .renm .r- çar ı va .. k . •_.ı Ahmet • heubile 

urlanna nka'bet ecH,.luclL Telefonun nız ilimlerinin ilk harflerini koyacaiun. •ha • netıceaınae YI 

!:tını hile ilitmemifdk. ID eeri muhabere yahut ki o iaimlerini büıbütün deiiftire • mailGp oldu. • 
ta-. telpaftan kam • cejim. Altma liret 

.... tlaril L. ..-::ı. vrlnapur ta Okuyucularımdan. beni bu huauıta ma· Aiar aiklet. Çohan Mehmet • Jarvinen 
ro e. PllDI' -11 e anane e• ) ..... aanc1.oım ......... 1'. Ak'pm Z11r SÖrme1efİni dilerim. , (Grekorumen ' L.L 1 " * Minder hakemi: Leino. ~n -..em erı 
sin kavupktan aonn. .... rin Boiazla mu· • -L-U..? Sadullah. Jımail Hakka. 
naalaa kelilinlL AıU.laD, daldan, de • AWüJhamicl nual b,,.__.,.. hL 'k M h hakim aUretti-
lil secelerln. stfndla Wle ppnek tehlikeli Kat- Buz sibi bir ayaz. ortahia kuıp ka· U& on dakı ~d~ ~ met • M-L 

Y-11--d 1315 16 filan. Neticede bu h&kimayeta devam ettiren -
idi. Ha;rdutlar mutlaka :relımuzu. bazan da vuruyor. Wa&" an • • • h b'le lip pldi. 
IİZİ keeerlerdi. Bütün Beyoilu halka. bu fiddedi 80 • met •11 ... 

1 
P 

itte bu -.1ercl• dola:ra. padifa)ma iuia raiıfteıı, karnaval münuebetile 80 • Halter mısabakalan 
"H av....,.• terleriadea lltiraz edenler: ,kaklara dökülmiif, (Caddei kebir) den Güret federuyonu tarafından idare e • 

•Ateti ..._,. felaw. Boiazan yu• ael sibi akıyor. . • dilen halter (aülle) miilabakalan da d6n 
bn tMaf1arma. U. Çamhcaya. Kur • Odeon tiyatrosunda, Konko~~· ela ~- ,1ece T aklim ıtadyomunda. y~pılclL • 
'bü.ultan. Kmltoprak n Erenköy taraf- lo var. Makaralar, kapılana oniinde har· Müsabakalara bet atlet iftirak etti. 

lanna sici•, yerlefirlerdl. ,birlerini kınyorlar. Halk bunlan seyret " Ahmet 90 kilo, Mehmet 97 kilo. Or • 
Biz ele. ~ede. npa iakelesinin bi .. ,mek, yahut ki bir fanabnı ~~lup balo ~e- han 90 kilo, Koço oilu 1 OS kilo, Cemal 

tlfiiinde hail mevcut 1aeyu yahyı yazla. rilen bu ~e~lere ~kulmak açan hep o cı " de ı OS kilo .. kaldırd~ ... r .. ·------
kath mekaa edinnıiftik. varda tekUüf etın.g. 

• • Sponekte. iki JtaJ1aa kaırdetin w f'ap.; nu, kayınbırader enitteJİ. kardet brdep 
BirbirindeD hal61r. temiz. ko .. t~lanmız pinin bakbl dükk&nlannda bir bç ak Fizan çöllerine, Taif zindanlanna. Sinop 

nrch. u ... Mehmet E.feHi. ,Orayı dev • L d ı:ı uu" V.ip -"tın~e bakı .. kaleaine söndertmeyi .ı>ze almaktadır. 
let 

_ _.__ 8 _ _,_ ._ cl-LiJ' __ 1_ ,tamcı 80n -.a en er ..., •. -• b • 
••-- DeU111 --.r• 1111 ıye evna& la N Bey de, padifa)un u prenaaplerin· 

ücl"'rü Ali U-- ;yor r .. m u ..--.rdar S.,, Faik Bey, Azmi K-~ 1 t L. Uikaemb•-da ber .. den, ortalıktaki bu tehalükten iatifade et· 
Bey Sultan M dm L-:--:• . d anve er en,,.. -·• L &- L -" 

: ura ma-,-....... enn en mutat kumarbazlarla bilirdoculardan bat- mektedir. Kendilİ az ço-. ~ prmüt. 

' 
1 HALKIN FiKRİ j 
SaQdan yürümek mümkün olacakmı? 

8 elediye ba1km 80kaklarcla aldan )'ilrilmeaini emreUi. Bu emrin bbim 
ıokaklarda ne dereceye bclar ka bili tatbik olduiu hakkında ba1km fikrini 

eorduk. Aldıiumz cevaplan ataiı7a ya zayoruz: 

(Temg Balılıal) dilı- JIJO ..,,..,1111 taı.i ıo- 1154 namaralı talıai 
lıônı ıalıi6i Bq Ilı- löri Bq o,,,..,.: ıolllri Bay llmıhinı E-
acın: - Tirkiye c:lalailinde leıaı 

- Ben bu itin tatbik biç Wr tehir ;roktm ki to • - Saidan sitmek el • 
•hasına ~ bkJaniıc1a halkua eaidan bet te iyi amma bizim cacl• 
zanMbılyorma. So~ • · elini temin eclebileJüP. delerimiz dar. Yaya kal 
la11J1191Jl ..-.- ~ dımnlan . . . .,. Halk 
Bu .. aklti........ BaJakpuan caddeei~de bil· çql il L 

· • · ecl---L _.. dil haBan 8aidan ft yaya iaidan yürümek mecbu 
"1eaml teman ~ )'er- • _..:_..ıı L-•-- lbe 
ler nual temin edilir. 8i • blc:la~an (1111) )'Ü • 11)'-e 1UUU1ca e t te 
zim ıokaklar Anupa ao- rümetine imkln var nuclar) kalchnmdan tatacak. He
kaklan aibi birbirine mil· Beyazat meyduuncla da le itlerin bOtaldıp aat • 
vazi deiildir. Arap aça lyle )'erler var, te Be,oilu caddetini bir 
aibidir. Avrupldal ıecit Belechyeclen Wr heyet saz 6D6ne ıetiriniz. Ni • 
yerleri ~parlar ve liaJ .. Anupa.,a aitmit. Anupa zamen. kanunen ne olur
kua -ıcı... sltmetini te- ,tebirlerinde bu ee;rr&.e • • oltllll benim bildiiim 
mİD ..ı.rler. Amma im • fer itlerini ae;nau,... Ala... fe1, arkU1ndan otomo • 
ele )'ıapamular. Buna u- :Ala Hani bizim WI plince ya1alar hanai 

c:ak bir tiri& munffak A.....-anu:;hlerincleki kırk taraf bot iae oraya b • 
olmak kabildir. O da an· çar 
cak balkı alalla!lfllak iGit metıelik caddelerimiz) En • . 
her kite batma Wr Pnil 701 bizde on metre, ~ ben ~ bu 

ID9:" enigel • al enm tatbik~ eoa-
mur konularQ... Tabii ~ .;." bfllr metre. ra Ca...._Ta7dan Tepe • 
bunun da mümkUn ola • )'o rdan hem tram • .,..._ cloiru llerli7or ta• 
bileceiini tahmin etmez- 'ft'I, hem otomobil. hem anar ediyorum da tfi'I· 
tiniz ya I.. Onun için k de halk seciJ'or. Bence .... lerim cldıten cldıten oluyor. 
kararm tatbikinde muvaf- •ell eobklan ı..u,letmeli. itin katUtU bllbon bJk. 
lak olunabileceiini ben eonıa halkı aldan ;rllrlt • tı. Halk el kornalanm da 
biç ummuyorum. melL _ dinlemiyOT" 

Yö arcı6acuı 11*'7 '•J~ _,..11*'7 ,,.,,_, a...,,,_ 11ıq .G...: 
Jllllİlı --'' - Elbette çok iyi ol • 

_ Elbet '7L Ea • - Halkm ealdan ait • du. 81.,lelikle bzalann ela 
• te • meei 'blzim eobklarda b· inine 1ı:cçilmit olur. Fa • 

een baz arabalar her D• bO cleii)dir. Ç&nkii l)'le eo- bt .,.Jnız aldan aitmek 
man aidan aidiJonaz. kaklar vardır ki. Onlar • ile it bitmez. Bir de dara• 
Yaya sidenler de bizim da ~ya kalcbnmı yoktur cık blcbnmlarda durup 
aibi yapanlar. Onlar ela bile. Olanlarda da pek dar- dükkan camekiıu seyre • 

•idan sitainler. Bunda dar. Ben bu mtundaki kil· denleri ve konutanlan d, 
bir aüçlük olabileceiine femle keneli heahana 70 • bu ~aylanndan yaz seçir· 

be 
. y 1- neretini miiait 'balar • meli. Fakat kaz•lann lnU· 

n manmayorum. al • halrl. lr: --:L- 1ı: • am o tarafından silmek ne ma.._ • S""lf""•e 11-
nız hallan alıpnan la • • . , teniyQDa tramvaylann ya-

ıeo. L. • mecbun)'etmcleyım. Siai • 
zım. •• ra&at. kuzum aır dan )'Ürümek tii7l• dunun. nana ~ çocuklara kar· 
hana bunu 1111• eoruyor .. L-- k .ı.L: .. 11 1idcletli davranmalı, 

....n ar amU91U fU yükle tramn k la 
ıunuz).. Yoku ıene bir -~alan delil. kendimin ., Y •• aza nmn ço • 

.. V-"•L: b' au bu yuzden oluyor ve 
ceza mı varr.. auanı az " 1 b'I --'-•ama. IO unu ı e tafm • vatmuuar da bu yüzden 
hep •idan sidiyoıuz. yorum. be••- · · la ~· cınyor r. 

• ;üzilnin tara•et "H .,..beliiinden kina· ka k~se yok. mürekkep yaJamatbr· Mithat Pqa ile ar-

~ -~~~"~ela~~~~~~~~-~~~~~~~====~========================~ 
n... . ,deki Kafe dö Komen'de, içerilelı: bir ma• bir zatm oiludur. Bu l>ahadan. k~ teY• tirmitler •ve aiızbirliiile bu herifin jaraal f fAianın. 11m1r '*ida.Ja atu Anaavucbm. 

Banlar, ekwi secel. 'babamın etrafm- anan bapna seçmit. pil pia d~ bir tani bir zeki. had8ia. heapeaz hücl • ve lanm hU1ralta etmeie b .. r vermitler • bmazc:1aa mahalle ...ı.n..da M--..ı.. be. 
ela .toplamrlanh. Valay.._. yerlerden de tek m•eri var. Arbmnda redinaot. bu· f.-t teva1'118 etmiftir. Bu meziyetler, onu dir . le. zihmnde __ ...__.. .,,_J. 
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8 Sayfa 

Yazan : Orhan Selim 1-----------: 
KAN KONUŞMAZ! 

