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• 
ltalYa ile Uzlaşmaya. Doğru ... 

Kars şehrini ;~··ı;;~h~~·-· LOndra ve Pariste yapılan 
uzlaşma projeleri 

tetkik olunuyor 
lngiltere ve Fransanın ltalya ile müzakerelere vakit 
bırakmak üzere Milletler Cemiyetinin 16 Haziran 
toplantısını sonbahara talika çalışacakları haber veriliyor 

Avrupada ansızın 
belirmiş bir harp 
tehlikesi yoktur 
D .. Unkü sabah ve aksam refiklerimi-

zin ekserisi Avrupa.da ~nsızın bir harp 
tehı· 

1 
•seki belirdiğini anlatan büyük baş-

tklarta çıkmışlarsa da aylardanberi de
'Va.~ eden gergin ve nazik vaziyetin daha 
llıuhirn bir safhaya girdiğini gösteren 

:eni bir hadise vuku bulmamıştır .. Bil
akis telgraflar uzlaşma. ve anlaşma plin
larını.n tetkik edilmekte olduğunu, batta 

l\Jiııetıer · t · · il erruye i konseyinm Italya e 
eeın· . ıyetın. arasını bulmak için hazırla -
~\~n Projelerin rahat rahat müzakeresi 
ıçın 16 Haziran toplantısını sonbahara 
bırakacağını bHdirmektedirler. Binaena
leyh refiklerimizin bu yoldaki neşriyatı
na fazla ehemmiyet vermemek lazım 
geli.t. - ~ 

...____ İtalyanın l'..ondra sefiri Sinyor Grandl 

ha.~~dra, 22 (Hususi) - Milletler Cemiyeti ile Jtalyanın arumdaki ihtilifı 
.ııııı e tnek içiıı teşebbüsler vuku bulmakta ve İtalya ile İngiltere ve Fransa
ıür .. ~rası düzelmedikçe Avrupada istilaar hasıl olmıyacağı dütüncesi ileri 
dra u .tnektedir. Bu fikirden mülhem olarak hazırlanan bazı plilanlar Lon-

ıle Pariste müzakere olunacaktır •. 
, ~nevredeki toplantı sonbahara kalacak 
(I· ;~~dra, 22 (A.A.) - Morning Post gazetesi diplomatik muhabirinin bil
.. •rl •gıne göre Londra ve Paris İtalya ile Milletler Cemiyeti arasında bir 
.'&l asın , . 
d 

... · 8 zemini bulmak üzere, fikir teatisi niyetindedir. Bu gazetenın ıan· 
•&ına " t ı ·ı " ak el L gore, Milletler Cemiyeti konseyi, ta ya ı e muz er ere zaman 

le ırakınak üzere, önümüzdeki toplantısında yeniden sonbahara kadar talik 
~recektir. (Devamı 7 inci sayfada) 

Çayın yuvarladığı Nazır 
ln~ilterede yeni resimleri vaktinden evvel ifşa meselesi, 
nıhayet Müstemlekat Nazırının istifasına sebep oldu 
-londra 22 (H lıyarak' onu da isticvap etmiı. fakat bu zat 

lıuı") U• lek~ - Müst~m _ ta Mister Tomasın kendisine bütçe hakkm-
'l' at nazırı Mister da bir şey söylemediğini anlatmıştl. 

f 
ornas bugün isti . Mahkeme rapor ve karannı hazırla • 

a et· · · · ç h. istifa, büt mak üzere tahkikata nihayet vermııtır. 
k~ esrarını ifşa tab . Mister T omae istif a9lllda mahkemenin 
ıkatı ile alak d kararını ne zaman vereceğini bilmemekle 

dır İ a ar . . ngiltere h"'ku beraber vazifesinde devam edemiyeceğini 
lneti b u • f · b" · ·· . u seneki büt. anlatmakta, devletin şere ine aıt ır ıı yu-
~e~ın~ Çay gibi mad 'zünden yapılan tahkikat dolayisile zerre 

tl
e erın fiatını art . (Devaını 7 inci sayfada) 
racak b ·--··· .. •••••• .. •••••••• .. ••••• .... _. ... -·-:;: 

ler .
1
• azı resim • \ 

la ı avesini karar -
ştırınıştı B .. 

l'lın ·ı· . utçe . 
ı anınd 

Vel an ev ' 
bazı t . 1 

Za d acır erin 
ın an. "f Pi ıstı ade içi~· 
Yasadak· 

rı kald ı malla ' 
r "l ırdıkları go"" u ın" • 
k· uş, bu Yüzden 

Utçe esr 
edild·~. arının faş 

ıgıne h"'k 
luna k u mo . ra b·· 
zaktan utçe ile U · 

lakad • Yakından a . 
ıneb' arl olan büti.in 

Us arla 
lar b" nazır • 

ırer b" 
Vap d' ırer İslic

e ıl · 1 İsticva 1 rnış er, bu 
M:ster Tomas 

Yeni müsabakamızı 
takip ediyor musunuz? 

40 tarihi vak'a vel 
40 tarihi tablo 

--·------------------------Dünden itibaren 6 mcı sayfamızda 
her gün tarihi bir vak'anın hikayesini 
ve bunu canlandıran meşhur bir tab -
)onun klişesini neşre başladık. Bu yazı 
ve resimler ~-ane olacaktır. 40 t~b
lo neşredilince bunların yazı ve reııırn
lerini ayrı ay~' kesecek, en fazla be -
ğendiğinizden başlamak üzere numara 
ile sıraya koyacak ve bize gönderecek-

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

Şiirleri, hikayeleri, fıkralar ile 

edebiyat alemimizin eş.sı;-
yıldızlarından biri olan 

Orhan Selim 

l!an KonusmaZI 

200 ev yıkıldı 
Açıkta kalan yüzlerce aile kışlalarat vagonlara 

yerleştirildi. Nüfusça zayiat yok 
Kars, 22 (A.A.) - Şiddetli yağan 

yağmurlardan Kars çayı yükselmif ve 
İçin etrafındaki bir kısım evlerin alt katla-

" Bu Orhan Selimin rını su basmıştır. 
yazdığı ilk gazıdır- Tehlikede olan bazı evler boşaltıl • 

11 mıştır . 

Diyor. Su baskınına uğrayan aileler kıf-
« Son Posta » nm yeni edebi laların pavyonlarına yerleştirilmiştir. 
tefrikasının ne kıymette bir eser Etraf tepelerden gelen sular şehrin 
olduğunu anlamak için yalnız bu poyrazına düşen hayvan 'pazarı mey _ 

cümleyi okumak kafidir. danını göl haline getirmiş ve bu sular 
-··· .. --0 .. , ....... __ m ................ - . •••••••• meydan civarındaki elli kadar dükka-

F ransa -'ostları·ıe nın alt kısımlarını basmıştır. 
Uı (Devamı 7 inci sayfada) Su baskınına uğrıyan Karatan bir görünüı 

Daha sıkı fıkı ı· k A 

Olmak kararında tısadı buhran bitiyor 
Titüleskonun Pariste müs
takbel Başbakan ile yaptığı 

konuşmalar 

M. Leon Blum M. Titüleako 

Paris 22 (Hususi) - Romanya dı§ ba
kanı M. Titülesko bugün M. Blum ve 
Poul Boncour ile görüştü. Poul Boncourla 
görüşmcai bir ıaat kadar devam etti. M. 
Titülesko görüşmelerin nihayetinde gaze -
telere: «Bugün yaptığım iki konugmadan 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Mevsimin en 
Büyük maçı 

lstanbulun 4 büyük klübü 
iki muhtelit halinde 

yann karşılaşıyor 

Galatasaray • Gün.et, Fener • Beıiktq 
muhtelitlerinin oyuncularından bir 

kaç aima 

Refah dalgası, Cenubi Amerika şı·mal,,.. A .k K d I •ıt , ı men a, ana a 
ve ngı ereden geçtikten sonra F ransaya geldi 

Fraıuanm sabık . danberi, refaha doğru yürümektedirler. 
bütçe nazın Lucien 
Lamoureux Paris 
gazetelerine yazdığı 
bir makalede diyor 
ki: 

F ransanın be~ se· 
nedenberi içinde 
yüzdüğü iktisadi 

Buhrana ilk maruz kalan cenubi Ame· 
rika milletleri idi, ondan ilk defa kurtulan• 
lar da gene onlar oldu. Bundan başka 

F ransanın müstemlekelerinden bazıların ı 

da da ayni hadise sevinçle görüldü. Ma 
dagaskar, Hindi Çini gibi ... 

Müstemlekelerimizde ticaret inkiıaf ~t· 

!f1i§, dahildeki halkın iııtira kuvveti artmıı 
ve paraların kıymeti çoğalmıştır. Cema 
hiri müttehide, Kanada ve İngiltere vazl. 
yellerini hissedilecek derecede ıslah et 

,meğe muvaffak olmuşlardır. Bütçelerini 
tevzin etmişler; ithalat ve ihracatlarını in .. 
kişaf ettirerek mübadeleyi arttırmışlar, da 

buhrandan kurtul • 
mağa başladığına 

dair bazı işaretler 

belirdi. Kısaca bu 
işaretleri tahlil et • 
meden evvel, Fran
sada görülen kal ~ 
kınma hareketinin ,hili kıymetlerin yükselmesini temin etmİg• 
yalnız bize münha • Lucien Lamourem Jer, ve sanayi emtiasımn kıymetini yük 
sır olmadığını da ilave etmeliyim. scltmişlerdir. 
Bizden başka bir çok milletler bir kaç ay- (Devamı 7 inci sayfada) 

Rumelihisarında başı 
taşla ezilen kadın 

Katil olduğu anlaşılan kocası dün vak'a mahalline 
götürüldü, fakat inkarda devam ediyor 

da h Pk ar esnasın -
er est f 

nun vaziy e~ azla Mister T om as ile oğlu- siniz. 
beb; de ~~ı nazan dikkati celbetmişti. Se- Neticede en çok beğenilen tablo v~ 
<cdostu ıster T omasın son günlerde bir en fazla alaka uyandıran yazıyı ıeçmiı 
•ı tnuk nbu~. Yardırnile» 15,000 İngiliz liıa- olan okuyucularımıza hoşlarına ııide " 
la a •lınde b ' d v l.l dost ır ev alması idi. Mahkeme cek hediyeler takdim e ecegiz. 

Berlin olimpiyatları hazırlıkları veıileaile 

memleketin en kuvvetli oyunculannı bir a· 
,rada görebilmek için fırsat ve vesile arıyan 
futbol federasyonu, pazar günü oynanacak 

Faciaya sahne olan Hiaar, ıuçlu koca Mustafa ve suçlu ile beraber Hisara 
bnnanan zabı ta memurları 

\l)ün Rumelihisarında kale beden- larında her kadının giyemiyec v • 

l . .. . d ı. b' k d . egı pa -
erı uzerm e şı.ır. ır a. ı~ cesedı b~ halı bir iskarpin olduğuna göre bunun 
lunduğunu haber vemıJftık. Cesedın hali vakti yerinde bir kadın old v 

ÜZ 
• ı.. b. . uguna 

ermo ..,.ymettar ar manto ile ayak- hükmeclilmiftir • Devamı 7 inci Mbif~ 
\ll\ Mister Alfred But olduğunu an- 1...---------~-----

(De..-um 8 iDci ..,facia). 
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ergun ' Resimli Makale a Yol gösteren eller a Sö .. K 1'\ zun ısası 
__ .. __ _ 

Karacaahmet · 
Piger Loti, e&ki bir 
Üsküdarlı ve biz 
------ Yauaı F. R. Atay -
B ugün hangi frenge sorarsanız. Ka • 

racaahmet mezarlığının ve servile -

rının muhafazasını tavsiye eder. Eskiden 
biz böyle düşünen herkeste Piycr Loti has
talığı teşhis eder ve kızardık. Üsküdarda 
oturan bir şark mGslümanı ise. Karaca -
ahmcdc, şüphesiz ayrı bir hisle. fakat Pi
ycr Loti kadar bağlı idi. 

O zamanki hiddctimizde haklı idik: Çün
kü frenklcrin istediği Türkiyeyi, tabii man
zarası ile, şehirleri, şos~leri, yaşayış tarzı 

ve insanları ile olduğu gibi devam ettir • 
mekti. Onların halın için ahşap barakalar
da pinckliyecek, Arnavut kaldırımı üs • 
tünde sendeliyccek, şalvar giyecek. çubuk 
içecek, ayaklarımıza mcs ve pabuç geçi -
rccck, kadınlarımızı çarşafa bürüyecek, 
nihayet yıkık mezar taşları altına gömüle • 
cckt.ik. Eski şark müslümanının tabii hayat 
ve mukadderi de bu idi. Burada biz, Ka
miılist mcdeniyetçilcri, artık hem Piyer Lo
ti' den hem de geri şarklılardan tamamen 

aynlmaktayız. . 
Vaziyette müstesna bir değişiklik var. 

Pitoreık ikiye ayrılmıştır: Biri memleke -
timizin tabii ve mimari hususiyetlerine vü
cut veren kısım, biri hayatımızdan atıp mü
zelere devrettiğimiz kısım 1 

Bize ıztırap veren işte bu ikinci kısımdı. 
Birinci kısımda artık, garplı Türkler ola -
rak, frenklerle birleıebiliriz. Modern me
zarlıklarımızı yapıyoruz, kendimiz ve ço
cuklarımız, oraya, gÖmÜIC\Ceğiz; 6"lcri • 
mizin, garp evlerinden farkı yok. Köprü
lerimizi demir ve betondan yapıyoruz. Ka

dınlarımız garplı arkadaşlarının kıyafetin

dedirler. 

Fakat tekkelere. ıehlere, eski kadın ve 
erkek kıyafetlerine, eski hayat tarzımıza 

ait efYayi müzelerimize aldığımız gibi, şe

hirlerimizin eski hususiyetlerini de artık, 

ıarplı ıanatk&nn titizliği ile, muhafaza c· 

debiliriL Karııcaahmedc yeniden servi dik-

tnek lazım. Eyüp mezarlığından, hatta !a
tin harfli taşlan yeni kabristana kaldırıp, 

oranın iğri ve eski tatlarını olduğu gibi tak
Yiye etmek liızım. Her şehrimizde bu kıy -

tnctte eserlere biç kimseyi dokundurmamak 
lizım. 

Köylerimizi laveç köylerine benzetcce -
iiz, çiftçilerimizi garplı arkadaşları gibi giy-

direceğiz ve onlann tekniği ile işleteceğiz. 
Kağnıyı kaldıracağız. Fakat Ankara kalc

ıine dokunmıyacağız; hatta, Ankaranın ve 
İstanbulun bazı parçalarını, olanca hususi

yetleri ile koruyup, oldukları hali tahkim e

deceğiz: Avrupa tchirlerinde yapıldığı gi-

bi! Sienna ehri ile modern İtalya kasa -
balan arasında, hemen bizim Ankaramı -

zın eski ve yeni kısımları kadar gerilik ve 
ilerilik farkı vardır. Fakat bugünkü ltalya 

Sicnna ıehri ile değil, kendi eserleri ile öl
çülür. 

Mazide bizim için vaziyet aksi idi: Yeni 
ne varaa frcnk ve hıristiyana, eski ve geri 
ne varııa bize aitti. İsyanımız, belki biraz 
tahripkarlığımız bu yüzdendi. 

Prust İstanbul planını yapacağı zaman, 
ona bu değişikliği hatırlatmak, ve kendi -
sine bizim görüıümüzlc Piycr Loti görü~ü 
arasındaki farkı göstererek, sanatını cesa
retle kullanmasını teşvik etmek doğru o
lur: 

Kim olursanız olunuz. ıözünüxü arkanıza çevirdiğiniz zaman 
hayatınızda rel Oynam&f iman olarak batırlıyacağmız üç İnsan 
vardır: Ananız, babams ve hocamz, çocuğu yoğuran odur, 
yapan odur, yetİ§tİren odur. Yannı kuran odur, bugünü ya -
talan odur. Bazımız anuız, bir kmnımız babasız yetİfmitizdir, 
fakat hocasız yetifen yoktur. Hoca bize hayatın yolunu ıös~e
ren, muvaffak olmak için bize kuvvet ve bilgi veren unsurdur. 

varlığını feda eden hoca evveli ne kazanır? Biz aeliriz, ıeçeriır, 
muvaffak olup refaha ereriz. O hali amfta çocuklara den 
vermekle mefguldür, 

Böyle olduğu halde hocalık mesleklerin en nankörüdür. Her 
ıün bet altı aaat yüzlerce çocuğun fikri, dimaği, bedeni ve 
lıiui ihtiyaçlarına cevap vermeğe çalıtan ve bu uğurda bütün 

Her diplomanın, her bi!ırinin arkasmda bocanm tahleffUl'U• 
muza vurduğu damganın izi vardır. Böyle olduğu halde bayat· 
ta ilk evvel unuttuğumuz insan odur. Kaçmm hayatta koca • 
mızı batırlamıf, onun dertleri, felaketleri, ızbrapları ile alika
dar olmuıuzdur? 

