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İtalyada bir taraftan .sulh, 
öbür taraftan harp hazırlğı 

Mareşal Badoğliyo bir harp ihtim~li 
karşısında alelacele Romaya çağırılmış 

Belçika kralı 
arayı bulmak için 

Londraya gitti 

İtalyanın da İngiltereye 
üzere teminat vermek 

sefirine talimat yolladığı 

iddia ediliyor 

f 

Mareıal Badoılio Belçika Kralı Leopold 

de Londra: 21 (Hususi) _Bütün ~vrup~da ?urgunluk düşündüğü ve Mareşal Badoalıoyu, Avrupada her han-

Nüfus dairelerinde 
izdi~am fazlalaşıyor 

Soyadı tescil muamelelerini ikmal etmek için memurlar 
geceyanlanna kadar çalışıyorlar 

Bir n.üfaa daire ainde faaliyet 

Vatandaşların ıoy adlannı tellOil ettir
mek üzere muracaat ettikleri nüfua dair .. 
1 • -: bu tescil muameleleriyle paydoı ıaa
tinc!en sonra da meıgul olmakta ve bazı 
dairelerde gece yarılarından ıonraya ka
dar bu iılerle uğraıılmaktadır. 

Soy adı alına müddetinin 2 temmuzda 

biteceğini gözönünde bulunduran vatan .. • 
daılann nüfus dairelerine muracaatlan 
cünden güne fazlalaşmakta ve bu h.al bir 
tehacüm şeklini almaktadır. 

2 Temmuz tarihine kadar 101 adı al· 
mayanlar J liradan 1 O liraya kadar ceza 

(Devamı 5 inci aaylada) 

ka varn edıp duruyor. 1ngiltere zecra tedbırlerı kaldırıp ıi harp ihtimaline karşı Romaya çağırdığını bildiriyor. 
M~dtrrnamak ı:neseleeini hala kararlaştırmamıştır. _lt~ly~, Bütün bunlar kararsızlıktan doğan durgunluk. hava- B• d · k k 
sü~letl~r Cedmıyetinden çıkıp çıkmiharnak mFeselesım du: sını harekete getirmek ve bir karar verme imkanlarını }f a am arısını ÇO 
b.·· 1!1ege evam ediyor ve n ayet ransa yenı h l ak · · 1 ehb 1 d' H k k A l~etin İ• ~ına geleceği g.ü?ü bekliyor. ~:'-1 ara~ azır am ıçın yapı an teş üs er ır. a i atte vru- _ 

I~:Vanın İngiltere ile anlaşmak ıçın Londra sefırıne yem payı tehlikeli ve kara bulutlarla dolu bir durgunluk kap- •• 1 1 d - • • •• ı d •• d •• ' 
ta ıınat verdiği söyleniyor, fakat gene İtalyanın Alman- Jamıştır. Bütün dikenli, çetin meseleler olduğu IPbi du- guze 0 ugu JÇJD 0 ur u. 
Ya,. Avusturya ve Macaristan ile anlaşarak Baltıktan ruyor, alAkadar devletlerin hepsi düşünüyor, fakat hiç 
Adıryaliğe uzanan bir faşizm cephesi vücuda getirmeyi biri bir karar veremiyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Facia Kızılcahamamın bir köyünde oldu, katil vak'ayı 

müteakip derhal yakalandı 
Uzlaşma 

bb 
•• J • Kızılcahamam (Hususi) - Karga-. da bu kızı görmii§ ve sevmİf, sonra da 

teşe us erı lar köyünde kıskançlık yüzünden bir bu köye gelmiş ve kızın evine içgüveyi-
Vaziyetteki /talga; Mısır ve 
gerginlik Filisfine 

l' londra 21 (Hususi) - Resmen be-•n °lu d x..._ B d ı· 'T' _J la.ti] n Uguna göre, Mareşal a og ıo, .l aarruz eaerse .. 
.. .. YapmaJc: üzere Roma ya tayyare He 

Berlin 21 (Hususi) _ Pariıte çı _ adam karısını öldürmüştür. Bu köyde si olarak yerleşmiştir. Bir müddetten• 
kan Paris-Soir gazetesi İtalyanın Lon- Ömer .. kızı . Gültaze isminde gen_~ ~e beri beraber Ycwarnakta iken köy deU
dra sefiri Sinyor Grandinin İngiltere ç~k guz~l hır kız v~rdır. Bu kıza butun kanlıları kızın güzelliğine evlendikten 

h
·•kA t' .1 'd t . . ı· koy delıkanlıları goz koymuştur. Hal- sonra da lakayt kalmamı~lar rast gel 
u ume ı ı e yenı en emas ıçm ta ı- b k' l J . .. .. . T • 

t ld 
w b'ld' d"kt b t u ı evve ce ncecık koyunden Mch • dıkleri yerde söz atmagv a yahut ta uzun rna a ıgını ı ır ı en sonra u a- w • • • • • 

' C>ntnckted' 

·. R ır.ftin Aah Nedir? lnğiliz Başbakanı dün 
oma 21 (A . K d hltıhab'. .A.) - Reuter a1ansı Avam amarasın a li tı h

. t" d b h t kt J met oglu Hasan ısmmde bar dclıkanlı (Devamı 5 inci •aylada) 
ma n ma ıye ın en a se me e, -

•rındcn• 

beh·Mareşal B~doglio, zecri tedbirlerin se- beyanatta bulundu 
•Yet " • (H ) B ~l h errncsı muhtemel bulunan Avru- Londra 21 umsi - U• 

tal :rp tehlikesi zail oluncaya kadar 1- gün Avam Kamaraıında ltalya· 
&. Y~ a ~a~aca.ktır. Zannedildiğine göre nın Habeıiıtanı ilhaktan ıonra 
huı uaolını, icabında kendisiyle istişarede Mı.ır ve Filiıtine karıı taar• 
du unrnak Üzere Mareşalı yanında bulun-rrnak · raz etmeıi ihtimalinin mevcut o-

ıstemektedir 
:tiarı~disababa, 21 (A.A.) - Mareşal Gra lup olmadığı ıorulmaf, Müter 

ı. Ad· ı_ BalJvin cevap vererek «Mıaıra 
hli t" ısaoaba tayyare karargahına gel- h h • t ~ ır. Mu ·ı h 1. Jıarıı vukubalacalı er angı a-
Rayb . maı ey , Mareşal Badog ıonun J b .. k t 

~bctınde ona vekalet edecektir. 1 a"az ngilterenin ütun uvve • 
p r~naız Nazularının Görüşmeleri lerile mukabele edeceği bir ha· 

Sar arıs, 21 (AA.) - Gazeteler, dün rekettir. FIJlİ•tine gelince Jngil· 
~a r~ut, Boncour, Leger ve Blum arasında tere buraıını da manda ıeraiti 
el~ ~ış olan görüşmeler neticesinde hari- dahilinde müdafaa eder.>> de· 
old :zıyetin vahim değilse de pek ciddi L.::.m~i?f::ti:r:... ------------

Ugunu v C ki tn.ı e enevre toplantı~•nın ya aş-

""e ş .01rnası, İngiltere ile İtalya arasındaki 
... tgınlik A 
Ylsi I ve vusturyadaki v3ziyet dola· 
buıy e çok acil tedbirler alınmasının amir 

Undu" 
Jttif k gunu meydana çıkarmış olduğunu 

a la k d p . ay etmektedirler. 
etıt p . . l H b ihrı· f ans1en gazetesi, tal yan - a eş 

ı a ının f' . 1 Av tas ıyesı usullerine ve talyanın 

/ngiltere Kıbrısı 
Deniz ve hava 
Üssü yapacak 

talyanm İngiltere ile uzlaşmağa talip 
olduğunu ve Ha~İstanın ilhakı kara
rını tanımak ile zecri tedbirleri ilga et
menin İngiltere için ne derece müşkül 
olduğunun İtalya tarafından takdir e
dildiğini, fakat zamanla ve iki taraf 
için müsait müzakerelerle müı~külatın 
bertaraf edileceğini anlatmaktadır. 

t 
Paris gazetesi bilhassa Sinyor Mu-

solininin Şimali Afrikada genişlemek 
fikrinde olmadığını temin ettiğini ilave 

ediyor. 
Belçika Kralı Londrada 

Londra, 21 (A.A.) - Dün akşam 
Lympne tayyare meydanına gelmiş ve 
hemen otomobille Kent Kontluğu da
hilinde meçhul bir semte doğru hare
ket etmiş olan Belçika Kralı Leopol • 
dun bu esrarengiz ziyareti kendisin in 
fngiliz - İtalyan rnünasebatındak; ger -
ginliği izale etmek için İngiliz devlet 
adamları ile görüşeceği şeklindeki sa-

' (Devamı 5 inci aaylada) 

tupada m ~· b. ı·-· d b 1 • ·· tema . esaı ır ıgın e u unmaga mu-
dra Yıl olup olmadığına dair Paris, Lon
la ve Roma arasında hemen noktai na-

Londra (Mayıs) - Deyli Meyi gazetesi 

r . Şarki Akdeniz havzasındaki müş• b k yazıyo. . . • B an 
kül vaziyet, bilhassa Mısırdakı sıyası ka- QŞ Q 

kl k Britanya imparatorluğunun sela· 
rışıt• 1 n'amına hayati meseleler doğurmak- ,,.etkik seyahatine 
me ı 

1
. b. .l ~ 

tadır. Britanyanın Kıbrısta kuvvet ı ır 
tahtelbahir ve hava üssü vücuda getirmesi Çıkıyor 
· d·yor Orta Şarkta ve imparatorlu-
ıcap e ı · (H •) K • ah damarı yolunda Britanya ticareti- Ankara, 2 1 usuaı - amutayın 
gun ş k . · K b 

9 
fevkalade ehemmi· tatilinden sonra başbakan ismet İnönü ile 

ni koruma ıçın ı rı • B • 
. . k ) ktası oldu Malta Ekonomi Bakanı Celal ayar ın memleket 

yetlı bır sev u ceyş no · . . . 
· d ··ıd· Ç .. nkü açıkl.Mı dolayı· dahilinde hır tetkık aeyahatıne çıkacakla-

artık emın egı ır. u -
· 1 b. hava üssü olmak vaziyetini kay· rını haber aldım. 

sıy e ır h d f . k" k• v 

r teati! . d • 1 du w crın e bulunulmasının zıırurı o -
gunu eh . k . 

takd· emmıyetle kaydetmekle ve a sı 
ırde İt 1 . d ayrıl a Yanın Cenevre me"ielesın en 
masının k .. k b d w• • ı· 
l 

at ıyet es e ecegını i ave 
ey eınekt d. B . '-' . e tr. u gazete dıyor KJ: 

«ita! ~. Ya, otomatik bir surette Almanya-
,,-a Ve M 
~. acaristana yaklasacak, yanaşacak 
ye er B ' 
ı· geç altık denizi ile Adrıyatik deni-

ı arasında .. ·ı . d .. k Jc b· Yuz mı yon msan an mure -
ep ır F . 

Cazip ve istifadeli bir müsabakamİz 

40 tarihi vak'a. ve 
40 tarihi tablo 

e Sizi en fazla alakadar eden, en fazla 
beğendiğiniz tarihi vak'a hangisidir ? 

e Tarihi vak' aları canlandırmakta en 
çok muvaffak olan ressam kimdir? 

Bugünden itibaren 6 mcı sa) famızda her gün tarihi bir vak'anm hika
yc:sini ve bunu canlanduan m~hur bir tablonun klifesini bulacaksınız. 
Bu yazı ve resimler 40 tane olacaktır. 40 tablo nesredilince bunların 
yazı ve resimlerini ayrı ayn kesecek, en fazla beğendiğinizden ba,Iamak 
üzere numara ile saraya koyRcl'lk ve bize göndereceksiniz. 

Neticede en çok beğenilen tablo ve en fazla alaka uyandıran yazıyı 
seçmit olan okuyucularımıza botlarına gidecek hediyeler takdim edeceğiz. 

•••••••••••••••• 
Yeni edebi tefrikamız 

._I _K._an_~_on_u __ ş_m_a_z_l_j 
Yazan: Orhan Selim 

Baştan sonuna kadar merakla, heyecanla ve lezzetle 

okuyacağınız çok kıymetli bir eser 
· T b.. •t Kıbrısın kuvvetli bir mü- Bu seya at esnasın a zmıtte ı agıt 

betti. a 11 şeraı . . 
dafaa merkezi yapılmasını istilzam ediyor. fabrikasının açılma meraıımı de yapıla- - Bir kaç güne kadar -

(Deoanu 6 inci .ay/atla) caktır. =--------------..;......;;;;;.._~-------------..l 

rn k aşıst seddi vücuda gelerek De-
b. 

0 
tat Avrupayı ikiye bölecek ve tehlikeli 

lt surette F . 1 . 
d ransayı en emın menfaat erın-

en ay ._ 
ıraca,.;:tır.,. 
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/'---•""W"--------, 
H rgün Resimli Makale a Hayatın ilkbaharı a ıs ası 

--:-:-------------------------------~------·-------------------------------
Güzel iş 
Güzel işti' 
• 
Filistinin hikage$l 

• -
Güzel lı Güzel lıtir 

Dün Umum Matbuat Müdürlüğü 

tarafından Fransızca olarak neşre

dilen «La T urquie Kemalistıı in kolleksiyo

nunu gördüm. 

Baskı nefis 
Resimler fevkalade güzel. 
Tablolar mükemmel. 
Mevzular itina ile seçilmiş. 

ilk bakışta bir Avrupa mecmuası ııanı
yorsunuz. 

Türkiyeyi ecnebi matbuata tanıtmak 

"çin hundan ııüzel bir eser neşredilemez. 

Matbuat Umum Müdwrlüğünün diğer 

neşriyatını heienmiyebiliriz, tenkit edebi
liriz. 

Fak.at güzel iJ, güzel i~tir. 
hakkını vermeie mecburuz. 

* Filiıtinin Hikayeıi 

bunun da 

Çocukluk bayatın ilkbaharıdır. Bahar nasıl neı'e, ıevinç, 

çiçek ve g\izellikse, çocuk ta neı'e, sıhhat, sevimlilik demektir. 

Çocuk neı'eli, feDt Sıhhatli ve sevimli olabilmek için bakıl

mak ihtiyacındadır. Gıdasnu abnayan, ıokaldarda çamurlar 

içinde büyüyen çocuk sonbahar gibi söner, ihtiyarlar, net'esini 

kaybeder. 
Çocuiun neı' esi yÜzünden okunur. Gül aı'bi rengi penbe 

çocuk mutlaka neı'eli olur. Onu neı'e6 yapbnak bizim için 
borç, sıhhatli olmak istemek onun için bir bakbr. Dünyaya 
çocuk getirmek kafi değildir. Ona b•kkmı verebibneli, sıhhat 
ve neı'esini temin edebilmelidir. 

(~S_O __ Z_A_~RAS 1 N DA ) 
Şoförler ceza 
ile değil, mükafatla 
Yola getiriliyorlar 
Amerikada Munt <:J:: 

Vernon belediyesi ~: ·· · . 
şoförleri ceza ile ~1 . : : 
uslandıramayaca -

·-----------------------· HERGüN BiR FIKRA 
Banka memurunun 

cüzdanı 

Ramangada 
Bütün garsonların 
Saçları kesilec•k 

' ' I I 

F ilistinde hergün bir kaçı kesilen ve 

büyük bir isyana sebep olan Yahu

di muhaceretinin hikayeııini bilir misiniz) ğını anlayınca, mü

Cihan harbinde Loid Corc Başvekil ve kafat ile yola ge• 

Meşhur İngiliz banker Rikett, ayni sa

manda sayılı bir dolandırıcı Te yanke
sici ldJ. 

Bİi' cün başka bir bankaya, kendi na
mına cönderilen bir havaleyi almata 

~tti. Fakat üzerinde hfrriyetinJ isbat e
decek hiç bir vesika yoktu. Onun için de, 
memur havaleyi ödemekten imtina edi -
yordu. 

Bükreş belediye
ei, bütün erkek 
garsonların ıaçlan· 
nı kökünden kes
melerini emretmiıı· 

tir. Saçlarına itina 
ile bılkan Roman
yalı garııonlar bu 
emre fena halde 
kızmıılar, ve müıı

terek bir grev yap

Harbiye Nazın. tirrnek yolunu tut
muş, ve her köşe 

lngiltere kara harbine evvelce hazırlan- başına dikilen be
mııı olmadıiı için top, mühimmat kafi d-:
ğiL Loid Corç bütün fabrikaları seferber 
ediyor, bütün istihıal vasıtalarını hareke
te getiriyor. Az .zamanda çok mühimmat 
yetiıtinnek lazım. 

O vakit bir zat çıkıyor ve İngiliz hüku
metine mühim bir teklifte bulunuyor. Tek
lifi beieniliyor, kendisine salahiyet verili
yor ve derhal tatbikata geçiliyor. Bu ada
mın bulduğu sillh tanktır. Ve bu yeni silah 
ıayesinde İngiltere mühimmat ve silah 
noksanını telafi ediyor. Garp eephesinde 
bu mühim silahla düşmanları şa~ırtıyor ve 
harbi kazanıyor. 

Harp bitince Loid. Corç hu zatı çağrı-
yor. 

- Dile dilediğini, diyor. 

Bu adam bir milyonerdir. Paraya ihti-
yacı yoktur. Para teklifini reddediyor. 

- Bir ünvan, bir nişan falan, eliyorlar. 
- Hayır, diyor. 

- Bizden bir iıtediğin yok mu, diyor-
lar. 

O vakit ıu isteii gösteriyoı : 

- Yahudile~ bütün dünyada zulum gö
rüyorlar. Bunlara 11ğınıp rahat yaşaynbi

lecekleri bir y:er lazım. Filistinde bir Yahu
di vatanı kurunuz. 

Bu teklif İngiliz hükumetinin de boşu
na gidiyor. Çünkü Süveyş kanalını iki tara
fından teminat altına almağa yardım ede· 
cektir, kabul ediliyor ve bugünkü Yahudi 
vatanı kuruluyor. 

Fakat o gün bu Yahudi muhteriinin 
dindaşlarını kurtarmak kaygusu ile ileri 
ııürdüğü hu dilek bugün onlann aleyhine 
dönmüş, ve Filistin bugün için de, yarın 

için de bir cehennem haline gelmiştir. Ya
hudiler kurtulmamıı, fakat Süveyş .kurtul
muştur. 

• --!9.ll•t ·--- ,..._, .... _ 

Özlü sözler: 
Hayat bir fincan çaya benzer. Ne ka

dar çok içersen o kadar çabuk biter. 
Barrie 

Faydasız olan hayat yalnız kadınların 
• hayatıdır. Disrael 

lediye memurlarına 
bir sürü sinema bi
leti vermiştir. Yavaş yavaş giden akıllı us• 
lu hareket eden, gürültü yapmayan şoför· 
lere, bir sinema bileti verilmiştir. Şayanı 

dikkat olan cihet mükafatm şoförler üze
rinde cezadan daha müessir olmuş bulun· 

masıdır. 

* Davla kupaeı we Davlal11 
evlenmesl 

Meşhur lıir Davis kupası vardır. Tenis 
oynayanlar her sene bu müsabakalarla a
lakadar olurlar. Müsabakaların ehemmiye• 
ti ne kadar büyükse, verilen kupanın da 
şekli o kadu k.ötüdür. Vo k.azananlac ku
paya (dünyanın en kötü çorba kasesi) is

mini vermişlerdir. 

Her nehalse... Bu kupayı ortaya ko
yan Oavis evleniyormuş, müstakbel kansı 
evlenmeden evvel şu ıartı ileri sürmüş: 

- Kupaları seçmek hususundaki tahi
atııızlığını gördükten aonra, evin gumuş 

takımlarını, ıenin reyini almadan yalnız hen 
mübayeaya karar verdim. Bunları ben a

lacağım. 

* 
Sinem••• olmıyan iki devlet 

Evet iki devletten hahıediyoruz. İki 
kasaba veya köyden deiil, hem de Avru
pal)ın göbeğinde iki devletten: 

Bunlardan birisi Sen Marin cumhuriye
ti ve diğeri de Lichtenatein prensliğidir. 

ikisinin mecmu nüfusu 25 bini geçmez, 
fakat ikisi de müstakil ve ikisi de hukuku 
düvel müvacehesinde iııimleri geçen dev-
}etlerdir. Bu iki cumhuriyette henüz sinrma 
açılmamıştır. Ve ora halkı hudutları geçe
rek civar memleketlerin sinemalarına ~it

mektedirler. 

* 

RikeU kızdı. Memura: 

- Başkalarından hüviyet vesikası is
tiyorsunuz amma, bakalım •izin kendi
nizde var mı? 

Diye sordu. Memu: 

- Elbette var! dJyerek, bir de cebini 

yokladı ki, cüzdanı yerinde yok. Telaşla: 

- Cüzdanımı çalmışlar .. dedi. 

Rikett, el çabukluğu ile aşırmış oldu
ğu cüzdanı uzattı: 

- Buyurun! imdi benim Rike&t ohlu
ğuma inandınız mı? 

- Hiç ıüphem kalmadı, efendim! 

Memur bu defa bili tereddüt parayı 
verdi. Akşam üzeri, macerayı banka di -

·ektörüne hikaye edince, direktör: 

- Bata etmişsiniz! dedi. O adam ma
dem ki cüzdanınızı iade etmiştir, o hal
de Rikett değlJdi! 

·-----~~~~~~~~~-----· 
Canı sıkılan 

Diplomatların kurdukları 
/ki geni devlet 

mağı K•ıı C1rıaştırmııılardır. Garsonlar, bele
diyenin elalemin saçlariyle ne hakla uğ

raştığını bir türlü anlamamıılar, ve hu fi
zuli müdahalenin kaldınlmasını dilemiı

lerdir. 

* l•koçyah ••lzeleyl mi, yoka• 
mlsafırl mi tercih eder? 

lskoçyalılar hasis olmakla marufturlar. 

Bir tarihte İskoçyada tiddetli bir hareketi 
arz olmuş, zavallı bir anne 15 ve 16 yaıın
da olan iki evladının hayatını kurtarmak 
için, çocukları dayılannın yanına gönder· 
miş. Bunlar misafirliğe gelince, dayılan fe
na halde kızmış, bu iki delikanlının, yapa
cağı masrafı düşünmüg, ve kız kardeııine 

şu telgrafı çekmiş: 

<ıEvlatlarını ıeri al, ve zelzeleyi bura

ya yolla». 

* 
Aktörlerden der• alan eski 

Reisicumhur ~ 
\ 

Amerika reisi cumhurunu, halkın na-
zarında kıymetlendirerek intihabatı ka
zanmasını temin eden şey, radyoda söyle
diği nutuklar, ve sesinin halaveti imiş.:Bu
na mukabil sabık ReiAicumur Hoover ise, 
çok kulb konuşuyor ve sesi, halkın üze
rinde kyi tesir yapmıyormuş, halbuki son 
zamanlarda Hoover Cumhuriyet fırkasının 
en güzel hatiplerinden biri olmuıımuf. Es
kiye nazaran çok daha iyi konuşuyormuıı, 
gazeteler bu dereceye gelmek için kendisi
nin maruf bir aktörden hitabet dersi aldı
ğını iddia etmektedirler. 
•••••••••••• 1 • ._ ________ , ··---

etmişler, ve milyoner bir Cenubi Ameri
kalıyı da sefir tayin ve Londrada Aıtoria 
devletinin sefarethaneaini tesis ederek mat
bu davetiyelerle ziyafetler vermişlerdir. 