·------ Son Postanın Edebi Tefrikası: 8 
Gavur Cemal hoca büyük ve şimdi- dim. Kahveye çıktım. Bizim mahalle 

ye kadar göstermediği bir sabırla Nu- kahvesini bilirsin hocam. Senlen git
ri ustayı dinlemi~ti. Fakat artık daya- miştik bir gece. 
namadı: Baktım karşıda Ali usta. Ali ustayı 

- Ala dedi. Bence çok iyi hareket tanırsın, benim dükkan komşusu, ha
etmişsin. Kötülük bunun neresinde o· J nİ bir çırağı vardr, Hasan, tanıdın de
labilir ~ iyilik kötülük nisbidir ama us- ğil mi?, gittim yanına. Bizim mahalle
tam, yüz sene önce de Gülizara böyle ye yeni taşınan Evkaf ketebesinden 
bir yardımda bulunsaydın iyi olurdu, Nuri beyle taV'la dynuyor1ar. Kahve 
yüz sene :SOnra da iyi olur. Hem... kalabalık. Yorgancı Selim, Hasan, Fey-

Usta, Gavur Cemalin sözünü kes - zj kalfa, muhtar, fmam, Medreseli ma-
ti: halleden doktoc Süleyman bey ... Se-

- Dur, lıocam, dedi. izin Yer de an- nin anlıyacağın bütün mahalleli, dost, 
latayım. düşman toplanmı~lar. Selam verdik, 

Gavur Cemal güldü adam aldık. Kahve geldi. lçtik. Dal-
- Bu da ne biçim söz usta~ izin gm, Ali ustayla Nuri beyin tavla par

alınıp anlatılan şeyleri anlatmamak tisini seyrediyorum. Nuri bey bybedi
daha doğrudur. yor. Sen tanımazsın onu. Sinirli, uka-

- Haydi öyle olsun, hocam. Zoria la, minasihebiz herifin birid.İı'. Birinci 
dinliyeceksin heni öyleyse. Akşam üs- partiyi kaybetti. Ali mt.a bastı bhka
tü .!"e döndüm. Anam Gülizarı bırak- hayı. ikinci partiye ı..ıadı1ar. Oyun 
mamış. Sabahtanberi bizim ev işlemiş, kızıştL Ali usta her zal'a bir beyit söy
durmuş. Ben kapıdan girerken son mi- lüyor. Feyzi kalfa kalktı yerinden, gel
safirler çıkıyordu. iki koca kan, hocam, di tavlacıların yanma. Derken, yorgan
memnun, korkunç, sırıtan iki koca ka- cı Selim, Hasan, doktor Süleyman bey 
rı. Hani, sanki başını soktuğu son dam hepsi Ali ustayla Nuri beyin başına 
da üstüne yıkılmış bir kadına «Allah toplandılar. Her kafadan bir ses çıkı -
ecir sabır versin 1 başın sağ olsun!ıı de- yor. Herkes Nuri beye akıl öğretiyor. 
meğe değil, «oh olsun kahbe!» derneğe Bakıyorum. Nuri kıpkırmızı. Elleri tit
gelmişler. riyor. Dört eldir dört kapıya gele atı.yor 

Kapının önünde ikisi de yüzüme bir boyuna. Yine gele. Feyzi kalfa daya-
tuhaf baktılar. Birisi, en çirkini: namadı: 

- Başın sağ olsun Nuri bey oğlum, _Aman be Nuri bey dedi, insanın 
dedi. bu kadar gelesi olursa tavla oynamaz. 

Bunu öyle bir söyledi ki ne cevap yorgancı Se1im durur mu? O da ka-
verecegv imi ~. ;ı; ırdım. Zübeyde hanım 

Y-ıT rıştı söze: 
öldüyse benim basım ne diye sağ ola - Be · ded" t la amak cak ' - yım, ı, av oyn ev-

} . . kaftan kalem cmrdatmağa benzemi-
- Sizin de hanım teyze, dedım. Gıt- l"ba'\ •

1 
yorga ı r 

tı er. 
Taşlıktan seslendim anneme: 
- Anne ben geldim. 
- Yukarı çık oğlum, dedi. 
Anam cumbalı odanın kapalı kapı

sı önünde karşılaclı beni: 

Nuri bey ters ten Selimin yiizüne 
baktı. Küfreder gibi mmldandı: 

- Çizmeden yukarı çıkma Selim. 
f:linin hamuruyla erkek işine kanma. 

(Anıbu nr) 
--·---·ıw ................... _ 

- Gülizarı bir iki gece bizde ala - --------------·""" 
koysak, dedi. Şimdi kadıncağız o yeni Bir Doktorun 
ölü çıkmış evde bir batına... GUnlu··k Camartesi 

- Tabii ana, dedim. İstediii Uıdar 
kalsın... Notlarından <L 

- Yalnız ..• oğlum... 1-E---.--/ı------
Anamın dilinin altında bir tcYler rgsıpe e 

var. Yılancık lııımması 
- Yalnızı da ne olacakmıf anne} Gelen basta. 

de.elim. Genç bir kadın; kirpiklerine boya sür• 
- Şey, dedi, dedikodu yaparlar da dükten bir kaç gün sonra sağ yanağın· 

hani .. Zaten namusuna söz getirmiş da bU kaşmh peyda obııu1eve aradan 

bir kerre .. Sen de gençain .• Heı-kC$ ae- on iki ... t pçmİf. 
ni benim gibi bilmez.. 1 - Kuvvetli bir titreme. 

Kapalı kapının dışında ana oğul fı- 2 - 40 dereceye çıkan bir ateş. 
aıltıyla konuıfuyorduk ama. bu 800 ai)z. 3 - Bulantı ve kusma ile beraber yata-
leri kapmm arkasındaki odadan Güli- ğa düşmüı. aynaya bakınca sağ yanağı -

nm kaşınan yerinde kırmızımtırak bir 
zar duyacak diye ödüm koptu. Ana - leke ve bu gittikçe parça parça büyü-

mm kulağına eğildim: miif. Ben muayene ettiğim zaman yü-

- Ne derlerse desinler, dedim, zü fiş, sağ göz kapağı tif ve göz kapalı 
kızcağızın işleri düzelene kadar ben gibi ağn ve atetteo, kalbde çarpıntı -

dükkanın üstündeki odada kalınm. Be- dan uykusunu kaybetmiş, 
nım çırak Memedi gönderirim sana, ye- iyotlu bir pomat ile kaşınan noktaları 

meğimi yollarsın. sildim. 
Anam ses çıkarmadı. Kapalı kapıdan (Anti9treptocoque) seromlar yaptım. 

içeri seslendim. Kalbini kuvvetlendirecei kafuru iğne-
- Başınız sağ olsun Gülizar hanım, leri ve (diyazol) verdim. 

dedim. Bir kaç gün içinde i,ler yoluna Hastayı yalnız bir odaya ayırdım. Bir 
müshil aldı. Yirmi dört saatte büyük 

girer sanırım. Siz şimdilik bizde istira-
tehlikenin önüne geçtik. 

hat edin .. )) Karilerim: Tavsiye ederim. Yüzünüzü 
Gavur Cemal hoca kalın bir kahkaha ve burnunuzu kaşımayınız. (İıtrepto-

attı: 

- Eh, dedi, bu «biraz İstirahat e -
din)) sözüne bayıldım. Çok komik söz 
bu usta. Kız kapının arkasından ne 
cevap verdi~ 

Nuri usta sinirlendi: 
- Hiç , « Biraz İstirahat edin 1 » 

sözünü o da çok kom4f bulmuş ola -
cak ki hjç bir cevap vermedi. 

Nuri ustanın sesindeki acıhktan si
nirlendiğini anhyan cemal: 

- Ne o} Kızdın mı usta} dedi. Pa
fa kızı gibi sinirlisin bugün. Piş biraz 
oğlum piş. Piştin mi, Alil Anlat ~iıp
di. 

Usta utandı. Sesini elinden geldiği 
kadar tabitıe.tirerek anlatmağa başla
dı: 

«- Atağıda, mutfakta Yemeli J6-

kok) mikroplan çok defa bir (Erizi
pel) ortaya çıkarabilir. Böyle bastala· 
rı da ziyarete gitmeyiniz. Hastalık sa • 
ridir, size de geçebilir .. 

----·-------------· ( •) Bu notlan kesip ..klayum, ya. 
bat Wr albime yaplfhnp lı:ollelcaiyon 

)apma. Sıkmh zamannmda bu notlar 
bir doktor S'l°bİ imcladmıza yetitebilir. 
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Tldald '1'8 cDdlnlzl 
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Terkipleri meçhul kıem, puara ve 
tuvalet eşy&lannın mnbeU\ğelı ve halkı 
8.ldııten reklamlarına aldanmayınız. Bu 
gibi tuvalet eşyası tedrici surette cil· 
din izi bozar, buruşturur ve bir kaç sene 
sonra sizi tanınmıyacak surette çirkin
leştirir. En değerli, TUrk, Alınan ve 
Fransız kimya ve cildiye mOtehassıs
larının son keşif ve formOllerine göre 
yapılan ve VENÜS markasını taşıyan 
krem, pudra, ruj. allak, rimel, sürme, 
tırnak cilası ve briyantin, emniyet ve 
itimada şayan en yüksek ve temiz 
tuvalet eşyasıdır. 
Beyoğlunda: Tanınmış Karlınen N. 

Tarika, Şark Merkez ıtriyat ve Tuhafiye 
mağazalarında satılır. 

Deposu: Evliya Zade Nurettin Eren, 
lstanbul, Bahçekapı. 

Huina 6 

Krem Balsamin 
Tablabn babşettilf. &ilZelllll kıy

metlendirir. Esmer, kumral, sanşın 
her tene tevafuk eden yegane 
kremdir. LAtif kokusile sevimli bir 
bava y&rabr. Cllddekt leke, slvlloe, 
çll ve bunışulluklan ktmllen gide
rir. Gençltk taravetini beis yumu· 
şak 'Ye caaib bir ten yaratır. 

W11 8AL8AMIN YACU 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN YAC&IZ 
OOndüz için beyaz renkli 

KR2M BAL&AMIN ACI BADEll 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
Gündüz için beyaz renkli 

Bütlln tanınmış ıtriyat ve tuhafiye 
iıliiıiiıılliil•••lııililiılllıllilillillil mağazalannda vardır. 