Cemiyete ferci verenleri tereflendirmek, bize muvaffakiye
tin anahtarlannı teslim eden eli unutmamak l&znndır. 

( S6_Z_A __ R_A_S_l_N_D_A_), 
Nor~andiga vapura 
Gün geçtikçe 
Büyüyormuş 

/* HERGUN BiR FIKRA -ı 
Timsahlardan 
korkuyorlarmış 

Meşhur Norveçli aeyyah Hllsen, Afrika 
s.-ıhlllerinde gczlyorken, blr gün denize 

girmek istedi • 
LAkln bunu yapmadan önce, yerli u

şağından bazı maJQmat almak lüzumu
nu ei)rdü. 

- Buralarda köpek balığı bulunur mu? 
diye sordu. 

Uşak: 

- Hayır Kat'iyen yoktur! cevabını 

verdi. 

Yunanistanda mahkeme 
Bir papağanı ölilme 
Mahkum etti 

Girit 
Sfoksia 
bir yerde 

adaaında 

ismindeki 
poliı -

ler «yaşasın cum
huriyet, kahrol -

ıun kral» diye ha -
ğıran bir acı duy -
muşlar, sesin çık -
tığı yere gidince, 
ayni minval üze -

~11 1;·1, (ft''::· 111 .Mr>ır111 , ~ine bağırmaya de-

~ ~)) 'l'\\11 ~'\lam eden bir pa -
pağan ııörmüıler. 

' 

Yüzde on/ 

ır-~----E. Ekrem•Tat·.1 

E ski aşinalardan biri derdi ki: 
- 93 harbinden önce beş pa .. 

raya satılan acıbadem kurabiyeleri, 
muharebenin doğurduğu sıkıntı esna· 
aında on paraya fırladı. Şimdi, aradan 
yirmi, yirmi beş yıl geçtiği halde, hali\ 
on paraya satı1ıyorf. 

Lokanta ve gazinolardaki yüzde Ol\ 

bahşitı usulünü de harbıumumi doğur .. 
du ve bu da hala sürüp gidiyor. 

Ekseriya listelerin üzerinJc r;arson 
hakkı diye sarahaten yazılı olan bu 
ücret doğrudan doğruya garsonların 
ceplerine girse, yüreğim yanmaz. Fa .. 
kat bu para, hakikatte, patronlar tara• 
fından müşteriye zorla tarh ve tahmil 
edilmiş bir nevi vergi, haraç , diş kirası., 
artık ne derseniz deyin .. dir. 

Ve bu para, hele devlet vergilerinin; 
nisbeti ile kıyas edilecek olursa, çok .. 
tur, fahiştir. Ekseriya, patronlar küsu· 
rat tanımayıp, yuvarlak hesap kaide .. 
sini de tatbik eylediklerinden, bu nis .. 
bet yüzde onu da tecavüz eder, on bir, 
on ikiyi bulur. 

Garsona bahşiş vermek, medeni mil~ 
}etlerde vazgeçilmez bir taamül haline 
gelm~"ltir. Aynizamanda bu, insani bir 
vazifedir de. Size, memnuniyetimizi 
mucip olacak bir şekilde hizmet eden 
adamı sizin de memnun etmeniz kado~ 
mhii, mantıki ve haklı bir şey olamaz« 

Fakat, adına «bahşiş» yani lütuf de.ı 
nilen bir paranın zorla tahsil edilmes\ 
kadar da akla, mantıka ve hakka a~ 
kırı düşen bir şey tasavvur edilemez.. 
Hele bu bahşiş ait olduğu kimselero 
sarf olunmaz da gayrin ceplerine girer• 

sel 
Onun içindir ki bu vergi ya kaldırıl• 

malı yahut ki halk partisi lstanbul baş" 
kanlığının teklif ettiği veçhile tamamcn 
garsonların kendilerine bırakılmalıdır, 

Herhalde, hür Türkiyenin yurddaş
ları hiç kimsenin haraçgüzarı olamaz, 
fakat kendilerine hizmet edenlere seve: 
s~ve bahşi ı;: verirler. 

~ 
~ ~.0~7a4 

Normandiya bir kaç sefer yaptıktan son
ra tamire çekilmişti. Pervaneler gemiyi faz
la aarsıyordu, bunun önüne geçildi ve bir 
takım yenilikler yapıldı. Fakat hiç kimse 
yapılan ıon tamirden ıonra ııeminin bü -
yüdüğünü ıöylemedi. 

Bilsen müsterih olarak girdi. yıkandı .. 
fakat denizden çıktıktan sonra da taac
cübünü izhardan kendini menedemedl. 

- Tuhat şey! Nasıl oluyor da köpek 
balıkları buraya sokulamıyor? 

Sahibi, ikinci Jorjun aleyhine halkı tah-

rik eden bu kuşu ancak bet gün evvel aa- • .--------------

Evet, Fransızlar Üzerlerine baıka bir 
rakip çıkmaıın, diye gemiyi büyütmüşler
dir. Normandiya eskiden 82, 733 tonluk 
bir ııemi iken bugün 86,496 tonluktur. A· 
radaki fark 3300 tondur. 

3 300 ton kocaman bir geminin haddi 
istiabisidir. 

* Briç oyunundaki tesadUf 
Cenubi Rodhcsiada iki asırda bir kere 

Deyince, uşak, bütün safiığlyle: 
- Nasıl sokulurlar? dedi; tımsahlar

dan ödleri kopar . ____________ _,, ____________ ...., 
Otomobilin 
Ellinci seneidevrigesi 

. Bugünlerde teı'it edilecek eJlinci ıeneı 

devriyeler arasında otomobilin de seneı 
devriyesi vardır. 1886 senesinde iki Al -
man Benz ve Daimler, benzin ile kendi ken-

\'ukua ııelcmiyen bir hadise cereyan etmi~- dine tekerlek üzerinde yürüyen bir nevi 
tir. Bu hadise t1.1dur: arabanın ihtira bcractini almışlardır. 

Dört arkadaş briç oynamağa oturmuş- Daimler ayni ıene otomobili ile Mon-
lar, hepsi de dürüst inaanlarmıt. kağıtlar heim şosesi üzerinde yürümüş ve araba -
dağılmış, bir de bakmışlar ki, herkesin e- sını halka te hir etmiştir. Bu gezintiden üç 
lindc tam bir aeri var. Ve dört renk mü • aene sonra yani 1 889 da Pariste bir oto • 

tın aldığını söylemiJ, polisler derhal ora- - ·--·· ' ' '"' ' 
• .... --., .......... 

cıkta bir zabıt varakaıı tutmuşlar, kuıu Biliyor Musunuz ? 
mahkemeye vermiper. kuı, mahkeme aa -
lonunda da ayni tekilde bağırınca, mah • 
keme idamına karar vermiş, ve karar der
hal o anda infaz edilmiştir. 

* lbtldai kabilelerde sulh 
Pampu kabilelerinin üçü bir kadın me• 

selesinden birbirine girmiıler ve arıılann• 
da harp başlamış. bu kabileler İptidai ol
dukları halde, mütemeddin Avrupa mil • 
.Jetlerinden daha basiretli hareket ederek 
başrahibc ııitmişlcr, ve tavassut rica et -
mişler. Başrahip bu Üç kabilenin elebap -
larını çağırmış, kadını scvııilisinden alıp 

,onların önünde kocasına iade etmiş. her 
birinin eline bir ok ve yay vermiş, onları 

birer domuzun üzerine bindirmi§ ve kabile 
dleri ellerindeki ole ve yayları domuz Ü· 

zerinde kırmışlar. 

1 - lstanbulun en çok yanan ve yapı~ 

lan ıemti neresidir} 
2 - Napolyon kaç ya§ında, nerede öl .. 

müftür} 
3 - Malta adasının eski ismi nedir} 

4 - Osmanlılar içinde kaç tane uMeli4 

met» isimli padişah gelmi§tir} 

5 - Romada papaya kıırşı ilk d efa df .. 

ni iıyan çıkaran ve yeni esaslarla <ı protCI"' 
tan» mezhebini kuran kimdir} 

(Cevaplan yann) 

* Dünkü suallerin cevapları: 

1 - Modem tarihin babası Yunanh 
Herodot"tur. İki eser yazmıştır. 

* 2 - Uyurken uykudan kaldırılıp ~ Dü§" 

savi surette dört arkadapn eline dağılmt,,, 
bunun üzerine briç mcraklıfarı, böyl<: bir 
tesadüfün kaçta kaç ihtimal ile husule ge
lebileceğini hesap etmişler ve ıu neticeye 

li ğindcn bahsetmiştik. Bugün de ıincmalan Mar&1,al Petaln'nln tevazuu man yüz bin kişi ile geliyor halbuki biz 50 

Jmarcı belediye adamlarımıza da, asıl varmışlar: 
olan devletlerden bahsedeceğiz. 24 mayısta Fransızların meşhur mare • J>inizh> dendiği zaman <ı Biz de yüz bin ki• 

Bu devletlerin başında 5243 aalon ile §alları ve Vcrdun kahramanı Petain sek • şiyi.z. 50 bin askerlerim, 50 bin d e ben!ı>; 
hizmetin ra tgele yıkmak değil, fakat aa - 2.235.197.406.895.366.368 e karşı bir Almanya gelmektedir. seninci yaşına girecektir. Bu münasebetle diyen kumandan Napolyon Bonapart'tır. 
natın muhafazasını emrettiği eser ve man
zarayı koruyarak, onun yanında Kamalist 
medeniyetinin eser ve manzarası vücuda 
getirmek olduğunu da bu münasebetle ha
tırlatırız. - Fa - Tay 

. . ........................................................... . 
Özlü sözler 

Hayat bir masala benzer: uzun olanı 

değil. hoş olanı iyidir. Seneque 

Her hayat bir faciadır, çünkü ölümle bi-
ter. Savancrola 

Yaşamasını bilen ıçın hayatın her şekli 
iyidir. Samuel Johnson 

Hayat oldukça, ümitvardır. 

Eski bir Latin sözü 

Hayat danstan ziyade güreşe benzer. 

Eski Yunan 11özü 

lnıı:iltcrede 5058 sinema vardır. Fran- kendisinden beyanat almağa giden aaze - 3 _ Goşo'lar Arjantin yaylalnrındn ya· * sada halk filimlerc düşkün olduğu halde ,tecilere demiştir ki: ııyan yabani at avcılarıdır. Çok ustaca ke• 

ihtimalle. 

Avrupa devletlerlnln kaçar tane bu rakkam 4100 ü geçmemiştir. ltalyada - Yaşım mareşal olmaklığıma hizmet ment kullanırlar. 
•lnemaları var? ise 3800 sinema vardır. Listenin en altına .etmiştir. Ömrümün uzunluğu muvaffaki - 4 _ Hayvanları konu§turarnk büyiık 

Dün Avrupa devleti olduğu halde bir Andone cumhuriyeti yazılmıştır. Andone- yetimin sırrıdır. ve meşhur bir masal kitabı yazan La Fon· 
tek sinema salonları olmıyan 14,000 nü - d e bir tek sinema vardır. Ondan evvel La- Gazetecilerin hepsi gülmüş ve Fransayı taine"dir. 
fualu San Marin cumhuriyetile, Tirol dağ- p onya gelmektedir. Laponyada üç sinema i tiladan kurtaran kumandanı tevazuun 
larında 10,000 nüfuslu Lichtenstein prens• m evcuttur. dan dolayı da ayrıca tebrik etmişlerdir. 

İSTER İNAN iSTER İNANMA! 
Bir gazetede okuduk: 
cı Bir müddettenberi Harbiye mektebi ile Nifanhqı arasın

daki Vali konaiı caddesi köpekten geçilmez bir hal almıttır. 
Burada köpekler adeta sürü halinde dolaıırlar. Geceleri kö
peklerin ulumaları o civarda oturanların uyumalarına mani ol
maktadır. 

Köpekler geceleri Harbiye mektebinin bahçesine, oralar

daki bot arsalara çıkıyorlar. » 

İstanbulun en temiz ve en kibar semti olan ve Vali konağı 

bulunan aokak da böyle olursa, İstanbulun diğer aemtlcriode 

köpeklerin daha az bulunduğuna, artık 

lSTER iNAN 1STER iNANMA l 

- ............................................................ .. 
Özlü sözler: 

Müteessir olma yavrum. insan diinyıı• 
da, dünyayi unuttuğu m üddetçe bahtiyar 
olur. Gel hayatı aldatalım ki d ünya gö " 

zümüze iyi görünsün. 
Anatole France 

Hayat ve aşk sadece bir rüyadır. 
Robert Bums 

Hayatımız ırmakta akan su ve çölde 
esen rüzgar gibi gelip geçiyor. 

"----------------------~---------------------------------------..J 
Ömer Hayyam 
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~anayi mamulibnın 
fiatları kontrol edilecek 

Yeni kanunun kamutayda görüşülmesine dün başlandı. 

Türk - İngiliz 
dostluğu 

Londrada Menemenci 
oğluna verilen ziyafete 

Eden riyaset etti 

Nurullah Ataç 

Bir kaç gün evvel öldüğü haberini ga -
zetclerde okuduğumuz ünlü Fransız a • 
vuk~t Henri • Robert'i methederken, yine 
onun kadar ünlü bir meslekdaıı, F emand 

Sayfa 3 

E 
Avrupa siyasasında 
tehlikeli durgunluk devri 

Payen, diyor ki: 
1 A

rsıulusal siyaset alemini alakalan • 
«Dava ne kadar karışık olursa o sun, 

Henri • Robert'in müdafaası daima kısa dıran ve heyecanlandıran büyük 

l..ondra, 22 (A.A.) - Dıt bakanı 
t' Ankara, 22 - Bugün Kamutay iç- rıbekire gideceğiz, fabrikanın yerinin ~e11 bugün Türkiye Hariciye Vekile
:~ın~a Milli Müdafaa bütçesinin intihabında milli bir gaye ile n_ıemle • tı ge~el ıekreteri Menemencioğlunun 
rn u telıf fasıllarına 300 bin liralık ketin müdafaası ve menfaatlerı esaa • terefme Carlton otelinde verilen öğle 
ra~n~~ ve Ankara belediyesine ik - larını gözetiyoruz.» ziyafetine riyaset etmittir. 