J., bu kadarla kalmamış, yine mevhum 
J 1tı•t....-·- " 
/:-"~ 

1 
Kravoni hükumetinin prenslerinden birini 

Gaz m•skesl ta,ıma rekoru 1 Astoria kraliçesiyle evlendirmeğe kalka-
Baltık denizindeki Sovyet donanması- 1 rak, coğrafyası zayıf bir sürü insanı düğüne 

nın 1 2 tayfası 2 1 8 saat yüzleTinden gaz ı çağırmışlar. 
maskesini çıkarmamak suretiyle, gaz mas- Yukardaki davetiye Fransızca, Alman-
kesi taşıma dünya rekorunu k.ırmışlardır. Lozanda bulunan genç diplomatların ca ve lngilizceden bozma bir lisan ile ıöz-

Ayrıca 30 kilometre yolu 4,30 saatte son zamanlarda canlan sıkılmış olacak ki de Astoria lisanında yazılmıı bir daveti-

yine maskeli olarak yürümüşlerdir. Astoria namında mevhum bir devlet tesis yedir. 

içtimai 

Ha$talıklar -------s. Ekrem•Ta1 ·ı 

M emleketimizin tanınmış doktor• 
tarından biri, İstan;,,uı radyo • 

sunda içtimai hastalıklara dair bir se
ri konferans verecekmiş. 

«içtimai Hastalık» tabirinin tıp li• 
sanında ne derneğe geldiğini bilmiyo .. 
rum. Bizim dilimizin mehengine vu .,ı 
racak olursak, o zaman bu tabirdeu 
biz, büsbütün baska dertler anlarız. . 

«İçtimai Hastalık» denilince, filhaoil 
kika, aklımıza ilk gelen mesela züğürt• 
lüktür. Ve eğer sayın doktorumuz bl"' 
zc züğürtlükten bahsedecekse, boşun~ 
yorulmasın l Tedavi yollarını göstere .. 
cekse o da beyhudedir. Zira, züğürt " 
lükten bahse en az salahiyettar dok " 
torlar olduğu gibi, gösterecekleri kur4 
tuluş yolları da çoktan malumumuz 11 

dur amma, ne edelim ki beceremiyo • 
ruz. 

İkinci hatıra gelen, modernizm ipti-ı 
lasıdır. Bunun da şifası neye mütevaJc'. .. 
kıf olduğunu biliriz. Nasıl ki tababet, 
bir frengiliyi tedavi için ona sıtma mi~ 
robu aşılarsa, modernizm müptelasıni

1 

kurtarmak için kendisine züğürtlük aoil 
şılamak kafidir. Bakın o zaman, züp • 
pele,şmeğe vakit ve fırsat bulabilir mi~ 

Üçüncü içtimai hastalık kumardır~ 
içki, bununla at başı beraber gider. 
Sonra: Mürai'lik, dalkavukluk, haset. 
sinsilik, kalleşlik de, ön safta gelen İÇ• 
timai dertlerdendir. 

Fakat zannetmem ki, 
kimse çıkıp ta bunlara 
konferans verebilsin. 

he~ hangi bir 
dair radyod~ 

Cesareti medeniye kıtlığı da 
hastalıklardan biridir 1 

111""" 
~ ~,o .... Zc~ 

içtima! 
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Biliyor Musunuz ? 
1 - Modern tarihin babası kimdir} 
2 - Uyurken uykudan kaldırılıp \<düş; 

man yüz bin kişi ile geliyor! Halbuki bi;oç 

50 binizi» elendiği zaman e<hiz de yüz bin 
kiııiyiz. 50 bin askerlerim, 50 bin d«; 
ben 1.. » diyen kumandan kimdir) 
' 3 - Goşolar kimlerdir? 

-i - Hayvanları konuşturarak hüyüfC 

ve meşhur bir masal kitabı yazan kimdir 't 
(Cevapları Yarın) 

Dünkü Suallerin Cevaplan: 
1 - Fransız ihtilalinde ıd:>iZ burada 

halkın arzusile bulunuyoruz, buradan an~ 
cak süngü ile çıkarız» sözünü Fransız ihti~ 
lalcilerinden Mirabeau söylemiştir. 

2 - Monteskiyonun en meşhur eseri 
«Esprit des loisıı Ruhulkavanindir. 

3 - İngilterenin tarihi fırkalan iki ta• 
nedir. Liberal olan Torylarla, muhafaza " 

kar olan Whiılerdir. 

Zenciler ara$ında çıkan 
Moda mecmuası 

Bir zenci kadın tarafından, Afrikada. 
6 aydan beri bir moda mecmuası c-ıkanl• 
maktadır. Gazetenin sahibesi ~u beyanatı 

vermiştir: 

- Beyaz kadınların giydiği kuma2 ve 
renkler bizimkilerine uymaz biz tez.tdlan 
daha iyi gösterebiliriz. iki ayrı alemin ay
rı modası olmalıdır. Bu fark, siyah ile he• 

yaz kadar mühimclit. 
Mecmua rağbet kazanıyormuş. 

* Hayat küçük tcYlerden yapılmış hü -
yük bir demettir. 

Oliver Wandel Holms 
r 

İSTER İNAN iSTER İNANMA! '"' Çaldarlsln korktuıu be,ına geldi 

Hayatımız fırtınalı bir gecedir. 
Lord Herhert Of Cherbury 

Hayat bir uykudur ve ihtiyarlar en çok 
uyuyanlardır. Uyandıkları zaman artık öl
mek zamanının geldiğini farkederler. 

La Brujere 

Bir insanın hayatı kısa bir parlayış ve 
uzun bir solu~tur. Uliland 

Çocuklarımın oynadıkları gibi. bazı in-
ıanlar hayatları ile oynarlar. Comper 

Kocamustafapafada Hacı Hamza mahallesinin Hacı Piri 

caddesinde numara 110 da oturan dabağ Mehmet dün mat -
baamıza geldi, derdini yandı, anlattığına göre 10-1-935 te 
Kocamudaf ap&Ja nüfus dairesine müracaat etmif, ayni tarihte 
doğan çocuğu Mübeccel için nüfus tezkeresi istemiş, gerek ken
disinin, gerek refikasınm, gerek diğer iki çocuğunun nüfus tez
kerelerini de ibraz ederek kü:ükte kaydının kolayca bulunma-· 

ı;ını temin etmek istemif, nüfus tezkerelerini almışlar. 

- Bugün git, yarın gel demqler, o aündenberi bala gidip 

geliyonnUJ, timdi nüfus dairesinde kendi nüfus tezkeresi de 

kaybolmU§. Dün gene Lu İf için Kocamuatafapqa dairesine 

gİtmİf, gene 

- Buaiin git, yarın gel demişler. Nahiye müdürüne 

derdini yanmak istemiş 

çıkıp 

- Olmaz, müdür beyin yanına çıkılmaz diye önlemişler. 

iSTER lNAN lSTER lNANMA ! 

Çaldaris çok münevver bir adam ol~ 
mal!llna rağmen, batıl itikatlara inanırmı,, 
Venizelos ve arkasından Kondilis tekerle• 

nince, birdenbire bedbin olmuş. 
- Hak oyunu üçtür, demiş, yaşımızı 

da aldık, galiba yolcuyuz. 
Fakat arası geçmeden, Demircis ölün• 

ce: 
- Benim yerime o kurban oldu de~ 

miş, maamafih hak oyunu üç olmaıııış döıt 
olmuş ve zavallı Çaldarisin yakasını bı• 
rakmamı~tır. 
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_Şehitlikler Cemiyeti 
cenaze teşkilatı yapıyor 
Arzu edenler cenazelerini bu teşkilata kaldırtabile