ECZANESi Be~otlu • latanbul ~--

• 

<•-
BETON MAMULATI 

J 
Ki~EfiiliTL'A • 
TEZYiNAT PARMAkLIKLARt • 
LÇVMALAQ va DtA;KU~R • 

Mühim bir tavsiye 
Kut tii)'ünün kiloau 71 kuraııur. 
Kut tüyü yubk 100 kuruftur. 

Hayatta çok yaşamak ve rahat uyu
mak isterseniz bütün Avrupa mUletleri 
nln kullandığı kuşttıyünden yapılmış 
yatak, yorgan, yastıkları kullanınız. 
KuştUyQ yataklarda yatanlar hayat
larında katiyyen hiçbir hastalık gör
mezler. KuştUyO yastıklar kışın sıcak 
yazın serindir. Fiyatlar nmtdinizin 
fevkinde çok ucuzdur. Fabrikası ve 
satış deposu: Çakmakçılarda San
dalyeciler sokağında Ömer Bali oğlu 
Kuş tüyü Fabrikasıdır. Tel: 23027. 

Satış yerleri: Ankarada Snm~r Bank 
Yerli Mallar Pazarı. lzmirde: Hisarö
nünde yorgancı Muharrem usta Mah
tumlan. 

Beşiktaş icra Dttiresinden : 
Bir borçtan dolayı tahtı hazce alınıp 

paraya çevrilmesine karar verilen açılır 
kap&nır yemek masası kırmızı kadife 
örtU beyzi l!ke ayna kırmızı atlas oda 
takımı san pirinç yerli karyloa ma 
somya kırmızı zemin üzerine ortası 
mui göbekli taban halısı Uşak kırmızı 
zemin üzerine Acem halısı pencere per
desi keten ve istor konsul eski port
mento şezlonk tızeri kadife barometro 
ortası siyah dıvar halısı belediye rusu
mu ve ihale pulları müşterisine nıt olmak 
Uzere 5-6-H36 tarihine mtlsadii Pazartesi 
gnnn saat 10 dan 12 ye pangaltıda 
tayyareci Fehmi sokağında Şen Yuva 
apartmanı 3 No. hı dairesinde satıla
cağından talip olanların mahallinde 
b&ıır bulun&ca.k memuruna mnracaat-
len llln olunur. [648) 

ıModem Alman san'atı ve 
Alman Tezyin San'atları 

SERGiSI 
İstanbul 'da Fındıklı' da 

GUzel San'atlar Yüksek Okulunda 
30 Mayıs'dan - 8 Hazlran·a kadar 

1 

~-•açık bulunac•kbr. ••il' 

5POUOJınUı 
sahaya 
çf kmaz.ttlft 

·--·-····-·························-····------
Son Po•tll Matb•••ı 

Ncıtrıyat Mildilril: Selim Raaıp -s.bi.pleriı A. Ekrem. s. RaaaPo H. Lüllt 



6 Haziran 

Londra zabıtaına le.arşı 6 muharrir: 4 

SKALYONUN ÖLÜMÜ 
Son Pos tam• tell'Uluı : 39 

Yazan: Rauell 'llıoradike 

/ngilterenin en tanınmlf altı M• 

6ıta romcmc,.. Mar.cry Allin6fon, 
Anthony Bcrkley, Freeman Villa 
Grolta, Father RonalJ Knox, Do· 
rothy Sayera, RuaaeU Thorndikc 
lıahramanlan meçhul altı .zabıta 

r~man: ya%1yor ue lıatillerin lıctf i· 
111 ln,.lterenin nı maral zabıta mii· 
lettifi •Georwe Corni•h» • 6rraln· 
·~l•r. Ba11l•rtlo11 •çii11ii11 e••rleri
nı okufluna.2. Polia mülettifi de lilı-

rlai ••l•tl•. Şinull ılördi11ei •• 
lıerrlr Ra .. •ll Tlaor11tlilı•11l11 • ..,ı 
6e,lamıflır. 

• ~~ •••r. 6itincc •ene polia mület-
1~':' katıli nuıl tayin ettiiini lıcn• 
dı a11zından Jinleycceluind. 

tedi. Çünkü bunlann ölümle alakaları 
olup olmadığı otopsiden sonra anlaşı
lacaktı. 

Fakat ben de, karım da bütün mu -
hitte seviliyorduk. Hiç bir kimse de 
bizden zerre kadar şüphe etmedi. 

Neyse, bu adamı yok etmek yüzün
den zerre kadar ıztırap hissetmedim. 

Nitekim netice de lehimde çıktı. Ve 
bu suretle bu adamın şerrinden kurtu

larak rahat yaşadım. 

Polis mUfettifi Corç Korniş 
iş başmda 

Muharrir Mister Russel Thomdike, 
zabıta romanı yazanların en ileri ge
lenlerinden biridir. Bununla beraber o-
nun bu eserinde gösterdiği tevazua ve 

• ~ımı teskin ettikten sonra Bfağı eserindeki kahramanın fazla nikbinli
~dim ve aofrayı temizledim. Skalyon ğine hayret etmemek mümkün değil
agzı açık yatıyordu. Bir kaşığı alıp ağ- dir. 
zına soktum. Ve sağlam bir mantan (Arbaa 'dl') 
d" ı . . - - · ·-· ·--.. - -ıf erını.n ~r~ın~ yerleftirdim. Daha 25 sene sonra masum oldugvu 
sonra vıakıyı getirerek ağzına döktüm 
ve ~ütü~ izmaritleri içine attığım ka ~ anlaşdan kürek mahkOmu 
11eyı getirerek aigara1ann suyunu ağ- Baftarah 6 mcı sayfada 

z~a . akıttım. Skalyon titriyerek göz • , Wendlinı 
lerını açtı ve bana dikti. . - Ben hiç bir teY yapmadım ve hiç 

Zafer dakikası hülul etmi~ti: bir §eyden haberim yok. Ben kemik filin 
Ba b k deci ıörmedim, diyor, bütün inürlanna rai· 

- na a • im. Birazdan za-b t "d v men zavallı adam mahkemeye ıötürülü • 
ı aya gı ecegim ve lefİni ona teslim _.ı_ .. • K yor. Kendisine anlamadığı lisandan bazı 

euc: •• cegı.m. ımıldamag'" a ug'" ra~ma. Çu··n-ı_ T •eyler söylüyorlar, o boyuna inkar ediyor, 
•U sen y · ·ı d" A " 
ed 

1 ere çıvı e ım. rtık hayata kendisini bir Fransız hukuk talebeai mü • 
v a et 1 d f k • · d b" b B l .. . 

1
, a aa etme ıstıyor, o a ır ıey ecere • 

un arı aoyJedıkten sonra dıfart çık- miyor, nihayet zavallı Wendlinı müebbet 
hm. Bu adamdan intikam aldığım hal- hapse ve hidematı pkkaye mahkGm edili-

de hiddetim, nefretim dinmemifti. ;yor. 
Odayı kilitleyip yukan çıktım ve O bu kararı 10jukkanlılıkla karııll)'or, 

karıma herifin uyuduğunu söyledim. yüzünden en ufak bir itmizaz, basit bir 
Kın bir zaman sonra aşağı inerek memnuniyetaizlik bile ıörülınüyor ve te· 

Skalyona baktım ve boğuk bağuk ne- .vekkülle. uzun çizıi~ mahkWrı elbi1eaini 
fesler aldıoın ·· d". De h ) "k . .aırtına ııyerek. Amerıkadaki Frankfurt ha· 

e ı gor um. r a m otm . h . . . · · · ] k v bo I ,Pl8 anesıne ıırıyor. 
flfeSIDJ a ara agzına şa ttım. Skal- 856 l mahkUm 
yon bunları yuttu ve derhal can verdi. numar~. ı . . = .. 

Beni tehd"t t . . k.. k ) , Orada kendısı gıbı 1300 kı§ı goruyor, 
ı e mesıne ım an a ma- L d" · "b~ ı: • in L f'- • t A.. . 

1
.&en llJ gı ı nepsm &a aıan ..lir numara 

~lf 1• gzındakı mantarı çıkarıp ce • .ile tıraılı ve hepsinin ıırtmda llcivert, be
bıme koydum, sonra sobaya attım. yaz çizgili pijama gibi mahkum ıömleği 

Ortada .cinayetin bir tek izi yoktu. 
1

:~ar. Gündüzleri saatlerce çalıııyor, ıecele· 
Buna kanaat getirdikten sonra oda • .ri demir parmaklıklı höcresine kapatılı • 
ilan çıktım, kapıyı kilitledim ve karı • yor ve böylece on Hne ıeçiyor. Kann A
mın yanına gittim. Karım hail uyu • ,merikan kanunları mucibince kendiıinden 
mamıttı. l •boı düfiiyor, buna raimen eski kocaıını 

Konu,tuk. Karıma dedim ki: ıeneden ıeneye bir kaç kere ziyaret edi -
- Yapılacak bir ••y Sk 1 yor, zamanla bu ~aretler aeyreklege aey· 

~ varsa a yonu . .. 1 ıı:abıtaya teslim etm kt "b . Z ,reldege, Wendlıng gozden ve ka bden u • 
e en ı arettır. a- k . .. ·T· ·er 

bıta da onu derhal bir timarhaneye yer- .za nısya~a gom~ up 11 IYkord. 1 , f · y k b Wendlıng hapıshane ar a aı arına ba· 
eş mr. o sa u çeışit hadiselerle sık zan göz yaşlarını silerek: 
ıık karşılaşırız Ben zab t "d k · · ı aya gı er en - Bakınız diyor, hayatım mahvoldu, 
J:,ana refakat eder misin) :haksız yere ölünciye kadar buralara kapa• 

- Elbet. Burada nasıl yalnız kalı _ tıldım. Eskiden arasıra karım ıelir, mü • 
rım. teesair olma Wendlinı Allah bizimle be • 

Karı koca birlikte evden çıktık. Ka _ :raberdir derdi. Halbuki timdi o da beni 
rım, yeğenim olduğunu iddia eden 

8 
_ unuttu ••• Hakkı da var. Ömrünün aonuna 

damdan kurtulacağı için fevkalade kadar elini eline deidiremiyeceği bir a -
memnundu. dam için nefsini feda edemez ya ••• 
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lanırken hatalara 1 Macar lıikag••1 ı H ] düşmeye)ı·m L Konuıuyo•duk. Bizimle b .. aber ;,. ba,.. T"b' d" l~I~ . a ıe onup «neresini beğenmediniz).I 

n __ lin 
1
. . lamıı ve iz bırakmadan unutulmuı gitmi~ dıye sordum. Gene bı"r ... y ıo""ylemedı". y-'· 

.Deı- o ımpıyadına hazırlık veıilesile ır- _. 
tchrimizde toplanan Ankara. lzmir ve Vi· yazıCJ arkadaşlarımw anıyoruz. Ne ol - nız İngilizce metni uzattı. tercüme ile metni 
yana takımları bugün ilk maçlarını Tak • muşlardı) Yaşıyorlar mı) alıp eve geldim. ikisini de ayrı ayn olu.ı ... 
sim stadyomunda yapacaklardır. Ortaya Gallüıün adı atıhnca Esti: dunı ve kitapçıya hak verdim. 