Ekonomi bakanı izahat verdi olurdu... Bir saati geçtiği nadirdi .. • O, meselelerin hepsi de tam bir durgunluk 
zihinlerde bırakılan tesirlerin çabuk dağıl- devresi geçiriyor. Günlerdenberi bu me . 
dığını, karşısındakilerin akıllarını topla - selelerin ne ilerlediğine, ne de geriledi~i· 
nıasına, itirazların belirr ı ;.ııine vakit bırak- ne dair hiç bir haber gelmemektedir. Ge· 
mamak )azım geldiğini bilirdi. ıı len haberlerin hepsi de bir takım tahmin· 

Yani Henri - Robert hakikati gizlemesi- lerden ibarettir. 

açıl a ı .ıle Maliye Vekaleti bütçesinde Celal Bayar bir suale karşı da: Menemencioğlu yakında İngiltere • 
de :~ ~ır fasla 230 bin liralık fevkala- «Eğer pamuklu mensucatı ucuzla • den ayrılacaktır. 

ni, hadiseyi bir bakımdan göstermeği bilir· Bir kaç hafta önce Alman meselesi, gü
miş. Bunun için hatırasına bir taş atacak nün en meraklı. en heyecanlı mevzuu idi. 
değilim. Bu aayede, suçlu suçsuz çok kişi- Bütün Avrupa umulmadık bir hadisenin 
lerin başını kurtarmış, mesleğinin icabını vukuile büyük bir yangının kopmasından 
yapmıı. Vazifesi <ıhakikati, bütün haki • korkuyordu. Nihayet İngiltere Almanyayı 
kati, yalnız hakikati» aramak değil, mü • sorgularını sordu. Bütün mahafil Alman 
vekkilini müdafaa etmekti ••• 1ıte ben bu- yanın cevabını bekliyor. Fakat Almanyanın 
nu, hakikati gizlemek vazifesini kabul et· ne zaman cevap vereceği malum değil 
meği anlamıyorum. Avukatlar yalan söy- Çünkü Almanya, fngilterenin suallerine ce• 
ler demiyorum; bilirim ki onların içinde vap vermeden önce fı:endi kendine sordu· 
asıl kanaatlerinden her ne pahasına olur- ğu bir takım suallere cevap aramaktadır. 
ııa olsun ayrılmıyan, hurmetimize tamamile Almanya kendi kendine şu sualleri soru • 

layık kimseler çoktur; hatta hepsinin de yor: 

h I a sısat konulması hakkındaki ltıyi- tabilirsek şimdi yaptırmakta olduğu • -----------
a~r kabuı edilmiştir. muz fabrikaları daha çok arttırmak Fi J i s tin de 

rn 
1
.undan sonra endüstriel muamelat, rnecburi}1ttinde kalacağız» demiştir. ) 

a 'Yet Ve l f' 1 k ı·· Ekonomi Bakanı sözlerine devam e- yangın ar çog"" aldı hakk sauş ıyat arının ontro u 
çil ı~d~ kanunun görüşülmesine ge- derek .İzmir, Adana, ~ay~ri gi~i ayrı 
taı::~ı U2:erine ileri sürülen bazı mü - ayrı fıat. k?nmasının ımkansızlıgından Karı~ıkhkl:ı~ devam ediyor, 
ita ra karşılık olarak Ekonomi Ba- bahsetmıştır. . hır fngıhz askeri de 

nı Celal Baya d . t• k'. ihraç edilecek mamulata da fıat ta- yaralandı F· r emış ır ı. . . . . v• h kk d k. 
1
• lYatın azami asgari hadlerine ge- yin edılıp edılemıyecegı a ın a ı -ıncc b. ' d d . . k. fi ıı:den evvel başka memleketler suale ka,şı a .emıştır ,.. ı: . Kudüs, 22 (A.A.) - <cYenikapm 
:~t kQntrolü üzerinde hareket yap- Henüz sanayı mam~latımızı ihrac civarında bir çok silah ve bomba atıl· 
M.~ ar~ Ve bize tekaddüm etmişlerdir. edecek raddeye gelm:dı~ ... Olsa ols~ mıştır. Bir çok kimseler, tevkif edil -
rilt:ela Amerikada olduğu gibi, Ame- nim mamul maddelerımızı ıhraç edebı- miştir. 
eaa ' b~İYat kontrolü meselesinde üç liyoruz. Yahudi muhacereti, Arapların şid-

sı ırd l f k t bunu da piyasanın bin türlü d ti' t t ı d b d' en veya ayrı ayrı müta ea e- a a e ı pro)es o ar a ulunmalarına se -
nt:r ":o suretle hareket ediyor. Ya- r:~abeti karşısında ?1ü.şkülatla başa~a- bebi~et vermekte berdevamdır. 
hak 2:arnı ve asgari had tayin etmek bılıyoru7ı,. Her ha~gı hır .v.atandaş nı1'? Bır Arap heyeti, müdahelede bulun· 
hli~ kına maliktir. Bizim de istediği • ma~ul maddel.~r ıhracı ıçın beynelmı- ması?ı ist~m:k üzere emir Abdullahııı 

budur. Jel pıyasada mucadele ederken be~ nezdıne gıtmıştir. \ 
Vekil Bey bu d bu yolda kendisinç. nasıl olur da sen şu maddeyı Grev devam ediyor 

Yapılmış ola t n ··~n 1 s~nra 1 bu fiata satabileceksin derim. Benim Yang~ 
ticeleri f' n e.cr~ e er en alınakn nle- yapacag"ım birşey varsa az kazan• Kud·· 22 F'I· . . fi n • ıat tayınınde esas o ara a ı- ona ' . . us, - ı ıstının her tara n-
acak noktaları anlatmış ve pamuklu dığı zaman fazla kazanması ıçın yar • da vaziyetin gerginliği devam etmekte· 

'?tnsucatın bugünkü satış fiatları üze- dım etmektir. dir. Memleketin üzerinde tayyareler 
rındc d f · · · 'J d d l k l urarak sanayi fabrikalarının ku- Bu izahattan sonra, ıat tayını \ - o aşma tadır. 
ru ~larında mahallerini tayin bakı- di ve sanayi mamulatı ihracatının bu Muhtelif yerlerde bombalar patla • 
::ndan. alınmış olan kararları ve bunu kayıtlardan istisnasını .is~yen ik~ ~ak: mış, tarlalarda, çiftliklerde ve mağaza

. P. ettıren sebepleri izah ederek de • rir okunarak kabul edılm~ ve ıkmcı larda yangınlar çıkmw olduğu haber 
hlıttır ki: madde el}cümene geri verilmiştir. verilmektedir. 
f «Bugün Ereğlideyiz, Kayserideyiz, Kamutay pazartesi günü toplana • Kudüate yeni İngiliz kuvvetleri 
aht Yarın Sivasa, Erzuruma, Diya • caktır. Kudüs, 22 (A.A.) - Bir lskoçya 

Yunan partileri 
.\ntiv . -ı· ,--- tı•ı . b. enıze ıst par erın 
ırleşnıesine çalışılıyor 

Atina 22 -- Ç ld .. Vefa ' (Husus-) - a arısın 
lerintı~~anberi Anti Venizelist parti • 
kuv 1

1rleşrrıesi etrafındaki cereyan 
Vct en . . G l P .. ınu .. h mıştır. ece Aha i artısı u-

ınc:ııc ~~:.ti~in toplantısında da bu 
goruşulecektir . 

A . levadiada'ki hadise 
tına 22 (H " d' d Yap 1 ' ususı) - Leva ıa a 

hak~ a~ w gürültülü miting hakkında iç 
tesrn~ ~gına malumat gelmiştir. Gelen 
•ilah 1 

aberlere göre mitingten sonra 
atılmasına ragw men kan dökül • 

hleıni~t· 
ır ır. 

levad· l l et A . 18 ı ardan mürekkep bir hey • 
tınay l k . k haları a ge ere mahkemenın asa-

İat ndan kaldırılmasını hükumetten 
eyccckf 

ır . 
A ~erat Metakaum seyahati 

ralı tına, 22 (Hususi) - Yunan kı • 

dcce~~r günü Kefalonya adasına gi· 
icar Itır. Başbakan Metaksas da kralı 
kcffı)arnak Üzere yarın bir torpido ile 

.. a ony h aya areket edecektir • 

liabeş hükiimeti 

8
."ar mı, yok mu? 

Dum dum kurşunu 
Cenevrede bir ltalyan 

notası neşredildi 

piyade taburu, bu sabah buraya selm.it
tir. 

Bir istihkam bölüğü de telefon mu
haberatına ve demiryolu münakalatı· 
na nezaret etmek üzere Nablusa gel • 
miştir. 

Dün yaralanmış olan bir Arap bu 
Cenevre, 22 (A.A.) - Milletler sabah ölmüştür. 

Cemiyeti sekreterliği, Habqşliler tara • İngilizlere ate, 
fmdan dumdum kurşunları kullanılma· Kudüs, 22 (A.A.) - İngiliz kıt'a • 
sı meselesine müteallik bir İtalyan no- ları Kudüs • Yafa yolu üzerinde vuku 
tası neşretmiştir. Bu nota, fotografiler· bulan karışıklıkları bastırmakla meş -
le ve ve::ikalarla tevsik edilmiş, on beş gul bulunduğu bir sırada lskaçyalı bir 
vak'a saymaktadır. Bu nota, kullanı • nefere bir ku~ıın isabet ederek kolun· 
lan dumdum kurşunları~dan bazıları- dan yaralamıştır. 
nın üzerine Londradaki Ely Bros ve Kudüs şehrinin eski mahallelerinde 
Birminghamdaki Kyonch fabrikaları-' Araplarla polis memurları arasında a
nın markaları görülmüş olduğunu teş teati edilmiştir. 
kaydetmektedir. Hayfa yakınında vuku bulan bir 

Hatırlardadır ki ltalya, dumdum kargaşalık esnasında 19 kişi yakalan • 
kurşunları satılmasına müteallik olan mı.ştır . 
ve ~giltereye karşı ağır ithamları ihti· -------------
va eden diğer bir notasını da 1ıeçenler- Ras lmru ltalyanlara teslim 
de geri almıf idi. olmadı _.::_,__ __________ ~ 

Roma,, 22 - Adieababadan Stefa. 
ni ajansına bildiriliyor: ltalga 

Arnavutluğu 
Tahkim ediyor 
Atina 22 (Hususi) - Katimerini gaze· 

tesi ltalyanların Arnavutluktaki faaliyet • 
)eri etrafında tafsilat vermektedir. Bu ga-

. ·stı'hbaratına göre ltalyanlar Ar -
zetenın ı .. 
navutluk ordusunu tcalih etmekte ve 11tıh· 
kamlar yaptırmaktadır. 

Habef askeri rüesasından ekserisi 
kaçmıştır. Ras lmru, kırlarda serseri
yane dolaşmaktadır. Tayyareler, As • 
mara ile Adisababa arasında posta ser
visi yapmaktadır. Adisababaya günde 
takriben otuz tayyare gelmektedir. 

lngiliz ordu mevcudu 
Londra, 22 (A.A.) - Sü Bakanı, 

Avam kamarasında, ordu mevcudu • 
nun halen muayyen miktardan 12 bin 
kişi eksik olduğunu bildirmiştir. 

öyle olduğunu kabul edebiliriz. Fakat ka- 1 - lngilterenin müstakbel siyaseti ne 

naatleri bir taraflıdır; hadisenin teferrüatı olacak? 
arasında kendi kanaatlerini kuvvetlendi • 2 - Habeş harbinin İngiltere - Franu 
renleri seçer, ötekileri bırakır ve ister iste- münasebetleri üzerindeki tesiri ne mah~ 
nıez «Örtmeğe» çalışırlar. Onlar için ancak yet alacak? 
c<these» vardır, antitheııe i çürütmek. 3 - Habeş harbi Jngiltere ile ltal • 
boğmak lazımdır. Batonnier (Baro reiıi) yanın münasebetlerini ne derece gergin • 

F ernand Payen'in <citirazlann belirmesine leştirecek? 
vakit bırakmamak lazımdır» derken ıaöy- 4 - İtalyanın Milletler Cemiyetine kar-

lediği de bu değil midir) Oy.aiti «ant it • ıı kat'i vaziyeti ne olacak? 
heseıı itibara alınmayınca, onun teşekkülü- 5 - Fransada sola doğru bir ıidiı gö· 
ne .bile meydan vermeyince, daima rüldüğüne göre Sovyet Rusyanın Milletleı 
«synthcse» de olan hakikate varmağa im- Cemiyeti üzerinde tesiri ne derece arta • 

kin yoktur. Gerçi avukatın uthese» inin cak? 
cıantithese» ini de müddeiumuminin tem- 6 - Nihayet Avusturya mcaelcsinin ya· 

sil ettiği söylenebilir; fakat bu, ancak na • kında alacağı tekiller ne olacak) 
zariyede kalır, çünkü hayatta, zaruri ola- Almanya bu suallere henüz cevap ve •· 
rak, 

0 
iki adamdan biri zekaca, bilhaua remediği için Jngilterenin sorgulanna da 

belagatçe ötekinden üstündür, kendi görü- cevap veremiyor ve Fransa ile arasını dü • 
· · b·t H zeltmek, münasebetlerini kararlaıtırmalr 

tüne daha kuvvet vermcaını ı ir. er a-
vukatta, kandırıcı olmak en büyük mezi • için kat'i bir adım atamıyor. 

1 d k h v ltalyaya gelince orada da bir çok deh·• 
yettir ••. Fakat avukat ara a, avu at p 1 

k b
,._ · b debeli gösterilere rağmen durııunluk var. 

da ta, atmıyorum; çün ü ır ınsanın ap, . . . 

h k
.k · 11. • d k tlid. d Çünkü İtalya da kendı kendıne hır çok 

a ı atın lece ısın en ıyme ır ene -
b·ı· b -L--'-· ·dd. tm-L b vli • 11Ualler aoruyor ve henüz bu auallere ce • 

ı ır ve unun __..ı ı aa e ..,. a, • 
v d vap vermemiı bulunu~or. ltalya kendi ken· 
sır ır. . . . k d' 

Yalnız, avukatlarda hunnet edebilec:e • dıne ıu suallerı ırat etme te ır: 
v • • b ·h · t' f'k' d b' t d 1 - Milletler Cemiyetinden aynlma .. 
gımız u zı nıye ın ı ır, e e ıya a anı-

l d d b
. t•• ı·· 1 lı mı) Yoksa muvakkat bir boykotaj ile, 

arın a a aranmasını ır ur u an ıyamı • 
ik ·r r ·> yorum. Esas kanaatlerim ne olursa olaun, tı a etme 1 mı 

onlara tamamile uymıyan bir eserde bir 2 - Milletler Cemiyeti ile alakayı ke ... 
ı_ t .. ·· · · .. 1 · . .,. tikten sonra Almanya ile anlatmak müm• 
-.ıyme goruyorsam nıçın soy emıyeyım' 

kün mü? 
Sevmediğim bir adamın yazısında doiru 
bulduğum bir söze raslayınca ona niçin iı
tirak etmiyeyim) Fikirler, eserler arasında 
iıime gelmiyenleri niçin örtmeie kalka -
yım} • • • Kimseyi kandırmak istemedim; 
düşündüğümü, aklıma gelen itirazlarla be
raber söylemcğe çalışırım. Zannederim ki 
her edebiyat adamının asıl vazifesi de bu
dur. 

Hele beğenmedikleri yazılan, bir ar • 
kadaşlarınındır, veya İçinde kendi itlerine 
gelir sözler vardır diye methe kalkanlar ... 

Bunlar, vazifelerine hiyanet eden muhar
rirlerdir. 

<C Her hakikatin aöyleruneai doiru de -
ğildirıı derler; bazı kimseler, meslekleri 

icabı, bunu kabule mecburdurlar. Onlar, 
dünya adamlandır. Fakat yalnız dünyayı 

3 - Mümkünse Avusturya meselesini 
ikisini de hoşnut edecek bir ıekilde hal • 
lctmek mümkün olacak mı) 

4 - Almanya ile anlaşmak mümkün 
değilse Streza cephesini ihya ederek (ya· 
ni lngiltere ve Fransa ile anlaşarak) Al • 
manyaya söz dinletmek ihtimali var mı) 

5 - Sonra Milletler Cemiyeti zecri ted

birler hakkında ne karar verecek) Bu ted· 
birleri kaldıracak mı, yoksa ibka mı ede

cek '? 
İngiltere de kendi kendine bir sürü aual-, 

ler soruyor ve cevap veremiyor. Onunki

ler de ~unlar: 
1 - Milletler Cemiyetini kaldırmala nu. 

yoksa yaşatmalı mı~ 
1 

2 - Zecri tedbirleri büsbütün ilga et• 
meli mi, yoksa bunları tiddetlendirmeU 

değil, zaman ve mekan haricinde hakikati mi~ 
dütünmeğe mecbur olan insanlann, filo • En vüzuhlu vaziyet Fransadadır. Fakat 

soflar, edebiyatçıların, her hanııi baıka bir Fransada yeni hükumet, ancak yeni mecli
gaye ile, hakikatin bir kısmını örtmeie ıin toplanmasından sonra İJ baıına gelebi· 

haklan yoktur. Onlar iç.in, hakikatten üs • leceği ve timdiki hükümet te yeni meclisin 
tün bir menfaat olamaz. Hakikat, yani A· toplanarak iş baıına geçmcaini beklediii 

· • 1 k d '. •· d·•kJ · e d ,_
1 

için Franaada da durgunluk hüküm ıürü· 
mımı o ara U§Un u e;rı, ınan ı-. an ••• 
Edebiyatçı, yalnız doğruyu bulmaia, öi- yorB. d 1 w ,_ ··h· k ı u urgun ugu anca-. mu ım arar ar, 
retmeğe çalı~an alimin zihniyetile hareket yeni bir hareket devresine çevirecek ve o 
ettikçe hurmete layıktır. ' zaman bugün için için sorulan suallere ve

Ama iki tiirlü edebiyatçı var: ilim -ı rilen cevaplar anla§ılacaktır. 
edebiyatçı, avukat • edebiyatçı... Ömer Rıu 

ır İtalyan generab Gorede 
hükumet olmadığını 

söylüyor 
Ad· 

ltalyanlar bilhaasa, Yunan • Ama~~ • 
)uk hududunda, Görice taraflarında ıstıh· 
kamlar yaptırmaktadırlar. .. 

ltalya. Arnavutlukta, aynca tayyare us- c iki ahbap çavuşlar 
· •sabaha 22 (A A ) 

aıans ' . . Royter 

1 1
1 mahabirinden: 

ta Ya k" ral C ner anıharbiyesinden gene -
tinin ona, Corede bir Habeş hükume • 
ted' rrıevcut olduğunu inkar etmek • 

ır. 