ceklerdir •. Cemiyet hazırlıklara başladı 

SON POSTA 

Sigortaların 
• • 

vazı yeti 
9 sigorta şirketinin vaziyeti 

iyi bulundu. Tetkikler 
devam ediyor 

·İktısat Vekaleti müfettisleri tarafın
dan sigorta şirketlerinde ' yapılmakta 
olan teftişlere ehemmiyetle devam o
lunmaktadır. Şimdiye kadar 9 şirketin 
~~~eJatı gözden geçfrilmşi ve hiç 
bırının halinde bir gayri tabiiliğe tesa
aüf edilmemiftir. Föniks sigorta gir -
lretine sigortalı olanların haklarının za
yi olmamaaı için hükumet lazım gelen 
tedbirleri almak için uğraşmaktadır. 
Esaeen Türkiye Milliye nazaran Fö
niksin vaziyeti daha iyi bir haldedir. 

Türkiye Millinin heyeti umumiyesi 
26 Mayısta sigorta şirketinin binasın
da toplanarak şirketin son vaziyeti 
hakkında bir" karar verecektir. 

Alakadarlardan baztları şirket hey
eti umumiyesinin bu işi halletmek için 
lazun gelen tedbirleri almaktan çekin

Mayıı 22 

MEKTUPtAR.I 
Oikııı rıhtımında bir iskele resmi 

*Bozcaada'da 3 tonluk Clhaııgir moıhrü -
nün sahibi ve kaptanı Hiiicyln Kalay kap

tan bize yolladığı meJctupta güç hal ile dü -
zelttlrdiği bir yanlış mu<\.lllE:le)-1 anlatıyor. 

Söylediği şudur: 

- 111.'.!ay.ısın 5 lnc1 günü Dlldll linınnına 

'Vardım. Motörümde ;,so tesU v:ı.rdJ. Halen 

düzelttirmeğe çal~mamasıdır. Görüyoruz ıd 

bu meselede alakadar olan vatandaş yul'tse
ver bir vatandaş olarak hareket etmlştlJ', 

hakkını aramış ve almışln-. 

Antalya Hattında Çalışan)aı 
Öğrenmek istiyorlar •• 

muteber olan tarifeye ı;öre bu 550 t.estinln Antalya hattında -.:atı.,oıan amele ve usta"' 
beher yüzü için 15 kuruş hesab!lc resim ve- lardan bir mektup aldık, söyleülkleri şudÜr: 
recektlm. - cA!yon - Antaly::ı hattırun Baladız ilt 

Halbuki belediye t.oplantlla.rından birlnde Burdur arasındaki 7 inci kııınıı bitirildi. ŞİJll .. 
yeni bir tarife yapDUf, bo tarifede re.sın! dl diğer kısımlarına başlanacnk, b.albuld 

y\ibeltm..iş, benJm get.lrdlğ.lm male Yerlie - halk arasında bu kısunlnrlll yapılmasına bit 

cek para da Cll) küstir llrayı bulmuı. lniiddet sonra başlan'lca~ söylenmekteclll'· 
Düşündüm, benim bu 550 t.eı.1.iden Jca.zana- ~er bu doğru ise yüzlt?rcı- usta ve işçi bey .. 

cağım para 10 liradan !azla. değıl. İki tane hude bekliyoruz, demektir. Sorduk. Öğren .. 
de ortağını var, şlmdl resim olarak 11 liı'a tnek kabil olmadı. Eğer hakikat 115.n edilirsıll 

verecek olursam kazanmadıktau ba!jka zl - çok memnun olacağız., 

yana da gireceğim. Berct..t versin, t:ırife - T k O « ür Kutu» na ye Olmak lc_in.. • 
nin altında bir atır gözünıe 11112ti. Bu aa~r-
da yeni tarifenin 936 haziranından it.ibaren üsküdarda oturan Dayan Şener Türk Ku
tatbik edileceği yazılıydı, haziran ise henliz şuna üye olmak ve der~erindcn istifade et
gelmemişti. Fakat buna rağmen benden yeni ı:nek lçln içinde yenllmcı blr his duymakt~ 
tarifeye göre para ıst\yoriardt. Maddeyi gos- ve kabul edilip edllmlyeccı;ını sormaktadır. 

terdim, itlraz ettim. Anlıı.t:un~dım. Bunun ü- Türk Kuşu'na girmek 1ı,1n tahsil k:ı· ~r 
zerine kaymakama glttını. Y~ni tari!eye yoktur, soylediği dereı:ede bUgl k!ifidir. 1~ .. 

Şehitlikten bir köıe ger tahmini gibi vücudunda ve i:albinde bil 

f 
baktı, kanuna baktı, hakkum tcsllm etti. 

F.dirnebpıdaki fehitlik ~hitlikleri' 2 bin lira sarfile kabristana su tev- ransamn Türkiye için yeni Kurtuldum. arıza yoksa isteğini derhal yerine getMrlef· 

rniyeccğini bildirmektedri. 

İmar cemiyeti tarafından büyük bir ziah da yapılmıştır. Muhtelı"f yerlerde k · Hemen cemiyete müracaat etmelldiı". onten1anı Şurasını da kaydedeyim ki, b'.l yanlış mu-
gayret ve devamlı bir çalışma netice - çiçek bahçeleri yapılmış ve mezarlık ameleyi yapan §ah.sen belecJlye refal de - İzmit İataayonunda Seyyar Satıcılar 
sinde asri bir kabristan şekline sokul- bir park haline konulmuştur. Aynlan b Fransanın, bu yılın ilk üç ayından ğildi.Bir memurdu, fakat onun da t:ı.rilenın e:İzmit .. de bir okuyucumuz, şehrin en i§"" 

muftur. Vatan uğruna can verenlere hususi bahçelerde de bir bahçivanın akiye kalan kontenjanlardan başka, maddesinl görmüş olma:n 1.3.zım değil mly- lek bir caddesi olan cDrunlryoluo cadde~.nin 
layık olduklan hürmet ve ihtiramı gös- nezareti alhnda her türlü ağaç ve çi- türkiyeye, yeniden munzam konten- di? ıı seyyar fotoğrafçılann istilası altına u~ramlf 
termek maksadile te"sis edilen şehit - çek fideleri yetiştirilmektedir. Şehit _ janlar verdiği öğrenilmiştir. Yeni kon- Biz bu vatandaşın mektubu mü02SCbctile olmasından §ikfı.yetçidlr. ve: 
likte ~.ehirde bugünün ihtiyaçlarına ve- likleri imar cemiyeti bir cenaze zuhu _ tenjanlara göre, yumurta için ikinci yurt için lüzumlu gördü~ünniz bir düiünee- - «Belediye nizamnamcn caddeler.in sey.A 
vap verecek bir kabristan bulunmadığı runda apartmanlardaki müşkülatı göz üç aylık kontenjan 223 kental, yu - Y1 kaydedelim: Yanlış riıunmele maalesef a- yar satıcılar tarafından işgal edilmesini meıı 
da göz önü.ne alınarak sivil ölüler için önünde bulundurarak mükemmel bir murta akı için 200 şekersiz yumurta ra sıra her yerde yapılabilir. Mülıiın olan eder, men'e riayet etmeyenlere de ceza verir, 
de bir kısım ayrılmıştır. cenaze t~kilatı yapmak t~ebbüsün _ sarısı ~çin 23- arpa için 7.)0, mısır için nokta bu değil, yanlışlıi:a nğrnyan vatanda- saygı değer şarbayınıızın gözüne arzede .. 

Bir kaç yd evveline kadar ot ve taş dedir. Mezarlığın müsait bir yerinde ve ~ogrudan doğruya idhal edilmek şın susması, hakkını &.ralllaması, yanlışlığı rlm.» Demektedir. 

yığının~~n ibaret bir saha olan şehit- küçük ve şirin bir camile bir gasilhane şartııe_2_ı.o~. bakıa_ içi~ 12.500. fa - y··e··1• 1:n··d···e···b··1:r····t·e··d··b··1:1··\·B···u··g·::-:;a··9···d··u::ş··u:.·9··0• ....... r 
lik bugun modem ve muntazam bir yaptırılacaktır. Ayni zamanda hususi sulye ıçın 8.JO mercımege 1,800 nu - Uı 
kabristan halindedir. Kabristanda 6000 cenaze otomobili alınacak ,;_e talefon hu ta 4,000, kabuklu ceviz için 1 ~O. Mı ••k z · 
,ehit yatmaktadır. Bu 6000 şehide teşkilatı yapılacaktır. isteyenler bir üc- iç ceviz i~in 250, kepek için 11.20. Kum, kireç ve kömür ISlr yu Se zgor 
her biri 20 ter mezarı ihtiva eden ve ret mukabilinde kaldırılması güç yer - kental yemden kontenjan verilm;şt ;r. arabaları kapalı olacak Buğday fiyatları gün geçtikçe düş~ 

üzerlerindo ia'imleri yazılı bir levha lerdeki cenazelerini şehitlikleri imar mektedir. Alakadarlarca bu düşkünlü~ 
bulunan etrah parmaklıkla çevrili mus- cemiyetine kaldırtabilecek ve bu su _ Veznedar Hüseyin Hüsnüyü Belediye talimatnamelerine 2ore, ğün neden ileri geldiği henüz tesbit e" 
tatiller yapılım~. kabirlerin etrafı da çi- retle techiz tekfin ve dini mera _ öJdürenferin muhakemesi içinde toprak, kum, kömür taşınan dilememiştir. Gelen haberlere nazaraJiı 
çekler ve çimenlerle süslenmiştir. sim cemiyet tarafından yapılacak, cc- arabaların, dökülüp saçılmıya imkan da bu seneki mahsulün \!imdiye kadar 

Mezarlığın içinde 10 bin lira sarfi- naze sahibi külfetten kurtanlacaktır. Galata postanesi veznedarı Hüseyin ,vermiyecek ıreJcilde mahfuz olmaları görülmedik bir bereketle pek bol ola .. J 

le muntaı:am yollar yapılmıştır. Yeni- Bu teşkilatın belediye teşkilatından Hüsnüyü öldürmekten suçlu Abdullah lazımdır. cağı anlaşılmaktadır. 
den yapılacak olan yollar asfalt olarak daha evvel faaliyete geçeceği umul - ile Yunusun muhakemelerine dün ağır Halbuki arabacılar, bu cihete pek Dün borsada ekstra yulaf 7 kuru'' 
-·L-L .. __ k d cezada devam edilmiştir . 13 ·ı 7 5 k ·· · d y~ıau. ma ta ır. ehemmiyet vermediklerinden, geçtik- para 1 e • uruş uzerm en mu '"ı 

Yeni çeşit bi1 
hırsızlık 

Otomobilin sökülebilen 
parçalarının hepsi eskileri 

ile değiştirilmiş 

1 Müsadere edilen 

ı Müddei~~:: Bostan-
cıda et müsadere edilme

sini muvafık bulmuyor 

Celse açılınca reis, AbdulJaha vekil l ·· ·· ·· leri sokakları temizlenemiyecek bir ame e gormuftur. ı 
tutup tutmadığını sormu:<::, . Abdu11Rh 1 Ekm klik 4 :; d lı A dolıı rr hale sokmaktadır ar. e - v çav ar na • 
da : Bu itibarla, belediyece, bu hUBus • beyaz yumuışak buğdaylar da 7 kuru~ 

- Tuttum, fakat vekaletnameyi taki maddenin tatbiki için daha başka şa satılmıştır. . 
yetiştiremedik, demis,tir. Müddeiumu- H""kA t" K d · h"l" · ·n tedbirler alınmasına lüzum hasıl ol- u ume ın ara enız sa ı ı ıçı 
mi, Abdullahın vekil tuttuğunu ve bu muştur. Romanyadan getirttiği 2 vapur mısıt 
avukabn İsmini de verdiğini söyleye- Bundan sonra, bu kabil yükleri, ya köylülere tohumluk olarak dağıtılrnışJ 
rek davanın müdafaa için başka bir gü- etrafları kapalı arabalarda, hayut ta br. 

ne bırakılmasını istemiştir. del iks~ çuvallarda taşımayanlar ,id _ Şimdi borsada mısır fiyatları yük .. 
Heyeti hakime son ve bt 'i olmak l kt 6 k ·· · Je Bostan k" .. .. .. b d 'k" be detli cez.ılara çarptınlacaklardır. ee me e ve uruş uzerıne muame 

Taksim polis merkezine tuhaf bir . cı oprusunwı aşın a ı ı • üzere bi rmühlet vererek davayı 15 görmektedir. Bu işle uğraşanlar mısıt 
otomobil hırsızlığı vak'ası ihbar edil- ledıye temuru vardır. Bu memurlar, Hazirana bırakmıştır. Polis bir $Qat fiyatlarının bu yüksekliğinin . yeni 
tniştir. oradan stanhul belediyesinin hudut - d mahsul piyasaya gelene kadar devaro 

Av · d M h lan içine kaçak et sokulmamasını te- Alemdagvında Atatürk heykeli Hırsızı yakala 1 cdecegvini söylemektedirler. 
1 

ga camın e Ü eyyacı sokağında minle muvazzaftır . Dün zabıta Hüseyin adında bir saat 
muhtelif taksi otomobi1leri isletmekte · Ü k""d beled' · t f d A L" kt ' l 

T Geçenlerde oradan geçmekte olan s yu ar . . ıyesı ~ra ın an .. - hırsızı yakalatnıfbr. ıse ve orta me ep mezumye 
olan Şükrü ve Naim adlı iki ortak var- iki adamın ellerinden etleri müsadere lemdagma dıkilen Ataturk heykelının Uzun zamandanberi fenerde ve ci- imtihanları 
dır. Bir gün bu ortaklar otomobille - edilmiş, bunlardan Üsküdar müddeiu- açılı.Ş merasimi pazar günü yapılacak- varda devam etmekte olan sat hırsızlı-
rinden 210.1 numaralı taksi otomobili- Lise mezuniyet imtihanlarına hariç .. 

mumiliğine müracaat ederek bes kilo- tır. ğı zabıtanın nazan dikkatını cclbct - h 1 k d 
ni toförlerindcn birine teslim ederek ' · ten girenlerin imti an arı i inci evro, 
işlemeğe çıkarmışlardır. Ertesi gün şo- dak n aşağı olan etlerinin müsaderesini ----------------- miş, münhasıran saat çalan bu hırsızı son sınıfların ~ifahi imtihanlariyle bir' 

an una aykırı buldukları için şikayet- 1' ı0••befçı• bir türlü ele geçirmek mümkün ola - likte yapılacaktır . 
för otomoblii garaja teslim ettiği za - L Y ~ da te bulunmuşlardı. Bu adamlar: maşıtrı. Nihayet zabıta Bitpazarın ' Bu imtihanlar, imtihan komisyonla' 
man otomobil muayene edilmiş ve ko- s· d 1 d b E l l d lan la k - ız, emiş er ir, u etleri kaçak czane er mezat ar a yapı saat satış nnı on- rınca yapılacak ve sualler bu komisyon" 
)ayca sökülüp çıkarılabilen parçaları- olarak satmak malc.sadiyle almadık. E- trol etmegy e karar vermi' ve bu saye- l k Esk" 1" 

kil 1 d 
lar tarafından soru aca tır. ı ta ı• 

nın tamamen es · eri e eği,ştirilmiş vimize götürüyorduk. Zaten Bostan- Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: de Hüseyini de yakalamaya muvaffak k · matnameye göre orta me tep mezunı~ 
olduğu görü1ümüştür. cıdan beş kilo et alrruya Ziraat Veka _ İstanbul cihetindekiler: olmuştur. Hüseyin Fatih Bitpazarında yet imtihanlarına girmekte olanlarla 

B ·· · ı·· k t J } t' k ~ ·· d B Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: (Eş· ke L _ ı__ t unun uzerme şo or sı W ırı mış, o- e ı anunı musaa e vermi~tir. u et- saat satar n ya~mı.ş ır. yenı· un" tihan talimatnamectine göre 

d ı R 
· k 1 k d I d "' k"I d f l .. ref Neşet). Bakırköyünde: (Merkez). I d 10 1,.. r a parça arın amı ış ası ar asın a er e •> ı o an aza değildir. Uı:ıtelik Hüseyinin e in en - :J tane sa- ı"mtı"hanlara harı·çten girenlerin imti .. 

k ld b 
Beyazıtta: (Cemil). Eminönünde: 

sö Ü üğünü ve Arslan isminde biri - u etler Pendik mezbahasında kesil - ı at müsadere edilmiştir. f f h · 'h 1 · le (Hüsnü Haydar). Fenerde: (Hüsa - hanları son sını si a i ımtı an arı)' 
nin otomobilindeki eski parçalarla de- miş, baytarın fenni muayenesinden meddin). Karagümrükte: (M. Fuat). M lr I k birlikte yapılacakt;r. Bu imtihanlar dl\ 
ğiştirildiğini itiraf etmiştir. de geçmiştir. j Küçükpazarda: (Yorgi). Samatyada: Ua im er ampl . . lise imtihanlarında olduğu gibi imti .. 

Garaj sah.ipleri Taksim polis merke
zine ihbar etmişlerdir. Polis bu yeni 
'eşit hırsızlığı tahkik etmekteclir. 

Orman vergisi 
Kamutay encümenine tetkik edil -

mek üzere verilen bir kanunda yol ver
gisini veren her vatandaş senede bir li
ra da orman vergisi vermek mecburi
yetinde bulundurulacaktır. Bu suretle 
elde edi1en hasılatla yollara ve icap e-

, verlere ağaçlar diktirilecektir. 

Müddeiumumilik bu müracaat Üze- (Rıdvan). Şehremininde: (A. Ham- Yaz tatilinde İstanbul mua~ımlerı han komisyonlraı tarafından yapıla .. 
rine etleri müsadere eden bu iki bele- di). Şehzadebaşmda: (Asaf}. arasında Büyükada ve Heybelıadada k 

v • b k d ca tır . _..-
diye memuru hakkında takibat yapıl - Beyoğlu cibetindekiler: kamp yapılacagı ve u ampa ay a --· · · · · ... ••· ·- ·- .- ' -·-· •· 
masını istemiş, ve bu talebi bir mü -1 Galatada: (İsmet). Hasköy<le: (Ye- 11 lira vermek şartiyle her muallimin lııanbul Belediyesi Tepebaşında Anfi 
zekkere ile Kadıköy kaymakamlığına ni Türkiye). Kasımpaşada: (Turan}. dahil olabileceği yazılmıştı. Bu kamp- ~ehir'Jt'yatroSU Tiyatrosunda 

bil~:;~:~mlıktan gelen cevap Üskü- . ~:::;:~:', ~~~:~ .. ::;~;~talk). ::~u:ş::~~:;;ı::a~-:~:ri~~:nA~;~:k 111111111111111 akşam s!~ 20,30 da 

dar müddeiumumi1iğince tatminkar gö- Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakı1er: muall.~mler lstanb_ul m~rif müdürlüğü- 1111 MU M S O N O Ü 
rülmemiştir. Müddeiumumilik Kadıköy Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: ne muracaat etmışlerdır. 4 perde komedi 
kaymakamlığına tekrar bir !JlÜzekkere (Tanaş). Kadıköyde eski lsk.ele cad- Muallimlerin bu müracaatları bü-
yazmış, bu iki belediye ,ınemuru hak - desinde: (Büyük). Yeldeğinneninde: yük bir yekun tuttuğundan müracaat-

111 
Yazan: MUsahip 

kında kanuni takibat yapılmasını iste- Üçler). Üsküda'l'da Ahmediyede: (Ah- lara ancak yüzde on nisbetinde yer ve- 111111111 zade CeH\l 
miştir ,, 1 mediye) · rilebilecektir. Her yer elli kuruş. 
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MEMLEKET HABERLERİ Nüfus dairesinde 
izdiham 

Uzlaşma teşeb
büsleri 

(Baıtarah 1 inci sayfada) (Baıtarafı ı inci sayfada) 
göreceklerdir. Şehrimizin soy adlarının a- · 1 k yıa arı te rar canlandırmıstır. 
lınması 2 temmuzda bitmiyeceği zanne- Bu i 1 0 ._

1 
. ' . 

d·ı kt d" ı· t b ı ··f ··d·· ı··~·· şay a ara oe çıka kralı ıle ftalya 
ı me e ır. s an u nu us mu ur ugu soy k J h d . 
d 1 · · · b' ı b" · ·ı · · · ra ı ane anı arasındakı karabet vu·· 

Sivas- Erzurum demiryolu 'Afyonda yağmurun 
• .1 J , zararları 
J.DŞaah l er eyor . Bir ağıla yıldırım düştü 

,[ l>ir bç ioy,unla ço&an ' 

a ı a ma ışının ır an evve ıtnı mesı ıçın . . • 
her nüfus dairesine lizım gelen tebliptta cut vermıştır. Hatırlardadır ki lngiJte· 
bulunmaktadır. re kralı Beşinci Jorjun hayatının son 

Fakat nüfus dairelerinde izdiham o ha- günlerinde Belçika kralının İngiltere
le gelmiştir ki her gün yüzlerce kişi bir iş ye yapmış olduğu son seyahat kendisi· 
yaptırmak şöyle dursun kalabalıktan me- nin Victor - Emmanuel tarafından biı 
mum bile görmeğe muvaffak olamadan L~ görmek için tavzif edilerek gönde..ril· 

Haziranda Divrife tren ifleyecek, Sivasfa bir park, 
bir de mektep yaptınhyor, kotu yeri tidil edı1iyor Köpeji ölClü 

.. Afyon ~H~susi) - Afyona üç geri dönmektedirler. miş olduğu şayialarına yol açmıms idi. 
gundenberı şıddetJi yağmurlar yağ _ Bu husmıta salahiyettar bir zat demiş· lngiltere Almanya ile müzakere~i 
maktadır. Şehre yakın alarak geçen a- tir ki: bitirip serbest kalmak istiyor 
kar ~yı taşmıştır. Bazı yerleri de su _ - Mcmurlanmız 2 temmuza kadar soy Londra, 21 (A.A.) _ Öğrenildiği-
hır basmıftır. Çolianlar nahiyesi civa- adı işini bitirmek için geceleri de çalışmak- ne göre, İngilterenin Berlin sefiri Sir 

d fı d k b tadırlar. 
rına a n ı ÜYüJdüğünde dolu yağ-- H I'- üd' d ki .ı_ •• fu d Phippse, Hitler ile müzakeratı tacil et-
mıı:ı ve h l ha l a ıumız m et ya aıtı.&ça nu ı a· . . . fi .. . . . 

T ma su e y il:e zarar vermis- . 1 • h"' _..._ ~ b-..ı d me.ı ıçın ta ımat gonderılmıştır. Bun~ tir. • ıre enne ucum <JUuege ,...a ı. 

Kısa bir müddet evveline kadar kimse dan maksat, Llbyadalri askerlerini ge
Cuma günkü fırtınada bir ağıla yıl- nüfus dairelerinin 9el'Jltine uiramıyordu. ri çekeceğini hildirmif olan İtalya ile 

dırım düşmüş, bir bç koyunla bir ço- Bazı şehirlerimizde soy. adı iti bitmi" yapılacak müzakerelerde lngilterenin 
ban köpeği ölmüftür. Emir dağı kaza~ fakat İstanbul bu ..,birlere ni.bet kabul et- serbest kalmasını temin etmektir. 
sında 1500 hektarlık bir bağ vücude miyecek kadar kalabalık olduiu için he- 1 
getirilmi.tir. KaaaS. halkına mecca - nüz tescil işi ikmal edilememiftir. ngiltere Kıbnsı deniz va hava 
nen üzüm çubuklan dağıtılmaktadır. Ben 2 Temmuza kadar bu soy adı ifi- ÜSSÜ yapacak 

Li .. .-fı' g çl rcı:_ ıı2 · 1 d b" nin ikmal edilecMİ kanaatindııouinı. Egv er °"" en er: naı11:evı sa onun a u- -· -J (Batıtiırafi ı inci ---e-.a-) "'k b' " bu tarihe kadar bittnezae tabii hülcUınet .....,.._ 
yu ır musamere vermislerdir. Müsa- Famagoata limanı tahtelbahirler içı"n çok 

k • mühleti uzatacalim. zannındayım. 
mere ço güzel olm~ ve Faruk Nafi- müaaittir. Civardaki tuzlu ını gölleri deni~ 

Si.u _ Eıww _._..,.ı_ ...... _............_ lııiııi zin Canavar piyesi büyük bir muvafı. Bir adanı liansım rnk atim tayyarelerine üa olarak kullanılabilir. A-

Sivas (Husuai) _ Sivu • Erzurum hat·ı SiYu muallimler Dirlili 80ll toplantı • fakiyetle temsil ediliniftir. · ~ a.-· danan ovalan iae tayyarelerin rahat rahat 
tı lQerinde ça11f1Dalara büyük bir faali.yetM -- felıh karan vereni çatill""lımm ni· olduğu için öldürdü! inebileceği bir yerdir. 

d
deevlltn ed_ilmekt_edir. Malatya ve Divrilste hayete eıdinnit .Ye. birliite b_y.ıtla bulu: Kı•melll 6L L--/ı (Baıtarafı 1 inci sayfada) Hava nazırlığı Müsteşarı Lord Stanley 

c f b A 1 1:.- 1..,:...1,1:. u_JL --ııt lif ':!I ~ 118 bak ~ ba } l d K Şarki Akdenizdelci üllliin temin ettiii isti .. ~n ı ır faaliyet ııöze çarpmaktadll'. v- naa _.ar-... 191rum:te nmut'"'111111111U11 e , ı I .. ,:.ılaı uzu maga ş amış ar ır. o· 