Birinci müsabaka İatanbul • Ankara, - Size ondan bahsedeyim, dedi.. Za- Sebebini boş yere aramayın. . Bulama~ 
·L· · ·· b ,_ d lzm vallı Gallüs ... Yedi sekiz yıl önce rastla • sınız. Dinleyin: 
ııuncı muaa a.ıı;a a Viyana • ir takım· ları arasında olacakbr. dım ona. Meraklı bir macerası var .. Hepi· fng~lizce metnin başlangıcı: c Şatonuır 

Türk futbolunu on birinci olimpiyat o· niz az çok onu tanırsınız. Ateşli, bilgili, ya- otuz alh penceresi aydınlanmıştı. Birine\ 
yunlarında Berlinde temsil edecek olan üç ratıcı bir çocuktur. Beı altı dil bilir .. Hele k~tın büyük salonunda dört billur a\'iu 
büyük ıehrin oyunculan Viyana maçları İngilizceyi ana dili gibi konutur. Böyle ol- ~;: kama§tırıcı bir 1ıık saçıyor ~ ıeklin(C 
dolayısile; bize hakiki kıymetlerini ıös • malda beraber Gallüsün kötü.. Çok kötü 
termeie çalı,acaklardar. bir huyu vardL. EJine geçeni a91rmak .. Bir Tercüme ise şöyle: aŞatonun on iki peııo 

Bu maçlardan M>nra Ankara ve lzmir altın aaat, bir terlik. bir .oba borusu .. Ona ceresi aydınlanmııtı. Birinci katın büyül 
takımlarının bu aahadaki kuvvetlerini ölç- ıöre lıepai birdir. Çaldıkları çok zaman 0 • salonunda iki billur avize, ıki kamattırJıı 
ınek mümkün olabilecektir. na bir fayda vermez bani.. bir ışık saçıyor.» 

Bugün daha ziyade İstanbul muhteliti Bütün arkada§lar onu bu huydan vaz .. ~etnin üçüncü sahifesinde aalayh bl 
üzerinde durmak zaruretindeyiz. ıeçirmeie uğraştık.. Nafile.. guluşle, Kont, §İşkin cüzdanını cebind .. 

Hangi hesap ve ölçü ile OD altı fut • Bir ıün Viyana . Budapeftc ekspresine çıkardı; ve iatenen ı 5 00 aterlingi maun 
bolcuyu bir araya topladıklarına. belki bzi. binmifti, kartısında Moravyalı bir tüccar fırlattı» şeklinde bir cümle vardı. 
zim kadar, bilmiyen futbol heyeti bu ift• ,,.rdı. Gallüsün gözleri tüccarın ıitkin cüz· . Te.~c.~me ise böyle yapılmıştı: < AlayG 
düştüğü hatayı umanz ki çok çabuk anla· danına ilitti. bır guluşle, Kont, şişkin cüzdanını cebin· 
mış olacakbr. Artık yerinde duramıyor, kıvranıyor • den çıkardı; ve istenen 150 ıterlingi ma , 

SaliDı bir dütünce altında iyi bir b • du. Nihayet dayanamada. unıth elini cÜ7.· saya hrlattı. » 
naatle ha De.ket etmek zaruretinde olan dana. Fakat açık göz tiiccar oaa yakaladı. Gene inailizce metnin bir cümleaindtJ 
futbol h t" · 1lk iataavonda ı"aııdarma- •erilda.· ve «~ontcs salonun bir kö-ım" de otunnua.. 

eye ı. tertıp ettiği takımın düte • " ı- - ,,.. -.. 
ceii mütk.ül vaziyet karpauıda herkeaıea hazret Budapqteye .U.ri kelepçeli tqrif Aaı.r tuvaleti davetlilerin ıözlerini üze .... 
L-•- üt"" • la etti. çekıyor. Üstünde bütün L-·metlı" mu··c-ıaua m eeaatı O CUbr, za•a•..da)'IL . a.JT .. ,. ., 

Son haftalarda yapıl __ 
1
_ d Bir kere daha onu bu fena yoldan kur- herlari pvıldayor» dtıııil\fordu. • 

an m.,,_ı a oyun _L • • hk T ·· L. 
kabiliyetlerinin üatüne çıkımı, her b..-ta tarma& ıçm ma emeye çıktım. Reiae hu- ercume &ınca fU tekle 10kulmu~ 
hazır olan futbolculann kenara bD"akılma· ta old~§unu anlattım. Heyeti hilWne din· ccKontes, salonun bir kö§CSinde oturmuı.• 
il bizde futbol heaabına yapalaD hataların lemedı ve (Gallüsü) n. bir hınız ıibi iki ıe- .. ~nladı~~z ya.. Bizim C.llüa kont .... 
en büyüğüdür demekte L:- _ _ıdü et • ne hapee mahlı:tlm ettı. butun mucevherlerini yok etmif.. . ~._ &UOıf tereıu t r -11- L • • • LA k t 15 00 ] ' Y.JI memek lazımdır Me 1 k L-•·· '-'il u. umncı ıı:anunun ıisli bir .rnnü on un ster İngini 150 ye indirmliı. 

· m e ette 1M1o.uı l&JI • •- 24 ,. lır derecede futbol oy L-d l . tahliye edildi. O aün dofnı bana uX...adı pencereyi, iki billtlr avizeyi iç etmL namıı ar... aı arın il . . . •' · T "' ba"ında böyle bir hataya düıtüklerini ıö • Aç Ye ıefil bır haldeydi Ayaklanma .ka • ercümeyi bitirdim. Her satırda biq 
rünce 1928 olimpiyadının bütün yanhı panıyor, .kurtarmamı rica ecliyorda. ne m~te~cim, .kitap kahramanlarının ıaM{ 
ve çarpık hareketleri.ııi affetmekten bapa yapmalıydım. Yaıı yazmaktan baflı;a bir mulkıyetlerıne tecavüz etmiı. Acem hah • 
çare yoktur. ıanaU yoktu. Onu bir tibie tavsiye ettim. lan, kasalar, aümüı takımlar V b" G •• e ır ~. 

p Tibi inailizce bir pol.ia romanı verdi. servetler esrarengiz bir halde ortadan kal• 

T b
. d"l kropam Tercüme edecekti. dınlmış. 

es ıt e ı en arplagma proıramı f6y . ledir: - Kıtabın .adı hatırladajıma ıöre tuydu: . Tercümeyi ve metni 16 aaatte devret 

6 haziran cumartesi (bugün) IUt 15,30 cıK~n;l.~~ncedal~ın Uesrarı».I tım ' :e şu neticeye ıeldim. Gallüs kitabuı 
da: a us ı§e ort e e sandı. Tercümeyi metnınden, 1,579,251 ıterling, 177 alt 

1.ıanbul Anka b elid . 6< halta ;ç;ndo ,.,ı;m otti. yı;zük, 14 7 ;nci kolye, 181 alon oaat, 30"1 
Saat 17,; S te' •a mu t .,. Andan bb kaç gün ıoçmioı;, yanha • ,kupe .. Ve daha bi• çok malikı.n.ıe., or ~ 
İzmir - First Vienna I nede oturuyordum. Bir telefon .. Tabiin ae· manlar, şatolar. . Çeşitli eıya aşırmış. Ak~ 
7 Haziran Pazar: • ıi. Kızım kızgın bağırıyor, tercümenin hiç almıyacak şeyleri de agırmaktan geri du~ 
Saat 15,30 da: bir ite yaramadığını, berbat bir fC'Y oldu- mamış. ı 
İzmir • Ankara muhtelitleıj. iu~ ıöy~~Y.0~·. mütercime de bet para ve· Mütercim beni şaşkına döndürdü. 
Saat 17,15 te: remıyec.egıru ılave ediyordu. ..Bu kötü hırsını nerelere kadar götür • 
letanbal • rant Vienna. ş..udun bJdmı, bir ._,, de .. ı •• ..ıu.. m..,.. Artık bu hale selen bir adam• kur 
9 Haziran Salı: Bir araba.ya. at~~Y•~: .oluiu kitapçıda al - tarnuuun hotlaiuna aalaclan. Ve ona 
Sut 1 S,30 da: ~ım. Tibı hır M>z ıoylemeden tercümeyi e- zattıiım yardan elini seri çektim. o.: 
İstanbul • lzmir muhtelitleri. lı~e ~utuıtur~u. Tercüme pek aüzel .. Mil- }tendi talihine b1rakmak. Yapılacak 
Saat 17, l 5 te: kıne ıle tebyız edilmiş. Sahifeler güzelce makul İfti. ea 
Ankara • Firıt Vienna. numaralanmış. Ve kordel&yla bailanmış. O zamandanberi Gallüaten bahıedıldi • 

H lk 
• la Cümleler düzgün. Hatta -irane. w • • b" d h • evı maç n r- gına ır a a iıitmedim. 

Em~öri Halb~~~: E~~ ~~. ~=i~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~==~~ 
fından tertip edilen sayri federe futbol 
şampiyonasının dördüncü hafta maçları 
pazar aünü Karqümrük stadında yapıla· 

cakhr. 
Müsabakaların programı tudur: 
Saat ( 14) de Habcıoilu - Kutdili. 
Saat ( 15, 30) da Fatih İdman - Yıl 

dız Spor. 
Saat ( 1 7, 1 S) Sokoni - Aksaray. 

Admira Lehlileri yendi 

Zab 
Wendling mahpus kaldıkça yerine ııı • 

. . 
ıta memurunu uyandırarak va- nıyor, ve gittikçe artan bir tevekkülle, ya· 

Vartova 5 (AA.) - Viyananm Ad • 
mira futbol takımile Lehistan muhteliti a· 
rasında yapılan futbol maçım 4-0 Viya
nalılar kazanmışlardır. -· ......... .............-~-------------------paza ikrar etmiı.. Şimdi aerbeatainiz, ni • 

zıyetı anlattık. Karımın vaziyeti an - ,şadığı cehennem hayatını ıeç.irmeie uğ· 
latı.şı zabıta memuru üzerinde derin bir raşıyor... Ve nihayet 1920 eencainde 
tesır yaptı. O da: .Wendling ismini hatırlamak için eski ah· 

- Bu adamı timarhaneye gönder _ bapları hafızalarını zorlamak mecburiye • 

~ekten başka çare yoktur! dedi ve be- tinde kalıyorlar. 
mm onu yere çivilememden çok mem- Halis: 
nun olduğunu anlattı Unutulan adamı 19 35 ıeneainin ıuba • 
. Ben son derece sakindim. Hep bir • tında F rankfurt hapi.ehane11inin müdürü ça· 

l~kt~ k~Jkıp eve gittik. Odayı açıp içe- iırtıyor.. O bu daveti de aojukkanlılıkla 
rı gırdım. Zabıta memuru da arkam _ karıılıyor. Kendisine dünyada daha bü • 
dan geldi, fakat kanm mutfağa gitti. yük bir feliketin gelemiyeceğini tahmin 

Zab 
ettiii için, titremeden müdürün yanına si· 

ıta memuru cesedin üzerine eoi-
le~: • ~~ 

Müdür: 
So Galbaiba ölmütf dedi. - Wendlirıs diyor. Wendlins. kulak • 

nra na dönerek sordu· ı · k -'!-• · il 

kahınız da batıl değildir. 
W endling kısa, kelik cümlelerle: 
- Fransaya dönmek iatiyorum, diyor. 