Mum ·ı Ca aı eyh diyor ki: 
Yaprn:t .~Yaletlerinde, araştırma~ar 
Bu t uzere tayyareler gönderdık. 
Yapt al YYareler hudut boyunca uçuşlar 

ı ar ,f k 1 . b' Inuk · a at ne organize edi mış ır 

leri de tesis etmektedir. 
Ayni gazete, ltalya ile Arnavutluk ar~-

d 
. za edilen son aıkeri muahedenın 

sın a ım w • A 

Belgratta ehemmiyetle karfılandıııını ıla-
vc etmektedir. ---------
Habeş imparatorunun 

Avrupaga har•keti 

K d.. '>'> (Hususi) - Habeş im· 
u us, -- ı 
toru Haile Selasiyenin bir ngiliz 

para .. b.. .. A 
muhribi ile yarın veya o ur gun v· 

ltuv avcı met izi gördiiler ne de Habeş Vet . . 
a.ıitt• e~ne tesadüf ettiler. Harp, bıt- rupaya 

~ d. ır. 

hareket etmesi beklenmekte 

4~ 
,. --



• 4 Sayfa SON POSTA 

Telefon ikramiyesi -Hakkımız gokmu?- İnatçı hırsız 
Mecidiyeköyünde 3 eve 
girdi, nihayet birisinden 

eşya ça1dı 

Memur)ar ikrami~eyi almak 1 

için aralarında bir teşekkül j 
vücude getirdiler 

Tele fon Şirketindeki memurların 
ikramiye meselesi, el'tm halledilmiş 
değildir. ikramiyenin alınması ıçın, 
Telefon idaresinin daire t>efleri, ara -
lannda bir teşekkül yapmışlardır. Bu 
teşekkül, son defa, Tele fon Şirketinin 
İngilterq]eki merkez bürosu nezdinde 
tefebbüslerde bulunmuştur. 

Londradaki merkez büro, çekilen 
telgrafa cevap verdiği takdirde. me • 
murla!ın ikramiye meselesi kat'i ve 
son şeklini almış olacaktır. 

Bu teşekkül hükumet nezdinde de 
teşebbüslerde bulu11muş, müzaheret 
cevabı almıştır. 

Memurlar, hükumetin icap eden ta
vassutu yapacağını ummaktadırlar. 
• Tele fon Şirketinin hissedarlarından 
bir iki Türk, tirketin uzun senelerden
beri kazanç temin edemediğini söyle
mişlerse de. şirket, bidayet lCfı!ekkü -
lünden hükumete devredildiği güne 
kadar hesabatını mühim karlarla ka • 
patmıştır. 

--------~ 

Gebzede işlenmiş bir cinayet 
davası 

Bundan bir müddet evvel Gebzede 
zeytin ağacı üzerinden bal peteği top
layan asker Mustafayı öldürmekten 

lnaanhk ve vatanda,bk 
borcunu unutmayahm 

B ir kaç gün evvel askeri mektep ta
lebelerinden bir genç yavru öldü, 

arkadaşlarının hüzünlü alayı arasın· 
da ebedi medfenine götürüldü. 

Cenaze alayı Taksim meydanından ge· 
çerken ben de oradaydım. Yolun 
iki kenarına dizilenler arasında, 

dörtte üçünün §apkalarının başların
da kaldığını gördüm. Ölüye selam 
vererek ıon hürmet vazifesini ya -
pan ekalliyetin çoğu da bizden de
ğildi. 

* Gene çok eski olmıyan bir zamanda 
Sultanahmet meydanında bir asker 
alayının geçişini gördüm, orada da 
aancaia ıelam vermenin milli bir 
vazife olduğunu hatırlıyanlar bir a
vuçtan ibaret kaldı. 

* Türk bayrağının kat"i şeklini tayin e· 
den layiha evvelki gün meclisten 
geçti. Artık kanun halindedir. Dün 
gazetede çıkan metnine baktım. İçin
de bayrağa selim verme mecburi • 
yetini koyan madde yoktur, anla . 
tılan bu mecburiyet tabiaten mev -
cut telakki edilmit olacak. Filhakika 
her vatandaşın, cemiyet içinde ya
~nyan her ferdin aancağa, ölüye ve 
şahsan tanısın, tanımasın devlet 
reisine selam vermesi borçtur. Bu, 
borç bilenler tarafından bilmiyen • 
lere hatırlatılmalı, öğretilmeli ve 
mutlaka ödenmelidir, diyoruz. 

Hakkımı• gokmu? 
suçlu koca Hüseyinle kardqcşi Sadığın l• k l "' Ab d 
duruşmasına devam edilmiştir. n l ap a i esi 

Gebzenin eski hükumet doktoru V 
Cemil şahit olarak dilenmiştir. Bu I apz/mzgor mu? 
vak'aya vaz'ıyet eden Gebze müddei - f b ld b k stan u a üyü bir inkılap abidesi 
umumisinin istinabe suretiyle alınan ypaılacağı belediyenin bu iş için bele-
ifadesi okunmuştur· diyeler bankasından 300 bin lira is-

Bu ifadede asker Mustafanın ka - k cd ti raz eceğini ve abide için münasip 
çarken koca Hüseyin tarafından arka- bir yer aranmakta olduğu yazılmıştı. 
!Undan atılan bir tabanca kurşunile öl- Dün de bir gazete belediyece bu abide
dürüldüğü ve Hüseyinin belalı bir adam nin Kız kulesi veya buna yakın bir 
olduğundan bu vak'ayı görenlerin şa- yerde yapılmasının muvafık görül -
hadetten imtina ettikleri de yazılıydı. mekte olduw t gunu yazmış ı. 

Bu ifadeden sonra muhakemenin Buı ·şıe 1 k d lAk d l r e en ya ın an a a a ar o -
bittiği tefhim edilmiş, duruşma iddia - ması ·cap d b 1 d" f · 1 · ·• . . . . .. ı e en e e ıye en ış en mu-
name serdı ıçın başka hır gune bırakıl- d "" ·· H" ·· b h t d · lA uru usnu u usus a a emı ma u -
mıttır. mat beyan etmiş demiştir ki: 

Bir yankesicinin mahkQmiyeti «- Benim bundan hiç bir malu -
matım yok.. Abide için bizce hiç bir 

Geçen ay Orozdibak mağazası ö
nünde A vramın cebinden parasını ça
larken cürmümeşhut halinde yakalanan 
sisabıkalılardan İsmail 2 ay 10 gün 
hapse mahkum edilmiştir. 

Bir mektepli kız köprüden düştü 

araştırma ve tetkikat yapılmış değil • 
dir. Belki bu abideyi Maarif idaresi 
yaptıracaktır. Belediye de böyle dü -
şünce yoktur.» 

Ayasofya hazirandan sonra 
tamir edilecek 

Evkafın tahtı tasarrufunda bulunan 
camilerin bütün tamiratı ikmal edildi
ği halde 3 aydanberi Ayasofya camii • 
nin yıkılan minare ve külahları ile 

1 

kalkan kubbe kurşunlarının tamirine 
tevessül edilm_emiştir. 

Alakadarlar bu hususta: • 
«- Ayasofyanın tamiri büyük 

Kadıköy kız orta mektebi talebesin
den Kurbağahda 1:3 numaralı evde 
oturan 12 yaşlarında Fahrünnisa 
mektepten tren yolunu takiben evine 
gitmekte iken Kurbağalı dere tren 
köprüsünden düşmüş, ifade veremiye
cek kadar ağır bir yara almış, Haydar
Paıfll nümune hastanesine kaldırılmış
tır • 

Şeker sandıkları altmda 
kalan adam 

masraflara mütevakkıftır. Yeni sene 
bütçesine bunun için tahsisat konu

. Juncıya kadar maalesef Ayasofya ta -
mir edilemiyecektir.» demişlerdir. 

İki, üç gece evvel Mecidiye köyün
de :i hırsızlık tct'iebbüsü olmuş, fiırsız 
bunlardan yalnız birisini becerebilmiş, 
iki evden bir şey alamadan çıkmıştır. 

Hırsız evvela Büyükdere caddesin • 
deki Ziverin evinin banyo dairesine 
girmiş, fakat banyo dairesinin kapısını 
kilitli bulunca ters yüzüne dönmüş, 
sinemacı Cemilin evine demir parmak-

1 lığı keserek girmiş, fakat burada da 
gürültüye ev halkı uyanmıştır. 

Hırsız, pabucun pahalıya malola -
cağını anlayınca buradan da kaçmış, 
Zingal şirketi müdürü Tevfik Alinin 
evine girmiştir. 

Burada hırsızın girdiğini kimse duy
mamış, o da iki kat elbise çalıp kaçmış
tır. 

Zabıta şimdi bir f!ey çalmadan geri 
dönmeyen bu inatçı hırsızı aramakta
dır. 

Kahveci Vahidi öldürenıer ağır 
cezaya verildiler 

Bundan bir kaç ay evvel, Kadıkö
yünde, Hazaroz iskelesinde, Vahit 
adında 20 yaşlarında bir delikanlı bo
gularak öldürülm.üş, cinayet maznunu 
olarak da Eyüp ve Şuayip adında iki 
adam tevkif edilmişti. 

Maznunlar, Üsküdar birinci müs • 
tantikliğinde sorguya çekilmekteydi • 
ler. Şimdi Üsküdar müddciumumiliği, 
rnüstaktikliğe gönderdiği bir iddiana -
mede, bu cineyet davasının Üskiidar 
ceza mahkemesinde görülemiyeceğiııi 
bildirmiştir. 

Bunun üzerine, suçlular f stanbul 
ağır ceza mahkemesine gönderilmi~ -
lerdir. 

Ege sergisi 
f zmir Türkofis şubesi, Karantina is

kelesi karşısında, yeni ve büyük bir bi
na olan Ege Palasa nakledilecektir. 
Binanın alt katında Ege mahsullerini 
teşhir için bir sergi açılacaktır . 

- -
GUneysuyun kurtarılma ücreti 
Güneysu vapurunun kurtarılması 

işinde, DenizyolJarı idaresi ile tahlisiye 
arasında çıkan ihtilaf halledilmiştir. 
Hakem heyeti, Denizyolları idaresinin 
GOOO lira vermesini kararlaştırmıştır. 
r-
N ö betçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 
İatanbul cihetindekiler: 
Aksaray da: (Etem Pertev). Alemdar· 
da: (Ali Rıza). Beyazıtta: (Belkis). 
Eminönünde: (Beşir Kemal, Cevat). 
Fenerde: (Vitali). Karagümrükte: 
(Fuat). Küçükpazaıda (Hasan Hulu
si). Samatyada: (Erofilos). Şehremi • 
ninde: (Nazım) . Şehzadebaşında: (Ü
niversite). 
Beyoilu cihetindekiler: 

Tahmil ve tahliye amelesinden Ali 
şamandırada bağlı Dinyester Sovyet 
vapurndan mavnalara şeker sandıkla
rını istif ederken vincin teli kopmuş, 
Ali şeker sandıkları altında kalarak e
zilmiş, hastaneye kaldırılmıştır. 

Galatada: (Kapıiçi). Hasköyde: 
Bir IUtUn kaçakçısmrn (Halk). Kasımpaşada: (Merkez). Sa-

. mahkOmiyeti rıyerde : (Nuri). Şişlide: (Maçka). 

KadıköyUnde yangm 
Dün akşam saat beşte Kadıköyün -

de Kuşdilinde Çilek sokağında bir tar· 
Ja içerisindeki bekçi kulübesinden yan· 
gın çıkmış, kulübe tamamen yandık

tan sonra söndürülmüştür. Yangının 
neden çıktığı henüz anlaşılamamıştır. 

Dun gelen seyyahlar 
Dün akşam, Alman bandıralı Monte 

Rosa vapuriyle şehrimize :i70 seyyah 
gelmiştir. 

Seyyahlar, bugün şehrimizin muh • 
telif yerlerini gezdikten sonra yarın sa
l,ah limanımızdan ayrılacaklardır. 

Bundan bir müddet evvel, lzmit ci- Taksimde: (ltimat, Kinyo)i, Tarlaba -
varında, değirmenci Mehmet oğlu şı). 
Ahmedin değirmeninde beş kilo tütün Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
bulunmuş, kendisine ait olduğu anla- Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
şıldığından, lstanbu] dokuzuncu ihti· (Tanaş). Kadıköyde Modada: (Sıh -

hat). Pazaryo)unda: (Rifat). Üskü -
sas mahkemesine verilmişti. Ahmedin darda İmrahorda: (imrahor). 
duruşması nihayetlen miş, dört ay ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
müddetle hapsine ve yirmi beş lira da 
para cezasına mahkum edilmiştir . 

Karaden~de mayn imha 
müfrezesi 

SGMEB Sinemasında 

JEAN ROGGERS ve NOAH BERRY ve 
REX namındaki at tarnfından temıil edilen 

KIRMIZI ALEV 
Güzel ve görülmemiş filmi görünüz. 
Avrıca : Senenin muvaffakiyeti 

KADINLAR GOLG 
SlMONE SIMON ve JEA T PlERRE 

AUMONT tnrnfından 

Ya:ı: fiyatları: 20-25 ve 35 kuruı 

Son 7.amanlarda, Karadeniz sahille
rinde, sıksık mayolara tesadüf edil -
mektedir. Bu vaziyetin önüne geçmek 
ve her hangi bir hadiseye mani olmak 
icin, Karadenizin münasip bir sahilin- . 
de bir mayn imha müfrezesi teşkilatı ı 
kurulacaktır. ~--•••••••••••• 

Mayıs 23 

1 latan bul Beledlye•J llinJ arı ] _____ __. 
• 

1 Şişli Nahiyesi tarafından b~ı boş olarak bulunup Daireye 
gönderilen bir baş dişi kurt köpeği. 

2 - Kasımpaşa Nahiyesi tarafından başı boş olarak bulnnup Daireye 
gönderilen bir baş dişi keçi. 

BunJar sekiz gün zarfında müracaat etmedikleri takdirde satılacağı 
ilan olunur. (8) (:.!840) 

* * 936 senesi birinci teşrin sonuna kadar muhammen kirası 3500 lira 
olan Floryadaki haylayif plajı için yapılan ilcinla belli ihale günüde 
verilen bedeller haddi liyıkında görülmediğinden ihalesi 25/Mayıs/936 
pazartesi tarihine bırakılmıfhr. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülür. istekliler 262 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat mak ,,us 
veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 15 de daimi en'" 
cümende bulunmalıdır, (8.) (2790) 

* * 
Aylık muhammen kirası 200 lira olan Beyoğlu T epebaşında Mer 

rutiyet caddesinde asri sinema namile.. maruf sinema içiadeki tesis&'" 
tile beraber 936 Haziran başından 936 Eylülü sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameai levaWll 
müdürlüğünde görülür, 1atekliler 60 liralık muvakkat teminat mak• 
buz veya mektubile beraber 2 Haziran 936 Sah günü saat 15 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (2734) (B.) 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
EMLAK ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece 

ve sırada ipotekli olup tamamına (27 414) lira kıymet takdir edilnıif 
olan Boğaiçinde Beylerbeyinde Beylerbeyi elyevm HaVU2başı caddesin'" 
de 17, 17, 19, 19 20, 22 kapu numaralı bir tarafı ölü Sıddık sahilhanesi 
bir tarafı lehi derya ve bir tarafı Mahmut Sırrı Paşa uhdesindeolup 
vereseye intikal eden sahilhane yine maa köşk bağın bir tarafı HB"" 
vuzbaşından Beylerbeyine murur eden tarik ve bir tarafı ölü Sıd 
dık vereS'esi bağı ve iki tarafı Mahmut Sırrı Paşanın veresesine 
intikal eden mahal ve bir tarafı yine Havuzbaşından Beylerbeyine 
murur eden tarik ile mahdut ve bir tarafı Münif Paşa veresei 
sahilhanesi ve tarafı lebi derya, birer tarafı deniz sahiline geçilir 
yol, ve tarafı rabii Beylerbeyi caddesi ve bağın bir tarafı Tunuslu 
Mahmut Paşa zevcesi bağı ve bir tarafı Küplüce tariki ve bir tarafı 
Münif Paşanın bağ mahalli ve tarafı rabii Beylerbeyi caddesile mah-
dut mezkur gayrı menkul sahil ve dağ kısmı olmak üzere araların
da yol bulunan iki parçadır. Sahil kısmı: Deniz cephesi kısmen 
harab üç. duvarla muhattır ve beden duvarlan kirgir ve zemini top
rak iki göz ahır bunun üzerindeki bina ile kayıkhanenin yalnız bir 
kat beden duvarları mevcuttur. Medhal yanında bir kapucu kulübesi 
ve bu kısında yedi adet büyük kestane ağocı sol kısmında beden 
duvarları kirgir bir kat samanlık bir göz ahır, bir uşak odası ve 
bir hela mevcuttur. Aynca harap bir havuzla on iki adet muhtelif 
cins ağaç vardır. Dağ kısmı : İki medhali olup zemin kah kargir 
birinci kah ahşap, zemini çimento taşlık iki oda, heli ve bu kısmın 
arkasında ahşap ayn ayn mahalli iki oda ve ittisalinde zemini 

. mermer döteli alafranga harap demir ocak aynca bir fırın ayrıca 
sabit tezgahlı iki oda, matbab duvraları kargir zemini çimento ko
ridor üzerinde bir oda bir hali bir gusulhane birinci katta bir sofa 
üzerinde iki oda, bir hala mevcuttur. Diğer methalin sağında biı 
su hazinesi vardır : Kösk : Biri zemin kah olmak üzere üç kattan 
mürekkeptir. Zemin katın zemini mermer antreli bir sofa bir oda, 
hala, hamam, kalörifer kazanı dairesi sol tarafta bir oda bir dut 
odası ve bir kiler vardır. Birinci kat: Arkadan zemin kabdır bir 
mermer antre zemini pareke iki oda, bir yemek salonuu, hamam, 
ayrıca sonunda üç oda bir hali vardır. İkinici kat: Bir sofa üzerin .. 
de sağ tarafda iki oda alafranga bir hali ve diğer bir oda ve ta• 
rasa ve hail vardır. Bina dahilinde kalörifer, su ve elektrik tesisatı 
vardır. Köşkün ahıap kısmlan dahilen ve haricen yağlı boyadır. 