hUtnuzdeki yıl haziranında tren Divrii• ~ ııitmitlerdir. v6 tın oı •• : cası Hasan bu hallere vakıf 00- fadeleri nazarı dikkate aldıklarını anlattı. 
"•r-ı l L G!.-.-a- --1. I""' 1 Ü .. (H 1 k d h l L l fmparatorluğun ıelimeti bu İstı'fadelera ·•• § o aca.ıdır. / ,..... .. ,,_. ft m zep yap • jW rgup u • unca ız an şüp e enmeğe aş a-

ihmal etmemeği istiyor. 
Zehirli sular kursu Svaa belediyesi viJlyet sazinOllWWn ar.. ausl) - Bura • mış gün geçtik~ , bu şüphesi arta· 

bir lisede zehirli gazlardan korunma ıçm ka ~~fıncla me~ .. ~lun~n boı. aaha. - nın en meşnur rak adamı adeta çıldırtmıştır. Geçen 
\·e h~ura açılmıftır. Kurs haftada üc pn daa aıfade etmeyı dUfUIUl\0 1 ve -~ pr;Je hah ustaların • gün Gültaze çamaşır yıkamak için de-

ırer saat olarak verilecektir. Kursu ku- hazırLyarak buranın park haline onu • dan Halil he _ reye inmiş, Haaan bundan büsbütün 
:uz tnüeaaeııe•i baıtabibi doktor CeW ida- maa1na kaıu vermiıtir. Parkın intaaına nüz 48 ya~ında şüpheye düşerek arkasından takibe 
e etmektedir. Muvaffak olanlara eWiyet· b~ır. Park yaza bdar ikmal eda- oldugw u hald• N h k 

name verilecektir. mit J.ulunacakw. .. başlamış. i ayet ızın çam~ır yıka-
Sivuta re.im Ml'li.İ İstasyon yolu üzerincle de m•. rif mu_·. kalp sek.tesin - dığı sırada yav&\IÇB arkasına gelerek 

1-1 lk d ı::.:t.:: JL...ı -'-- h tJ b den ölmüstür kama ile üç muhtelif yerinden yaralı-a evinde :yalında bir reaim ve el İl- ür.;.~ tara'-an a,. .. _ ta .... a ır , . 

Prust Yalovayı gitti 
İstanbul p]amnı yapmak üzere ge -: 

len Prust dün Y alovaya giderek ora· 
daki imarişl erini ve inşaatı gözden ge-
çirmwtir. 

Prustla belediye arasındaki muka , 
vele yarın imzalanacaktır. 

lerj •ergisi açılacaktır. Buraya remne he • aıümııne mektebi yapılması :kararlaıtırıl - Halil bütün bü- yarak öldürmüştür. Vak·a haber alınır 
~~ .. olan ve resim işlerind• muvaflakiyst IJUttlr. Hazırlanan projeye aöre yakında y Ü k 1 er i m i - alınmaz kStil derhal yakalanmış müd- Demir furSIZI mahkOm oldİI 
~0aterenlerin eaerleri konaıak tqhir edi· inıa&ta başlanacaktır. zin mazharı tak - Halil usta deiumumiliğe teslim edilmiştir. Şark Şimendiferleri idaresinin va 
-.ıcektir. Jlkbahar at yuı9lan dır' ı' olmus 1 ·ıt F d k' l d 41 k l d 1 

ı-r \• ngı ere ve rdn~ a ı sa- B I I y l I a"tO etti gon arın an i o emir çalmaktan 
~erea~.:v.~nkd~,_yakında halka gösterihnek ilk.bahar at yarışlanna 14 haziranda nayi müesseselerinden muhtelif tak - U gar ar unan I arı m g p suçlu 5alih dün Sultanahmet sulh birin-
M.. uyu ou mü•amer• tertip edilmiftir. bqlanacaltt19. Koıular ~haf• ciewam e - :diııfflftleler aJmı~, pek mair- bir .an'at.. Bükreş, 21 (A.A.) - Bugün Bük .. ci c•ecla 1ay hapee ma1ıJıU edil · • 
lecusarncrede Yanık Efe pİy•İ temsil ecH- deeelırir. Yanı yerinde &aza deiitilı:lfkler kardı. Bu kıymetli adamm ölümü Ür- reşte devam edilen Balkan JCupası ma .. tir • m mıf 

ektir. yapıhnııtar. İntun• batianan trilıMin ~bu- giipte büyük teessür uyandırmış, ya• çında, Bulgar takımı Yunan takunını 
Sivaa muallimler birHtt feshedldl. ırün)erde ikmal edilecektir. pılan cenaze merasiminde bütün Ür - 5/4 mağlup etmiftir. Temdit adilen kfaring anlaşmaları 

güp halkı hazır bulunmus, lardır. k k.ti f İtalya ile araınızdakı' KJe ı· 1 

Bir karış toprak 
yüzünden ı Tabanca l•Je Feyzi hak ına ta ı at yap11yor .. . r ng an aş· 

maaı uç ay, Japonya ıle de altı ay uza. 
Kor general Salih UzuuköprUnUn . Bir müd~et evvel ~andil~id~, F~ - tılmı,, bu hueueta takas heyeti haber· 

oynarken fahri he~er.isi oldu z~ adın.da bır genç, ~el~addın ısmınde dar edilmiştir. 
'""Y bır delıkanlıyı, av çıfteaıyle yaralamıt· -:-------------

ır e ir genç yeni evle- 9Y' -, aJP rülüler başta kaymakamımız olmak ü- malolmuş, ve biçare, saçmalan yeyi .. ~ ---
nen kızkardeşini öldürdü yaralandl zere ordumuzun genç ve kıymetli u - şinden az sonra ölmüftÜ. 

lznı • d b 811'• ki_cı· o .. ldı"i bir ı .. :.: de Uzunköprü, (Hususi} - Uzunköp· tı. Selahaddinin aldığı yara, hayatına RU=.cfiseler r ·~" 
Sa - zuvlarmdan biri olan kor general Sa- Suçlu Feyzinin hakkında takib* ya- 8'$1S1ncl 

reldc~i~li, 21 (Hususi) _Burada yü- BaLkeair (Hu~~·-~) - ~al~~~ kö - lih'e memleketin fahri hemşeriliği Ye- pılmadan evvel farikı mümeyyiz olup 
ov) acısı bir cinayet olmuftur. AR yünde bir kaza yuzunden hır olum ol- rilmesi hakkında bir karar almışlar ve olmadığının anlaşılmasına lüzum gö .. Okumak &afısi 
he:~ Me~ınet İsminde bir delikanlı, muf ve bir kişi .de yakralAanhmıştırB. 1 klı bunu generale bildirmişlerdir. rülmüş muayene ettirilmiş Üsküdar Doatum kolunun altına bir kaç ki· 
le Yenı evlenen ve parmaklarının Duraun beylı çola w ~et ~ ı . General Salih huı ~e~şeriliği mem - tabibiadlisi Feyzinin şerait, cezaiyeyi tap sıkıştımut yürüyordu; sordum: 
~nası henüz bozuJmıyan öz kardeti köyünden Mustafa oğlu F aıze mısafır nuniyetle kabul etmış, ılçebay da ev- h . lduğuna dair . f - Bu kitapları okumak için mi al· 

nneti öldünnüstür olml.1'tur. Köylülerle birlikte gece otu- velki gün tanzim edilen mazbatnyı ~~ 0 
•• • drapfor ~ermh kışkıar.d cbn} 

Ccn ' . l k Ahmet d kdi u rapor uzerın e eyzı a n a - Hayır, ded~ okutmak için; Sa-
dır N·net, Teyze oğlu Aliye nipnh • rurlarken bir ara ço a uvar- Çorlu'da kendisine ta ·m etmiştir.__ takibata başlanmıştır. Yakında ağır haftar çaJll11nda belki bir müfMi ç.ı-
.J.~ ~nlaaını Çok sevmektedir. Ba - da asılı duran toplu tabancayı almış ceza mahkemesinde bu cinayetin kar. 
b nnet'in erkek kar~i Mehmet ve kurcalamaya baflamıştır. ÇattôkaledeW bisifdet ltazası davasına &aşlanacaktır . * r u _n~~ana ınuarızdır. Çünkü hemşi - Dolu tabanca atef almış ve kurşun Çanakkale (Huımsi) - 17 yaşla -
~s;nı ve kendiaini alakadar eden bit Ahmedin kolundan. ~rerek yam~a o- rında iki çocuk Balıkesir yolunda bir- Y8fti Mr hal Japtflyer 
le ta meselesi vardır. Bu tarlanın bir turan r:v sahibi Faızın kafasına ısabet birlerile bisiklet yarışı yaparlarken Ni- Belediyece, yapılan sellze halinin 
ısMı he~iresine aittir. etmİf ve derhal öldürmüştür. _Yaralı o- hat adındaki çocuk bir kamyonun ar- şimdiye kadar verdiği neticelere göre 

den ~~~et, hemşires_ini yakan fdSyler- larak yakaJan~n Ahmet tedavı altına a- kasına takılmış, bu sır3da bi~ikletin te- ihtiyaca k~fi gelmed~ğ~ ~örü~ü,, yık-
tek ırınde o.turan hır bafkasına vere- lınmış, tıahkıl:ata başlanmıştır. kerleği bir taşa takılmış. Nılıat düş _ tırılan eakı meyva halının yerme ah -
e ~.nu b~ mırastan mahrum bırakmak - miitf, kolu kırılmıştır. Nihat 24 saat şap bir hal yaptuılmaaı kararl&?lınl -
d n:e ı~~edır. Vereceği adam zenıin ol- Kızdcahamam tapu muamerAtı sonra da hastahanede ölmüştür. rnış ve~ ba,laanuştır. 
leugu ıçı~ hu mirastan vaz ıeçmeji bi· Kızılcahamam (Hususi) - Döirt .............................. .-........ - .......... _ Bir ilai hafta zarfında bal bitirilerek 

~~hut etı:nittir. nahiyesi ye 170 par~a lıöyü tapu memur muavım kaldınlmıştıl'. içinde muameleye; ba,Ianacaktır. Hal 
L ~ at Cennet, ağabeyleinden ha .. olan kazamızda tapu muame - Bunun için tapu muamelatı biraz ağır daha şimdiden kabızmallar tarafından 
JJet•ız n · •- -- · k d" lt&1ıı ' ışanuaına kaçarak derhal nf - latı biraz fazladır. Fakat buna rağme.n gıtme te ır. kiralanmıya baflamıştır. 
tur Ônııf ve mes'ut bir yuva kurmuf~ 
'Vu; kte taraftan da mahkemeye haf 

ara hi . . 1 . i 
tir. f te ssesmm ayrı masını ıatem ş-
lıe f. hadise buradan patlak vermif; 

rnşıresinin yolunu bekleyen Mefı • 
ınet, taze & l" 1 k"" d .. ld"" nı.. .e ııı oy sınırın a o ur • 

uştür. Katil yakalanmıttır. 

~eniz motllrOnde bir hırsızlık 
la ~:rn~~ ~Hususi) - .Karamüraelin U
z tı _koyunden Nabi kızı LGtfiye Ka· 
s' ~ ~sk~lesinden fzmite gelirken, yolda 
d n1 fı bır yerde ile çok kıymetli bir ger· 

t
.a ık ve iki altın yüzük kaybetmif • 
ır. 

b Kadının anlattığına glSre, miicev .. 
"d~ratı motorda bulunan ve dili\inden 
o~en Çengi kadınlar çafDUftlr. Zabıta 

&aıp eşyayı aramaktadır. 

Pazar Ofa Hasan P. ntyor Ki: 

- Diin, mektepte, muallim bize vah- , 
,ilerden hametti, Huaa Bey ..-... 

• • • V ahfİ diye kimlere derler? 

j 
Hasan Bey - Birbirlerini öldürmeli: 

içia ta..lıt, Mitl'lıl;ıös, aehirliras kull.n....,.n --.-. wılııti clelıliııır, ojJana.t 

insanı yüzünden okumak iateyenı pe• 
çok.tur. Fakat kitabı yüzünden okumak 
iıteyen pek. azl 

* Ne garip eq: 

İçinde hiç bir kimaenin hiç bir. kitap 
olwmadıiı dükkanların kapılarına. (K.ı. 

raatlıane) diye levhalar koymuşlaL 

* Bizde alim yetiımiyor, diyorlar Ule
ma yetiıtirnıekten ilim yetittirmeie va
kit kalmıı mıydı) 

* Okumamaıt bir kadın hazan akılla 
olur. Fakat oiumuı kadın ekseriyetle 
ublidır. 

~r bayan)a tanıttım: 
- Neden zevk alırsınız) 
Diye sordum: 

- Okumaktan 1 
Dedi, okumaktan zevli: alan birme 

rastlamış olduğum için ıııevinmİftim. 

Fakat sevincim botuna imit-. meğer, 

ötede her.ide şarkı okurmuş. 

* 
Okumuyorlar, hatta o kadaT okumu

yorlar ki, tramvayın üstüne koskoca
man (Fatih · Harbiye) levahsı durur
ken: 

- Bu tramvay Fatihe gider mi> 
Diye soruyorlar . 

fMsET, 
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6 Sayfa 

Çök~n Boğaziçi : 22 

Eski Boğaziçinde yeni bir 
•• muessese : Büyükdere 
meyve enstitüsü 

* * * Köylü çocuklarına fenni meyvecilik öğretmek için açılan enstitüde 
kız talebe de var. Bnnlardan birisi " Fatihliyim, bostanlanmız, 
bahçelerimiz var. Mektepten çıkar çıkmaz bunları ben idare 

edece ~ im ,, diyor 

Büyükdereden bir manzara 

Otomobil süratle gidiyordu. Birdenbire tarafına böceklerin tahribatından ko • 
§of öre : 

- Dur, dt"dim. 
Şoför frenl eri şiddetle sıktı. Arabada-

kile r hepimiz birbirimize çarpıştık: 
- Hayrola ... Ne var) .. 
Şimdi otomobil duruyor: 
- Ne var Allah aşkına. 
Arabanın kapısım aç.yorum: 
- Burasını gezeceğim diyorum. Gör-

müyor musunuz ne eüzel. •• 
Arkadaşlarım benim İşaret ettiğim ta • 

rafa başlarını çeviriyorlar: 
- Hakikaten ne güzel bir yer. Burası 

neresidir aca ha) .. 

Takriben yirmi hektar görünen geni§ 
bir saha Üstüne muntazam çizgiler ve sı • 
ralar şeklinde dikilmiş küçük fideler, fi. 
danlar ve serpilmeie ba§lamıı afaçlar ve 
bunların ortasında çiçek tarhlan arasında 
modern beyaz binalar .. 

insan emeği, sabn, ve çalışmasının bü
tün ıemeresini gösteren bu a:\izel bahçeler 

acaba kimin) •• 

- Burası şehremanetinin Büyükdere 
meyva enstitUıüdür. 

Şimdi arabadan atladım.. Demir par • 
maklıklı kapıdan içeri giriyorum. 

Demir çubuklarla ayrılm'ıı bir yoldan 
yürilmeie baılıyorum.. Sağ ve solumuzda 
üstlerine etiketler konulmuı, kök 

runmak İçin ilaçlı sargılar sarılmış meyva 
acaçları kim bilir tecrübe için mi, yoba 
bir hastalıktan korumak için mi, 
yahut ta tedavi edilmek üzere mi ne
dir, çiçekleri teller içine alınmış fidanlar ... 
Şuurlu ve canlı imiııler gibi birbirinin boyu· 
nu geçmek istemiyen, birbirinden üstün 
gö rünmekten çekinen bir tevazula hep bir 
seviyede ve hepsi kendi yerinde duruyor ... 
DisipJinli mektep çocuklan gibi. 

~ocaman meyvalıkta kimseyi görmüyo
rum. Yalnız müdüriyet binasının önünde 
Lir bahçıvan tarhlarını düzeltiyor. 

Taş merdivenleri çıkıyoruz... Bizi ev· 
vela bir • enç hademe, sonra genç bir ba
yan karşılıyor. Nihayet kendisinin enstitü
nün muhasibi Bay Cemal olduğunu öğ -

rendiğimiz diğer bir zatla görüşü • 
yoruz. 

Büyük bir nezaketle bize enstitü hak • 
kında malumat veriyor: 

- Dört senedenberi açılan enstitümü
zün gayesi, memleketin köylü çocuklaı t ıa 
fenni meyvacılık öğretmektir. 

Bunun için buraya tercihan köylü ço • 
cukları alıyoruz. Bunlar toprakta çalışı • 
yorlar. Budama, aıı, meyva toplama, mey
va kurutma ve amballj öğreniyorlar. iste· 
.diğimiz fCY bu gençlerin bütün bu müfit 

(Devamı 1 O uncu sayfa da) 

CÖNÜL İSLE·Ri 
Kadına 
Saygı 
L A , 

azım .• 
uHer gün işime vapurla gidip geli • 

yorum. Yolda karşıma veya yanıma o• 
turan erkekler münasebetsiz •Öz atar, 
kalabalıkta sıkıııtırmak için fırsat kol -
)arlar. Bu hal yalnız benim deiil, bir 

çok arkada~larımın başına geliyor. On
ların bu küstahça ve ahlaksızca hare • 
ketlerine mukabeleye kalksam herkeee 

rezil olacağım. Ses çıkarmaeam müııa
maha telakki ederek daha ileri gidiyor-

lar. Ne yapacağımı şaşırdım. Biz insan 
eibi ya~amak hakkına sahip değil mi -

yiz) Bu adamlar bize biraz saygı gös • 
tcrmeie mecbur edilemezler mi)» 

Nermin 

Bu bir terbiye meaeleaidir. Eaki ne • 
sillerde kadınlar bu yüzden sokağa çı • 

kamazlardı. Bugün gençler eskisine nis
betle daha terbiyelidirler. Maamalih a-

ralarında fÜphesiz terbiyesizleri de bu
lunur. Bunların küstabbklarmdan kur
tulmak için yalnız kalmamak, kalabalık 
varken vapura girip çıkmamak, ve on
lara yüz. verecek hareketlerden İçtinap 
etmek lazımdır. Buna rağmen küstah. 

lıkl' yapan)' olursa sesı1iz sadauz kalkıp 
pdo ıse les un etmek en kestirme yol • 

ur. 

ıdki senelik evliyim. Kocamı çok ~e
viyorum. Mes'udum. Yalnız bir kuııuru 
var. Akşamları işinden çıkınca arka • 
daşlarile birlikte bir gazinoya uğrama • 
dıkça eve gelmiyor. Filvaki içki kullan
mıyor. Fakat bu ahbaplıkların nihayet 
içkiye varmasından korkuyorum. Onu 
bundan naeıl menedeyim ~ >ı 

Nihal 
Kocanızı eve çekmek sizin elinizde • 

dir. Aktam Üzerleri bir yere eitmek ia • 
tiyona beraber eihneii teklif ediniz. 
Evde onu yalnız beklemekten sıkıldığı
nızı söyleyiniz. Göstereceğiniz sevgi ve 
gaygıya o da kartılık 1röatermcğe mec • 
bur olur. 

* 11Bir mües~eııede çalışıyorum. Mü • 
es!lesemizde çalışan gençlerden biri ~r

kadaşlarıma beni sevdiğini, fakat kcm
disile evlenmeğe razı olmıyacağımı zan
nettiği için bana açılamıyacağını söy • 
lemiş. Onu şüpheye düşüren sebep te 
benim kazancımın ondan çok oluşu imiş. 
O gence karşı ben de lakayt değilim. 
Evlenmeğe de raz.ıyım. fakat bunu ona 
nasıl anlatayım~ ıı 

Nur 
Bir yerde çalııtığmız ıçın bir çok te

mas ve 1rörü,me vasıtalarına sahipsi • 
niz. Birbirini seven iki İnsanın yekdiğe
rinin hislerini anlaması kadar basit bir 
fey de olamaz. Maamafih bunu latife 
kabilinden arkadatlannıza da söyliye
b i1irsiniz. Onlar bu haberi o ıence ye
tiıtirmekte gecikmezler. 

SON P OSTA Mayıs 22 

" Son Posta ,, nın müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo , 
S izi en f azla alakadar 

canlandırmakta 

eden tarihi vak 'a 
en çok muvaf fa k 

hangisidir, tarihi vak' aları 
olan ressam k imdir ? 

1870-16 71 Prusya harbi, on dokuzuncu asrın sonunda Fran
sa tarihinin büyük bir felaketi olmuııtu. Biımark gibi büyük bir 
devlet adamının idaresi altında Avrupanın birinci sınıf bir as
kerine aahip olan Prusya, o zaman adetçe az, teslihatı noksan, 
kumandanları alelade olan Fransız ordusunu kolaylıkla mağlup 
etmişti. Harp başlar başlamaz bir Fransız ordusu Meçte mu • 
hasara edildi. Bizzat imparator üçüncü Napolyonun kumanda
ınncia bulunan diğer bir ordu Sedanda teslim olmak mecburi • 
yetinde kaldı, imparator esir edildi. Biraz sonra da Meç te~lim 
oldu. Prusyalılar, Fransızların hemen aulh iatiyeceklerini bek.
liyorlardı. Fakat millet bütün felaketlere göğüs gerdi. Hemen 
bir milli müdafaa hükumeti kuruldu. Prusyalılar Paris önüne 
gelmişler, F ransanın payitahtını muhasara etmişlerdi. Milli hü
kumet Tur ıehrine çekilmiş, yeni ordular teşkil ederek Fransa
nın şerefini kurtarmağa çalışıyordu. Açlıktan kmlan Parisliler 
parlak bir mukavemet gösterdikten sonra nihayet teslim oldu. 
Bunun Üzerine bir mütareke yapıldı . Yeniden yapılan bir seçim 
sonunda Bordoda toplanan yeni millet meclisi sulha karar ver· 
di. l O mayıs 1871 de Frankfurtta imzalanan sulh muahedesi 

Franııa için bir felaket oldu: 
Harb in sonuna kadar kendisini müdafaa ederek dü~man eline 

düşmiyen Belfor müstesna bir buçuk milyon nüfusu olan Alsas 

1 - kadın ve yurt 

ve ~imali Loren Pruııyaya bırakıldı. Fransa ayrıca

tô,000,000,000» hank ta harp tazminatı verecekti! Bu para 
parça parça verildikçe, Almanlar da Fransada i gal ettikleri 
araziyi parça parça boıaltacaklardı 1 O zaman hükumet reisi olnn 
Tiyer, düşmanı bir an evvel Fransız topraklarından çıkarmnJC 
İçin halktan bir istikraz yapmağı düşündü. Fransızlar, tarihte nadir 
görülür bir fedakirhk ile bu parayı tedarik ettiler. Herkes pa• 
raııını ve para edecek nesi var ise hükumete ·verdi. Bilhn sa ka• 
dınlar fedakarlıkta daha ileri gittiler. Saçlarını kestirip sattılart 
parasını milli borcun ödenmesine yatırdılar. 

Yukarıda, J. H. Baconun tablosu, bu yüksek yurt sevgisini 

canlandırmaktadır. Paristc bir berber dükkanı. Genç ve güzel 
bir Fransız kızı yurdunun düşman çizmelerinden kurtulması için 
bütün mücevherat~ı verdikten 'sonra ·firma gibi saçlarını da 
kestirmeğe gelmiştir. Yanında yaıılıca bir kadın olan hizmetçisi 
hanımını dalgın seyrediyor. 

Paravananın ötesinde dört Alman zabiti, Fransızların mağlubi• 
yetinden ve beş milyar lranııı veremiyeceklerdinden bahsedi " 
yorlar. Beride berber ve genç kız, kulakları onlarda, aaabi, fa• 
kat bu müthiş parayı hazırlamak üzere olan insanların güvenini 
duymaktadırlar. 

Rcıad Ekrem Koçu 

Y unanistanda bir aşk faciası 
Berberlik yapan bir kadın sevdiği genç subayı 

kışlasında tabanca ile öldürdü 
Kadın cinayetten sonra etrafını kuşatanlara soğukkanlılıkla " ben 

. d • . . . d .f . . ! d d• Fncrn kurınuıı 
istediğimi yaptım, şım ı sıra sızın, sız e vazı enızı yapın,, e ı l'anayot •rutıtreı:ıs 

Atinadan yazılıyor: 1 dükkanımın önünden talimlere giderdi. Bu 1 Pazartesi günü kendisini gördüm. O ge" 
Golostaki ikinci piyade alayı kışlasında geliş ve geçişleı~e daima b irbirimizle göz ce Kantrikon otelinde beraber kaldık . Salı, 

.. . b 
2

L nda Panayot Ta- göze gelirdik. Aradan bir ay kadar geç • çarşamba günleri de görüştük. Bu görü? 
suvarı au ayı v ya!< ı 

.. b tt b, lunduüu bir kadın tikten !'onra oturduğu evin ~ahibi Eleni ge- melerimizde sorduğum suallere hep kaça-
tareas muna!le e e u .. . . . 

f d b 
· k lan üç kur,.unla öl- lıp benı buldu. Subayın benımle evlen· maklı cevaplar veriyordu. 

tara ın an eynıne sı ı ,.. 
.. vl d mek istediğini söy ledi. Ben bu teklife hay· Artık Panayottan kat'i bir cevap alm:ı• 

du·· ru··tmu··ştu"r H ad ise gunu og e en . K d. . . .. k . d •v• . .. v k . . 1 b . . k ] · k l d k. f ret ettım. en ısını gorme ıste ıgımı soy· ga arar vermıştım. şte unun ıçın · ış aya 
t dörtte ı ._,. a ı e • 1 sonra san edim. gittim. Beni çok fena bir ekilde kabul et-

. · h tt iken ansızın birbiri arkasına rat ıstıra a e Sonra Panayot ile görüştüm. O da ayni ti. Fakat kışlanın yanında kahveye kadııf 