Müdür: 
- Burada ltazandıiınız paraları size 

vereceiiz. ölen aaıl mücrim, ıize tazminat 
olarak 16 bin dolar bırakmıt. onu da alı· 
nız, refakatinize bir arkadaı vereceğiz, eİ· 
zi Nevyorka kadar götürecek .. 

Wendting arkad~larınfn yanına dö -
nünce içlerinden biri: ccBirader diyor. Hü
kumeti dava et, tazminat al, çatır çatır do
larları vermeğe mahktlm olurlar. 

Hadi1e tabft cazetelere aksediyor, 
Wendling Amerikada bu kötü yerde artık 
oturmak istemiyor. O ıırada sabık karııın· 
dan bir telgraf alıyor. 

-- J•tmazden evnl PERLODENT dı' 

macununu kullanmak suretlle afızınızı 

Jılramayı kendfnıze bir vazife bfllnlz. 

PERLODENT kıJH k•bul etmez bır 'T J • arına ınanamıyor, enaaınm numara e 
- ı e efonunuz var mı) d v ·1 d · · il v n1.1-~ 2S edi '

11
-ı . egı e ıeuıı e çaıı uqpDI ıen r 11& 

- Telefonumuz yoktu. Zabıta me- defa duyuyor. Müdür devam ediyor. 
mur~ bekçiyi doktor 1ıetirmek için gön- - W endlins size iyi bu haber vere -
derdi. Ben mutfağa giderek karıma he- cejim, kurtulacaksınız. 

«Kurtulduğuna memnun oldum. Kar· 
defimin yanına gel, beraber otururuz, ıeni 

bekliyoruz.» 

muzaddı taaffOndOr. 

-·-rifin öldüğünü haber vermek istedim. 25 ıenelik mahpuıiyet hayatı Wend • 
Zabıta memuruna göre Skal on mu- linıin ruhundaki heyecanların hepıini aön
hakkak alkol zehirlenmesile :1 .. .. 1 ,dürmüştü. O bu büyük haberi gene hapse 

D 
o muştu. . d"'" .. 1t·· h rı d" r u b" 

oktor geldiği zaman daha ba,ka gır ıgı ıun .. u a ı e ın ıyor. ~n ır uy-
bir tcthis k d On .. Ska ku hastalıgından uyanırm11 cibı etrafına 
,_ t" ·ı oh~ lu. a gore ]yon ni- "..ıkın ıaıkın bakıyor. 
ao ın ı c ze ır n · ··ı ·· ·· Be b . v ~ ıp o muştu. - Evet bugün artık 1erbesteiniz.. diye 

• n esledıgım hamam böceklerinin müdür sözüne devam ediyor, Alma Kel • 
hır kaçım da Skalyonun etrafında bı • ler h&diıeıile hiç bir alakanızın mevcut ol· 
rakmıştım. 

0

madıiını bugün en küçük teferrüabna ka • 
Doktor hunlara da dikkat etti ve 

0

dar tesbit etmiı bulunuyoruz. Asıl mücrim 
bunların bir kaçını muhafaza etmek is- .'ölürken imza ve mührile hakikati bir pa • 

Wendlinı dünyaya ve hattl kanıma bile 
küstüğü için fU cnabı nrİ)'or: 

«Vapurda yer tuttum. Franuya hare • 
ket ediyorum, mektup yazarım». 

~ ~.ı.;~ - .4.~·"'f..,..co••_. c~ ~·
~ ';fc-t ~ ~ ... .,.... .iAJ;,.~ .lvltWı _.;'"-'4f. 

PERLODENT 1 S 1enelik nisyandan aonra, .karıunın 
bile yanına gidecek caareti göremiyor. 

Müdür kendisini •apara kadar takip e-
diyor. Demir zırhlı kapı arkaıında büyük -===--~~-~~:::::=:=:::::========~~~~!! _____ J 
ıürültülerle kapanıyor, Wendlingin de çey- ,davayı da kazanıyor n SO bin dolar alı · ı - Ben diyor tarlalarda rt n 
rek amdanberi ilk defa kalbini bir ıızı vor. Fran11ada eaki akrabalarını buluyor dec -· ı ., · eı,: ım, ınııan arın olmadığı bı 

kaplıyor. ,Cendisine İf teklif ediyorlar, o a;ene o es '-' Orum, ı" nsan vu··zu·· J _, görmekten ı" 

Wendlinı bükGmet aleyhinde açtıiı ki ınütevcllil ıükunetile; rum bunl · , ınanınız. 

~ 

k e • 

r arı

ıııyo • 
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Nasır; Cemil hakkında divanıharpça 
verilen idam kararını ona okutmuştu 
Mütehakkim ve tannan sesile: l linde İfbu hüküm infaz edilmek üzere 
- Cemil efendi! .. Hal ve hatırmı:zıı ilim keyfiyet olunur.] 

ıoracak değilim. Çünkü, vaziyetiniz • Cemil, başının üzerine ağır bir to-
den pek o kadar memnun olmadıjını- puz yemif 1ıibi aallanmı,tı. 
z:a eminim ... Ancak şu ,ar ki, bu hu - Evvela, bir rüya 1ıördüiünü san • 
ıusta bütün kabahat ve mes'uliyet si- mıftı. Fakat, yav~ yavaf kendisini 
ze ait olduğu için müsterihim. toplamıf; acı bir hakikat kartısında 

Dedi ... Ve sonra, sesine biraz daha bulunduğunu anlamıftı. Öyle bir ha-
yumuşaklık vererek devam etti: kik.at ki; şimdi onun karşısında ne ya-

- Böyle olmakla beraber, sizinle pacağını, nasıl bir tavur ve vaziyet a
bir defa daha konuşmaya karar ver • lacağını şafırmıştı. 
aim ... Acaba fikrinizde hala sebat edi- idam... Bu, hiq şüphesiz ki, iğrenç 
yor musunuz? .. Bunu öğrenmek iste- ve hatta korkunç bir ceza idi ... İğrenç
Ciim. ti. Çünkü; bir idam mahkumu, artık, 

Cemil, elindeki zenciri bıraktı. O • cemiyeti beşeriye arasında bekası caiz 
dada, madeni bir ses şakırdadı. Cemi- olmıyan insanların alnına basılan bir 
lin ayağının dibinde kümelenen zencir, hicap damgası idi. 
bir demir yığım halini aldı.·· Cemil, Korkunçtu. Çünkü; çünkti hayatı 
çatılmış kaşlarının altında kıvılcımla • ferefsiz bir ölümle nihayet buluyor • 
nan gözlerile Nasır Mebhftta baktı: du. 

- Evet .. fikrimde sebat ediyorum. Cemil, hayatında ilk defa lSlüm kar-
Ve .. ebediyyen.. hatta, ölüme kadar ,ısında korktu; ve .. titredi. Kendi9ini, 
sebat edeceğim. vahti Bulgar çetelerinin yaimur gibi 

Diye bağırdı. yağan kurşunlarının karşısına perva • 
Cemilin bu metaneti karşısında; Na- sızça atan Cemil, ilk defa olarak ölü • 

sır MebhUtun biraz olsun şaşalaması mün sırıtan dişlerini görmemek için 
lazımgelirken, bilakis ~ü~ü~ün ~~r .. kılı başını çevirdi. Ona; ıanki bu 'erefsiz 
bile kıpırdamadı. Aynı sakın, puruz .. ölümün acısını uzun müddet çekecek, 
süz ve tannan sesile mırıldandı: . • fakat bir türlü ölmiyecek gibi geldi. 

- Fakat çok ıztırap çekeceksınız. Bir anda gözünün öniinde bir man-
- ı:e~ şe~e. hazır~m. .. .. ga asker sıralandı. Silahlar şakırdadı. 
- Lakın, sızı tehdıt eden çok buyuk Tüfeklerin ucunda, alevler parladı. 

felaketler var. Kurşunlar vücuduna çarptı. Vücudu, 
- işitmiyor musunuzL Her ~eye sallandı. Fakat yere yıkılmadı. O za

hazmm, diyorum .. · lztırap, işkence, man, bir çok hiddetli sesler ona karşı: 
ölüm .. bütün bunlara hazırım ... Ma • - HAinl.. Hükumet haini .. ordu 
Clemki hayatımı adım adım takip et - h'" · · aını ..• 
mişsiniz .. şu halde bilmeniz lazımge • Diye homurdandı. 
lir ki, ben .. namuslu bir askerim. Şim- Yavaş yavaş Cemilin ııözleri karar-
diye kadar şerefinden hiç bir zerresini dı. Boynundan, topuğuna kadar sar -
bile kaybetmemiş, bir zabitim ... Ordu- kan ağır zencir, dayanılmaz bir kuv
ma, silflh arkadaşlarıma düşman olan.. vetle vlicudunu yere doğru çekmeye 
devletimin silah depolarını basan .. kıt- başladı. Kısılmw di,lerinin arasından: 
falarını, karakollarını yakan .. Türk şc- B b h'" · d :ı:.·1· - en.. en aın e~ı ım ... 
bitlerinin kanlı cesetlerini kör kuyula· Diye bağırdı. Ve sonra, zencir şa-
ra dolduran bir düşmanla hiç bir za- kırtıları arasında yere yuvarlanarak , 
man ittifak edemem. bayıldı kaldı. 

- Haaa .. şu halde artık size açıkça * 
söyliyeyim ki, buna mecbur olacakaı- Kendine geldiği zaman, zindana 
nız. nakledilmiş olduğunu anladı. Baş u -

-Niçin 1... cunda, Beni Süfyan kabilesi şeyhinin 
- Çünkü, bahsettiğiniz şerefi, ta- oilu, Raşit vardı. 

marn ile kaybettiniz. Artık orduda bir Raşit; büyük bir merak ve tecessüı-
parmak bile y~riniz kalmamıştır··· Bu- le konuşmaya başladı: 
gün, sizin düşmanınız ben değilim. - Ne oldu Cemil bey) .• 
Bizzat sizin ordunuzdur. - Bilmiyorum. 