Tekmil pencereleri pancorludur. Köıkün üst tarafında bir su deposu 
ve motör dairesi ve bostan kuyusu vardır bahçe koru halinde olup 
müteaddit ve büyük çam, kestane ve sair muhtelif cins ağaçlarla 
zinet fidanları mevcuttur. Umum mesahası 34442 metro murabbaı 
olup bunÜn takriben 7000 -metro murabbaını sahil ciheti ve 26942 
metro murabbaı dağ kısmım- ihtiva eder. Yukarda hudut mesaha 
ve evsafı yazılı gayrı menkulün 24 hisse itibarile 21 hissesi açık 
arttırmaya konmuı olup ilan tarihinden itibaren ıartnamesi herkes 
taraJından görülebilecek ve 3-7-936 tarihine rastlayan Cuma günU 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma suretile sahlacak• 
hr. Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 numaralı kanunu hüküm'" 
}erine tabi olduğundan mezkar kanunun onbeşinci maddesine tev'" 
fikan ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayrı menkul ynkanda yazılı 
günde en fazla arttıranın üzerinde bırakılır. Arthrmaya iştirak için 
muahammen· kıymetin yüzde yedi buçuğu nispetinde pev akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektnbu tevdi edilmek lazmdır. Birikien 
bina vergilerile çop ve fener resimleri ve dellilive vakıf icaresi 
satış bedelinden ödenir. 20 senelik vakıf tevzah !Düşteriye aittir. 
Satış bedeli peşin ödenmek lünmdır. icra ve iflas kanununun 126 ıucJ 
maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların 
gayrı menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masraflara dair 
olan iddialarını evrakı müsbiteleıile birlikte 20 gün içinde daire• 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar alakadarların 
işbu kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 934/1228 dosya numarası ile dairemize 
müracaatlan ilin olunur. 1361) 
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MEMLEKET HA BERLER/ 

Edremit belediyesi dört 1 

köyün suyunu alıyormuş 

lzmit Kağıt 
fabrikasında 

Kiğıt nasıl yapıhr, 
nasıl hazırlanır? Şekveren ve Postacı kiylüler 625 Jllclanberi istifade 

ettikleri sulanna dokunulma-•••, kasabaya bqka 
membalanlan sa getirilmesintidiyorlar 

lzmit (Huauai) - L:mit k&iıt fabrikaaı 
müdürü Melunet Ali S&merbank ve eko .. 
nomi bakaralıiı Ue temularda bulunmak 
&zere Anbraya aitmittir. F abribmn bu· 
sinkü vaziyeti halduncla izahat verecek• 
tir. Memleketin en mfilaim ih~ 
biri olan bu fabrika,.. her tarafta ,._, 
1liın sipariıler aelmeltt.clir. lahilarlar 1 • 
duesi evvelce verdiii karton lipariflnün 
batka yeniden bir 9ok llparitler vermekte· 
dir. Bir çok kırtasiye flrmalan ela liparit • 
lerde bulunmaktadırlar. 

Kıiıt fabrik.. --·-- kalıt ihli· 
FllCllU brtalamak ve api zamaacla orman 
m.M...alerimize iatil.JAk yeri bulmd malt· 
•dile kurulmuttur. 

Fabrika orman ~ Ulat flldi· 
ne eokup laymetlendirecektir. HenUz oı • 
rnanla~a k&iılt Jlaplbmya ,..~ 
mnadı iptidaiyeyi ~· edecek tetkMt 
olmaclıliııdan kliıt imali için Jazam olan 

..,,. 1 

Memlekette içtimai karar 
ve faaliyetler 

Bir • h ..._ Mlırlls .......... lratl 1 .. 8 iti mend hariçten aetirilmektedir. Kailt i · 
F.dreı.ut. Şek ) _ ....,.lr ft b ..... için diler menha 811.. analinde aellüloz ile pbar .pa kulla- • 

k..L -- • veren (..._.. ..... etmek daha fa dalı nılmalctadır. Kliıt yapmak ioiD karton ka· 
~ kÖJi ile paetea U,W M lmmdan ilti.:: y lmhimda bulunan aell61oz huauaf tlı de· 
-.: koylerinin en güzel ve en büyük· olacaktu. Koylule~ sularına . dokunul- iirmenlerinde ıu ile ailmekt.dir. Göknar 

ıc..ı.r .. kir ....... ..,.._ 

Bilida Kızılay köy tetkilib 
den dendir. iki kö,ün mafun 1800 • nımna1111ı temennı _etmekteclırler. odunları da yine au Ue hususi makinelerde 

fazladır. Köyler birbirlerine pek Ehek tujUDUD ~adı da At b!~ öiüdülerek lif haline aetirilınektedir. 1ıte 
e~•ndır ve Adeta iki mahafte addedi· suyudur. 625 yıl once Şekv~ren koyu bu iki madde Uğıdın cimine ve nefaaefine 
~ılecek bir haldedir. 250 haneli olarak kurulduau zaman söre muayyen mikdarda birbirine karııtı• 

20 kilometre meaafecle otiıtiJcn Ommelwı Ayte adında hayır sahibi bir rılarak ppı, boyasa, tutkalı da konarak Ho-
~ auv..... C:.-'L kö~ 1-._ kacLn köye bir çeşme yaptınmf ve 20 lander denilen yalakluda yuiurulmakta. 
L ,,._u ~veıea 7.-n ._,... __ ı: _ _ı bu L::.. .. 1 .. d k"" dı 
q daha 4 kiy haHu · ldcdF tw .. kilometre m.-Kcuen euyu w,,e ge- yuguru ma ııan en sonra baınur, a11 

~i Eclremit beledi':' ı.. • .... tirtJniftir. tab~a ba~ne .. ~oyan makinelere veril~ek· 
... __ ~ .,._ -~ 11':-l!d--~ ld be • • t•f d t tedır. lzmıt kaıııt fabrikasında bu makıneo-
lleltYatı m~ olan &IJ9a 98711 • _;,,.,w... VAU yı an rı ıs ı a e e .. d ik" el 
illi Jt • • • '--- I:" -'--it beledi esi ta- en ı tane vardır. Bu makin er metre 
• • azaya almel ~ t.ı>blaata P tikleri au.tan111D .c.armn. .• " Y anurabbamın ağırlığa 15 grama kadar ince 
~· ve ite batfamıttir. Bu MI PAi .. rafmclan ~ bir turl~ razı ol· kaiıt yapabilmektedir. Evvell sulu bir 
~ıte çevrilcllf aiJıı Lu löy}er ıama· mamdtadırJar. Eğer beledıye başka mayi halinde bu makinelere Kİfen hamu• 
t:n susuz blacaklarclır. Edremite da- menbalatdan istifade etmez" de kendi run biraz sonra suyu aüzülınekte ve hamur 

)akın mesafede bulunan bir çok sularına dokunmakta iarar ederse hü- ıslak bir yufka halinde çuha tabakalan il· 

suları vardır. Köyleri susuz bı· kUm.ot nezdinde t=- ve temenn·· · ~· 
: .. : ... Ebek •UJ'U&. .._ ............ ,...,,. ~ ~ ~ 
~ kalıt halinde dile bir eilindire anJıuk.. 

T arsusta yağmnr- Gu··miichacıko··yde tadır. ilk çıkan k&iat 2 metre smifliji..d .. 
-y dir. lzmit fabrikaauıdaki makineler cfaü. 

bda yüz metre üiat imal etmek kab.iü.re
tindedirler. SUzluktan c:ikiyet Ot belediye memuru r hake ediliyor Fabrika IOD aiatem buhar turbinleri ile 

.Ball (HUMl8l) - KmJ.y kunun1111Wl llöy tefldl&bna ehenuniyet vmı. 
mekdir. Kazanm iki_..,. merlrMi ile 31 k&,,bda yenidaa kmlaı f1ıbeıo 
leri aç•lm.., 450 aza by• dilmiıdr. 1'mlay batk•ı ı. mu~ 
ötürü Tilrk Ha.. kat ı ...... -hjt•a da seçilmiftir. 

l' aı..-. do • kil 8() IDU me ,..~! çalıpnaktadaı ki 1Mmlu ,.hre elektrik de 
--.ç matesn1 OSU Gihniff Haeılöy (Hmuet) - uü-~ kabiliJ.._... ' s· Halk • fa 6 • 

kW'Uf& sabhyor müf Hacıftöy belediyeeinde yapılan Bu suretle elde edilen kiiıtlar fabrika· IVasta eVJ 8 )'eti 
l' araus (H ") B l aha l teftifler eonuıiılla 931 yılmdan 934 yı· nuı diier bir k.ıanuada keaillp, biçilip, ia .. sn... (H118Ual) - Si-. Halum W.. wlile e9J. yafmsh•dsr ilk olarai s.,.. 

~Yeti di"" ususı ı - ~m "7.f-0 hna )adar h.-plaıda 1G lira ka.lar bir e.nilea tekle eolrulnııakta n icap ettiii tak· yük bir faaliyetle ~aktadtt. Tellll tqla a.ılr. Halda. illa. 250 8'üfelik bk ... 
~ ,:r sene ~ n açık çıkmıftır. dtrd-: ayn bir makinede çizgi çizilmekte • kolu her hafta ......,.._ hMlileı 'hr· tap bubmutbr. Şimdi de Orta Yqf& • 
"'8 °.. ştm-. Bir gol mıntıbfara UlllWlz m~ dolayı mü- cliL mekte. n, ı..lkı ,.. .-ı•• ..-.a ear.aae dile aylak bir clusi hazuWnalrtadır. 
~~ar yaimamıflır. ~ fetti Ali mW...ip Ahmet, taheildar çabsı altına topl• Lteclu. Hıall&m hi .. Halk denheneleıindm bu HDe mallD 

hana atı da ırriiiemmel' delfldlr. Bir Om!r ~ prillm~ mevkufen Bir ÇDCUpn gizi tar oldu IDa)"ai altında Plltua ......... atlı 'IH>fı olanlann adedi 100 il VÇP'ipir. Va& Ha· 
121) e\'Vel çıkan taze damates 160 .. kına ım-.i-mr .. .. aTCıhk. b.raktDk n futbolda çok .... :ma ftaıreı koaaimı Slna pndiijne Mcli-
4' s:1'11fa 1111ıJmMta ill. Falmt fhn· muhakeme 8 8 ıll ai.... I Soma (HUSU91) - Yırca koyunde vaffakiyetler göateımektediıt.. ~ etlDie&iı. Ko"'in behc,eeinin :ı.-. 
tir . a., 80 kwUf* bd.r di; it • .. ~=-1 :~sı;;ldf bel' ,~:.arı_ ~wJe~! ~ = ~-~ dleAı· • Tarih. dil 'ft ecleW,.at kola çevrede :re- 1000 kiP •'shiMcek senilhkte bÜ)'Uk l:ıir 

· ıoy - u ....,..... ı · titmit olaa balk m taisleriai mmtııult maJt.. konferam .lodıl yaplacebr. 
!•8'19 aeli'ecaa hallimliiimtqia dir. lhh'"ı 'ıi ••- cMrıke .. nin attait taf Faliriaill eödine rast eeJ.. 

ed~Ie.t N.inı Fıatı. _. ••• MW.. dir • naif ve kar etmirlfr.. Fahri Manisa 
liiine tayin ediJeR l liw• f'hliııaize IClltlill •a liel memleket hastahanesme ~al~ınlmıf. fa-
~ '1Ullelerine l ı Jre .... • ı......;. .adın bt avafb çocuk tek aozfu blmıf • 
.• ...._ lı: • • i . ıç, ! rik (ika mıt) - ~ -:r- tır. 
dt-. . GllU9eri Va,...,.. edi\111-- b. l ~ ~ hnm• ~ 
~ .__ k..i.m .,.. __ ı, ~ ır '4 L •-- ~ .,, . ... -.ıı f • 

ıniftir. ....,,. ~ .......- Ea,.wa ,.; w.• .-mmr- Niskar genç arı 
Kara .. da ilMak illet h' mt.'-urrM ı \ ılM• sak .... ..-e Nfkear (Huau.t). - Hallte~. çatısı 

I<a 41 ı... • her• til fıs 2• • ..-. K'.f· altında toPlanaD Nibar aençliii kuv· 
....., ~an (........,) - lıodıl .a. bez-;& 0 :Bt: ..,._ ~ vetli lılr enerji ile çalıpnaktııdır. tfeJ 
IÖrü~ .~astalığr denilen I* r..r.Jık ıoı.. = 1-= :::::- ir1j1tc s1r 6. Lafta muntazaman halka faideli mn
aeıtıa~uf. kaza bayrarfrlr tara.itıdln biw Jll .:r:.. .& • Wft'ıti ..ilet· feıamlar verilmektedir. Temsil kolu 
~fii ıcap eden tecl>irter ahrnpır. 1?*'> h isi t:iti :. '? ad .. ft- 15 pinele bir defa ıençlije ve halka 
~<>iman nıalıahimfeH meldiril tit.. ..... ~- - ... ~ •1- verilmek üzere milanıereler tertip et· 
!erin ne a91 yapılmıfbi'. ffattdl ihel- zi,..W • • mektediı. 
._ boiazııidan başlaniıfflr. mi;I •· lzmirde Zehirli gaz tecrübeleri 

• İzmir (Huıuet) - Zı•Mi 8* .... , milteets_., oLudann na6I fmda&rma 
cumlanna brfl ...., ..,. -. kOfUlacaiı birer birer ~ .. 
bit edllrlıen ..... ..ııteil lllfbJ8b.. Anbrada Kızı1ay cemiyetinin ma.-
1-ında halk bu gaÔıfdaıt konınmafa ke t.Lri"- walıadaa imal ectilell .-.. 
dılvet ~edir. T alllllllllf rritıeı..... keler. diğer memleketterla imal edllea 
•• Ye kim agerler mrirli pz1ardan mukelerden daha iyi .. mub1 eMetli 
Icoruınm ~zau dnlfmdır helb ten- görühnüştfir. Harief teeiıter .ım.cta 8 

• ....__L ~.ı· delenmesi maLtemd olan bu meı. 
Vll' ~um:ıdeıaır. )erin iç tertibabnda 1>azı ihtiyat Jaam. 