üç kurşun sesi işitilmi,, müt eakiben bir teklifi tekrar etti. Llrisadan biraz sonra benim ile birlikte gelmeği reddedemedi. 
genç kadının elinde bir rovelver olduğu nakledileceğini o vakit benim ile evlene - Kahvede bana evlenmemizin kabil olaını• 
halde kışlanın kapı~ına doğru koşmcıkta ceğini de ilave etti. Ben de bu sözle· yacağını söylüyordu. Kahveden kalkıp ge'" 

olduğu görülmüştür. İki asker kadını ön - re inandım ve bir ak,am evinde kendisine ne kışlaya geldik. Bu arada birdenbire bn• 
!emişler ve yakalanmışlardır. Ka- mi!'lafir kaldım . Bir müddet müna!'lr.be- na dönüp: 
dm tutulmasına muhalefet etmemiş: timiz çok iyi gitti. Fakat paskalye &Ünle • - Yakamı bırakmanı kaç defa san• 

- Ben it1tediğiıni yaptım . Şimdi sıra si- rinde kendisinde bir soğukluk hi!l:seıtiın. ı;öyleınedim mD Sen benim aeviyemde de• 
zindir. Vazifenizi yapınız. demiştir. Randevularını bir çok sebepler ile scy • ğilsin, seninle evlenemem, dedi. izzeti nef• 

Silah se!l)erinin geldiği yere koşan as - reklc tiriyordu. Bir gün de bana cıyakasını eiıne vurulan bu darbe ile sar ıldım ve ce• 
keılcr subay Tatareasın can vermek Ü· bırakırsam çok iyi yapacağımı ı söyledi. bimden rovelverımi çıkarıp ateş ettim. Oıı• 
zere bulundu~unu görmüşlerdir. Subayın muamelcei beni şaşırtmıştı. Va- dan sonraeını st7.,, biliyorsunuz. Öldürdüğü• 

Efrat ııubayı hemen hastaneye götür- itlerini hatırlattım. Hiç ehemmiyet verme· me mütecsailim. Maksadım hakıkaten onU 
mü"ler, Panayot orada tedaviye va- di. Ne yapacağımı bilemiyordum. Kalk • öldürmek değildiıL 
Ut kalmadan ölmiiştür. tım, bana Panayotla evlenmemi ilk teklif Genç kadının soğukkanlılığı ve heye " 

Genç subayı öldii ren kadın 26 yaşında eden ev sahibi Eleniyi buldum. Burada çok cansızlığı zamtanm nauırı dıkkııtini ccl• 
T asia iııminde biridir. fena karşılandım . Eleni bana hakaret etti. betmektedir. Fakat istintak ile rledikçe 

Bir müddettenberi Colosta beraberlik Oğlu da beni dövüp evden çıkardı. Pa • Tnsianın vaziyetinin anlattığı gibi olduğı.J 
yapmaktadır. Polise verdiği ifadesinde: nayottan ümidi bütün bütiin kesmemiştim . da anlaşılmıştıı. Filhakika subayla arnlarııı• 

- Ben on sekiz ay evvel Lnrisaya gd· Geçen gün taburile buraya geldiğini öğ • da münasebet oldu~u sabittir. Dinlenen ştı• 
miştim. Burada berberlik yapmak istiyor· rendim. Ben d e kalkıp buraya geldim. bitlerin ifadesinden genç kadının b ir c olc 

dum. Altıyolda bir dükkan kiraladı.:n, ça- Maksadım kendicıini görmek aramızdaki yerlerde başından ehemmiyetli aşk mııce• 
lı şmağa başladım. Panayot (öldürcli.iğü mÜna ebatın şeklini kat'i olarak tayin et· rnları geçtiği meydana çıkmıştır. Tahkik-

1 

subayın ismi) hcraün tabuıunun başında mekti. devam etmekted ir. 
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Londrada, kadınlara 
musallat olan esrarengiz 

bir canavar türedi 

Gözlerimizin Esrarı 
Karşısındaki insanı ipnotize 

vardır ve bu gözlerde 
etmek kudreti hangi 
nasıl anlaşılır? 

kadınları 

öldürüyor ve 
Kati], kurbanı olan 

birde boğarak 

daima geceleri saat 
karınlarını deşiyor 

Kanada ve Amerika 

Bir darbı mesel vardır: ccSen gıdık, 

ben gıdı,Jc, çocuğu uyuda goruk!» 

I derler. Galiba Perii Sulhu da uyu da koya
caklar: 

Şimali Amerika birleşik hükumetlerin
de de bir İngiliz dominiyonu olan Kana
dayı Amerikaya ilhak etmek istiyenler 
varmış. 

Siyasi havanın tahlilini «siyaset ale -

minde» sütununa bırakıyorum. Ben, gü • 
nün hadisesine basarak dünün hatırasına 

geçeceğim: 

Kanada ilk önce 1534 yılında Jacques 
Cartier adlı bir Fransız gemicisi tarafın 
dan bulunmuş ve bir Fransız müstemle -
kesi olmuştu. 

Şimali Amerika birleşik hükumetleri a
razisine gelince, Avrupalılar bu memleke- ; 

Esrarengiz katilin kur hanlarından üçü .. ~ . tin sahillerine de on altıncı asırda ayak 

Londra, Mayıs - On sene evvel Lon- bazlık eder para kazanırım. Dun karlı ış- basmışlardı. Ve ilk gelenler Fransız is -
~~ada Kann deşen Jak isminde bir doktor ler yaptığım için Constonce'ye geldim. 1 panyol ve İngiliz gemicileri idi. Fakat on Hipnotik gözler, bir çok insanların lar-
bıre · · y l · K vurdum kapı açılmadı. Anahtar l d" · d · "b ·1 1. ·ı· 1 · · k · B IYlı§tı. edi sekiz tane cinayet İş emış apıyı • _ . . v ye ıncı asır an ıtı aren hı hassa ngı ız er kına varmadıkları tesırli hır uvvettır. 1..&n· 
Ve b d rw• d · " bakınca kendısını yatagın b · ··tk k epsini de ayni şekilde yapmıştı. Mak- e ıgın en ıçerı . u zengın u eye alabalık kafileler ha -

1 
ıara sahip olanların çoğu da bu kuvveti na-

t\ıll · h " · d · t böyle gördüm Haber verdım, l" d ·· tt'l b · B'" ""k B · · l B'I l · erın epsi kadındı. Cinayetleri niçin y.ı· ,uzerın e ış e · ın e goç e ı er ve urasını hır uyu rı- sıl kullanacaklarını bılmez er. ı en er ı · 
Pı k t 1 k ndisine bir gün evvel ver- .. l k 1 . l . 

h

.Yordu; kimse anlamamıştı. Ve işin gari- apıyı açı ar, e v tanya mustem e e erı haline koydu ar. çinde bu kuvveti ıuiistımal edenler de bu-
l k" · d.w- 1 kt 'k teli ile boğulmuş oldugunu O k' · · d A 1 H' l" b' . se ı;z cınayet işleninceye kadar da, po· ıgım e e rı n se ızıncı asır a Fransanın vus • lunur. Mesela bir kaç gün evve ınt ı ır 

lıs tarafından bunların faili hakkında en gördük. Başucuna bir lamba. yapr_na.k isti- turya, Rusya ve Prusya ile giriştiği büyük adam Nis otellerinden birinin kadın kasa
hasit bir fikir elde edilememiş olmasıydı. ,Yordu benden teli onun için ıstemıştı. bir harpte, yedi yıl harbinde İngiltere de darını hipnotize ederek elinden 600 İrıgi-
Cec · . - b. d ı S k w n bütün kızları kapının arkasın- d · d F ·- ı k l · h'" ı ·· ·· .. ·- ı· ·1 d d enın aynı saatınde tam ır e yapı an o agı . . . . .. l enız en ransız mustem e e erme ucum )iz lirasını a ıp goturmuştu. ngı tere e e 
hu cinayetlerin üzerine düşen polis niha- ,dan tahkikatın ılerlemesını nemlı gozler e etti, 1 763 te Kanadayı ve gene ilk önce buna benzer bir sürü hadiseler vuku bul
l'et sekizinci defasında bedbaht bir kadı- takip ediyorlardı. İçlerinden biri bana: bir Fransız müstemlekesi olan Hindistanı maktadır. Bir kaç gün evvel bir çingene 
llın ka d ·ı· k . . .. .. h t - Constance May ancak 30 yaşında zaptetti. k d b" . h.b. . h" t' t . 

h 

rnı eşı ır en, canıyı curmu meş u a ını ır gara] sa ı mı ıpno ıze e mış 
alind L • f k d d dedi Eskiden hayatını çama- A "k · ...1: A l · ·· l e yaıı.ıdadı. Cam Londranın maru a ar var ı, · _ . merı aya gıu;ıp yerleşen vrupa ı ve elınden para cuzdanını a mıştı. 

~oktorlarından biriydi, adamın hali garip- şırcılık ederek kazanıyordu. ~ı~. ara.lık ~ı~- müstamerler, Avrupanın en acar, gözünü Bu kuvveti haiz olan insanlar, iş ve 
ti. Uykuda aibi görünüyordu. Yakalanın- metçi oldu, sonra buralara duştu._ Bır ~ _· dikenden sakınmıyan, cüretkar evlatları meslek hayatında muvaffak olmak için de 
ca uzun b. buh · d' ı h""vı"ye det sonra bir arabacı ile evlendı, yanı nı- idi. rünkü bu ilk Atlas denı'zı" seyahatleri . ır ran geçır ı ve ası u - . . . .. .. " bu kuvveti kullanabilirler. 
tini iktisap etti. Bunun üzerine şimdiye ka- ,kah falan yapmadılar. Bızım usulunıuzce ve yeni bul•Jnmuş bir kıt'ada yerleşmek, 
dar Yaptığa cinayetlerden ademi malumat ,evlendi. Bir gün adam sırra kadem bastı bin türlü tehlikeleri göze almak, en ağır 
heyan etti. Doktorlar, pataloğlar adamı gitti. Zavallı Constance onun arkasından hayat şartlarıma katlanmak demekti. 0-
lni.iŞahede alboa aldılar kendisinde iki çok ağladı. Bir seneden fazla bekledı, fa- nun içindir ki kısa bir zaman sonra Ame
~hsiyetin mevcut olduiunu, geceleri be- ,kat artık aç oturamazdı ... Kendisi~e müş· rikaya giden İspanyol1ar, Fransızlar ve İn
hııni bir talı:ım hislerin esiri olarak, ikinci teri de çıkıyordu, biz de ısrar ettık 0 ~a gilizler, lspanyol, F ran~ız ve İngilizlikle -
~hsiyetle bu cinayetleri itfediğini tesbit et- .bu hayata yani bizim aramıza. karıştı. Bıl· ı·ini kaybederek Amerikalı oldular. 1775 
~ler. Doktor yaptığı iıleri öğrenince, kede· eeniz 0 ne iyi bir kızdı. Kötüydü amma kal- te gümrüklere konulan fazla bir resim me

l'Jnden yaşayamadı, öldü citti •••• · hi çok temizdi. selesinden şimali Amerika kolonları ana 

*· l<oluına ıiren polliı müfettişi: 
J- - . J,<inı bilir dedi. Acaba Karın .. ~~şe~ 

it Yıne mi hortladı) Bu sefer de uçuncu 

..ııaiyetile mi bizi uiraıbracak) 
Ö - Artık bu kadan olmaz üıtad dedim. 

leıı dirilir mi) 

li - Biz oliıler daima eempatik insanlarız. 
le· er §eyin olabileceğine ihtimal veririz. Bel· 
• 

1 de haayhmız ve vazifemiz bunu böyle 
•cı.p ettirir. Şimdi aidip söreceiimiz cina
l'~t çok esrarengizdir. ve bu tipte yapımış 
o -n karı)) . d dıı- .. ··d·· enn tam ör w.ıcuıu ur. 
it dPolis tnüfettiıi ile breaber hadiseyi ya-
ın an t L• k na •lllp etmek üzere. Londranın e· 
r ve k.. .. 1 

ikı' . otu mahallelerine ıirdik Gazete er 
ncı tab'l av l -r çıkarlJllllardı. Müvezziler 
az arı ık w kl k "İ "' ç tııı kadar, maruf bir bata ı 

" Çegı ola C , - -le. b n onstonce May ın hır cınayete 
t ~r .an tittiiini bağnyoılar, halk ta gaze· 
e crı kaplfıyordu. 

vin ~ır.~!ıı tuiladan. perdeleri inik bir e
l:ı " konunde durduk. Kapının önünde halk 
ırı nıi·t· P ı· ... u~ " 1• o ııler intizamı temin etmege 

e~~kaşıyorlardı. Gazeteci olduğumu isbat 
ı ten so b" b" k I nra ıç ır mukavemete maruz 

/• ~adan Yine müfettifiıı kolunda cinaye
ın ışle d•W• !'-n 1111 ıa.inci kata çıktını 
. İçerde bulunan polisin m~ddeiumumi-

nııı tel" .. ,. l . a.,.. seı erınden. batak.hanenin ka-
J>ısını hulm Jr.t .. tük· -::.h . a a .ıuç çekmedim. ikamet• 
gcı. hır od b' . . A p a ve ır mutfaktan ıbarettı. • 

Tahkikat seyrini takip ediyordu,. biz 
polis müfc;ttj,şi ile sokağa çıkttk. Yolda 

,bana şunları anlattı: 
- Karın deşen Jakın öldüğünü ben 

kat'iyyen biliyorum, ölüsünü şu gözlerim· 
0

le gördüm. Fakat, dün gece, saat bir buçu· 
0ğa doğru, şapkasız, sarı saçlı, siyah mu

~ambab, bir yetmiş iki boyunda. bir ada
mın bu kapıdan çıkıp gittiğini karşıda otu

ran ihtiyar kadın görmüş. Onun tarifine 
.nazaran şu tasvir ettiği adam tıpkı Karın 
deşen Jaka benziyor. Ne dersin'? 
· Dedim yaz... Biz polisler her 11eyden 

şüphe ederiz, Constance'in ölümü bu sen

nin tam dördüncüsü, oldu. 
Bundan evvel üç tane daha var. Yüz 

metre ötede Janet isminde -bir kadın da 
ayni akibete uğramıştı. Bir Italyan ile me~
res hayatı yaşıyordu; İtalyanın oğlu hır 
gün eve uğramış, kadını mutfakta upuz~n 
yatmış görünce evvela baygın zannetmış. 
sonra yanma sokulunca. onun da tapkı 
Constance gibi göğsünün yara bere açın
de olduğunu, karnının deşildiğini, ve bo
ğazının da bir iple sıkılmış olduğunu gör

müştür. Biz bilahare kadının münasebette 
bulunduğu bir sürü insanı zannaltına al
dık hiç bir netice çıkmadı. Cinayet hırsız· 
lık için yapılmamıştı. Zira kadının parala

nna kimse dokunmamıştı. 

Bu hadiseden altı ay evvel J ozefin Mar-
. . . de bı"r kadının öldürülmüş oldu
tın 11mın 

itJnu duyduk, gidip gördüğü.~üz. zaman 
. k rapla bogv ulmuştu ve ustelik karnı-
ıpe ço . . . 

memlekete kar~ı umumi bir i.ııyan çıkar • 
dılar. İsyan 1 763 e kadar sekiz yıl sürdü. 

4 temmuz 1 7 76 da buradaki on üç miis· 
temleke <1Amerika birleşik hükumetleri» 
adı ile istiklalini ilan etti. Washington milli 
bir ıef olarak bu istiklal harbinin baliına 
geçti. Kanada ve Hindistanın intikamım 
almak isti yen Fransa da Amerikalılara yar
dım etti. İngilizler mağlup oldular ve 
1 783 te imzaladıkları bir muahede ile şi
mali Amerika istiklalini tasdik ettiler, İn
gilterenin elinde yalnız Kanada kaldı. Bu
gün şimali Amerikalılar bir müstemle -
keler birliği halinde bulunan Kanadayı da 
ilhak etmek istediklerini okuyoruz. 

Reıad Ekrem Koçu 
...... - ••••••••••••• 1 .- ••• 1 •• ' 1 •••• 

Çiçekler 

Bu kuvveti kimin haiz olduğunu, kimin 

haiz olmadıiını k~tirmek çok güçtür. 

Bir çok adamları hipnotize etmeğe mu
vaffak olan pr?fesör Forel, kırk defa uğ
raştığı halde karısını hipnotize edememiş, 

nihayet bu teşebbüsünden vazgeçmeğe ka· 

rar vermiş, bu karardan sonra iı:e karısını 
bir lahzada hipnotize etmek imkanını hnl-

muftur. 
Hipnotik &öz]er, renk ile mukayyed de

iildir. Kara sözler de, mavi gözler de bu 
kuvveti haiz olabilir. Yalnız bu kuvveti 
haiz olan gözler ekseriyetle derin. ve bu 
gözlerin bakışları çok kt.ıvvetlidir. 

Bir adamı hipnotize ederek cinayet iş

lemeğe sevketmenin mümkün olup olmadı
ğı ilim adamları tarafından tetkik edili-

yor. 
Bir aralık Viyanalı profesör \\'agner 

Jaureg bunun mümkün olmadığını eöyle
mişti. Buna karşı bir tecrübe yapıldı ve 
bir medyumun eline bir tabanca verilerek 

profesörün muayenehanesine bir el silah 

atması telkin edildi Medyum bu telkini ay
nen yaptı, fakat tabancanın içindeki 
kurşun manevra kurşunu olduğu için bir 

kaza çıkmadı, profesör de kanaatini de

ğiştirdi. 

Bununla beraber hipnotik tesir altında 

ki insanları cinayete sevketmek pek na
dirdir. Bunlann içinde fU hadiseyi zikret• 
mek mümkündür. 

Bir kaç eene evvel Viyanada Edis adlı 
ieÜze1 bir genç kız kaybolmuş, zabıtanın 

bütün araştırmaları boşa gitmişti. 
İki ay ıonra bu kız, bir mücevhercinin 

mağazasından bir ıaat çalarken yakalan
mış ve bu saati mağaza haricinde duran 
bir erkek çocuğa vermek üzere aşırdığını 
itiraf etmiştir. Fakat erkek kızdan saat 
istemediğini ıöylemiş, kız da bilahare er· 

keğin kendisini teşvik etmediğini söylediği 
için tahliye olunmuştur. 
~unun üzerine kızın anası ve bahası 

bir ruhiyatçıya muracaat etmişler ve çok 
iyi yetiştirdikleri kızlarının hırsızlık etme• 
sine imkan bulunmadığını anlatmışlardır. 

Ruhiyatçı hapishaneye giderek km mu• 
ayene ve hipnotize ederek isticvap etmi§ 
ve kız bir adamın kendisini yakalıyarak 

gözlerini gözlerine diktiğini, sonra onu e• 
ve gitmekten menettiğini, mukavemet et• 

mek istediği halde muvaffak olmadığını~ 

ve onun her dediğini yapt;ğını söylemişti • 
Kız bundan sonra iki ay zarhnda irtikap 
ettiği bütün suçlan birer birer saymış, bu 
itirafla da kızın hergün bir şey çaldığı an

laşılmıştı • 
Kızın itirafı tamamlandıktan sonra U• 

yandırılmış, ve kendisine, hakimin karşı• 
sında da ayni şeyi itiraf etmesi tenbih e• 

dilmi _.. 
Bir hafta sonra eenç kız tahliye olun

muş ve onu sevkeden cani yakalanmış, ha

kikatı itirafa mecbur olmuş, ve mahkum 

olmuştu. 

Raspotinin de çarlık devrinde kazan· 
dığı nüfuz onun hipnotik kuvvetinden ile· 

ri geliyordu. 
Akranına tefevvuk eden her adamda 

muhakkak hipnotilı: kuvvetler vardır. Fa• 
kat bunların mahiyetini henüz ]ayıkıy]._ 
anlamamış bulunuyoruz. 

Sahte bir doktor yakalandı 
Beyoğlunda Bursa sokağında Ciim· 

huriyet apartımanının ikinci katmda 
oturan Rum mültecilerinden Nikola • 
nm muhtelif hastalıklara baktığı bir 
çok kimselere ilaç verdiği zabıta tara• 
fından haber alınmış ve ani olarali 
yapılan bir araştırmada Rusun oda .. 
smda bir hastanın nöbet beklediği gö
rülmüştür. 

Nikolanm diğer bir odasında da pa .. ' 
ketler ve ~işelerle bir takım ilaçlar bu· 
lunmuştur. Nikola hakkında takibata 
başlanmıştır. Nikola doktor değildir. 

Bugün seyyah geliyor 
Bugün, Alman bandıralı Monte Ro .. 

sa vapuriyle şehrimize 400 seyyah ge· 
lecektir. 

13 Haziranda da, Polonya bandıralı 
Koşçuşko vapuriy)e yeniden 200 sey .. 
yah gelecek ve şehrimizde bir giin 

kalacaklardır. 
Mrt~anın vaziyeti öyle idi ki Constonce 
f ~y ıatediii kadar baimp çağırabilir, 
•-.at hiç b · d ır ıuretle nazara dikkati celbe· 
en-ıezdi. Ev E k. d'" · · EflA t ren . d ııı ırane oıenmıftı. • a un 

ııı uvıı.r k" w ı ·· · d kt 1 

nın da deşilmiş olduğunu tesbıt ettik ve yı• 
ne hiç bir ipucu elde edemedik, 193 l se• 

. d - e bu serinin birinci numarası ile 
nesın e ıs 

k 1 t k Nora isminde bir kadın boy-

Hayatta GördDklerimiz 
Ucuza ~atılan rakı kad agıt arımn uzenn e ma u 

llUn b' ._ . 
fey ., .. ır -.aç çıplak retıminden başka hır 

gorulrnüyordu. 
Masanın .. . çeki . UZ.erinde, vazodan taşan çı• 

8 
I erın Yaprakları dökülmüştü. Sa11 kesik 

:.çdı ablak çehreli Conatonce May yata
gın a up b'b" 

dl
• uzun yatmıştL Başucunda ta ı ı 

a 1 mua · - ·· 
•• w Yeneaını yapıyordu Constonce ın 

ııog ·· d ' 
)i B~n- e Yaralar açılmış ve karnı da de-
lll ~~ıştı. Boynunun etrafındaki leke, ölü-

Unün asıl sebebini anlatıyordu. 
la Ba~ucunda kadını boğmağa yaramış o-

n, hır metre uzunluğunda bir elektrik 
teli Vardı. 

Cinay t 1· . d e on saat evvel, gecenin saat ı-

~ln e Yani Karın decıen }akın cinayetlerini 
ış ed··- "' ıgı Zamanlarda işlenmişti. İçeriye 22 
Yaşında g b" .. d" T' ti enç ır adam getırıl ı. ıtreye 

arşı aşmış ı • . . 
nuna belindeki yeşil kemer geçırılmek su-

- l "h-~t.- edilmiş ve onun da karnı de
retıy e ı ·~ 

şilmişti. 
Ben ucu bucağı olmayan bir esrar için· 

de im, cinayetlerin failini ararken i§e ne 
ta:aftan başlamak lazım geldiiini kestire-

. Ve görüyorsun ki senelerdenbe· 
mıyorum. . 
ri acziçinde kıvranıyoruz. Karın deşen J a-
kın hortlayıp hortlamadığından şüphe et

meğe şimdi hakkım var mı yok mu'? 

Müfettişin verdiği tafsilat beni don· 

d Ustu Bir müddet ne söyliyeceğimi 
urm ·. ··· 

dlm 0 
vaziyetimi anladı arkamı sıvaz• 

şaşır . . 

1 d Sonra takındığı baba tavnyle: 
3 ı . 

_ Oğlun var mı dedi;ı 
_ yok dedim. Güldü. Ve: 
Eğer 0ğlun olursa sakın polis c-lması-

treye şu ifadeyi verdi: . 

- Ben Londra panayırlanncla hokka- na müsaade etmel 

Çiçek kadının en büyük ve en tabii 
süsüdür. Salonundan, tuvaletlerine, 
elbiselerine kadar her şeyinde çiçek 
kullanan kadın, ruhunu, tabiatle ka -
rıştırmasını bilen kadındır. 

Çiçek kadını güzelleştirir. Bakan; 
bu çok sade tayyörü yakasına takılmış 
ipek organdiden bir çiçek ne kadar za
rif yapıyor. Bahar ve yaz esvaplarımz
da çiçek kullanın. 

M. F. 

Galatasarayda bir ipekçi dükkanın· 
da idim. Kasaya doğru bir erkek yürü· 

dü. 
Önümdeki ipekleri seçiyordum. O 

patronla konuşuyor: 

- Kendim için almıştım. Fakat sıkıl

dım satacağım. Ne yapayım çocuklarım 

yar. 
Dönüp baktım. Büyük bir ıişe rakı. 

Dükkan sahibi sordu: 

- Ne istiyorsunuz?. 

- Yerinden alsanız cd80ıı, tİ7e 

'ııl 50» ye bırakayım. 

- ıı 1 ı> liraya olur mu'?. 

- Pek az, bari ıc 125 ı~ verin.\ 

- Yok « l ı> lira iyidir. Ben de bu 
11kşam bahçede bir bahar keyfi yapa~ 

rım. 

Anlaşmışlardı. Lirayı aldı. VP dük
kandan küçük bir çocuk çevikliğiyle lı.o• 

tarak çıktı. 
Patron satıcılardan birine: 

- Yürü, dedi. Bu adamı bana çevir. 
Fakat o, çoktan gitmişti. Bu defa 

bir bardak getirtti: 
Şişeyi açtı ve doldurduğu bardağı 

İçmek istedi; sonra birden; kızgın bir 

Vüzle yanındakilere döndü: 