Birdenbire Cemilin beyni karınca - - Fakat seni buraya, baygin getir-
lanmıştı. Dudakları hakaretle kıvrıla • diler. 

rak: - Bilmiyorum. 
- Asla .. asla.·· Yalan söylüyorsun.. - Nasır Mebhutun yanına mi gö-

beni kandırmak istiyorsun. Dessas he- türdülerdi L 
rif .. düzenbaz herif. E - vet. 

Diye bağırmıştı. - Orada, bir şey mi yaptılar "i, 
Nasır Mebhfü, bu aci sözleri işit - - Canım orada, işkence filan mi 

memiş; bu dayanılmaz hakareti gör - yaptılar} 

SON POSTA: Hazina 8 

1 YUSUF iZZEDDiN 1 

Öldü mü, ö~dürüldü mü?~ 

BULMACA 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan : Zlga Şakir 

- 33 - maalesef bu fikre iştirak etmiyorlar. 
Lutfü bey - Daha, dün. Veiiahtlikten iekat edilip edilmediği-
- Evvelce kaç defa haber gönder - ne dair ötekine, berikine sorduğu su -

mişti? .. alleri, hastalığının icabına atfediyor -
- Belki, yirmi defadan fazla. lar ... Hemen hemen, ben de doktorla-
- Zati şahanenin yanında, mükl - rın fikrini kabul ediyorum. Efendinin 

Soldan sağa: lemeyi hüsnü idare edemediniz. rahatsızlığına hüküm veriyorum. Çün-
1 - Yemek yenilen yer, gayz. 2 - 1 

Atalar. 3 _ Ralu içilen yer. 4 _ Aiaq _ - htimal, efendim .•• Beni mazUr kü, geçenlerde benden de ayni fCkilde 
lık mıntaka, sıtmanın bulunduğu yerler • görürsünüz. Çünkü ben, sarayda ye - teminat istedi. Ben de, hatınnı kırma· 
de olur. S - Patateı memleketi. 4 - tişmiş bir adam değilim. Böyle nazik mak için saraydan birini gönderdim. 
Elbisemizde her hangi bir ıeyin bıraktığı meselelerde ne suretle idarei lisan e - Şifahen teminat ver~irdim. 
iz, bir renk. 7 - Ön ayak olmak, sız ma· dilmesi lazım geleceğini bilmiyebili • Demişti. 
nasına ~elir. 8 - Kuzu ıesi, mahzunluk. rim... Ancak şu var ki: ben buraya Görülüyor ki, herkes; zlhire göre 
9 - Beygir, yetiştirmek, ıu. 11 - Halk geldim geleli, hanedanı saltanat azası hükmediyordu. Zavallı Yusuf lzzed • 
kütlesi. arasında hissettiğim münafereti izale- din efendinin maddi ve manevf ne gi-

Yukandan ataiıya: ye çalışıyorum. bi zehirlerle her gün biraz daha -ölüm-
1 - Limon katılmıt. kırmızı. 2 - O- Dedikten sonra, hakikaten takdire den daha beter olan - acıklı bir fdikete 

çüncü ıahıs, erkek, zaferlerin yıldönü • şayan bir cür'et göstermiş: doğru sürüklendiğini hiç kiıme bilmi· 
münde kurulur. 3 - İlçebay. 4 - Daire• - Müsadei necibanenize iğtiraren yordu. 
lerde ayak ioine kullanılanlar, memleket. 
5 _ Valide, peygamber. 6 _ Vüvut, ~- bir şey arzedeceğim. Bu (velihtı aa • Muradına ermek için, tam bir roman 
lektrik levazimatından, ıu. 7 _ Der misi· ni) lik unvanını neden arzu buyuru • canisi gibi hareket eden Vahdeddinin 
niz manasına gelir~ duvarcı aleti. 8 _ yorsunuz?... Allah, ömrü şAhaneyi meş'um planı veliahtı ezdikçe eziyor .. 
Büyüklük. 9 - Bir kuı, bir erkek ismi. müzdat buyursun; şayet zati ,Mıaneye Vahdeddinin icra vasıtası olan o sinsi 
1 O - Köpek, vesaiti nakliyeden biri, be· bir emri hak vaki olursa; Yusuf lzzed- haremağasının, her gün birer ikiter 
yaz. 11 - Bir adet, birinci. din efendi, o makamı aliye geçeceği damla kullandığı zehir; en katil pro • 

Dünkü Bulmacanın halli: gibi, zati fahimaneleri de tabii olarak pagandalarla karışarak, sinir buhran-
Soldan sağa: (veliaht) olacaksınız. Bu, öyle tabif larınm artmasına sebep veriyordu. 
1 - Mama, barbar. 2 - Kurna, erte. bir haktır ki; usulü verasete taalluk O aralık, Avrupadaki harp, fiddet· 

3 - İsale, la, alt. 4 - Afat, deve. 5 - eden bu hakkı, hiç bir kuvvet deği§ti- lenmişti... Veliahtın icra edeceği ae
Er, but. 6 - Tababet. 1 - Ey, demevi. remez. Onun için, acele buyurmasa - yahatın günü ve saati bile teabit edil• 
8 - Delik. 9 - Bebe, bel. 1 O - lz, se- nız; talih ve mukadderata tabi olsa - diği halde, - (Belgrat) civannc:la fi • 
hep. 1 1 - İtalya, İren. nız. mendifer hattı güzergahında akibeti 

Yukarıdan apğıya: 
ı _ Etek. ı _ Aksaray, bit. 3 _ Mu- Demişti. meçhul harpler cereyan ettiği için • 

af, keza. 4 _ Arkadaı. 5 _ de. 6 _ Vahdeddin, Lutfü Simavt beyin yü- hükumetçe gösterilen lüz:um üzerine 
Bal, dede, saç. 7 _ Ad, telve. 8 _ Re, züne bakarak manalı bir tekilde gül - veliahtın seyahati, bir müddet tehir e-
eb, mi, bi. 9 - Bravo, ekber. 1 O - At • müş: dilmiNti. 
let, ebe. 1 1 - Ret, si. - Sizin, hakikaten saray adamı ol- Ayni zamanda Çanakkaledeki dütman 
.............................................................. madığınızı kabul ediyorum ... Anlaşılı- hücumları da, artık son haddine sıel • 

Mes'ud bir tesadüf yor ki. siz: saray entrikalarına vakıf mişti. ıstanbuı. dehşetli bir telAt için • 
değilsiniz... Halbuki ben, sarayda de idi. Düşmanların günde, Türk si-

neticesi olarak bir doğdum, büyüdüm. perleri üzerine (60 bin mermi) yağ .. 
Cevabını verdikten sonra, - bekle - dırdıkları rivayet ediliyor; artık bütün 

Kimyagerin yen kayığa binip Çengelköye gitmek mükavemet ümitlerinin kırılmaya baş· 
için - rıhtıma doğru yürümüştü. ladığı söyleniyordu. 

Cildi beyazlatmak Acaba, Vahdeddinin pek manalı şe- Vükela heyeti, efradın maneviyatını 

için Şayanı hayret kilde (Saray entrikaları) demekten takviye etmek için padişahın cepheye 
maksadı ne idi? .•• Şayet Yusuf lzzed- civar olan bir yere kadar gitmesine 

bir keşfi din efendi padişah olursa, Osmanlı karar vermişti. Fakat bu kararan tat • 
tahtını yalnız (Abdülaziz oğulları) na bikine imkan mevcut değildi. Zira, 
hasretmek için, oğlu (Nizameddin e- zaten ihtiyar olan padişah tehlikeli bir 
fendi) yi veliahtlığa geçirmesi endişe- ameliyat geçirmiş; henüz bir hafte 
si mi idi?.. Hayır. Çünkü, zeki bir a- evvel yatağından kalkabilmifti. 

Parisli bir kimyager, laboratuva
nnda tecrübe ve melekelerle meıgul 
iken tesadüfi olarak kolu üzerine dü· 
ıen biraz «Beya:ı oksijen» İn beyaz• 
]atıcı bir hassası olduğunu görerek 
hayrette kalmıştır. Cildin kırmızılık

ları ve lekeleri hemen zail olmuş, be
yaz, saf ve açık bir cild meydana 
çıkmıştır. Bir çok kadınların yüzlerin· 
de tecrübe edilmit ve cildlerini 3-5 
levin daha beyazlatmış ve yumuşat• 
mış ve vücudun nazik ve son derece 
itina edilmiş azalarına tamamen ben. 
zemiştir. 

dam olan Vahdeddin, ortada pek mü· (Arakua ...-) 

him bir sebep mevcut olmadıkça ve
raset usulünün kolay kolay değiştiri
lemiyeceğini pek ala bilir ve takdir e
derdi. Şu halde? •.• 

Şu halde; (saray entrikası) nı çevi· 
ren, bizzat kendisi idi. Ve maksadı da; 
Yusuf İzzeddin efendinin varlığını bir 
an evvel çiğniyerek saltanat makamı
na geçmek, ve orada yerlefmekten i -
baretti. 

* işte şimdi Zencirlikuyu köşkünde 

memiş gibi davranmıştı. Sadece elini _ Bilmiyorum. 
yanındaki yastığın altına sokmuş.. o- - Hiç bir şey bilmiyorum. Hiç bir 
radan küçük bir gazete çıkarmış .. Ce- fey hatırlamıyorum. 

veliaht ile karşılaşan Lt1tfi Simavi 
bey, onun izhar ettiği teessür karşı -
sında bir an şaşaladıktan sonra, bu ha
diseleri aklından geçirmiş; Yusuf lz
zeddin efendinin endişeli vaziyetine 
hak vermişti. 

m ilin önüne atmış: T h f - u a ,ey ... 
- Al.. oku .. · Raşit, belki suallerine devam ede -
Diye mırıldanmışti. cekti. Fakat zindanın kapısı açılmış; 
Cemil, eğilmiş gazeteyi almış .. bü .. içeri, ellerinde zenbiller ve testilerle 

yük bir merakla, kenarları kırmızı bo- bir kaç kişi girmişti. 
ya ile çizilmw satırlara bakmıştı. O sa- Birdenbire her taraftan zencir ses-
tırlarda ~u yazılar vardı: leri işitilmiş; demir şakırtıları, zinda -

l D A M nın karanlık köşelerinde korkunç a -
[Yedine~ orduyu hü~>:iina .menıup kisler husule getirmişti. 

piyade zabıtanm~an mula~ımı ~vvel ihtiras ve menfaat uğrunda zencir -
DersaadetU Cemıl ef~ndin1? vazıf~. - lere vurulmuş olan zavallı genç Ye -
ıini terk ile hükfımetı ıenıye.ye dut· men asilzadeleri, içeri girenlerin etra
man olan kabile rüesaıma ilt~hak et- fına koşuşarak geniş bir halka çevir -
tiği ve mahza phıi menfaati do • . l d' 
layisile işbu isi kabilelerle birleşerek miıŞI er. ı. . l b'll d k d k 

1 h. h k t çerı gıren er, zen ı er en çı ar ı -
orduyu hümayun a ey ıne are e e 1 d k ki ·1 t.l . . b · b arı ura e me erı e su tes ı erını un-
ldyam eylediği divanıharpçe gıya en . . 1 d' R · C 

hak ede d 1 
... 