Bornm'acla. Bomovaya halfı hinler- Jar vardır. Maake kabil olduiu kadar 
cıe köylünün iffimlile zt!hirli gazlardan ucuza maledilmektedir. 
korunma tecrübeleri yapılmıştır. Mu- lzmirde yapılacak sığnaklar iti de 
allim Mehmet bu hususta bir de kon- ciddi surette ilerilem~tir. Zehirli gaz· 
ferana vermiş ve tecrübeler yapmlflır. lardan korunma işlerini idare eden ko
Zehirli ıaz maakeleıiniıı nasıl k\lllanr mite. vilayet ve belediye tarafından ay• 
1-aiı• ıe.llalide zamanlarda h.ıırm nlan tlll>"atliı lm yıl bü~ ~er aô
~ hareket .._ ... uhiJ;k. :.aN#lU 
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Gazlıçeşme mezarlıklarında bir gezinti 

"Mezarcılık deyip geçme, 
bu iş ince san'attır!,, 

* * * Ayda yirmi liraya 100 ölü gömen mezarcı İhsan beni tıpkı lokan· 
taya ahbap davet eden bir hovarda edasile kolumdan çekerek 
mezara sürüklüyor, " buyur beyim, diyor, iki dakika gir şunun 

içine! bak bir dalıa canın çıkmak iater mi?,, 

Yazan ı Setim Tevfik 

• ... lhaamn mezarlan Yedikulecle darbı mesel olmUftur. Kullanıtlı evleri metheder• 
ken, Gazlıçeıme me2arları kadar rahat, derler» 

Y edikuleden Gazlı çeşmeye ııiden tren 1 tar elinden çıkını§ ıamarlama esvaba ben· 
yolunun sol tarafında, adına mezarlık de- zer .. , Her ölüye tıpatıptır. 
nilen geniı bir otlak vardır. Belediyemiz Siz tabii bunlara dudak bükersiniz. Ne 
bu otlağı, ölüler için tesgit ettiği aınıfların yapayım ki ölülerin dilleri yok. Müba • 
en kötüsüne hile giremiyen bedbahtlara reklerin ağızları, dilleri olsaydı da, ıize ne 
münasip aörmüş. ,kadar rahat ettiklerini anlatabilselerdi, be-

Bu otlakta, ayda yirmi liraya · yilz kişi· ni alnımdan öp erdiniz ... 
nin mezarını kazan bir adam var. İçine girdiler miydi, adeta yüzleri gülü-

Evvelki 'gön o ot1aktan, o mezarcıdan yor zavallıların ... 
bahseden bir Yediku)eli; yaka silkiyor, ve: - Amma sen bir mezara altı kişi gö • 

- Orada, diyordu, ölülere hakaretin müyor muşsun> 
ıaheseri gösterilmektedir. Çıplak. fıkara - Bunlar, buradan kovduğum adamın 
cenazeleri, hastane arabalarına istiflenir, iftiralarıdır beyim... Kulak asma ıen ..• 
ve oraya götürülüp hazırlanmış çukurlara, P burada, ölülerin mezarlarını benden giz
heı altıeı bir araya olmak üzere tıpkı de- Jice açar, kefen çalar, altın diş sökerdi. 
nize kokmuıı balık bo;ıaltır gibi dökülür. , Ben bunu anlayınca ona yol verdim. 

Bu vaziyetten mezarcı bile müııtekidir. Şimdi intikam almak için böyle aöylüyor. 
Hatta amir, müfettiş olmasından çekin - Bana mezarcı İhsan derler. Eğer yerim ol· 

mediii kimselere dert yanmakta. ve: masa, cenazeyi yatağıma yatırırım da, bir 
- Vallahi, demektedir, manzaranın ve çukura iki ölü gömmem! 

kokunun iğrençliği beni o hale 11etirdi ki, Ölünün kefenini soyup, dişini söküp te 
aylardır et yiyemiyorum!» karın doyuracağıma aç, çıplak ölmeyi ter· 

* İıte bu sözlerdir ki dün beni şehir 
dııındaki o mezarlıiia kadar uzanmak 
mecburiyetinde bıraktı. 

Beni, mezarlıklar müdüriyetinden yol • 
lanmıı bir müfettiş sanan mezarcı, ölülere 
hürmette kusur etmediğini anlatmak için, 
alülero bile parmak ısırtabilecek diller dö
küyordu. 

Hele, mezarlığı aleyhindeki gayiaları 

aöyleyiıim, onu iyice coşturdu. 
- Haltetmiıler, dedi. 
Ben, bir mezar kazmak için tam iki bu· 

çuk aaat uğraşırım. UğTaşırım amma, kaz· 
dığım mezarlar kübik apartımanlardan çok 
daha ferah olur. 

Ve birden kazılmış mezarlardan birisi
nin içine atlıyarak, heyecanla devam etti: 

- Şu mezara bakın bir kere... İnsan 
dünyada bile bu kadar rahat yeri güç bu· 
)ur. Cennet gibi mezar. Ölüler bunun için· 
de dans bile edebi1irler. 

Sonra sen mezarcılık deyip geçme be • 
yim. Bu iş bir sanattır. 

Benim kazdığım mezarlar, usta makaııı-

cih ederim. 

Evet, et yiyemediğim 
bu, ölüden iğreniıimden 
halılığındandır. 

doğrudur. Fakat 
değil; etin pa • 

Sen bana kızarmış pirzolayı getir. Bil • 
lahi ölüyü koynuma soksan, iştahım bir 
dirhem eksilmez .•• Fakat nerede o gün • 
ler~ 

Ve beni tıpkı, lokantaya . ahbap davet 
eden bir hovarda edasile kolumdan çeke·· 
rek, mezara sürüklüyor: 

- Buyur beyim ... diyor . . . iki 'dakika 
gir ıunun içine... Bak. bir daha canın çık
mak iıter mi~ 

Ve hen, uzaklaşırken o ilave ediyor! 
- Sen iftiracıları dinliyeceğine Y ediku

,lelilere sor: <c İhsanın mezarların darbı me· 
sel haline eirmiştir. Kullanılışlı bir evi met· 
hederken: Gazlıçeşme mezarları kadar ra
hatlı> derler. 

Hem fazla söze ne hacet: Belediye asri 
mezarlık yaptıracakmış: Eğer onun me • 
zarlarına benim kazdıldarımdan fazla rağ
bet olursa ben diri diri gömülmeğe razı • 
yıml Selim Tevfik 

CÖNÜLİSLERİ 
Kocam 
Beni 
Boşayabilir mi? 

«2 7 yaşındayım. Bundan bir buçuk 
yıl evvel ailece tanıştığımız 40 yaşında 
bir erkekle evlendim. İki ay kadar mes
ut yaşadık. Fakat a raya kaynana gird i, 
Oğlunu tahrik etti. Kocam bana karşı 

vaziyetini değiştirdi. Hakaretlere baş-

ladı, hatta döğme~e kadar varıldı. Şim
di de beni boşam<ı ğa kalktı, halbuki b e· 

nim hiç b ir günahım yok. Kocamı sevi· 
yorum "e ayrılmak istemiyorum. Ne 
yapmalı~ 

Ankara: Meliha 

Bu itte yalnız kaynanayı amil gör • 

mek zayıf gÖrÜ§tür. Kırk Yll§ında bir 

adam aklı başında bir insan sayılır. Teı

vik ve tahrike kapılsa bile nihayet 

sinirlerine hakim olabilir ve vaziyeti ol

duğu aibi ıörebilir. Onun için bu itte 

başka sebepler aramak lazımdır. Siz ko· 

canızı yola getirmek için evvela bu se • 
hepleri öğreniniz. Belki yanlıı malu • 

mata müstenit bir takım ha~alı düJÜn

ceJeri vardır. Onu teshih etmek si • 
zin elinizdedir. Maamafih mahkemeye 

kuvvetli sebep göstermedikçe sizi bo • 
fayamaz. Şimdi botaınak erkeğin elinde 

değildir. Siz soğukkanlılığınızı muhafaza 
ediniz ve vaziyeti idareye çalııınız. 

TEYZE 

SON POSTA Mayu 23 

" Son Posta ,, nın müsabakası : 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 
Sizi en /azla alakadar eden tarihi vak'a hangisidir, tarihi vak' aları 

canlandırmakta en çok muvaffak olan ressam kimdir ? 

2 - Anibal Ron ırmağını geçerken 

L.. 

Anibal, Kartacalıların en büyük kumandanıdır. Milattan ev-ı dunun can düımanı olan bu siteyi mahvetmek mOmkün iken 
vel 24 7 _:ılında şimdiki T un~s şehrinin ci;arında bulunan Karta· tereddüt etmiıti, hatta o zaman kılıç arkadaşlarından Maharbah 
cada dogmuştu. Babası Amılkar • Barka da meşhur bir general - Anibal, düşmanı yenmesini biliyorsun, fakat zaferden istl• 
idi. f d . . b'l . 1 a e etmesını ı mıyoreun 

O devirde harp ve ticaret donanmalarile Akdenize hakim bu- Diye bağırmıştı. 
lunan Kartaca devleti, Akdeniz memleketlerini eline geçirmek Fırsattan istifade eden Romalılar, denizden Kartacaya hücum 
istiyen Roma devletinin baş düşmanı idi. Afrikanın şimal sahil- etmişler, Anibalın kardeşini mağlup etmişlerdi. Bunun üzerin• 
lerine sahip olan Kartacalılar general Amilkar • Barkanın ku - memleketine dönmek mecburiyetinde kalan Anibal Zamada 
mandasındaki ordularla İspanyayı da zaptetmişler, orada zengin Roma generalı Scipiona mağlup olmuş (202), bir gemi ile ka • 
bir müstemleke kurmuşlardı. çarak Anadolunun Ea-e kıyısında Efes kralı Antiohusa sığınmış,: 

Amilkar İspanya seferine çıkarken henüz dokuz yaşında bu- Romalıların kendisini orada da takip ettiklerini görünce Bitinya 
lunan oğlu Anibal bahasının boynuna sarılarak beraber gitmek kralı Prusiyaaın yanına aitmiş, fakat bu adamın bir para muka• 
İstemiş ve onunla beraber daha bu yaştan itibaren harplerin yor· bilinde kendisini Romalılara sattığın; ve teslim etmek üzere ol• 
gunluklarına katlanarak ilerde büyük bir kumandan olacağını gös- duğunu öğrenince, bir yüzük daima yanında taşıdığı zehiri içereli 
termişti. intihar etmişti. (M. E. 183). 

Roma ile Kartaca arasında Pun muharebeleri diye anılan Henri Motte tarafından yapılmış olan bu resim, İtalya scfer ind 
uzun harp başladığı zaman, henüz 29 yaşında bulunan genç Ani· Afrikadan getirdiği cenk fillerini de götürmüş olan Anibalın bu 
bal büyük bir ordunun başında f spanyadan kalkarak Pire dağla- ağır hayvanları Ron ırmaiından salJar ile nasıl geçirdiğini gös .. 
rını, Ron ırmağını ve Genevr dağı geçitlerinden Alplart aşmış, termektedir. Bu kadar aiiır bir ordunun yalnız Ron ırmağından 
§İmali İtalyaya girmişti. Romalılara karşı 2 18 de T essin ve T re- değil, Pirene ve Alp dağlarının karlı geçitlerinden de aştığını dil• 
biye, 217 de Trasimen, 216 da Kan meydan muharebelerini ka- şünür isek, Anibalın İtalya ıeferi gözümüzün önünde bir kat daha 
zanmıştı. Son zaferinden sonra Roma üzerine yürümek ve yur- azamet alır. Reıad Ekrem Koçu 

Amerikada yeni bir 
Landru yakalandı 

Evlendiği 
paralarını 

kadınları sigorta ettiriyor, 
almak iÇin bunları boğarak 

Amerikada yeni bir Lindru türemiştir. 

Yakalanan ve muhakemesi gelecek ay yapı
lacak olan bu caninin adı, Robert James • 
tir. Sanatı berberliktir. Amerikanın Los 
.Angelos şehrinde dükkan sahibidir. 

Amerika zabıtası erkanından biri bu a· 
dam hakkında şu malumatı veriyor: 
, - Şimdiye kadar yaptığımız tahkikat, 
hu adamın evlendiği kadınları sigortaya 
koyarak sigorta kumpanyalarından para al
mak için bunları öldürmek İstediğini anlat
.maktadır. 

Fakat Robertin ilk ve ikinci karısı, 

kaçıp kurtulmuşlar, üçüncü karısı esra • 
rengiz biıı surette cmfhypcmfhYIJ>cmfhyb 
rengiz bir şekilde ölmüş, dördüncü kansı 
kendisi ile bir gün yaşadıktan sonra izdi
vacı bozdurmuştur. Beşinciye gelince, Ro 
.bert beşincisini evvela boğarak öldürmt-k 
sonra yılanlara zehirletmek istemi§, l~ • 

şebbüsünde muvaffak olmuş, fakat za • 
bıtanın eline de düşmüştür. 

Robert zabıtaya suçlu olmadığını, ak
lından zoru olduğunu söylemiş ise de ya· 
pılan tetkikat aksini isbat etmiştir. 

sonra sigorta 
öldürüyormuş 

Zabıtanın yaptığı tahkikata göre ha • 
dise fU şekilde cereyan etmiştir: Son kurban 

Robert geçen ıenenin temmuzunda ev· 
lenmiştir. Ağustosun üçünde zabıtaya mü· karısını iplerle yemek masasına bağlamııı, 
racaat ederek kansının cesedini evlerine sonra gözlerini bir mendille sımsıkı örte • 
yakın bir havuzun içinde bulduğunu sCiy· rek ağzını da tıkamış. nihayet cinayette şe
lemiştir. Cesedin muayenesi üzerine za • riki olan Hopeyi çağırarak: 
bıta şüpheye düşmüş ve tahkikata girİ !j • - Yılanları getiri demiş. 
miştir. Tahkikat neticesinde Hope adında Cani getirilen yılan kutusunu açarak, 
bir adamın hadiseden bir gün önce berbe· ,hayvanları kadının çıplak bacaklarının ii -
,rin evine yalan1ar geJ.irdiğli anlaş.ılmıştır. ,zerine atmıştır. Yılanlar derhal harekete 
,Zabıta bu adamı yakalıyarak sorguya çek- geçmişler, içlerinden biri kadını sokmuş • 

,miş, neticede ıu hakikatlar meydana çık • ,tur. 

Kar ve fırtına 
yüzünden 

Londra, 22 (A.A.) - Everest da~ 
ğınm tepesine çıkmak teşebbüsünd• 
bulunan İngiliz heyeti, devamlı fen' 
havalar dolayısiyle ilerlemesini şimdi • 
lik ter ketmiştir. 

Bütün heyet halen altı bin metrt 
yüksekliktekiJı!.r numaralı kampta blJ'.! 
lunmaktadır. Halbuki heyetin piştarla• 
rı, 7,500 metreye kadar vararak orada 
dört numaralı kampı kurmuşlardı. 

Kar fırtınaları sebebiyle heyet, biti 
tün bu noktaları terkederek yükseli 
tepelere varılmak imkanı hasıl olun .. 
cıya kadar bir numaralı kampta içti • 
ma eylemiştir. 

---········-·····-··················· .. ············ .... 
hala ölmediğini; onun için boğacağını söyoe 

lemif, daha ertesi gün ise: 
- Karım artık öldü 1 Sigorta bedelini 

alacağım 1 demiştir. 

:labıta bunları tesbit ettikten sonra ka• 
~ının cesedini muayene etmiş, ve yılan • 
)arın sokmaları yüzünden sol bacağın şiş• 

tiiiJni görmüştür. 

Hopenin bu itirafları üzerine berber Ro• 
bert, karısının Hope tanıfından öldürül • 
düğünü, onun karısını gecelik elbiselcrile 

0

yemek masasına bağladığını ve yılanlaıı 
üzerine salıverdiğini söylemiştir. 