- T erkos suyu olsaydı yanmıyacak

tım, acı kuyu suyu doldurmu~lar! dedi. 
Muazzez F AlK 
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Dostluk maçı 

•• 1arinu.etrik• ,, 1'o. " ) Az \N : KADIRCAN Kam pazara yapılıyor 
Venediklilere yeni yardımcılar geli- muhtefem gemilerile birlikte yer tut • Son Postanın T efrikaaa: 4 7 Y a%an: O•man Cemal 

yor: ftte Kont dö Porciyanın, Anton- mutlardı. . iki muhtelit takım Taksim o ferman dinlemez koskoca Aygırı Dediği gibi o da ertık: 
yo Kanale ve Marko Kirininia plileri Saimda papa amiralt Mark Antu • F~tma, k!zdığı .vakit vurduğunu de - «Zehra' Zehra!» deye deye mevti 
dosdoğru Şoluk Melvnedin pmisine nn Kolona ile Savva amiralının Lin- statyomunda karşılaşacak vıren koca yürük kızı, yirmi dört sa- sını bulmuştu! 
rampa ediyorlar. • yi Ye prens D'urbin'in kapitanele~i gö- .. Calat.~sara_y .. Fenerbahçe, Bcşiktaı ve atin içinde nasıl erimiş, çöp gibi kal - Zehranın ölümünden sonra tiyat • 

Şoluk Mehmet yam labç ileri atıl- rüliyordu. ,Guneş kluplerının aralaısnda anlaşhklnrını rnış, tanınmaz bir hale gelmişti. Gece roculuğu da bırakan HaMn artık bo'. 
dı ve askerlerine: Solunda İle uruiJe Venedik amiralı v~ lb~r ~oetl~~ ma~ _:aıla~~ğını evvelce bil- yaralı bacağını mindere uzatmış dö - yuna içiyor, deliksiz, pürüzsüz taJll 

B B ,. __ L 1 V • dınnıştık. Oort buyulc klup takımları bu •· ·· d b• k l k · 
- uraya.. . u uaran..... enyero ile Alekundr Famez Prens 1 ·ıL h.. .. .. vunuyor u: ıra şamcı ı yapıyor ve her kaclehı ti 

. ha ı_ı .. • ' an aşmanın ı ıı; tcza uru olmak uezere pa- Ah d" n:I l ki d b• 1. . • 
Dıye yııunu. clö parm, Kutil fıii~-:L. lmmandörü .. .. ·L· h 1. L h 1. d k - ıyo u, nası o u a ın:len- ınc aldıkça onun ıçınde Zehranın. Mr 

• • • • D-..1...-..!- .J'U& ,zar gunu ııı;ı mu te ıt taııı;ım a m e arşı- b. ~ . _ı_ • 
Y enıçeriler timdi .._.....-.onun &~- Dua Lui dö Reknm bulun•ııvordu la a· '- ._,1 fu bol h · t" ıre ""Jfi' bulundum, gafıl aavrandım, dahanın, Zaikanın, bahçivan kıı.ınıO 

• -J • fiil ga ııı;arar vernu, .. er. t ey e 11\• • 

misini bın.brak amirallumm yardı • Bu mqhur kumandan ve amiral ge- den bu maç için müsaade istemişlerdir. kızıma vurulduğumu haber ven:lim. E- ve darbukacı ablanın renk renk, çefi' 
mma kOfUY~· Fakat taze Vene- ~-arasındaki botJuiu İle altmıf iki Hey"et bu teklifi İstanbul sporu için çok ğcr kızım benim "':'rulduğumu duyup Çefit,. boy boy hayallerini 1eyrcderek 
dik kuvvetleri dört tarafmclan .alchn- Hll'istiyan p)eri cloldunıyordu. .hayırlı bulmuıtur. Maç pazar günü Taksim da o alçak hergclcyı tutmaya kalkma • teacllı buluyordu. 
yorlardı. Yorgun ve bir çok yaralı ve Ali p&f&llm aajında Mahmut Hay- stadında yapılacaktır. sa idi bu İf olmazdı. Halbuki benim Haaanın bu hali tam on yıl ıürdiJ. 
ölü veren askerler büyük bir cesaretle dar beyle Avlonya beyinin ve diğer Beşiktaş takımı mağlup yaram ne kadar hafifmi, ... Ah benim On yıl durmadan, dinlenmeden her ak1 

çarplfıyorlar, likin düfmanm ilerleme- bir sancak beyinin kaptan gemileri; Geçen Pazar Taksim stadyomunda Is- melekler kadar saf, huriler kadar te • şam içti, içti, içti, kendinden geçti. 811 
sine engel olanuyorlanh. solunda serasker Pertev pafa ile tersa- tan bul lik ıampiyonası için karşılaşan F e- miı:, anlanlar kadar yürekli kızım • . . on yıl içinde Ayl'r Fatma çoktan keO-
Şoluk Mehmet. bir bç yerinden al • ne emini Mustafa beyin ve Mahmut re- nerbahçe _ Beşiktaş takımları, arasındaki En nihayet bunu da mı görecektim~ di memleketindeki akrabalannın yaıır: 

c:hiı aiv yaralula yere lel'ilcli. Yan Ö- isin pmileri nrch. Bunların uçlarında maç son on beş dakika içinde bir gol yü- Mcdihanın amcası ellerini oğuftura- na sitmiş, babası Ömer efendi göç • 
lü bir halde çnpmıyonlu. Akımfbk JÜ· ile lmchrp.lar Ye bJiteler yer alnutlar- zünden çıkan ihtilaf dolayısiyle yarı kal- rak: müş, onuncu yılın sonunda babasın • 
züncle ve Ablmda ba llaler•yan eh. ,mıştı. - Bunlar diyordu, hep kader, talt- dan miraa olarak elde avuçta kalan bel 
yer kalmamıf, bütün vücudu da kanla Sai cenahta Şoluk Mehmet ile Ve- Hakemin vcrdiii aa.yıya itiraz eden Be- diri ilahi! Bak iş nereden nereye da • .,ey tükenmit idi. 
yer yer kızıl olmUflu. nedik amiraluun kartdatmaaından bir Jiktaş takımı oyuna devam etmediğinden yanıyor. Mediha ile Hasan bir bayram Hasan, ak'8mcılığının on birinci yd 

lskcnderiye beyinin kafası kesildi ve kaç dakika sonra merkez kısımlan da y~nm kalan bu maç ha~kında ~~~bol hev- günü çocukken erabaya binecekler, o- dönümüne mctiilikaiz olarak giriyor' 
bafsız vücudu denize yuvarlandt. Bu birbirJerine Yaidatnı-. bulunuyorlardı . . etı ~opla~tıaı.n~a hak~mın ver~ıgı raopr rada rahmetliyi tanıyacaklar, ona dar- du. Fakat hiç meteliksiz ak,amcılık O' 
bal Türk ukeri araunda L-1..L yap- Hele Al" . • f 1 tetkık edılmıştır. Netıcede Beşıkta~ takı- bukacı abla div.-eltler... l ' H k 1 ı.. bi fa L .. -.....- ı pafallm gemuı A. tan ayrı a- d d·w · "dd' . l J-- ur mur em a şamcı ı~ı r tara 11"" 

T ··r1c kad!--1-~L: L__!_&! kü _._ rnının oyuna evam etme ıgı ı ıasıy ~ f --'-
b. u uıs~uANIAa 1111'1Rlyan • .... en öne geçmi,ti. 8 "kt h""k wı·b· 

1
• le atma: rakalım, evdeki ihtiyar anası yiy~ _,_ ·ı • •_1.-.!_• ~lar ölülerin tı_• eşı aıın u men mag u ıye ıne arar A be k d 

rca:çı er zmanennı -·..., ' 1K1 amiral gemisinin yollan da bu- verilmiştir. - man, amca y, es, ayanamı- içecek, bakılmak isterdi. Zavallı ha ' 
ıilahlannı alarak Tiirlderin üzerjne nm buruna relecek tekildeydi. Genç Takamlar Liki yacağım, şimdiy~ kadar b~r çok acı~~- tuncağız acılardan, zaruretlerden bit 
saldır_?11flardı. • ... .• Birbirlerine seksen ayak kadar yak- Fenerbahçe klübü tarafından tertip e- lara dayanan, hır çok felaketlere goz deri bir kemik kalmıftı. Anasını kendi 

Sag cenahtaki dıger Turk ıemiteri latm1f1ardı. dilen genç takımlar arasındaki müsahaka- yuman bu koca Aygır Fatmaya Zeh • canından çok seven Hasan aktamcdr. 
de a~ğ~ yukarı a~i _halde ve dütman Zırhlı bir siperin ardında ve kıç ka- lara parzar sabahı Kadıköy sahasında de- ra~~n ölümü ~k firaklı geldi 1 ğının on birinci yılına girerken baktl 
gemilerınde kendilerinden ~a. çOk aaranm önünde duran Ali pasa topçu vam edilecektir. Omcr efcndı: . ki böyle olmıyacak. belki de ana11 ar 
~bulunması dolayuile yenilmıtler- çavu~laruıa bakarak bir ifar~t yaptı. .. Birinci maç 9,30 da Fenerbahçc il~ . -Allah bunun da sabrını verır hem- bk sefalet içinde can verecek ... O ~ 
eli. Aynı zamanda sür bir ıea kumandayı Guneş arasındadır. Maçın hakemi Z eltı fıre r. man, tuttu, yeniden tiyatroculuğa. ~ 

Bunlann anamda büyük çabrblar verdi: Rizadı.r. . Hasan bir k<>fede durmadan hıçkm- ha doğrusu tam manasile oyunculuit. 
yaparak yananlar lfÖl'Üfüyor ve p t lan! ıı . lkmcı maç Galatasaray, Fenf:ryılmaz yordu. Anası: t ld Ot t .k. yaşlannda yenr 
alevlerin arasından L.-1...- haJ· - ,rova op •• -.ep bırden, a • ,arasında olup bu maçın hakemliğini Adil - Haydi dedi kalk og"'lum sen ö- adı ı. uz, o .. uzbaı ıl H bd 

_,.~ te ...• •··.. c· ktı ' ' ' en oyuncu uga ' ıyan a9an, 
km li rdu Z!-._!...J_ ıray yapaca r k. _ :ı • d b. d. J ·k· 

,ıar ge yo : ~ ge • T··r1c • I • • • k • • · · te ı oaaya gıt e ıraz yat, ın en, ı ı sefer kendisine ancak seyyar tulQatÇI' 
•1 ba .. I lduklan din" u amıra gemısının te nesı brr kaç Son maç 11,30 da başlayacak, Altın- d. k I k h ld I al 

mı ere g ı o IÇID • • • be L- d . .. d A d l d l k b gece ır uy usuz u tan arap o un ların arasında bir yer bulabildi; ar r. • • , kü"rek il aanıye ıçın yaz 'Darut umftnlanle or- or u - na o u arasın a yapı aca u o- , J 
dırı yanmakta oıan çı er can tü"ldü" Alt t b. de 1 H K" · ı . . _ _ı kt" Fatma: •ına aı·rdı·g·ı· kumpanya ile kah ıstao . ı op ır n pat amış d.. yunu asan cımı ıdare caece ır. Z • e 
acısile bağrıyorlardı. .. t•• al • . • ' Uf • G . f .. - Hasanım. gel yavrum, gel eh- bulun k<>fe bucajmda, kah Anadolu 1 

Venedik bayrağı ~luk Mehmedin manm us uTne lanh güfteyı bırden sa- ayrı edere kulupler ramm yerine acni bir kucaklayım da nun Rumelı·nı·n •ura..ı.nda huraaıncl' 
~ VUnDUftU op D .. k •• ... t .. •• •• • ır "' 

bpitane (1) sinin direiinde sallandı- andıam ~leri dalga~ ı;:~u-· usunu turnovası git, yatı dolaflllaia bafladı. 
ğı zaman yan yarıya harap ohnut O- a ut un harp Eminönü Halkevinden: * d d 
la b

. 1___ T"" k mil . d k meydanını kaplıyor, diğer kadırga ve 18 O, bu tutftat kumpanya91n a a tıPi 
n ır .auaını ur ge en e ıyıya a..ft. d 'l I . Evimiz tarafından Karagümrük stadın - - - k .. ı··k d ld .. ai~ 

d .. .. l eli Etolin" .. ,_._, ____ d .. .-,tar a arın top ses erı de buna karı- d .~ L 1 Z h .. 
1 
... k" k dehi . . . . ı amator u zamanın a o ugu e~ onmuf er m ıııwuanua og- a zayri .ıedere .ı;Jüp er arasında yapılmak- e rayı tur u iÇ ı a erının IÇID- l 

k lar• k d"l •• , __ _._ __ ~ fıyordu. 1 .k. . h f 1 ' . . k ..ı.'h ara sıra ufak tefek roller a ıyor. en Ç 
ru ayıyor , en ı erını ııwnannaga • . ta o an turnuvanın ı ancı a ta maç arı de arıyan Hasan, bu çeflt çc,ıt a1:n: - la h t l~ 
çabalıyorlarcl. Bazılan lmmluja otu- Kaptan.~ g~mıaın~en atılan gül- 24/ 5/ 936 pazar günü •§&iıdaki proznım lerin kim bilir kaç tanesini yuvarladık- ~hat monoloğ.,;ı, ·~suı ~~lm~~: oı 
ruyor, bazıları kayalara bindirerek dev- lelerd~ btr111 Luia Karillo kumanda • dahilinde yapılacaktır. tan sonra artık onu unutur gibi olmuş, ıle tutul~!o': • ğe~ı ıyor a f y 
·r hut bab.,orlardı. Venedik smdaki müfrezeyi darnıa dağın etti ve 1 - Müsabakalar komiseri Sami Ka • M ve ona gore ıyıce bır pay alıyordu. 

n ıyor, ya ____ , ..... _ki b" dalı f 1 ecnunun: 
gemileri bunlann üzerine otuz kırk ~ ır san parçaladı. kinci raye · . . . «Leyla, Leyla! derken mevlayı bul- · ················· ··· ··· · ........ ·· · ··• 

1 b . d t ed" 1ar b .. .. ıulle Pedro Zabata'nm bulundugu· 2 - Bırıncı maç saat ( 15) de Akın - (Arkasa var) 
topa ır en a et ıyor , enuz gu- Al H'I 1 H k . 1 dumhı 
~~de~lan~~~~~~~~~~~~~~~ tlı~:i,aemı~~~ =~~=======~==~~~~===~====~==~-
lardı Bır. taraftan kıyıya uker çıka - kasaranın üstünden geçti. Burada a - 3 - kınc.• maç saa~ ~ 16,45) de Ak - Bı·r motosı·kıet lsmarlayacagı\.I mız 

' . • . • 1 • • • .. .. saray, Sekonı, Hakemı izzet Apak. 
nyorlar, nasal kendilenm kurtarabden-~ g~ıamın en ~bur ve bu~uk Not: 
leri öldürüyorlar yahut esir ediyorlar- fOValyelen varch ve bırer harp kafesi Stada giriı fiatları I O - 15 kuruıtur. kazası vapurlar 
dı. ' büyüklüğündeki pron siperlerinde Maçı olan takımlar Karaıümrük ata • 

Likin bu ukcmerin pek çoğu hiç bulunan askerlere kumanda f'diyorlar- dında eoyunacaklar. 
yüzme bilmedikleri ve gemiler de layı- eh. Fakat hiç birine bir zarar gelme • Saat ( 13) de Fatih idman Aris huau· 
Ja kadar yanqamachklan için boğul • di. {Arkası var) si karşılaşma yapılacaktır. 

mutlardı. 
Türk sağ cenahı mabvohn•lfh'. 

* -19-

TUrkler ilerleyorlar ... 
Derya kaptanı Ali Pqanm kuman

dasındaki merkez fiıo.u dütmanın 
merkez filosu önünde birer (yüzen ka
le) ıibi duran ıaleaalan ıeçmİfti. Fakat 
Türk gemilerinin bir çoiu yaralannuf
b. Güvertelerde bir tok yaralılar ve ö
lüler görülüyordu. Kanlar içinde çır -
pman ve inliyen askerler çabucak kaldı· 
nlıyor, harp sırasında dölriilna kanlar
dan kaymamak için güverteye kum 
dökülüyordu. 

Toplarla arkebüzlerin yeniden dol
durulmaları, oklann hazar bulundurul
ması İfİ de bitmiflİ. 

Ali pqa cliifman bqkwnandanının 
gemisini hem diğerlerine göre büyük
lüğünden hem de direğinde clalpla • 
nan haçlı bayraktan hemen tanıdı. 
Dütmanı doıcloiru kalbinden vurmak 
kararındaydı. 

Galeaslann top ve tüfek aletleri al
tında nrsılan sinirler yeniden geril • 
mİf, mızraklar, kılıçlar, yat.ajanlar ve 
palalar ııyırıbnıflL 

Hıristiyan donanmumm batkuman
danı Don Jan'ın iki tanlanda Anupa
nm en büyük amiral ve kumandanları, 

( 1) 190 ayak boyunda 26-30 çift kü
rekli sancak beylerinin binmelerine mah· 
... buyuk bir ıemi. 

Sinop Cumhuriyet Müddeiumumili
ğinden: 

Sinop Genel Ceuevindeki mahk4m ve mevkuflara 1 /61936 ,UnUn
den t /6/937 gilnüıie kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 20/51936 
gilniinden itibaren On beş gün müddetle Ye kapalı zarf uauliyle ek
siltmeye çıkanlmıfhr. 

1 - Verilecek ekmek, 6Sa ranclmanb Samsun birb..ı unundan ya
pılacak ve beher ekmek 960 gram olarak pifirilecektir. 

2 - Ekmekler, Cezaevi Direktörliljibılbı p.tereceji lilzum ilzerine 
yevmiye 700 ili 1000 adet aruında herıGn nihayet uat O. d6rde 
kadar Cezaevine teslim edilecektir. 

3 - istekliler, muhammen bedelin ytb:de yedibuçup olan 2628 
liralık teminab muvakkate vereceklerdir. 

4 - ihale S/6/936 Cuma pnl uat On bette Sinop Cumhuriyet 
Mnddeiumu";!\if!de mllteşekkil Komisyonda Adliye Bakaıalıfuım me-
zunuiyetine • yapılacaktır. 

S - Teklif mektuplan 5/6/936 Cuma pil uat On d6rde kadar 
11ra numaralı makbuz mukabilinde 4 Oncll.maddede yazılı Kombyon 
Rei.tliğine verilecektir. 

6 - Mektuplann, 5 inci maddede yazalı uatte yetifmek &zere 
iadeli teahbiltlü mektup teklinde pderilmai caizdir. 

Bu halde; zarfın milhür mumu ile ve eyice kapatılması lazımdır. 
Poetada olacak gecikmeler kabul edilemez. 
7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde ıartname dıpnda 

prtlan ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 
8 - Eksiltmeden mütevellit bilcümle rflsum, tekAlif ve damga 

resmi ile ilin ficretleri ve indelhace ekmek veya unun tahlil Bcret ve 
masrafi ve sair biletimle masarif müteahhide aittir. 

9 - Şartnameyi görmek isteyenler lstanbul Cumhuriyet Mllddi· 
umumiliğine ve daha fazla tafıillt almak İlteyenlerin de S~op Cum
huriyet Müddeiumumiliği kalemine miiracaat etmeleri ilh olunur. 

•2845,, 

Kazaya uğrayan öldü, 
kazayı yapan tevkif 

edildi 

Ecnebi tesgihlannın mü
messilleri ile müzakere 

durmadı 

2 Mayıs günü Pangaltı hamamı kar- Dcnizyollan idaresi tarafından satı' 
şısında bir motosiklet kazası olmu, ve alınacak. vapurlar için yapılan müza 

1 

üç kişinin ağır surette yaralanmasiyle kerelerin inkıtaa uğradığı, ve Alınall' 
neticelenmifti. lardan mada diğer bütün mümesaille ' 

Kamer isminde bir genç motosikle • rin tartlanmızı kabul etmiyerek meoı' 
tinin arkasına Dora iaminde bir kadın \cketlerine döndükleri yazılmıra dl, 
alarak fi() kilometre sür'atle motoaikle- bu haber asılsızdır. 
ti sürerken ani olarak önüne çıkan Bazı Avrupa tezgahlarının müm~' 
Glomberk'i çiğnemiş, mot~klet dev- ailleri. itlerinin çokluğu hasebiyle ..,, 
rilmiş, Kamer ve Dora da agır surette purlan istediğimiz müddet zarfındl 
yaralanmıflan:lır . hazırlayamıyacaklarmı btldirmişlertl 

Glomberk bacağiyle batından iki d bir kı1&m puplar henüz kat'i " 
yara almıştır. Yaralı haatanehe kaldı - e, l . '-rd· o·JI... t.,.. 

k 
_L _ _ı vap annı vermemısn:: ır. ıs ... r 

rılmış ve bacağı alçıya onara& taaa- . o . n-
vi edilmek üzere evine göndcrilmittir. tan, Ankarada .bulunan ..... enızyo f' 

Glomberk dün, evinde bu yaraların müdürü Sadettın de, hukumetten 1 
tesiriyle ölmüt Ye cesedi morga kaldı- ni direktifler alarak ,ehrimize gele~ 
rılmıttır. Kazaya sebebiyet veren Ga- tir. 
mer, dün Sultanahmet birinci sulh ceza Bunun için, fı'artlarımızda bazı d'-
karariyle tevkif edilmiştir. ğifiklikler yapılması muhtemeldir. 

Taze uzum ihracatına hazırhk Konservatuvar mezunlarmıı 
lzmir ticaret odası, yaş üzüm ihra-

catı için, üzüm tacirleriyle temasta bu- imtihanları 
lunmaktadır. Bu göriifmelerde, en zi- Konservatuvar imtihanları önü111G' 
yade, ambalaj İfine ehemmiyet veril- deki sala gününden itibaren baş~a~~ll' 
tnektedir. Zira, yaf meyva ihracatı cak ve bunu takip eden cumarteaı 8_. 

amballjla yapılacaktır. leri devam edecektir. . b1' 
Diğer taraftan, Y&f üzüm almak Evvelce de yazdığımız veçhıle ,1 

için, Alman firmalan, memleketi • seneki mezuniyet imtihanlara koll 

mizde tetkikler yapmaktadırlar. Bu şeklinde olacaktır. . ~ 
sene Almanyaya mühim mikdarda yaş Saray sinemasında verılecek -~ 
üzüm ih.Jacab yapılacağı zannedilmek- bu mezuniyet konserlerine 10 n.....-;; 
tedir. ıirecektir. 
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çıkacak. Hükumetin katili bulmaktan 
r---------------~ aciz kaldığı hissolunursa netice ne 0-

/ngilterenin en tanınmıf altı .za-
lur? Bütün prestijimiz düşer. Haysiye-

6ıta romancuı Margery A.llington, 

Yazan: Ronald Knox 

Anthony Berkley, Freeman Vilh timiz iki paralık olur. O halde, her 
Grolt•, F ather Ronald Knox, Do- cepheden hareket etmek Ye katili bul
rothy Sayer•, Rrıuell Thorndilte mak lazımdır. Bunu yapamadığımız 
lrahramanlan meçhul altı .zabıta takdirde akibetimiz tehlikelidir. Siz de 
romanı ya.zıyor ue lratillerin lteffi- bu fikirde misiniz? 
ni lrtırilterenin en marul .za6ıta mü- _ Bu fikirde)'im, general. ( 
lettifi <(Geor6e Corni•h» e 6ıraltı· _O halde seni göreyim. itimadımın 
~rlar. Banl--~an Freeman Vilh d ld w · bat _ _ı __ w•ne ka 

-· cı verin e o ugunu ıs eoeçegı -
Grolt• ile Doroty Sayer•'İn e•erleri- ~aat besliyor ve beni utandınnıyaca • 
llİ oiacfunaa. Poli• mülettifi de fik· gw ına inanıyorum. Bu işi tasfiye ettikten 
l'İıli •nlattı. Şimdi üçancu muharrir k k 
a sonra mesele kalmaz. Y o sa sana açı 
"•OQld Koox'un •Hrİ baflıımlflır. 1 

B ül So··ylüyorum, bu MI seni de töhmet a • a eNr bitince gene poli• m et- ır 
1İfİnin ltatili na•l tayin ettiğini ken· tına alır· 

__ di aizından dinleyecelr•inia. - Beni de mi general?. 
- Evet. Çünkü bu adamın emniye-

.. - Yüzbaşı 1 dedi, sen lıham kayna· 
gı Carnba'nın en çok güvendiği adam· 
:•n. Ben de sana karşı ayni itimadı bes-

Yor, ayni ferait içinde senden istifa
:e etrnek istiyorum. Fakat her şeyden 

nce aydınlanması lazım gelen nokta· 
lar Var. Aramızda karşılıklı itimadı bu 
•Ydınlık aağlamlıyacak ve azami sami
miyet dairesinde anlaşmamıza yardım 
~ecektir. Sorduğum suallere verece -
aın cevaplar dostluğumuzun mukad -
deratı üzerinde esaslı bir tesir yapaca
iı için sizden kat'i ifadeler beklıvo -
~rn: . 

tinden mes'ul olan sen değil miydin ? 

- Bendim, general! 
- Senin vazifeni yaptığına inanı • 

yoruz. fakat bu adam maktul bulun • 
duğuna göre herkesin ilk evvel aklına 
senin geleceğin belli değil mi? 

_ Fakat vaziyeti arzettim: 
_ Vaziyeti anlatmak kafi değil. 

işin içinden çıkmak lazımdır. 
_ Şüphe etmiyorum, general. 
- O halde dakika kaçırmadan işe 

başlayın .. 
Yüzbaşı Varkos, generalin yanın • 

dan ayrılarak ilham kaynağının. ko • 
- Sorunuz general f na,ğındaki odasına girdi ve kendı lcen· 

I - İlham kaynağının esrarengiz ö - dine düşündü : . 
ilrnü hakkında ne biliyorsun? _ General kendisinden şüphe edı-