1 
lara taksım etmış er ı... aşıt te, e-

• k l m em e aı veem-ıcra ı ~nan .u w milin baş ucundan ayrılmış, bunların 
maral ıle ıabıt oldugundan, merku • k · t" (Arakası var) 

d 
arasına arışıvermış ı. 

mun silki askeriden tar ına, ve as-
keri ceza kanunnamesinin maddei T 1 F O B 1 L ~ 
mahsusası mucibince .. ··· · ····· .idam' • ,- Dr. Ihsan Sami ıA tıı. 1 
na Jc:.uar verilmiş; ve bu karar da tas- l '!~~~-··ve par_n~ifo hastalıklarına !u- , 
cfıki e.ı: •e iktirnn eylemit olmakla; l:ulınttmnk ıç~n ağızdnn alınan tıto 

l h h · hnplıırıdır. Hıç rahntsızlık vermez. 
merlrumun her nerede ved der .·~~1 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr . .1 
kıt'ai askeriye tarkfından er eıti na-

Hususi imtiyaz olarak bu «Beyaz 
oksijen» (yağsız) beyaz yeni Toka
lon kreminde mevcuttur. Cilde nüfuz 
ve bütün siyah benleri hal ve izale 
eder. Açık mesameleri kapatır ve 
tene yeni ve kamaştırıcı bir manzara 
verir. Beyıız rengindeki yeni T okalon 
kremine bu şayanı hayret < Beyaz ok
sijen ıı in ilave edilmiş olmasına rağ
men fiyatı artırılmamıştır. Hemen bu
günden kullanmağa başlayınız ve seri 
ve müsmir tecrübelerini görünüz. 

Hafiflik - Rahatllk 

ISTANIUL, Bercıitıı 
TOnel meyd•"' 12 No. lu, "' 

Melanmırı ıly•••I edlftlı vert1 
t!o No.ıu ı .. ıfemlıl ıateyınlı. 

FlyetlenMOlda bO~Dk IHZlllt). 

Veliaht ile Lfüfi Simavi beyin bu -
günkü mülakatı, üç saatten fazla de • 
vam etmi:şti. MUtat vediile umumi sof
rada beraberce yemek yemişler; seya
hat programının üzerinde bir hayli mü
zakereye girişmişler; gidilecek ve gö
rülecek yerleri tesbit eylemişlerdi. 

Lfüfi Simavi bey, veliahttan pek 
memnun bir şekilde ayrılmıştı. 

Çünkü, veliahtın diipedüz mecnun 
olduğuna dair işittiği sözlerin tama
mile yalan olduğunu anlamıştı... Bu 
memnuniyetle doğruca Yıldız sarayına 
gitmiş; huzura kabul edilmesi için pa
dişaha haber göndermişti. Ve huzura 
lıkar çıkmaz da, veliah~ın tam v mana
sile akıl ve şuuruna malık oldugundan 
bahsederek, memnuniyetini izhar ey-

lemişti. 
Fakat ışuna dikkat etmek lazımdır 

ki; padişah sultan Reşad, LUtfi Sima
vi beye şu cevabı vermişti: 

- Efendiyi tedavi eden tabibler, 

ıOzellik yağı sQrQnOz. 
Bunu yapmak eızemdlr. 
zira bu suretle ıztırablı 
yanıklıklarından ka
çınabileceğinlz aibi 
cildinize de hoş 
bir cilA vermiş 
olacaksınız. 

Banyolar ve 
sporlar için 
elzemdir 

Güneş r11ıklıklırı11n 
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Resimli Hnc.,e: r--- BU HAFiANIN BiLMECESi 1 

H A VA D A N D O Ş E N S E P E T Emin çingenelerden nasıl kurtuldu? •• 

Motöreü sayet iyi bir adamdL He • 

men razı oldu. cBuyurun. atlayın• diTe

rek çoeuldan davet etti. Ellerinden tu -

tarak motöre binmelerine prdım etti. 

pek çok hikaye bilirdi.. Yolda bunları 

Emin bir gün yalnız 
batına karlarda dola • 
11rken bir kaç çingene 
bunu görüp yakaladı -
lar. Kendi çadırlarına 

götürdüler. Emini ora
da bir ir1ıat gJbi çalış • 

tırıyorlarda. Zavallı 

çocuğun canına yet • 

mişti. Annesıni. baba-

anlatmağa başladı. Hele bir defasında sını da pek gör~eği 

tam korsanların definesini yakalamak ü- gelmişti. Fakat çinge• 

zere iken, başıma gülleler yapaia baş- neler onu adeta bap • 

Tatilin ilk süojiydü. Ömer ile Şadiye 
iki arbdat. !urlara çıkmıtlardı.. Dolqa 
doıa.. J'OrulmutlardL. Sahildeki motö
ıü sönince clıaydi fU mötürcüye IÖyliy~ 
lim. Belki bizi karp sahile bırakır .. » de
diler •• Motöreü eskiden semici olduiu için 1 d setmil4lerdi. Hiç bir 

a ı.. tarafa bırakmı)orlardı. Bir gun hepsi bir,-M·-;-:-•-: .... :•· .. u:;:~·••"•~···--
. 1 1 vı • 1 L E ınımını nı~uge. kenara çekılmış ça gı ça ıp eg enır ergen • 

min aralarından yavaşça aıv19tı. ~ir atın K )) 

Demesine kalmadan kocaman bir feY 

Mvadan üstlerine inmeie batladL Ve 

motörün içine diiftii. 

Düten ft!Y· dopdolu 'bir eepet idi.. O 

iki kardeı en nihayet kanter içinde- acl

reai buldular. Sepet •in' olduiu için ta-

•rada tam köprünün albndan ıeçtikle
ri için bunun hemen köprünün üstünden 
geçen bir arabadan :rere ~arlandıiım 
anladılar. 

Oatünde bir etiket. etiketin üstünde 

de adres yazılıydı. İki kardeı sepeti ye
rine sötürmeie karar verdiler. Mo
töreü de «aferin çocuklanm, hay
di fU iyiliği yapıverin » diye teşvik 
etti. 

-~ beıaber INr P7 igelİm• 4li - ç.a.. - ............ '°r. 
yerek on.lan muaıun batına eturttu. kendi otomobıline biadirdı. karlardan. 
Konuta konUfll çaylanm ictiler.. Güzel. bayırlardan dol .. tırarak evlerine aötur• 

llDUlk pek kolay deiildi.. Çocukları evin neli. te;ylerle iyice kannlannı d~rdu • dü.. Ömer le Şadiye de artık aevinçten 
L - L 1 d ) uç .. •orlardı. -mmı &arşı a ı.. ar. -J 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

üzerine atJacb. Dört nala kotturmaga ba, - arta a 
lada.. 

Çingeneler hemen habeT aldılar. Elle • 
rinde ırillhlarla Emini vurmaia çalıştılar. 
Her biri sizli bir yerde pusu kurmuı. Emi
ne nişan almağa çalı ıyordu. 

Eğer bu hain adamları merak ediyor • 
sanız. resmi her tarafa çevirin.. Dıkkatli 
bakın.. Beş tanesini saklandıkları yerde 
bulacaksınız. Bu yerlere işaret edin. Reemi 
kesip bize yollayın. isminizi, adresinizi de 
yazın.. Biz de size güzel süzel hediyeler 
yollıyaeaiız. 

Geçen bilmecemüde 
Kazananlar 
28 haziran 

bilmecemizde birinci 
ikramiyemiz olan bir 
m ·· ceuem hendese 

şeklıni İstanbul 15 İn· 
el ....... 219 .... 

ne .kaanJllJfhr. T aJiali 
okuyucumuzla latan -

bulda bulunan diier 

kaplumbağa 
Kaplumbaia bir gün yerlerde sürün • 

mekten bıkıyor, o da diierlei gibi herkue 
yüksekten bakmak istiyor. Ötekine beri • 
kine yalvarmaia baılıyor. Fakat kimse al
dmı etmiyor. Nihayet kaplumbaga der • 
dini kartala söylüyor ve diyor ki: 

cı- Eğer aen beni ayaklarınla yakala • 
yıp yükseklere çıkanr ve dünyayı 1ıöate • 
rinen. ben de ana bir eürü mueevherin 
uklı olduiu yeri gösteririm. Çunkü ben 
yerlerde sürünürken pek çok teyler ıör • 
düm. ı 

Kartal kaplumbaianın IÖZÜnüe inanı • 
yor. Onu alıp yüheklere çıkarıyor. Kap. 
lumbaia artık halinden memnun. O da 
herkes sibi dünyayı gördüjüne seviniyor. 
Kartal da IÖZÜnÜ yaptdttan sonra kaplum
bağaya sözünü yapmUJnı, müce" herlerin 

saklı olduiu hazineyi göatermesıni ıöylü • 
l'Or. P'~. --pi hi(ııı ıJri,..d dunnu • 
yor. ........ rili ......... -~··P.••rMI 
kaplumt.ianm ~wı •t 7Umutak ta • 
raflarına secirerek oau aldfirüyor ve inli
.kamını ah7or. 

(.lll .a •ı jj EZektrı·'-lı· Do'arn. J J~:::a~~~i :~:·j:::."~ier~~v~!a;::;:: 
• • " t4 r maskeli bir adamla karşıla tım... •Sesini 

~ • çıkarma eeni öldürürüm.. Bana .. serden-

~ bil-mlııde 
Wr futW..,. .... 

kazananların hediye • - ........, f9 uaeu 
lerıni pazartesı, per • mektepten 180 Feyzi 

şembe günleri öileden sonra bizzat idare· 
hanemizdrn almaları llzımdır. TafTa okur-, 
laruıuzm hediyeleri posta ile sönderilir. 

. ...... , .......................................... .. 
Pansalb ead. 54 de Nimet Faik. 