Roberte, karısının ne diye kendisini bu 
yabancı adama bağlattığı sorulunca o da 
.şu cevabı vermiştir: 

- Karım gebe idi. Çocuğunu düşür • 
mek istiyordu. Hope bu işi yapabileceğini 
söyledi ve karım da kendini bağlatma~n 
razı oldu. Bağlandıktan sonra yılanlar ii• 
zerine atılmış ve yılanın biri karımı üç de • 
fa sokmuştu. Fak.at bu sokmalar karım i.i• 
:zerine hiç bir tesir yapmadı. Bunun üzeıi• 
ne Hope karımı aldı ve havuza atarak boi• 
du. 

mıştır : Bunun üzeıine Hope kaçmış, fakat er· Tahkikat berber Robertin üçüncü ka • 
Robert eve yılanlan setirdikten ıonra tesi gün uğradığı zaman berber kadının rııını da boğduğunu göstermektedir. 
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Çöken Boğaziçi : 23 Rumelihisarında başı 

taşla ezilen kadın 
Katil olduğu anlaşılan kocası dün vak'a mahalJine 

"Sönen yalnız Boğaziçi 
değil, bütün şehirdir!,, 

götürüldü, fakat inkarda devam ediyor Şehir planı 
(Batlara& 1 İDcİ ayfad---.-)-----m--ed--ı'ğ_i_n-i·-. -s-o-'ylemiş, aramasını iste· Şehircilik mütehassısı mimar Prust 

Kadın kim " · ? mistir. geldi ve iııe başladı. Belediye ile 

Ceset, bir iki gün :!i İstanbula fakat, Mustafanın bu sözleri polis- yaptığı mukavele bir ik.i giine kadar im • 

Büyükdereli eski bir tarih öğretmeni " Mançester
Londranın, Marsilya Parisin yanında ne ise bittabi 

lstanbul da Ankaranın yanında öyle olacak,, diyor 
~:len ve Boğaziçini etrafiyle görmek çe şüpheli görüldüğünden Mustafa zalanacak ve tasdika gönderilecek. Tas • 
lçın Ru J'h' S d h · 1 b dikten sonra belediyede bir ı'mar bu"rosu 
;. . d me ı ısarına çıkmış olan a i gizlice göz apsıne a ınmış r. 
... ının b' l ka k te~kil edilecek, burada mimar Prustun 

e ır adam tarafından görülmüs Ceset e rtı artıya 
\'e p 1· 'hb , il 'd 1· nezareti altında Türk mimar ve mühen • 

0 ıse ı ar edilmistir. Dün vak'a maha ine gı en P0 ıs d ı B 'hb ' is eri çalışacaklar ve planı hazırlıyacaklar-
..ı u 1 ar üzerine zabıta, mahallin- memurlr;·ı Mustafayı da yanlarına a- d p ı· h ue tetk'k · · l f k ır. rust P an akkında lazım gelen etüt-
da d kı at yapmış, bu tetkikat sonun- larak Rumelihisarına gitmış er, a at lerde bulunmak üzere iki ay kadar Jstan· 

n adının basına taslar vurulmak Mustafa karısının cesediyle karşıla • bulda kalacakt p1· l!IU • • • ır. anın yapılması iki sene 
~tıyl~ öldürüldüğü anlaşılmıştır. şınca soğuk kanlılığını hiç kaybetme- sürecektir. 

ahi kıkat biraz inkisaf edince bu - mistir . Planın yapılması iki sene sürecektir 1 
hun · · l stanbula bir hafta evvel gelmiş Mustafa vak'a mahallinde sorguya Fakat 0 plana göre yapılacak modern ls -
ka an manifatura tüccarı Mustafanın çekilmiş polise verdiği ilk ifadesini tan bulu otuzu aşmış olan bizim nesil gö • 

~~ı Zemine olduğu anlaşılmıştır. nakzederek Rumelihisarına Zemine remiyecektir! 
f ınayetin de kocası Mustafa tara ve Nazike ile beraber geldiğini söyle - Biz seni harap bulduk ey güzel İstan -
ından y ld y b d lm' · bul; sokaklarında, bir muazzam harabe • 

apı ıgı tes it e i ıştır. mistir. · · · d · 

Z 
Cinayetin sebebi ş' oför Selahaddin ve karısı Nazike nın ıçın e ımişiz gibi dolaştık, oynadık, 

e · d büyüdük; ve biz seni, senin tabii güzelli-

\ .. ... 

d 
rnınenin, kocası Mustafa tarafın- de yakalanmışlar ır. • · b' an .. ld gıne eş, ına ve yol tuvaletinin üstünde uğ-

fn ° Ürülmesinin sebebi; Mustan • Nazike inkir ediyor raşılırken bırakıp gideceğiz. Bir tek ümi- Büyükdereden bir manzara 

di n.ın arkadaşla,pndan şoför Selahad- Selahaddinin bu i~ten hiç bir haberi dimiz, oğullarımızın sanat ve güzellik hak-

81~~~ karısı Nazikeyi sevmekte olma- olmadığı anlaşılmı~ ve Nazikede istic- kında her halde bizim nesilden ve bizden 

Va , .. .. . vap edilince Mustafa ye Zemine ile evvelki nesillerden daha olgun bir ölçüye 

N .. k k a gunu Zemınc, Mustafa ve hiç bir yere gitmediğini söylemiştir. sahip olmalarında kalıyor. 
azı e Bebeg~e ev aramagwa gitmisler dd · " İstanbul, hiç bir zaman bı'r New-York de-"e B .. · Dün öğleden sonra mü eıumumı ı·h ebekte dort beş ev gezerek Rume- l"h. ğildir: ve nüfucıu, serveti. bu Amerikan bel-

1 tsarı 1m· l d' muavinlerinden Ferhat Rume ı ısan~ desinin yüz misli olsa bı'le gene bir New-
na ge ış er ır. • 'k k Mu t f . • b' b h na gitmiş ve o da tahkı at yaptı tan York olmıyacaktır. İstanbul muazzam bir 

s a a, karısı Zemmeyı ır a a- ı· · · · lle ile k l • . . km d sonra cesedin morga nak mı ıstemış ve tarihi olan beldedir; oraya gelenler, onu 
ı_ a enın ıçıne so us ve ora a .1 . . .. ı 'h' Karısının b ] k "]d" ceset morga nakledı mıştır. goren er, 0 tarı ın izlerini ve havasını arı-
lnüs, sonra adş:nı taşka ezere ' vd~g~iu~a- Dün vak'a mahallinde Mustafa ve yacaktır; İstanbulun bir tek taşına el sü -
dı ı' şan çı mıt ve se - . h . . . rerken her hangi bir otoritenin iznini al • 

na birlikte kaleden uzaklasmışlar - Nazike ile görüşen hır mu arrırımıze, rnak lazımdır. 
dır ' h 'k' · d B . er 1 ısı e: ir taraftan tarihi lstanbulu muhafaza 

l <'.Karun kayboldu, arayınız» - Bizim bu işle hiç bir alakamız ederken, diğer taraftan modem lstanbulu 

kı gün sonra Mustafa polise gide • yoktur! demişlerdir. hazırlıyacak; ve tabiatin çizgilerile kom -

tek karısiyle gezmek üzere Rumelihi- Mustafa şunları ilave etmiştir: poze edilmiş ve bu modern çerçevenin 
tarına gittiklerini ve bir yoğurtçuda içinde bir minyatür gibi tarihi lstanbulu 
Yenıek yerlerken aralannda bir müna· - Ben karımı çılgınca seviyorum. gözümüzün önüne koyacak olan yeni şe • 

~a çıktığını, bunun üzerine Zemine· Polislerin beni katil zannetmelerine hir planını yaptırmak için bir şehircilik 
b~n yanından ayrılarak dükk~ndan hayret ediyorum 1 mütehassısı geliyor. 
hıdd d T hk'k d k d' Fakat lstanbul her gün igwrenç derecede 

etle çıkhğmı ve bir daha eve ön- a ı at evam etme te ır. çirkin binalarla doluyor. Hiç şüphesiz ki 

bitiyor İktısadi buhran 
nelere nazaran 6 milyon kadar bir fazla

lık görülmüştür. 
( Battuafı 1 inci .. yfada) 

. Bütçeıini, her milletten daha müteva-
aın tuta F . . .. tlltb n ransanın da bu aevınç vencı ıs-
F ale kavutmaması için eebep yoktur, ve 

ranaa 1 y 

Buhranın azalma emarelerini, siyaset a-
leminin en karışık zamanlarında görmüş 
olmamızı da biz fali hayır gibi telakki ede-

tutuld .. en. ıon olarak buhran hasta ıgına 
tul uııu ıçin hastalıktan da en sonra kur- riz. 

rnası tabiidir. _ ........ ııı•rliht.PI ............ ._. ..... ...-"' ... _ ...... .....--........ .-

\' Buhnıntn nihayete erdiiini bize haber 
eren ilk rn •. b . F d . h ı\l) u effır, ıanaa a, zıraat ma • 

B ~tında ıördüiümüz fiat tereffuleridir. • 
uıday f' 1 .. d 'l" 

Kars şehrini su bastı 
200 ev yıkıldı 

( Baıtarafı 1 inci ıayfada) ~it . ' ıarap, et ıay an yuz e otuz, ı a 
, nısbetinde artmıııbr. Fiatların böylece 

Ylikselınesı' ı... l" .. d i . k t' . Yük .... • a.oy unun e ıtıra uvve ını 
selttıgı cih ti · • • · ·· · el derhal .. e e, teımm aanayı uzerın e 

\'e rn "b goatenniı, ve iç pazarda alış veı·iş 
rn u adcle elle tutulacak derecede art • 

•i~:i~1: . Sa~ayide görülen inki§af derhal iş
it Uzerıne tesir etmiıı ve son istatistiklere 

a2aran i . )'". . . d ~aldı v şsız tgın de yüzde on nısbetın e a-
lh gı tcsbit edilmiştir. 

rn racat ve ithalatımız yilzde on art • 
l~tır. Buhr ld v b.. "k d 

Kars, 22 (A.A.) - 39 gündenberi 

yağan yağmurların bütün şiddetiyle 
devam etmesi yüzünden şehrimizde 

iki yüz ev yıkılmwtır. Evleri yıkılan bu 

iki yüz &ile camilere, kışlalara ve şi • 

mendifer vagon1arına yer1eştiri1mişler-
dir. 

Evsiz ve açıkta ka1an felaketzede]e-

belediye nizamnamelerine göre yaptırılan 
binaların resim ve planları belediyeye gös
terilmekte ve müsaadesi alınmaktadır. 

Zannederim ki o nizamnamelerde bina -
ların teknik hesapları ve sokaklara göre 
kaç kat olacakları tesbit edilmiştir. Hal -
buki çocuktan nefret eden muallim, gü -

zellik fikri olmıyan mimar, taş duygulu 
şair vardır; birinin elinde çocuk, birinin e
linde ıehrin güzelliği öbüründe şiir ve sa -
natin manası mahvolur. 

İstanbulda temeli kazılan her binanin 

Güzel bir bahçede oturuyoruz. Bir ka
vak ağacı vakarla başını kaldırmıı tatlı bir 
fışıltile rüzgarın çılgın hüc~mlarına cevap 

veriyor. 
Uzun bahçe iskemleleri ne rahat. Hem 

bu bahçede ne kadar çok gül ve hanımeli 
var. Burada rüzgar ne hoş kokuyor ve bu 
noktadan Boğazın suları ne kadar açık ye

şil ve ne şeffaf görünüyor. 
Yanımda oturan çok saydığım ve çok 

sevdiğim bir bayan tatlı aesile konuşuyor: 
- Yazılarınızı takip ediyorum kızım, 

diyor, Boğaziçi ölüyor, Boğaziçi ölüyor, 
diyorsunuz evet doğrudur Boğaziçi ölü -
yor. Fakat elinizi vicdanınıza koyunuz da 
insafla konuşunuz İstanbul ııehrinin ölen ta
rafı yalnız Boğaziçi midir'?.. Boğaziçi ölü
yor da, İııtanbul şehrinin içi ölmüyor mu~. 
Geçenlerde Divanyolunda oturan bir ak
rabama gece yatısına misafir gitmiştim. On· 
)arın Cihangirde bir dostlan varmış ak -
şam yemeğine davetli imişler beni de gö • 

türdüler. Divanyolunun saat yedi buçuk -
taki tenhalığı, Cihangirdeki karanlık ve 
kaldırımsız sokakların izbeliği dönüşte sa
at on ikide Beyoğlu caddesinin kimsesizli
ği benim içimi büyük bir dehşet içerisinde 
bıraktı. Ve o zaman kendi kendime ıor • 
dum ki yaz geceleri on bir on ikiye kadar 
kalabalık olan Büyük.dere rıhtımı ve Bu· 
yükdere gazinoları Beyoğlu ve lstanbul • 
dan daha canlı değil mn .. )) 

Bir an sustu. Gümüş tabakasından el ile 
sarılmış incecik bir sigara çıkardı onu yine 
gümüşten bir maşanın ucuna geçirdi yaktı 
ve bir nefes çektikten sonra: 

- Ölen Boğaziçi değil ölen lstanbul -
dur diye sözüne devam etti ve bunun için 
de ne şunu, ne bunu ne Şirketi Hayriye'yi 
ne belediyeyi, ne de bilmem neyi kabahatli 
tutamayız •.. Burra s"bep lstanıbulun artık 
devlet merkezi olmaktan çıkışı ve Türkiye 
Cumhuriyeti dahilindeki ikinci sınıf büyük 
ıehir oluşudur. Merkez Ankaradır. Büyük 
memurlarla saylavların, mühim iı adam -
larının ve Türkiyedeki bayatın asıl kalbi bir 
kaç senedenberi orası olmuştur. llk ıene -
lerde bunun ne olduğunu pek anlamıyan 
İstanbul bir kaç sene nihayetinde güzel An-lil d anın aza ııruıa en uyu e -

rn .e son dört aylık bütçenin açık verme· 
eeı, ve a ..... · ·1 'b d'ld•V• h 1 de ~ .. ı Vergı er cı ayet e ı ıgı a • 
• tahııilab 

re urayca gereken yardımlar yapıl
maktadır. 

Kızı1aydan bu aileler için on bin 

liralık yardım istenmiştir. Nüfusça za-
M n artmııı olmasıdır. 

art ayından itibaren bütçede geçen se• yiat yoktur. 

resmini Güzel Sanatlar Akademisi görme
lidir ve onun tasdik etmediği resim, İstan
bulda bina haline gelmemelidir. Belediye 
ve akademi bundan müttereken meı'ul • 
dür. Ve biz tarihte bunu yapmışızdır. On 
altıncı asırda, en ufak bir sebil ve pdırva
nından Süleymaniye gibi muazzam bir 
şaheserine kadar yüzlerce abidelerinde 
zevkine hayran olduğumuz koca Mimar Si. 
nanın önünde imtihan olmadan, sanat ve 
zevkini o büyük otoriteye tasdik ettirme
den hiç bir mimar lstanbulda bina yapa • 
mazdı. 17 safer 980 tarihli bir hüküm ile 
Mimar Sinana, Jstanbulda çalışacak mi 
marları imtihan etmek ve cahillerini sa 

nattan menetmek hakkı verilmişti. 
• karamız lehine kendi mevkiini yavaş ya • 

vaş kaybetmeğe ba§larnıştır. Seneler 
geçtikçe bu kaybediş daha bariz olacak ve Reıad Ekrem Koçu 

~ ••••••• ••••••• ••••••··-····•• •••••••••••••• Fransa dostlarile daha sıkı ·········-···. ltalya ile uzlaşmaya doğru... fı~~:.!:!!~~ .. ~~~:~~da 
(Baştarah 1 inci sayfada çok memnunum. Yarın veya pazarteıi gÜ· 

~reşal Badoglionun Roma seyahati ,nü Bükreşe dö~ece~'.~: Ar~~a diğer dost 
Ilı - devlet adamlarıle goruşecegım» demiştir. 
~o . s ~" 22 (A.A.) - Havas ajansından: • • M. Blumun Fransaya dostluk Ve karşı -

L elibıyettar mahafil, Marqal Badoglionun Romaya bır A~.rupa ha~bı zu- .lıklı yardım muahedelerile bağlı bulunan 

0~ttı ... takdirinde İtalyanın müdafaasına ait tefkilitı yapmak uzer~ çagrılmı9 devletlerle ~aha sıkı bir .~~sai birliği yap
duguna dair olan haberi tekzibetmektedir ve bunların tamamıyle hayal mak vo aynı zamanda ~utun esaslı mese • 

llıahaulü oldu" L_ 1 kted' lelerde Biiyük Britanya ıle daha samimi su-
11.• gunu ucyan ey eme ır. . . . . 
4•1ar-.. 1 B d li H L- iki' · d üteessir olmuf ve be-t aylık muha- rette teşrıkı mesaı etmek suretıle Fransanın 

teL -yaı a og o, a.,..., ımm en m h 5 C . . k ı · oe netic • d yıf dü' .. ld .., h. setmittir Mumailey , 6 yaşın· Milletler emıyetı mu ave enamesıne ve 

d 
eaın e za tmuı o ugunu ıs • . 1 . . . adır • karşılıklı yardım prensıp erıne ıstınat e -

'il: M "leyh Romada kral 
0

clen an'anevi siyasetine devam etmek ar • 
"'181etal B d li dü. Asmaraya varmıttır. umaı ' ld v h ile .l\f a og o, n h 80 kil tr zusunu izhar etmi~ o ugu atırlatılmakta-

t uıolini tarafından kabul edilecek ve sonra payıta ta ome e me- d 
lafede b 1 . • "d kt" , ır. . . n. u unan Fıuggı kaplıcalarına gı ece ır. k" h b. • • • M. Titülesko ıle M. Poul Boncour, Mıl-

~esrni b ti ... ltalyan er anı ar ıyesı reısı . . . b d b' f ol ııırette yapdan eyana ara ragmen • • • ... • .. ., ,letler Cemıyetınde ıca ın a ır re orm ya-
ni;uı. ~aretal Badoglionun milli müdafaa meselelerını tetkık edecegı ogre - pılması meselesini de görüşmüşlerdir. 

rnıftır. Fransa ile dostlarının mütearrıza karşı 

~usolini art k K la karsı mes'ul olmayacak 1 beyne1~aeı icr~atı takviyeye vmatuf büıün 
B . 1 ra , . . . . . .. .teşebbuslere muzaharet etmege hazır ol -

1 
. erhn, 22 (Husuai) _ Jtııılya kanunu esasısı, Fatızm prens~p~erıne gore ,dukları ve Milletler Cemiyeti azasının bey

~dı! edilecektir. Anlqılan yeni kanunu esaside Sinyor Musohnı krala karşı ,nelmilel taahhütlerini eksiltmeyi istihdaf e

eg ul aayılmıyacak, bu suretle Jtalyaya yaptığı hizmetler tanınmıf olacak- ,den her teklife şiddetle muhalefet ede -
lır ki · ... ·ı · · ' ce en ogrenı mıştır. 