- Bir şey bilmiyorum, Fakat Gam- yordu. Her halde bu şüphe ona m~n: 
~nın bir auikaste kurban gittiği şüp- hasır değildi. Demek ki hadiseler gıtgı-

e götürmez.. de bütün suçu onun üzerine yükliye • 
Jt· - Sence bu kastı kim hazırlamış, cek ve delail bulunmasa da herkes o· 

un Yapmıştır~ na katil diye bakacaktır. Demek ki her 
- Muhalif grupların artıklara.. şeyden evvel bu şüpheyi üzerinden at-
- Muhalif gruplar seslerini çıka • mak için faaliyete geçmek lazımdır . 

"nııyacak, harekete geçemiyecek de- Bunu derhal yapmaz ve şüphenin kök
'ec:ecle ezilmif bulunuyorlar. Bunların lefmeeine imkan verine, ileride bütün 
~tün liderleri yok edil~iştir. O h~~de yapacakları da boşa giderdi. Mesele 
ı-;~~ların hangisinden fUphe edebılı • şimdiden hallolunmak gerekti. 
•oer (ArkUI var) 

SON POSTA 

~? ... ~2 
Niçin korkarız? 

insanların en esaslı hislerinden biri 
korkudur. insan yer yüzüne geldiği 
zaman kendini her yandan husumetle, 
tehlikeyle çevrilmiş bir halde buldu. 
Volkanlar ateş saçıyor, gök yüzü. gür
lüyor, geceler gürnüsten binbir gözle 
pırıldıyor ve insan b~nların hepsinden 
korkuyordu. 

IP.tidai insan, kendi gölgesinden da
hi korkacak bir halde idi. 

insan, diişünmeden evvel hissede&. 
Onun için gök gürültüsü onu mağa
raların diplerine sığınmağa sevketti. 
Yıldızların pırıldaması ıçıne haşyet 
saldı. Ormanların biribirine sarılan a
ğaçları ve bunların cesim gölgeleri içi
ne ürperme verdi. insan bütün bu ha
diseleri anlamıyor ve anlamadığı için 
kendini zayıf ve aciz hissederek korku
yordu. 

Hurafeler ve batıl itikatlar bu korku
nun eseridir. William Fidding «İnsan, 
sevmek, nehet etmek, düşünmek kud

retlerİıı ' İ 'n evvel, korkmak kuvvetini 
haizdi.>> diyor. 

Çocukların da ilk hisleri korku ve 
hayrettir. iptidai insan da öyle idi. O 
da anlayam~dığı her şeyden korkardı. 

Bu korkuyu izale için büyücülüğün 
- Tahkikat bunu gösterecektir. - -

1 
ve sihirbazlığın her şekli türedi ve ~un-

lt - Çok doğrb, Fakat bu suikastin l B A D \' o . )ardan bir sürü tuhaf adetler dogdu. 
d 0 nak içinde hazırlandığın'ı gösteren Korku, insanı hurafelerin esiri yapmış, 
eJ&iı ltikir değil mi) Bu Aktemkl Program ve insanlık bu esaretin boyunduruğun-

- Anlamıyorum general... ISTANBUL hala kurtulamamıştır. w 
- A 1 1 k ) B ... ( I"'-) 19· H b ı r Batıl itikatlar ,hurafeler, ugurlar, u-

.L_ n atı mı yaca ne var u a - t 8. Oda musikısı P - ' • a er e ' . k b k. k k 
'IGJrı ~rulmu•, ba•ı 1anlmı•, ve pen - · h l"f IAkl 19 30 · Zehirli gaz- ğursuzluklara ınanma u es ı or u-c:er T T T 19,5: Mu teı pa ar, ' . . . . 1 "d" 
diee eden &faJı atılmıttır. Demek ki ha- lar hakkında konferans: Kimya mua!lı~ı nun yaşayan._ız_e_r1_1r_. ____ _ 

konağın içinde vuku buldu.. Mazhar tarafından, 20: Halk musıkıaı. - ' 

- Muhakkak. 20,30 : Stüdyo orkestralan ve Bayan Ka • ~O ~F& "'ıNDff 
d 

:: li&diee konağın içinde vuku bul- ·rakaı. 21,30: Son haberler. . 
U.suna .• . d k 22 d nra Anadolu a1ansının 

ı_ Rore bunu konağın içm e sa • Saat en 90 
• • • •1 utnan b' . . w .. 1 hsu• hava:lıa aervuıı ven e • L ırının yapmıf oldugunda 'up - gazete ere ma 

e kalır rnı) cektir. 
Ha eOKRF.Ş 

- O }'lr.. 18,15: Küçük radyo orkeatr .. , 19,2.0: 
- halde bu adam kim) Konserin devamı., 20.3S ( J 87S m.): Cı • 
- Bilmiyorum general.. 1 Adriane Lecouvreur» adlı operası 
- Fakat bilmeniz lazım değil mi) . (e:P'::a~arr nakil), 20,3S (364 m.) =. Plik, 
- B·•t•• d 1 M hl ·· lermden le,· u u.? a amlarımdan eminim. Ç· 21,20: Viyanadan: a er m e9er ' 

1~e böyle bir denaeti irtikap ede· 23,05: Plak. 24: Gece konseri, 1.25: Plik. 
Ce"' kimse yoktur. BUDAPEŞTE 

- O hald b' ba k w 18, 3 O. Piyano refakati le klarnet, 19: . e ır ya ncının onaga · . .. · 
Rıri --'-la k t 20 30 · Puccını nın p -ag nmasına imkan var mı:> Radyo salon or es raaı, ' . 

Z h ' LA BOHEME» operuı.. 23,3S: Çingene h - e~a ire göre, yoktur. Fakat biz .• ... 
u ltonaga yeni tatındık. Burası daha musikısı. MOSKOV A 

e\'Vel ha• pa . . K w . . d L 
giz)• T pasa aıttı. onagm ıçın e 18 30: Piyano. keman (Sovyet &ompo-

1 Yollar, esrarengiz kapılar bulun· . '1 ) 20· Le Kok"un .Camargo.o 
Dıaaı ,...,.ı_ h d zısyon arı • · y b 

"S"'~ rnu temeldir Müsaade e er- t' · radyo adaptasyonu, 22: a an-
teniz b · . . opere ının 
ru unLu-ı arayalım. Belkı ız bulu- cı dillerle netriyat. 

z. PRAG 

d
. - O halde ben sizi bu ifC memur e• ı 7, ı O: Hafif musiki, 16, 1 O: Kentet ve 
1Yorurn K ~ f k ri 19, 10: Almanca e-. onagın her tara mı arayı- yayla kuartet onıe • 

5 nız. Şü h 1 •w• . . k . 20 30· Operadan nakil. 21, 1 : la p e cndıgınız her yerı urca - mısyon, ' . . 30. Şa kıh orkea-
Y!nız. Bu İlfİn aydınlanması için ko • ı ·Şarkı. dan• ve. eıure, 22. . r 

nagın • k ak 1~- 23 15: Plak. . ,.urasını burasını yı m uu.'m tra. · MVNtH 
::~orsa tereddüt etmeden yıktırmız. 19 . Orkestra, 20: Aktüalite ve sürpriz 

tiri 
t sonunda bana kat'i malumnt ge- . 't 22 . Plik 23: Haberler, 23,30: 

il neırıya ı, · ' 
· M ·•-=ı· ··zler 23 45: Radyo orkestrası. 

Ba usuu 1 so ' ' 
- f üstüne general. vtY ANA. 
- Sonra adamlannızın vaziyetini 20,30: Köylü musikisi, 21,20: Gustav 

~etkik etmeyi ıize bırakıyorum. Siz Mahler'in eserleıinden senfonik konser, 
~nların her biri ile ayrı ayrı meşgul 23,20: Josef Şmid'in ilk gösterilecek gün 

0 un, hepsinin kanaatlerini, devlet duş- hayatımın en iyi günüdür» operadan 
lhanlarile uzak yakın münasebetlerini nakil, 23,3S: Dans. 

b
ar&ftlhn ve edineceğiniz kanaati hana VARŞOVA 

ildirin. 18,20: Piyano musikisi, 19: Koro • 

- S... üıtüne general.. Muhtelif. 21 : Senfonik konser (Varıova 
B filarmonisi), 23,50: DaM. 

- ugün yarın bu mese1e ortaya 

Tavukları yumurtlatan 
makine 

T avuklarm yumurtlamalannı kont
rol altına almak ve bu suretle her ta -
vuğun mümkün olduğu kadar çok yu
murtlamasını temin etmek için yeni bir 
cihaz yapılmıştır. Tavuk bu cihazın 
içinde yumurtlıyor ve her tavuğun 

umurtasma bir ipret konduktan baş
~a, onun yumurtalarına ait bir kayt da 
tutuluyor. Böylece her tavuğun kaç 
yumurta verdiği anlaşıldıktan başka 
yumurtalarının kalitesi ae anlaşılıyor 
ve tavuğun verimini arttırmak i~in 
tedbir alma biliyor· 

Sayfa 9 

( __ nı_ı_'lc_a_y_e ___ l ______ H_i_z_m_e_tç_i ____ -_J 
<ı A. Çehof » tan: 

Loı küçücük bir oda. Bu küçücük odanın 
ortaıtıpa bir beşik yerlcttirilm~ş. B~ğin 

içinde cılız, sıska bir çocuk var. Bu ufacık 

et parçası durmadan ağlıyor, ağlıyor. 

Bu ağlıyan beşiğin yanı baıma on bcıt, 

on altı yaılarında soluk yüzlü bir kız otur
muş sallıyor. Beşiği sallıyor ve titrek ince 
aesile de ninni söylemeğe uğraııyor .. 

Ninni... Uyusun da... Ninni ... 
Ne kızcağızın söylediği ninni, ne de be

ıiğinin sallanması içindeki yumurcağı sus
turmuyor. Gece iyice ilerlemiı. Masanın 

üstündeki lambadan dağdan hafif bir ııık 
tavanda kocaman bir karaltı yapıyor. Kö
tedeki ipte asılı pantalon ve gömleğin 
gölgeleri de korkunç birer hayalet gibi du
varlarda geziniyor. 

Bu gölgeleri görmemek için kız gözle
rini kapatıyor. Beyni kanncalanıyor .. Ka
fası ağırlaııyor .. 

Ah ne kadar uyumak istiyordu. Gece 
ilerliyor boyuna ... Boğulaıı piç te ıusmak 
bilmiyordu. 

Batı gittikçe ağırlaııyordu kızın. Ni • 
hayet daldı, uyudu. Ve bu luaa uyku•un -
da da fU rüyayi gördü: Babası hasta. Dok
tor geliyor. Haatayı hastaneye kaldırma-

larını söylüyor. Halbuki bunlar fakir. Ar:ı
ba paraları yok. · Kız efendisine koıuyor, 
yalvarıyor. Efendi gönderiyor arabasını. 

Kız arasıra babasını yoklamağa cidiyor. 
Fakat bir gün eve geç dönüyor. Bir de ba· 
kıyor ki efendi başka bir hizmetçi almıı .. 
Ağlıyor .. Yalvarıyor ... 

Rüya buraya gelince; kızan omuzunu a
ğır bir el sarstı. Hemen aıçradı uykuıun • 
dan. Karşısında iri gövdesile efendi du • 
ruyordu. Kucağına yumurcağı alma§. 

- Seni domuzun kızı seni. Ölüm uy • 
kusuna mı yattın. Çocuk çatlıyacaktı be .. 

Çocuk gene beşikte ... Lambanın tavan
daki kocaman karaltısı. ipte asılı panta -
)on ve aömleğin gölgeleri korkunç birer 
hayalet gibi duvarlarda gezinmektelt-.r. 

Kız gözlerini gene yumuyor. Ve baıı be
şiğin kenarına düşüyor. 

Ve biraz ı1onra iriyan efendi gene oda
ya giriyor.. Ve kwn kulaiını bir karlf u
zatacakmıt gıbi çekerek. 

Gece bitmek üzere. Kahrolası piç ıus-
mak mı biliyor) 

Şafak ağardı. Hanım odaya girdi: 
- Hadi bakalım. Semaveri yak. 
Semaver yanıyor. Ve kızan başı da san-

ki semaverle beraber tutuşuyor. 

Faik Bercmen 
- Çabuk kapının önünü, merdivenleri 

süpür. Şimdi birisi gelir .. 
- Hali bulaşıkları yıkamadın ,.,ı) Ser 

l'!m, çarııya gideceksin dahL. Gene mi 
tenbelliğe başladın. 

Hangisini yapmalı, bu bir ıüni buyruk 
kar§lsmda eli ayağı büsbütün tutmuyor. 
Üstelik başındaki ağrı. Hele o ağrı ... Biraa 
uyusa ... Nerede ... 

Kımıldamak, ayakta durmak biraz ol• 
sun ağrısını dağıtırdı. Fakat oturmağa gel• 
mczdi. Çünkü hemen gözleri kendiliğin• 

den kapanıyordu. 

Akşam oldu. Hanımın çatlak sesi: 
- Miaafirler gelecek, sofrayı itinayla 

hazırla .. 
- Bakkala giL Votka ve mezelik al ..• 

Akpma eğlenti yapacağız. 
Gece geç vakte kadar eilence ıürdü. 

Kaldır, koy, götür, getir, derken kızda bir 
nef eaçik hal kalmamıştı. Misafirler daiıl· 

dı. Ortalığı topladı. Her fCY bitti. Şimdı ya• 
tacak. 

Bu aefer geç befiiin bqana. Boiulu 
çocuk. Gene cırlak cırlak bağırmakta. Beo 
fiği sallamalı. Çocuğu uyutmağa çalııı • 
yor. Nerede... Lambanın titrek ışıiı ta • 
vanda kocaman bir karaltı yapmıf. ipte 
asılı çamaşırların gölgesi korkunç birer 
hayalet gibi duvularda geziniyor. Kızın 

beyni karıncalanıyor. Göz kapaklan kur· 
şun levhalar gibi ağır. Baıı handiyse dü • 
ıccek. 

Ne yapsın.. Beşiği sallıyor gene. Yor • 
gunluktan kısılmış sesile ninni söylüyor. U 0 

yumak ... ne tatlı şeydi ... Niçin uyuyamı• 
yorum diye düşünüyor. Beni kıskıvrak 

bağlıyan, uyumaktan alakoyan bir kuvvet 
var, diyor, bir kuvvet... Bir varlık uyut· 
muyordu, onu uyutamıyordu. Bu ifrit ne· 
dir? Gözlerini kırpıyor ve gene düşünüyoL 
Uzun uzun düıünüyor. 

Birden sıçradı ... Odanın içinde oyna • 
mağa başladı, bulmuştu. Ooh.. bulmuıtu. 

Uyuyacaktı, mıııl rnıııl uyuyacaktı artık .. 
Onu tatlı uykusundan alakoyan, onu bi • 
tirip bir yığın et haline getiren sebebi ket
fetmişti. 

Sevinçle gözleri parladı. Baiıran beıio 
ie yavaf yavaı yaklaıh. Ve parmaklan a• 
çık ellerini daldırdı bqiğe.. Betikte ses ke
sildi. Beşikten hiç ses çıkmJYordu, artık .. 

Ooh .. Rahatlamıştı. Boğulası piç kuruau .. 
Bir daha bağıramıyacakaın ya .. 

Yere yığılıverdi. Uzun, tatlı bir uykuya 
daldı. Ve bir ölü gibi hareketsiz uyudu. 

Mühendis Aranıyor 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

lnlıiaarlar idaresi Merkez ve mülhakat tqkilitmda çalııtırılmak 
üzere Mühendis ve fen memuru abnacaktır. 

Mühendis: 

1 - Makine, maden ve nafia mühendisi olmak üzere dokuz mühen-

dis alınacaktır. 

2 - Taliplerin diplomalı mühendiı olmalan. 
3 - Askerliklerini ifa etmit bulunmalan. 
4 - Memur olabilmek için llzım selen eft&f ve veaaıai baız buluJa. 

malan prttır, 
Fen memurları: 

1-Nafia Fen mektebinden veya buna muadil Avrupa fen mekte. 

binden mezun olmak. 

2 - Askerliğini yapmıt bulunmak. 
3 - Aageri üç sene İnfut ve su iılerinde tecrübe sörmüı olmak 

prttır: 

lıteklilerden Mühendislere tecrii belerine ve tayin edilecekleri ma• 
halle fÖre 150-250 lira araımda ve fen memurlarma 100-150 lira ara~ 
ımda ücret verilecektir. -

Taliplerin nihayet 5/6/936 tarihine kadar bir iıtida ve Yetikaları ile 
birlikte bizzat, bu kat'iyyen mümkün olmadıiı takdirde yazı ile Galat• 
Ömer Abit hanı üçüncü katta lnhiaarlar Umum Müdürlüiii husuai ka-
lem Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. (2700) 

Tllrk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ebniştir. 

2. ncl Ke9ld• 11 Haziran 938 dadar. 

Büyük ikramiye: 3 Q • Q Q Q Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükif at vardır ... 
J 
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" Son Posta ,, nın tefrikası : 87 

Cemil, Nasır Mebhiitu bir 
karar 

Yazan A. R. 

SON POSTA 

Çöken 
Boğaziçi 

( Battarafı 6 met sayfamızda ) 
ve pratik bilgiyi öirendikten sonra köyle· 
rine dönmeleri ve burada öğrendiklerini 

odada tatbik ederek hem başka köylüleri 
tenvir etmeleri, hem de kendileri bilgileri darbesile öldürmeğe 

hançer 
vermişti 

sayesinde memlekette meyvacılığı inki~af 
Uzun ve karanlık delhizlerden ge • lı iki köle bekliyordu. Bunların gayet ettirmeleri. Fakat bu arzumuz henüz ta -

çfyorlar, kalenin orta kısmına doğru düzgün ve iyi teşekkül etmi' vücut • mamile yerine gelmiyor. Talebelerimiz a
ilerliyorlardı. ları, birer bronz heykele benziyorqu. rasında hepsinin köye dönmesine imkan ol-

Delhizlerde muntazam fasılalarla Bunlardan biri, sür'atli bir el hareketile muyor. Çünkü bahçıvan istiyenler var ve 
burç kapılarının önlerinden geçiyor - perdeyi açmıştı. Abdülbari: . onlar da bahçıvanlığı tercih ediyorlar. Dört 
Jardı. Burçlarda duvarlarda hevenk - Buyurun Cemil bey. senedir çalışmağa baıladığımız halde şim-
hevenk asılı silahlarla cephane sandık- Derken, içeriye dalmıştı. diden fidan ve meyva satmağa başladık. Ve 
!arı görülüyordu. Cemil, başının hafifçe döndüğünü en fazla da köylülere satıyoruz. Buyuru • 

Cemil, dikkatli Lir asker gözile et • hissetmişti. Fakat, bütün iradesini bir nuz size bahçeyi ve mektebi gezdireyim. 
rafına bakınıyor: anda sinirlerine vererek sükunetle i- Yeniden bahçeye çıkıyoruz, meyva a· 

_ Vay domuz herif!. Amma mü _ çeri girmişti. ğaçlarının arasında ilerliyerek tek katlı bir 

k H t binaya varıyoruz. Bize rehberlik etmek ne· 
em mel tertibat almış... er mazga • çeri girer girmez gözleri köşede o-

)ın önüne üç tüfekle bir açık cephane turan bir adama ilişmişti. Bu adam; zaketinde bulunan Bay Cemal bir kapı a-
l Şa b ha k d k 

çıyor... Burası depo gibi bir yer. Alt, alta 
sandığı konu mu§. yet ir s ına yer en yü sekçe bir sedir üzerinde 0 -

çekmeli olan garip bir konsolun yanına gi
uğrarsa, cephane taşımaya bile liizum turmuş; sırtını iki duvarı birleştiren diyor, çekmecelerden birini açıyor: 
yok .. . Bu kurnaz herifin vücudunun zaviyeye vermişti. 

- İşte hu çekmecelerde bu otların a· 
kalkması, her halde bizim arkadaşla - Bu adamın, kır sakallı rehresinde 

~ rasında meyvalan salclıyoruz ve işte du • 
rın yüzünü güldürecek. Bir, ikinci Na- munis bir tebessüm görünüyor·, gözle- k k • h varı i i atlı ve hararetten masun am ar-
sır Mebh\ıt yetişinceye kadar, kim bi- ri uzaktan görünen bir ateş kıvılcımı- da da meyvalanmızın ne kadar dayanıklı 
lir ne kadar zaman seçecek~. na benziyordu. olduğunu tecrübe ediyoruz. 

Diye düşünüyordu. Hiç hareket etmeden gözlerini Ce • Oradan çıkıp bir ba~ka daireye giri -
Delhizin sonundaki demir kapıdnn mile dikmişti. Yüzündeki tebessüm yoruz. Bay Cemal bize meyva kurutma 

geçmişler; geniş bir sofaya girmişler- biraz daha geni~leyerek; Cemile önün- makinelerini gösterl,yor, sonra kenardaki 
Cli. Sofada bir takım genç habeş kölele- deki yer minderini göstermw: cam kavanozların birinden lezzeti pek ne· 
ri acele acele gidip geliyorlar; kapısı • - Buyurun. Oturun. fis olan kuru kayısı ikram ediyor. ' 
nın üzerinde meışin perde asılı olan bir Demişti. Ve sonra, başını Abdülba- , Biraz sonra bahçenin diğer tarafın~aki 
odaya tepsiler ve sahanlar içinde ye • riye çevirerek: mektepteyiz. Önüne iskemle konmuş ge· 
mekler taşıyorlardı. - Efendi ile bizi yalnız bırakın. niş birer yazıhaneye benziyen, bir yerinde 

Genç bir köle, meşin perdeyi aç - Sözlerini ilave etmişti. ayn, ayn duran mektep sıraları karşısında 
mıştı. Cemil'e rehberlik eden adam bir Cemilin vücudu, derin bir sevinçle bir nebatın elyafını ~österen kocaman bir 
kenara çekilerek: titremişti. Ve içinden: levha... Ve ileride ıiyah tablo: 

- Buyurun 1.. - Ooh !.. Onunla baş başa kalıyo • , -:-: T aleb~lerimize burada da ayrıca ders 
Diye mırıldanmıştı. • rum. Artık işime hiç kimse mani ola- ,verırız... Bız buraya yalnız ük mektep 
Cemil, odadan içeri girer girmez et· mıyacak. Bu .mel'un Türk katili, beş mezunlarını alıyoruz .. 

rafına bakmtş; sedirin üzerinde sıra i- on dakika sonra belasını bulacak. Biraz sonra yatakhanelerin bulunduğu 
le oturan beş altı kişinin arasında, Ab- Sözlerini geçirmişti. dairedeyiz. Kapısından içeri girer girmez; 
' J l O Bay Cemal saida bir kapı açıyor. aülbariyi görür görmez, onun a se am· adam, temiz ve pürüzsüz bir ses-

Burada aıra ile küçük küçük höcreler var: 
laşmıştı. le, ve yüzünden hiç kaybolmıyan 0 te-

Abdülbarinin iki tarafında oturan- bessümle: - Du§larımız diyor. Muhiddin Üstün-
dai' talebelerin i§ten döner dönmez ya • 

ların hepsi dev yapılı adamlardı. Hep- - Ben .. Nasır Mebhut f.. Bu kale • takhanclere çıkmadan evvel muhakkak bi-
sinin de bellerinde birer altın işlemeli nin sahihi .. ve bütün bu civardaki ka- rer du~ almasını istiyor. Şu kaqudaki alçak 
hançer vardı. Bunlardan biri, boynu- hilelerin reisi. .. Seyyidüna ve mevlana, 
na kayışla bir rövelver asmıştı. Cemil İmam Yahya bin Hamideddin'in, 
bu rovelvere dikkatle baktığı zaman içi kaidi ve muhibbi ... Siz de, Cemil e _ 
sizlamıştı. Çünkü rovelverin sapında- fendi .. öyle değil mi?.. (Arkası var) 
ki halkaya bağlı olan ve o adamın boy- --- ·-~ 
nuna dolanan y~il renkli şeritten, bu- R U L JI A C A 
nun o orduya mensup zabitlere dağıtı
lan bir karadağ rovelveri olduğunu an· 
lamıştı. 

Bunun sahibi olan zabit kim bilir 
nasıl öldürülmüş; ve onun vücudu he
nüz daha sıcak iken bu tabanca kim 
bilir nasıl çekiştirilerek onun üzerin
den çekilip alınmıştı~ .. 

Abdülbari, Cemil'i yanına davet et
mişti . Ve Cemilin anlıyamadığı kaba 
bir çöl arapçasile yanındakilere bir 
şeyler söylemişti. Orada bulunanlar, 
Cemile şöylece bir göz gezdirmişlerdi. 
Bu gözler, hiç bir mana ifade ctmiye -
rek başka taraflara çevrilmişti. Bu 
mağrur dağ adamları, sanki Cemile 
hiç bir kıymet, hiç bir ehemmiyet ver
memişlerdi. 

* 
Yemek, sükunet içinde yenilmişti. 

Kıtır'lar içilmi,şti. 
O zaman içeri bir köle girmiş: 
- Efendimiz; Seyit Nasır Mebhut, 

misafiri kabul etmek istiyorlar!.. 
Demişti. 

Abdülbari, ayağa. kalkmış: 
-Buyurun, Cemil efendi. Beni ta

kip ediniz. 
Diyerek ilerlemişti. 
Cemilin vücudu, bir anda buz kesil

mişti. Ölüm, hiç bir zaman ona bu ka
dar yakın görünmemişti. 
• Sofaya çıktıkları zaman elini usul-

lacık arkasında gezdirmiş; hançerinin, 
tam belinin ortasında olduğuna kanaat 
getirmişti. Ve sonra etrafına siir' atli 
bir göz gezdirmiş; dar ve kısa bir del