MUHTIRA DEFTERi 

Samatya Marmara cacl. Sahrayicedit 
mektebi .3 den Mar:ra Nuil)oan, Fatih &. 
ki Alip&fa mütercim Aaun sokak 1.3 de 
Nuran Altınözü, Malkara Camii atik ma • 
hailesi Bahçe sokak 2 de Yavuz kızı Mu.
alli, Bahkeeir Miltt bnvetleT cad. lep. 
ran eokak 1 de Müterref. 8eyoilu Rue ~ 
kak 20 de Mari V udu, Sarayköy ecsacuı 
Ali oilu irfan Abce, latuabul 1 7 inci aakee 
tep 2 A dan 631 htaan Bekir, Uşak Gazi 
mektebi 1 de Ruhsat. 

il••• •laya eoluya ,..takhanede yata
iın üzerine kendini atıverdi.. cıAman fU 

merdi-Yenler .. Bay direktir tunya Wr uan
eöı 7APlmverae ne olur» dedi.. Arbclq • 
lan ~k yediii için her zaman lh.nla alay 

edederdi. Gene anam selmiıti: aOh oJ.ua. 
een tle o kadar çok :reme..» dediler. Fakat 

lhs- aldını etmedi, Tmwuda dönerek: 

c T arpt •n her zaman bir teyler uyduru

verinin.. Şu bizim merdivenlere de bir 

te~ uydur da fÖy)e beni ataiıdan yukan

ya çıltanvenin. » 

ihsanın 'bu sözü T ursuda bir çok şeyler 
hatırlarn. .• Uyduruver dedin de aklıma bir 

hıkiye geldi.. Durun size anlatayım. Pek 

eğlencelidir. dedi ve baıladı. 

tıBabamın kuyumcu olduğunu biliyor -

aunuz değ" ) mi hepiniz. Dükkan evimizin 

altında idi.. Alt kat olunca mutfak birinci 

katta. yemek odaaı ikinci ltaua filln. Böy

le aefertası gıbi üatlİste bir evimiz "9ardı . 

Zavallı annemin merdivenleri uup çık • 

.. rs-. .. ~ ~-da.. Tavan araaınd. 

ela benun bir elektrik pıotörum vardL. A 

raaıra onunla öteberi ..,.ı. yapl)'Ordum .. 

Annem gene böyle yorsun olduiu bir 
sırada d:mum T uqrut, fU motörünle bir 
teYler beceriver de beni bu yorsunluktan 

Juutau dedi.. Annemin haline acıdım. He· 
men tavan aruma çıktım... Motöre bir tel 

bailadım.. Merdiven ba11na setirdim.. O
radan iki .ltabn iple ataiı bir dolap baila-

dun.. Merdivenbata epeyce cenitti. J)o • 
labı ...Sı ulladım.. Düimeler filln da 

,..pbm .. Öyle ki bir düimeye bamnea do

lap ataiı inebi}iTor, yukan çabbiliyordu .. 

Annem bu ite pek sevindi. Artık mutfakla 

yemek odası arasında mekik dokumaktan 

kurtulmllftu. Yemekleri dolabm içerisine 

clolclu~or, düjmeye basıyor, dolap tıp· 

lu asansör gibi yukan çıkıyordu. 

Bir aktam yemeie zencin bir miafir sel

mifti.. Babam tamir etmellİ İÇİ9 bir de 

senlanWt setinniılerdi.. Annem ubah • 

tan Ufama kadar ufrafllHf, süzel. cüzel 

ymıekler bazırlamııtı.. Babam da tabii o 

sGn kesenin aizını açmlfb. 
Yukarıda herkes sofraya oturmuıtu. 

Annem yemekleri dolaba •raladı. düi • 

mellİne bastı. Dolap fitek gibi havaya fır· 
ladı. Fırlamaaile yere inmeei bir oldu, bir 

daha havaya fırladı.. Uatik top sibi yere 
çarpıp çarpıp •çrıyordu .• Evin içeriainde 

bir sürütüdür koptu. Yemekler döküldü, 
tabaklar kırıldı. Annem canıan Tursut ça• 

buk yetiı• diyordu. Kop kota tavan ara
sına gittim. Cereyanı kestim.. Dolap dur • 
du. Fakat tabii hiç bir feyden hayır yok
tu.. O kadar aüzel teYlerden sonra oturup 
peynir ekmekle karnımızı doyurduk .. 

Babam bana fena halde kızmıfb. Gö • 
zine siıunmemek icin erk.-den :rattam .• 
Sekıntılı rüyalar araaanda bır zaman sonra 

lığın nerede olduiunu söyle» dedi.. Ona 
«fU dolabın içinde ı diyerek bizim methur 
yemek dolabını gösterdim.. Aramak için 
dolabın içine girdi. Ben de aaulcacık dili
me,. basıverdim. Dolap ıene eakW sibl 
atala :rukan inip çabaaja ..... dı .. Glirül
tiiclen J.erkea uyandı.. Babam hemen pe
... ~ye haber verdi. Ve hımz yaka· 
landı .. 

Tabü artık o sünclen sonra evde üzerime 
toz kondurmadılar. 

OYUNCAK 

Beyoğlu Mia .okak 29 da Ayda Emm
yan, Çorum Alacakale Hisar köyü baı • 
muallimi bacısı Macide. Caialoilu Hüna
yeietfal sokak 7 de ilhan, Kayseri tapu 
katibi Hamza oilu CaJ,ir Cüner. 

DOLMA KURIUN KALEM 

İstanbul 20 nci mektep 4 ten 167 Nüz
het Türün, i.tanlMıl 49 uncu mektep 3S 
Hikmet, 44 üncü mektep 426 Nizam, (Arbaı vn) 

PARASIZ 
-------------- ~--------------------._.._..._.._,,...._ __________________ ....., ________ .....,. __ ._.. ______ ......, ________ ...._ __ .,_,__...., 

OYUNCAK: 

Bütün modeli ince bir mukavvanın ü -
zerine zamkla yapqtmn. Kuruyunc:li etra
fını o:rup her parçayı •J"I •:rn çıkannız. 
Sai tarafta perdeli iki pencere resmi nr 
aördünüz mü> •• O perdelerin aramndaki 
boı yeri de kesip pbrm. 

Filin MfUU söeteren iki renni birbirine 
yapıfbrın. Tahii ıeaimli tarafı dıpncla b.
rakac:aksınız. Ku:rruiun da iki parçaauu 

yapııtmn.. Bunlan yapııtınrken yalnız ~· 
na dikkat edin.. Her resimde noktalı çiz • 

cilerle a:rnlmıı birer parça var. Jtte bara • 

lara ne zamk sürün, ne de yapıfbrın On. 
lan öyle olduğu sibi açık bırakın .. 

lld tarafta. ikiter ayak olan bır re81111 
daha var. Bunun ortasında noktalarla çi-

zilmit iki çizgi görülüyor. Ayakları oralar 

• 

Bu 8eYim6 

Fili 
Siz de 

yapabilirsiniz. 

• 

pırçalara zamk surup bedene yapıttınn. 

Kuyruiu da sene zamkla yerine yapıştınn. 

Hmdlinin altındaki noktalarla ılmıt par. 
çayı da zamldaYJn Sırtın ort 1daki ita • 
retlı Y•İ yapııtınn. 

uyandım.. Evin içerisinde ae• Ada yokta. 
Her taraf kapkaranlık idi.. Her halde va
kit pek seç dedim.. Tekrar QWDaİa • • 

vaıtım.. Fakat o sırada qapda bir bkırta 

yapışhrıo. Orada bir de Hindli resmi var, dan aşaiı doğru bükün. Sırtın alt tarafına 

Peacerelı resim de tahbre' 

Onun da bir ucunu Hindlinin 

oteki ucunu sol tarafa yapıııtı 

Hindli sanki bir kemer altın 

ola ak. Hele bır de boyaraanı. 
aıiuuz mükemmel ehar. 

1 olacak ••• 

ta afma. 

. O vakit 

imiş gıbi 

ık oyun-buldunuz deiil mi} •• Hindli,i aöateren iki bot bir IUbnt kut .... alıp zamkla yapııtınn. 
reamia de altlaruu zamkla11P birbirleriM Kafanın altında noktalı çizai)ede 1&7r.lm11 
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• 

SON POSTA 

ince ruhlu ve duygulu kibar kadınlar bu çok 
. cazip ve pırlanta ( BriUant) 

asan ırna Cilala ın 
bayılıyorlar, 

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

Hasan deposu : İstanbul - Ankara - Beyoğlu 

KÜÇÜK ÇiFTLiK PARKINDA 
Yarın akşam mevsimin en büyük konseri 

BAYAN HiKMET SERÇE 
EMSALi GÖRÜLM EMiŞ BiR Y~NILI K. 

KEMANI BAY NOBAR TEKYAY 
Çfftlllln gUzel çam kokular1ndan herkes istifade 

etmelldlr. l•ta11bulun en kibar bir elle yuvasıdır. 
Yerlerinizi evvelden temin ediniz. Tel. 41992 

Bar•n HiKMET SERÇ• 41111m• Her Pazar gUndUz 13 den itibaren Caz ve dans ~_, 

•• • • • ~·· r~ •• f 

K A Ş E 

O KAL MI 
Grip • Nevralji • Bat ve Dit ağrlları • Artritizm • Romatizma 

~ . . . . . t .,.·~. ' .. • . ...... " .... ··~· . . . . ~·).· .":· ·• :. ·ı'( ~- ~ ... ; • •• : • 

,,.. .>.A - · -----

·• 
llE 

/t.UllANINIZ 

• UCUl~ 
# , # · 

• IDA~ELI 
• 1 

• TEMiZ 

AYDA 2 T. L. SINDAN İTİBAREN 
~ · ~ 

, , . •\\~ 
101 ISTİ&<LAL CAD.- IZAMAT 

Haziran 6 

Harbiye'de B E L V Ü Bahçesinde ~ 
Bu akşamdan it.ibaren 

-· 
Büyük fedak:Slrlıklarla getirt.miye muvaffak olduğumuz 

Raks kraliçesi MELiKE CEMAL ve Arap muganmyesi &ABRIYl!*yl 
Gruplarile beraber görüp dinleyeceksiniz. Tel. 49091 

Sayın Bayan ve Bay ... Bu vesile ile yüksek huzurlarınızı bizlerden 
esirgememenizi diler ve sııygılanıııızı sunarız. 

E f TAL YA ve 8AD1 

PROTEJil\T 
Frengi ve Belsoğukluğundan muhafııza eden en ml\essir iHlçbr. 

1111111~~ 1
1
1
1 ŞIEIHIÜIRLi. 
i l KÔ)'LÜ 

BU TUN 

TRAŞ ı 
B 1 ÇAGINI 111111 / ı ('~~11111~ 
KULLAN\YOR lıı/ j ı 

Paris Ha 
Kat'iyyen sancı vermez, nebati hüli.salardan yapılın 

~ ilacıdır. Kutusu 15 kurut 