hize girerlerken zihninden ~unları ge
çirmişti: 

- zerime hücum ettikleri zaman, 
~u sofayı kolayca geçip de delhizdeki 
burçlardan birine girebilsem. O zaman 
kendimi kurtulmuş sayarım. veyahut, 
hayatımı bunlara çok pahalıya sata -
rım. 

Bir kapının önünde genç ve yakışık-

Soldan sağa: 
1 - f elgraf tellerine çok konan bir kuo. 

2 - Latife. 3 - Hatıra olmak üzere ka
lan hediye, gayz. 4 - Köpek, kıraat. 
5 - Bir millet, halk. 6 - Yardım için ve· 
rilen yiyecek, nota. 7 - Ki.ğıthanede La
le devri kaııırlarından biri, ti.kar. 8 - Mut· 
faklarda bulunur, bir ölünün bıraktığı mal
lar. 9 - Bir dit ismi. 1 O - Lugavi manası 
«geçmek» tir, yıkmaktan emri hazır. 11 -
Giıc. 

Yukandan llfaiıya: 
J - Bir meyva, isim. 2 - Bir kumaı, 

nota. 3 - Kabul etmemek, eski bir ver· 
gi, zevce. <f - Ayrılma, eski arap harf -
!erinden birinin telaffuz ıeldi. 5 - Kül
hanbey dili, ufuklar. 6 - Ağa. 7 - izin· 
name. 6 - Say, bir kadın ismi. 9 - Kur
ta benzer bir hayvan, bir içki. 1 O - Fifi 
gibi ecnebi bir kadın ismi, beyaz. 1 -
Ekmek, dünyamn en yüksek tepesi. 

* Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 
1 - Kızılcık. 2 - Halı, Naıit. 3 -

Atıf, fa, ıaka .• .f - ifa, abi. 5 - Men, 
aksır. 6 - Mar, ehi, ifa. 7 - Em, acı, 
ikaz. 8 - Re, eki. 9 - Kafa, irae. 1 O -
Elebaşı, tam. 1 - Pınar, lci, la. 

Yukandan qağıya: 
J - Mürekkep. 2 - ihtimam, Ali. 

3 - Zafer, fen. 4 - il, an, araba. 5 - 1 

Lif, ece, ar. 6 - Aa, hi, iı. 7 - ln, bal, 
erik.. 8 - Kaoık, ika. 9 - Şa, ailclel. 1 O -
Jktifa, al. 1 - ita. razı, mi. 

musluklarda ayak yıkamak için. Bazan iç
lerinde; nezleliler filan olursa onların da 
hiç olmazsa el ve ayaklarını yıkayıp yarı 
bir banyo almadan evvel yatakhanelere 
girmelerine imkan yoktur. 

Yukarı katta gene bir yıkanma dairesi, 
talebelerin hepsinin adedine göre bir mus· 
luk ve musluğun üzerinde bir ayna. 

- Kaç talebeniz var) .. 
- Kırka kadar kadromuzda müsaade 

var amma, bizde §İmdiki halde 
olmak üzere otuz talebe var. 

altısı kız 

- Kız talebeleriniz de var demek) .. 
- Evet. Fakat onlar köylü değil, daha 

fazla lstanbulun civarından ... 
Şimdi boz J'lef'8i battaniyelerle örtülü 

ve vapur yataldarı gibı iki katlı olan kar
yolalarile geniı ve çok güneşli bir yatak· 
hanedeyiz: 

- Burası bir tanatoryom gibi, diyo • 
rum. 

- Evet; gelen talebelerimiz, bir kaç ay· 
da kilo alıyorlar. 

Sof adayız. Bay Cemal bir ikinci kapıyı 
açmak için elini uzatıyor. Fakat kapı ki
litli: 

- Burası kilitli diyor, yazık göremedi
niz. Genç kızların yatakhanesi idi. 

Merdivenlerden inip tekrar bahçeye çı
kınca bir genç kızla karıılaııyoruz. Sıh • 
hatli yüzlü, orta boylu ve pek güzel olan 
bu genç kız bana ıuhları ıöylüyor: 

- Ben İstanbulluyum, Fatihliyim, ilk 
mektep mezunuyum. Bostanlarımız, bah
çelerimiz var. Erkek kardeşlerim de var 
amma, bahçeciliği ben merak ettim. Mek
tebi bitirir bitirmez oraların idaresini ben 
elime alacağım. Bahçıvanlığı çok severim. 
ve bahçıvanlıkta en fazla hoşuma giden 
fey meyvacılık. Buradaki hayatımızdan 
çok memnunuz, mektebimiz cennet gibi, 
temiz hava, her gün güneı ve güzel bir iı. 

Hakikaten çok güzel ve memleket için 
çok faydalı bir müe1Sese. Bizim istediğimiz 
yalnız Boğaziçinin değil, memleketin dört 
bucağının memleket halkına, memleket ço
culdarına müfit olmak gayesile imar edil
mesidir. 

Bunu yapmağı düıünmüı, bunu başar· 
mıt olanlar ve bunu hu kadar güzel ida • 
re edenler hakikaten büyük takdirlere la
yıktırlar. 

Suat Dervİf 

Mayıa 22 

1 YUSUF iZZEDDiN ... . 
Oldü mü, ö~dürüldü mü? 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan: Ziya Şakir 

- 24 - katını bazı sadık bendeganma naklet· 
- Pek ala amma, bu mesele hak - miş_; hissettiği memnuniyeti de gizle • 

kında zati fehimaneniz, ne düşünmek- memişti. Fakat, Vahdeddinden daha 
tesiniz).. kurnaz, daha entrikan, daha dessas o-

Vahdeddin, birdenbire Talat beye lan bu sadık bendegan: 
cevap vermemişti. Konuşurken daima - Efendimiz 1.. lttihatçılann eöz -
yere veyahut etrafına bakınan bu a • Ierine inan olmaz. Onlar, menfaatleri 
dam şimdi birdenbire gözlerini Talat için babalarını bile kıtır latu kcaen 
beyin gözlerine dikmiş ;onun bu su • mahluklardır. 
ali ne maksatla sorduğunu anlamak is- Diye cevap vermişlerdi ... Vabdcd-
temişti. din'in biraz sükun bulan endifeleri. bu 

Talat bey, cidden meharet göster • suretle yine galeyana gelmifti ... l,te 
miş; Vahdeddin efendiye serbestçe bu sırada şehzade Selahaddin efendi 
söz söyletecek derecede çehresine bir de (hücumu demi dimağt) den ant bir 
emniyet ve safiyet vermifti. Onun için surette vefat etmişti. [16 Nisan 1915-
Vahdeddin tekrar gözlerini yere in • 1330]. 
dirmiş; şu sözlerle mukabele etmif - Eğer geniş bir zamanda olsaydı, 
ti: Selahaddin efendinin böyle ansızın ve-

- Ne bileyim, bey... Mesela, akla fatı, belki bir müddet üzerinde duru • 
şu gelebilir. Veliahtlıktan iskat edil - lacak bir mevzu teşkil edebilirdi. Fa
se... kat; mahiyeti bir hayli ıu iÖtüren bu 

- Sebep~. Bunun için bir ıebep la- ölüm öyle bir zamanda olmuftu ki; 
zım. hükumet ve lstanbul halkı; Çen•kka-

- Hastalığı. leden düşmanın girmesi ihtimali kar • 
- Efendinin bugünkü hastalığı, şısında hicrete hazırlanmakta idi. 

kendilerini veliahtlık makamından is- Böyle olmakla beraber bu 6lüm hA-
kat için bir sebep teşkil etmez. disesi, İttihatçıları çok müteenir et • 

Talat bey bu sözleri biraz sertçe söy- mişti. Bu ölüm karşısında: 
lemiışti ... Ve sonra, Vahdeddinin son - Oohl .. Rakiplerimin birinden ol· 
düşüncesini ve bu kır ziyafeti bahane- sun kurtuldum. 
sile hazırlanan mülakatın neticesini bir Diyen ve sevinen bir 'adam vana, o 
an evvel öğrenmek için birdenbire .şu da şehzade Vahdeddin efendi idi 
suali soru vermişti: * 

- Vallahi, efendi hazretleri.. bizi, Selahaddin efendinin ölümü, ,dıza-
Yusuf lzzeddin efendiden ziyade zati de Vahdeddin'e birdenbire büyük Ü • 

fahimanenizin siyasi meslek ve akide· mitler vermişti. O günden itibaren, 
si düşündürüyor. Talih ve mukadde • hususi adamı İbrahim·e fU talimatı 
ratın ne olduğu bilinemez, Şayet bazı vermişti: 
sebepler hasıl olur da, siz aaltanat ma- - Yusuf lzzeddinin sarayin.a d8ha 
kamına gelirseniz; o zaman aramızda· sık git. Efendi ile temasını artbr. Be .. 
ki fikir ayrılığını nasıl halledeceğiz?.. 9ir ağaya da söyle. Efendinin hutalı-

Vahdeddin, Talat beyin kendisini ğı hakkında kadınlar arasında bir te-
gafil avladığını hissetmemit: derin bir laş uyandırsın. (Arkası nr) 

sevinç içinde titreyerek şu cevabı ver-
mişti: 

- Size, yemini billah ederim ki; ne 
cismen ve ne de fikren aramızda hiç 
bir ayrılık, gayrilik yoktur... Eğer ba
zı dedikodular oluyorsa; bu da emin 
olunuz ki sui tefehhümden ibarettir ... 
Biraderim sultan Hamidin, tahta çıka· 
cağı esnada Mithat paşaya bir senet 
verdiğinden bahsederler. Eğer bana 
karşı itimat edilmiyorsa; ben, beş se • 
net vermeğe hazırını. 

Talat bey artık bu muhavereyi ka -
fi görmüş; başını önüne eyerek: 

- Buna hacet yok, efendim. Sözü
nüz kafi. .. 

Demişti. 
Bu tarihi muhavere; g{inün birinde 

lazım olur diye; o tarihte merkezi u -
mumide· mühim bir mevki sahibi o • 
lan. ve, bugün de meb'uslarımız ara -
aında bulunan • bir zata Talat bey ta
rafından not ettirilmişti. Amk tarihe 
kar1"an bu notlar; diğer bir takım ev· 
rak ile o zat tarafından bize hediye e • 
dilmiş; ve aynen şu sözler de söylen .. 
mişti: 

Tuzla şimendifer kazası davası 
Yedi ay evvel, Tuzlada bir tna ka· 

zası olmuştu. 
Kazayı müteakip, Devlet Demlryol

ları idaresi tahkikat yapmıf, ve bzi.. 
mes' uliyetini, hareket memuru Nevza. 
dm sırtına yüklemişti. 

Fakat, Devlet Demiryollan idareıi 
tarafından böylece kapannuf •yılan 
bu kazanın muhakemesi hall devam 
etmektedir. Bu davanın son celaeain • 
de, maznun hareket memuru Nevzat, 
vak'a mahallinde keşif yapılmallDl is
temişti. 

Mahkeme, bu hususta bir karar ver; 
meden önce, idareden istenilip de ha· 
la gönderilmeyen kontrol kaiıtlan İ· 
çin tekit müzekkeresi yazılmaam.a ka· 
rar verdi, ve muhakeme bir bafka gÜ· 
ne bırakıldı. 

universitede imtihanlar başllyor 
Üniversitede yarından itibaren ders

ler kesilecektir. İmtihanlar ayın 28 in· 
ele başlayacak ve Haziran nihayetine 
kadar devam edecektir. 

Hukuk fakültesinin iki denten ya • 
pılacak olan tahriri eleme imtihanların· 
dan sonra 20 gün imtihan tatili yapı· 
lacaktır. Bundan sonra birer iÜD fası· 
la ile diğer derslerin şifaht imtihanla • 
rına başlanacaktır. Tahriri imtihanlar -
da muvaffak olamıyanlar fifahilere gi· 
remiyeceklerdir. 

- Vahdeddinin maksadı, şehzade 
Selahaddin efendinin tahta çıkarılıp 
çıkarılmıyacağı meselesini CSğrenmek
ti. Halbuki Talat bey bu muhavereyi 
dirayetle idare etmiş; sadece Vahded· 
din• e müphem bir ümit vermekle ikti
fa etmişti. Talat beyin yeg&ne maksa

dı, öyle tehlikeli bir zamanda bu müf-
sit ve haris herifi ümitle yapatmak, Otomobilli seyyahlar 
muhalifler arasından çekmekti. Nite - Otomobil ile uzun bir aeyahate 
kim Vahdeddin, bu mülakattan sonra çıkmış olan lngiliz Salter ile zevcesi, 
fikren değişmiş; veyahut değişmiş gi- şehrimize gelmişlerdir. 
bi görünmüş; artık İttihatçılar aley - Seyyahlar şehrimizde bir kaç gün 
hinde şurada burada atıp tutmaktan kaldıktan sonra, Anadoluya ve oradan 
vaz geçmişti. Hatta, saltanat makamı- da lran ve Efganistana gideceklerdir. 
nı işgal ettikten sonra İttihatçılara hoş - - -
geçinmesi de; biraz korkudan, ve bi- At yarışları bugün başhyor 
raz da verdiği sözü tutmak içindi... Sipahi ocağı ilkbahar yantlarına 
Fakat dessas herif tam zamanını bek- bugün başlıyacaktır. Yarışlar 23 • 24 • 
lemiş; en sonunda marifetini göster - :H mayts ve 7 haziran günleri devam e-
mişti . decektir. Dün sahada yapılması icap 

Gelelim, sadedimize: eden bütün hazırlıklar ikmal edilmit· 
Vahdeddin, Talat beyle bu müla -1 tir. 
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• 
lzmirdeyapılan 19 Mayıs idman' 

-şenlikleri çok güzel oldu. 
Şenliklerden sonra İstanbula gelecek 
gençler muhteliti ile maç yaptı, maçı 

İzmir 
1 - 2 

muhteliti, 
kazandı 

-

lzınirde yapılan idman tenliJderinden intibalar 
J · 1 b" idi. Gençliiin toplulukları Atatürk anıdını selimladık-
z~r, <.~·lus~s!} - İzmir, bu kadar cotkun ve top t'1 ~ tan sonra stadyoma doğru yollandılar. . . . ... 

ıençlık gosterısıne timdiye kadar sahne olm~?.'ıtt~. ~~ Geçit resmi büyük bir intizam ve asker dısıplmı ıçın-
Çocukları için ( 19 May .. ) taribiain üıtünJüiü, bu~bütun de yapıldı. 6000 genç çocuk bir if8rete uyarak metin 
~·~.manalarla doludur. İzmir, yakın aenele~de ~·m~.nı ve ıert adımlarla tribünlerin önünde~ geçerken analar 
.. rımınde bulmuf, dütmanı tanmılf ve denıze dokmut· ve babalar ayakta, onlan alkıtlara ~~uyo~l~rdı. Bayrak 

tur. Genç nesil b hatıralyı daima bir den olarak merasimi 30,000 insanın hürmet sukutu ıçınde yap ldı. 
bat u acı J"kl · dah ·· ·· b · h ·ı · ıraaında muhafaza ediyor ~ Jimnastik ten ı erı a ukıtun "hır e~ecbaedn ~ehıı eaı 

Salı 18L '- •• al--'- ana) babalar çocuklarını si oldu. Bilhassa 2000 genç ızın "' ytmıc ıı are-
uanı, gun aç ıraen ar ve · lik 1 k" d"ld" IÖntıek . . d m oluna dökül- ketleri de aynı a aya ta ıp e ı ı. 

ınu·· I di'. ve onlan alkıtlamak ıçın ıta yo ldy w h ide öi· F.n sonunda da lıtanbulda medar yapacak olan Jz. 
fer r Bü ··k · 't saat 15 de o ugu a ' ı· J b" Ba le vak . • yu resmı geçı 

5 000 irci atadın mir nıuhteliti genç bir muhte ıt e ır maç yaptL • 
dö t k~~ ıt~d~n kapıları kapatılmlftı. 2 ' sey tından sonun~ kadar zevkle seyredilen bu maçı lzmir 

r 0teıını doldurmuttu. danmda muhteliti 9 • t kazandı. Muhtelitin hücum hattının bu-

t 1
600o genç mektepli ve sporcu kıtl~ mAeyl bir gün gösterdiği yüksek kabiliyet, lıtanbulda yapılacak 

op anarak 'lk . .. . hareket ettıler. ayın . . k .. . . "d" 
'1 K ı lf8ret uzenne . danında maçlar ıçın ço umıt verıcı ır . 

.,._cu 1tla önünde diğer ucu da Cümhurıyet mey . 

Oenizyolla . Bakır ve kt:kürt madenlerı lstanbul yolları tetkik ediliyor 
. rmm yem kadrOS~ hisseleri Yeni yapılmakta olan lstanbul yol -

Y cnı bütçe vaziyetine göre, denız T'" k A . . k f hırını tetkik etmek üzere Ankaradan 
tolları kadrosunda bazı degiı1iklikler Ergani Bakırlı ur nonımKş·ı·rk.~ tı gelen heyet diin dosya evrak ve mua-

' T • h · · Keçiburlu u ur 
~apılacak, bir çok kaptan, makinist ve hazdıne 1 ı~sdcsıkyi e Sümerbank hissesi 1 melelerin tetkiklerine başlamıştır. 
rn·· d ma en erın e Bu tetkiklerden sonra yapılan yollar 
L urettebat bulundukları gemiler en Eti banka devrolunınak~~dır. . 
uaşka gemilere verilecektir. Geçiburlu Kükürt Turk Ano~ım gözden geçirilecek ve netice bir rapor 

B k d 
. "b . . · d' kt"" ·· Şahap Enver vazıfc halinde Nafia Vekaletine bildirilecek· 

u a ro hazirandan ıtı aren tat - sırketı ıre oru 
bik olunacaktır. sinden çekilmiştir. tir. 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SIYATiK 
Sinirden ileri gelen ağrılan 
diğer soğuk algınlıklarından 
ileri gelen şiddetli ağrılan 
T!:&~N ve izale eder. 

arayınız. 

f EmlAk ve ~ytam Bankası ilinları J 
Taksitle Satılık Emlik 

Esu 
No. 81 

Mevkii ve nev'i Depozito' 
Lira 

C 4 Sanyerde Reşit Bey ve Hüseyin efendi sokaklarında 460 
1, 3, 5, 5/ 1 No.lı bahçeli iki kısımdan mürekkep ev 

C 11 Beyoğlunda Bedreddin mahallesinde Orta Şimal so- 400 
kağında eski 5 yeni 2 No. lı ev 

Yukarıda tafıili.tı yazılı iki ev bedellerinin birinci taksiti pefİn ve 
ıeri kalan üç taksiti %9! faize tabi olmak üzere üç ıenede ve üç mil
ıaYİ kııımda ve fU ıuretle tamamları dört müsavi takıitte ödenmeli 
prtile ve açık arttırma ile satılmak üzere arttırmaia konulmuttur • 
İhaleleri 29 may11 1936 tarihine tesadüf eden Cuma sünü ıaat onda 
ıubemizde yapılacaktır. İsteklilerin tayin olunan tün ve aaatta ıube· 
mize müracaatları. (353).. 

* * 
Taksitle satılık emlak 

ESAS 
NO. Si 

149 

150 

161 

185 

212 

229 

239 

621 

MEVKi VE NEV'i 

KasımP8f8da Eyyiihnm Ahmet efendi mahalle
sinde Camiiferif sokağında 41 No. lı Evin 3/4 
hisaeai 
Kasımpaıada Eyyühum Ahmet efendi mahalle
sinde Camiiıerif sokağında 43 No. lı Evin 3/4 
hissesi. 
Beşikta§ta Cihannuma mahallesinde Bostan so
kağında 1, 2, 3, 4, il No. h Evin 24400 metre 
murabbaı bostan. 

Beylerbeyinde Bostancıbaşı mahallesinde Ab
dullahağa ıokağında eski 54 yeni 66 No. lı 
1 l l 6 metre murabbaı arsa. 
Şişlide Şişli Kağıthane !sokağında Bulgar çarşısı 
karakolu bitifiğinde 798,50 metre murabbaı 
arsa. 
Lilelide Uleli caddesinde tramvay yolu üzerin
de eski 102, 104, 106 yeni 114, l 16, 118 No. lı 
436 metre murabbaı arsa. 
Kadıköyünde Hasan paşa mahallesinde Nahit 
Bey sokağında 13 No. lı 526 metre murabbaı 
arsa. 
Edimekapıda Hacı Muhiddin Mahallesinde Yu
sufağa sokağında eski 7, 9, 11, 13, 15 yeni 1, 3 
No. lı 1016 metre murabbaı arsa. 
Kandillide V aniköy caddesinde eski 3 yeni 5, 
7 No. lı 1 Hektar 3132 metre murabbaı bir 
kısım enkan havi konak arsasile dağ mahalli. 

DEPOZiTO 

180 lir• 

140 
" 

1952 " 

168 ,, 

320 
" 

1047 " 

40 ,, 

41 
" 

400 " 
Mevkileri yukarıda yazılı emlik be dellerinin birinci taksiti peşin ve geri 

kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi kııımda ve fU suretle tamam· 
ları f aizaiz sekiz müsavi taksitte öden mek fart İle ve açık arttırma ile satıl • 
111ak üzere arttırmaya konulmuttur. 

ihaleleri 27 Mayıı 1936 tarihine te aadüf eden Çal'f&llba günü saat onda 
fUbemizde yapılacaktır. isteklilerin ta yin olunan sün ve saatte fUbemize 
blÜracaatlan. (346) 

.. * 
Satılık Ev 

Esas No. 81 tMevkü ve nev'i Depozito: Lira 

654 Heybeliada'da Şadiye sokağında 2 No. lu ev 70 
Yukarda tafsilatı yazılı ev pe,in para ile satılmak ve 3 Haziran 

1936 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat onda ihalesi yapılmak 
üzere açık arttırmıya konulmuıtur. İsteklilerin tafsilAt almak için 
hergün, arttırmıya girmek için de tayin olunan gün ve saatte Şube
mize müracaatları. 1357] 

8 A NZOPiRiN kaı<ıleri HER YERDE 40KuRuş 
·.~>=Es eo~WL-l~ıNı Tı;:..,;zLER. FIHGA"" ~~"\TÜR.ÜR.ö..:ı;;·p;)G~· '1' .. , .... c;orn;,,. 
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ve 1 
Fransada Koti ve Amerikada Mişel ne ise Türkiyede ruj ve allık 
ancak HASAN markası kadınların ve güzellerin ve gençlerin ha
yati iste:. Ieı idir. Sabit, açık ve orta ve koyu renkleri vardır. Ruj 

60 allık 35 kuruştur. 

HAS .N deposu: lstanbul ·Ankara, Beyoğlu, 

c: .... 

• 

SATIE ~ #r' -------------------------------

1 

1-ROTEjiN 
Frengi ve Belsoğııkluğu dan muhafaza eden en mü1..ssı r fülçiır. 

,.! ...... ~ ............ . 

1 

En no.~ rneyva usareıerııe nazır
lanmı. tır. Haz mi kolaylaştırır. 
lııkıbuzı iz~ıle eder. 

Kanı tem.z,iyerek vücuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

İNGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • İstanbul • ™' 

,, 
,.,,. Operet5r • Ürolog ~ 

Dr. Mehmed Ali · 
idrar yolları :J 

hastalıkları mütehassısı. Köprübaşı · 
Eminönü han Tel: 21915 

hır Gr;pin almadan evvel 

lst.rabın ve aArının en 
flddetllslnJ en kolay, 
en çabuk ve en ucuz 
geçirmenin çaresi bir 
kaşe GRiPIN almakt1r 
mideyi . bozmaz, böb· 
rekl.Jrl ve kalbl rormaz 

Mayıs 22 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

Radyo . ve Radyom 
kadar •· 

de lnsanhğa hizmet 
etmektedir; 

çünkü 

dişleri, dişler, mi
deyi, mide vUcudü 
kuvvetlendirir. Sıh· 
hatli ve kuvvetli in· 
sanlar da med~nl-

; yete hizmet eder. 

' ~ 

• 

PEHLİVAN 
GÜREŞi 

Çanakkaf e Şefkat Yuvasından: 
Çanakkalede 24 Mayuta bnyiik 

pehlivan gürqi yapılacaktır. Bap. 60, 
başalbna 30 lira konulmUflur. Onlü 
pelılivanlarımızın ittirikını dileriz. 

«2767» , 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank fub ... 

Merkeıi: Berllıa 

Türklg•dekl ıub•l•l'lı 

Galata • latanbul .. lzmlr 
Depoıu: İst. füfün Giimrügü 

• H•r türlii 6aıılca f,f ~ 

•-~ Clld ve zUhrevlye 41 .. ._ 
Hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyoğlu, Ruıı sefarethanesi ıJıruuıda P..ta 

ııokaA't köşesinde Meymenet apartauıu . 

Telefon : 4SSS3 

Eyüp İcra Memurluğundan: 

Borçtan dolayı mahcuz olup paraye 

çevrilmesi kararlaştırılan kırk aaiınal ko• 

yun ile iki beygir dellaliye rummu mlltte• 

riye ait olmak üzere 30/5/936 cumartesi 
günü saat 1 O dan 12 ye kadar iki telli kö· 

yünde satılacağından isteklilerin mahallin· 

de hazır bulunacak memuruna munıcaatla· 

.n ilan olunur. (23, 151) 

................. ·····-······················__.._... ..... 
Son Posta Matbaası 

Netriyat Müdürü: Selim RaaaP 
Sahipleri: A. Ekrem. S. R.qıp, H. UitfQ 