İstanbul bir taşra vehri safını tamamile 
alacaktır. Çünkü pek kuvvetle ümit ediyo-
ruz ki Ankara yalnız devlet merkezi olarak 
değil memleketin fikir merkezlerinden bi -
ri de olacaktır. Üniversite fakültelerinin 
orada açıfı~, ve rivayet edildiğine göre 
Harbiye mektebi ve daha bazı askeri mek
teplerin Ankaraya nakli lstanbulun bazı 
münevver muhitini de oraya götürecektir. 
Bir zamanlar kocaman bir Osmanlı impa • 
ratorluğunun merkezi olan bu Jstanbul 
şimdi hudutları darlaşmış ıükürler olsun, 
bütün nifak veren yabancı unsurlardan 
..... ' ' •• 1 ,, ·- 1 • 1 -·· · - · • 1 . ........ _. .............. __ 

Çayın yuvarladığı Nazır 
(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 

kadar muğber olmadığını ve bütün ifade • 
ferinin neşrini arzu ettiğini ilave etmek -
tedir. 

Mister Baldvin istifanameye verdiği ce
vapta HSİzin yerinizde olsaydım. ben de ei
zin gibi hareket ederdimıı demiştir. 

Mister T omasm istifası ile başvekil ka
binede tadilat yapmak imkanını elde et • 
mişlir. 

Bahriye bakanı Lord Monsell ele, çok
tanberi istifa fikrinde olduğu için onun ye
rine de birini bulmak lazım gelecektir. 

kurtulmuıı ve nufusu da tabii öz fakat az 
kalmış olan Türkiye Cumhuriyetinin bir 
tehıridir. TürkiyeıVn başhca limanların • · 
dan olduğu için vikıa ticari, iktisadi j 
noktai nazardan her ne kadar da onun da• 
ha canlı ve fa'al olması lazım geliyor ve ta• 
rihi kıymeti, tabii güzelliklerilc de bir tu• 
rist §ehri olması icap ediyorsa da bn• 
nu temin edemiyoruz... Acaba neden? •• 
Bunun cevabını ben veremiyeceğim. Ben 
kendi köşesinde otura~ ve senelerdenberi, 
mesleğini terketmiş olan bir kadınım. Yal• 
nız Boğaziçinin değil çökmek ve ölmek 
tehlikesine bütün lstanbulun maruz kaldı
ğını ve Boğaziçi ihya edilirken bütün latan• 
bul şehrinin de ihya edilmesinin düşünül· 
mesini istiyorum. Bence Boğazın yıkılışının 
suçunu evlerin demode olması, Şirketi 
Hayriye ücretlerinin pahalı bulunmasl gi• 
bi basitin basiti sebeplere yükletmek hiç do 
doğru değildir. Şehir bu kıyının imarı için 
elinden gelen2 yapıyor. Fakat elden bir 

şey gelmez. Ben Avropada çok dolaştım. 
Mesela Almanyada Dresden, hatta Ham• 
burg ıehri as) merkez olan Berlin şehrinin 
yanında bir kasaba gibi kalır. Jngilteredt. 
Mançester, Londranm yanında, ve Fransa 
da Liyon, Marsilya, Tuloz Parisle kıya! e· 
dilirse ayni zavallılığı gösterirler. İstnnbu
lun da, yakında çok daha fazla parlıyacak, 
büyüyecek ve inkişaf edecek bir Ankara 
yanında pek sönük kalacağı gün gibi a.,1. 
kardır. 

* Susuyor. Ve gülleri bol bahçenin ağaç• 
lan arasından Boğaza bakıyorum : 

- Burası fetihten evvel bir balıkçı ya• 

tağı imiı öyle mi",\. 
Eski bir tarih öğretmeni olan muhatıı .. 

bım: 

- Evet, diyor, öyle !Öylenilir. Fakat 
fetihten ıonra da buraıı büyük rağbet gör• 

mcmiş. 

- Burada tarihi ibidat filan varmı 1-
miş~ 

- Evet ... Burada eski "i!!mİ: Derin de
re olan bir dere vardır ki bu dere -

nin bir ismi de Megaryalıların burada 
Saron namına yapılmış bir mezbaha • 
dan dolayi (Saron deresi) dir. İşte bura • 
sı daima ve daima gayet sevilen bir mesi· 
re olmuş. Burada elan görebileceğin:z Y cdi 
kardeşler isminde bir çinar vardır. 1096 
senesinde buradan geçen ( Codfrvor bü • 
yon) un kumandasındaki ehli salıp ordusu 
bu çınarın yakınında karargah kurmuş ve 
göya bu çınarı ve bu çınarın yanındaki di
ğer bir kaç çınar ağacını da onlar dikmiş
ler. Jüstinyen de burada aya c<Teodor • 
Dutiron » namına bir kilise yaptırmış vo 
484 - 84 de patrik Tarez tarafından b:.i • 
tün azizelere mahsus olarak burada bir 
manastır bina e-ttirilmiş, bura.da bir çok 
prensler gömülmüş, patrik kendisi de bu • 
raya gömülmüştür. Büyükderenin rağbet 

bulması Avrupadan Osmanlı imparator • 
!uğuna ecnebi sefirler yallandıktan ve De
yoğlunda kışlık sefarethanelcr yapıldıktan 
sonra başlamıştır. Sefarethanelcr bu ~mhil· 
lerde sayfiyeler tedarik etmişler. Ru~ya 

ve İ~panya sefareti de buraya gelmis. E.ski 
zamana nisbeten şimdi burada ha) at sÖy· 
lcdiğiın gibi daha ölüdür. Fakat yazm biı 

iki ayında çok kalabalık olur. Bu seııc ka· 
labalık olacak mı henüz bunu ke"tiremi .. 

yoruz. Çünkü baksanıza haziran yakloşta 

hala havalar ne kadar sert gidiyor. Bi:ı 

Büyükdereliler nerede ise şehre göç ede • 

1=eğiz. SUAT DERVJ.Ş 
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lon kreminde Biocel 

bealiyen ve gençlettiren kıymettar bir 

cevher vaıdır. Her beterede bulunan ba 
Biocel cevheri kayboldufu vakit cild• 
de bunııukluldar zuhur eder. F abt telıı

rar verilince buru§fakluklar zail olur. 

Genç hayvanlardan iatifısal edilen ba 
Biocel cev!ıeri Viyana Cniveraitesi prO<" 
feaarü Doktor K. Stejskal usulü daire
einde penbe rengindeki T elıalon hemf. 

nin terkibinde mevcut -
tur. Her akfam yatınaz.. 
dan evvel kullanıldıkta 

az aman -"-* bii • 
... laıı • iL ııııldıardlııı 
ıc.nulır. s.ı.n.. ... 
tiyarlamış bir çil. 

eli ae'O.lle4.Urir. Ve- lia
kal 10, 20 Yllf daha kü· 
çük gösterir. 

Taksitle Sahlık ev 
Esas No. sı Mevkii ve av'i 

452 Beyoğlun'da Kamerbahm Mah.ıtninde T• 
çular Sokağında ealti 18 )'eBİ IO No. lı eY 

(~ "'3 aetro aılllablmdır.) 
Tafsilüh yukanda yazılı ev birinci taksiti peşin ve geri tCBlan yeCB 

taksiti yedi .-ede ye yecl mü.uwi bumda we. §111 aretle tamamı 
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Biiytlkadada Nizam.•cfa ~ a4de
ainde 19. 1911 nWlllU'8[\wP Odunluk 
ve klmtlrltik. suleri. ..,_,~ 2.35QS 
metro marabbm. ar.ap lllllblıevi ~ 

Tmtlh Jubn1a ,.m kalk. Na pa ile va kapela ud um•• 
satılmak üzere artbrmaya konulmUfbır. bıaıesi 29 Mayıa 1935 tarilUa 
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23 Mayıs 

Londra zabıtasına karşı 6 muharrir.: 3 

Yıkılan Put 
Son Pos fanın tefrikası : 29 

Yazan: Ronald Knox bir evin avlusuna çıkıyordu. Ev, bom -

'

- I f bostu. Varkos ile muhafızları ayni yol-
ngilterenin en tanınmı§ alh za- • V k 

bıt dan konağa döndüler. ar os, mem -a ronıancıaı Margery Allington, 
Anth nundu. Maksadı hasıl olmuştu. ony Berkley, Freeman Vills 
Grolts, F at her Ronald Kıiox, Do- Yapılacak iş, bu keşfi general A!me-
rothy Sayers, Russell Thorndike daya bildirmek, hatta ona da göster • 
kahramanları meçhul alh ~abıta mekti. O zaman bütün ~üpheler üze
romanı yazıyor ve katillerin keffİ- rinden kalkar ve tahkikat büsbl;tün 
ni lngilterenin en marul zabıta mü- başka bir mecra takip ederdi. 
lettiıi «Georlle Corniah» e bırakı- Varkos, derhal generalın evine koş
Yorlar. Bunlardan Freeman Vills tu ve hemen kabul olundu. Varkos, 
G.rolt• ile Doroty Sayers'in eserleri- yaptığı araştırmaların neticesini bil -
n~ ~kudunuz. Poli• müf ettiıi Je fik· dirdikten sonra ilave etti: 
rını anlattı. Şimdi üçuncu muharrir _ Artık suikastin hangi yoldan yt. 
Rovalcl Kvox'un eseri baslamı1tır. 

B ·· ··ı pıldıgwı anlaşılmıştır. Tahkikatı ona gö-u e•er bitince gene poli• mu et-
tiıin • L ·ı· . . · k re yapmak ve iAİ neticelendirmek icap '" lfatı ı nasıl tayin ettığını en- • 

-..!!i 0izı.ndan clinleyecek•iniz. ediyor · 

k V ~kos yanına iki muhafız alarak 
(1 °?agın içindeki mabedin ankazına 
... ogru yürüdü ve bu mabet ile harici 
~leın arasında gizli bir yol bulunup 
u1unınadığını tetkike baıŞladı. 

General Almeda, Varkosun sözleri-
ne inanmak için vaziyeti görmek iste
diğini söyledi ve polis müdürü Vayin
bergi de yanına alarak İlham Kaynağı
nın evine gitti. 

İkisi de «Varkos» un keşfettiği mer
divenden indiler, koridoru geçtiler. Ko
ridorun sonundaki pencereye merdiven 
ile tırmandılar. Boş eve çıktılar ve boş 

SON POSTA Sayfa 9 

hl1Al-.~ ~ __ ,, -"9 f ,r -, 
L-~· ve7~ • 1 Hiktige 1 Şüphe 1 
Nazara niçin inanınz? ~~~~~~~~~'~~~~~~~--~~~~~~~~ 

insanlar iptidai bir hayat yaşadık-
ları sırada nazardan korunmak için 
muskalar, fülsım1ar kullanır1ardı. Na-

zar değmek korkusu dünyanın her ta
rafına, medeniler kadar vahşiler ara-

sında da yayılmıştır. F elemenkliler, lr
Jandalılar, ltalyanlar, Mısırlılar, Çinli

ler nazardan korkarlar ve ondan sakın
mak için türlü türlü çarelere baş vu -
rurlar. 

İptidai insanlar nazardan korunmak 

için bir tSıŞ, bir sedef kabuğu, bir tah

ta parçası taşırlardı. Bugünkü mede -

ni hayatta bunların yerine minimini 

bir at nalı, küçücük bir hayvan resmi 

taşımak gibi adetler türemwtir. Erkek

ler saat kordonlarının, kadınlar bo

yunlarına geçirdikleri kordela veya al

tın zincirlerin ucuna bu çeşit şeyleri 
takarlar ve böylece nazardan korun -

mak isterler . 

İptidai insanlar bu çeşit muskalar, 

ve tılsımlarla habis ruhlar üzerinde te

sir yapacaklarını ve bunları kaçıra -

caklarını sanarlardı . Medeni insanlar 

bu çeşit şeylerle talisizlikten kurtulma-

Yazan: Henry Derieux 

- Erişemiyecek ... Erişip kurtulamıya

cak! ..• Allah yardımcısı olsun! 
. Juana, korkudan çarpan yüreğini ya -
tıştırmak ister gibi elini göğsüne koydu. 

Taraçadan bakılınca göz, alabildiğine 

Meksika yaylasına dalıyordu. Hareketsiz, 
acib, adeta madeni bir toprak; yanmış, 

kavrulmuş; ancak şurasında burasında bir 
parça yeşillik var. Saat beş güneşinin al • 
tında ezilmiş, kaskatı yatıyor. Sesler biri -
birine karışıp kaynıyan su tokurtusunu an· 
dırıyor. Ta ileride, bir şerid gibi uzanıp te
peler eteğinde kaybolan yoldan b!l?ka da 
gözün takıldığı bir şeyler yok. 

Juana hüznünün, merakının arttığını 

hi!!setti. Oraya, o ücra yere, şehrin riva -
yetlerinden, dedikodularından ancak ha -
fiflemjş akisler geliyordu. Kızcağız siyaset
le uğraşmazdı. Fakat bir kaç saatlik bir 
yerde ihtilalin patlamış olmasına imkan 
varken inııan nasıl lakayt kalabilir ki? Her 
halde yakında, pek yakında mühim, va -
him hadiseler olacaktı. Daha geçen hafta 
vali, kendisine lcarşı yapı]an suikasttan güç 

Çeviren: Nurullah Ataç 

kacı, bazıları da genç bir zabit diyordu. 
DaYetliler birer birer geldi: Alvercz'lerı 

Paolo Urubu, Carlo Pachero: binb:ışı 

Walt ... Juana bu İngiliz zabiti ile geçen 
sene Ne \V - York' ta tanımıştı. 

Günün siyasi meselesi hakkında herke• 
sin bir diyeceği vardı. Kim olduğu bi 1inmİ• 
yen o ihtilal reisi hakkında herkes birer 
faraziye yiirütüyordu. Zihinlerin hep o .. 
nunla meşgul olduğu belli idi. Mademki 
hiç bir yerde değildir, her yerde olabilir .. ,. 
Korku herkesin yüreğine aaplanmı§tı. 

Taşlıkta bir çizme sesi duyuldu. Kapı ... 
çıldı. Juana sapsan kesilmişti, kalkıp 

Sam'ı ka~şıladı... Nihayet gelebilmi'1ti ..• 
Juana, yüreğinin parçalanacak gibi çarptı· 
ğını hissetti. 

- A canım, dedi, bu mesele ne kadar 
da büyüdü ... Bu heyecan böyle devanı e• 
derse yaşamanın tadı kalmıyacak ... Suç• 
lu, bir an evvel ele geçirilmezse herkes 
komşusundan ~üpheye başlıyacak. Artık 

bir yerde toplanıp iki çift lakırdıya ım • 
kan kalmıyor ... Mesela şöyle bir yerde ... ı 
Herkes biribirine bir tuhaf bakıyor ... 

Bu son sözleri söylerken acı acı bir İs• 
tihzası vardı. Salondakileri de birer birer 
süzüyordu. Herkes sustu. Binbaşı \Valı, 

Sam'ın omzuna vurarak: 
Bunu meydana çıkardıktan sonra 

~esele yoktu. O zaman, şüphe bu giz
~ Yolu bilenlerin üzerinde toplanırdı. 
haunlarsa eskiden konağın sahibi olan 

ş Papasla adamlarıydı. · 
ev;n her tarafını tetkik ettiler. • yı umarlar. 

Nihayet general Almeda polis mu-

kurtulmuştu. iki aydanberi üçüncü aui -
kast... Hem hu sefer yaralananlar, ölen· 
ler olmuştu. Bunun için hükumetin, ne ya
pıp yapıp suçluları ele geçireceği, onları 

müthiş bir surette cezalandıracağı söy)eni
yoıdu. Gazetede bu haberi okuduğundan
beri Juana içinden titriyor, geceleri gö -
züne uyku girmiyordu. 

- Bu işler şakaya gelmez, delikanlı, 

dedi. Ben Çin'de, Mançuri'de bulundum. 
Çok ihtilaJler gördüm. Herkes biribirinden 
şüpheye başlayınca vaziyet cidden müth' 1 
olur. Hafiyelik, her . şey baş gösterir: bu, 
oyuna gelmez, dostum ... 

dürüne sordu: 
- Mühim bir keşif mi? 
- Son derece mühim. 

. Yarkos ankazı tetkik ediyor, mabet 
ıle konağı birleştiren kapıları ve yolla
~1 araştırıyor, yangının ortaya çıkardı
gı bir gizli yol bulunup bulunmadığını 
tetkik ediyordu. 

- O halde tahkikatı bu yeni ke;Şfe 
göre idare etmek l~ım gelmez mi? 

Bu hareketler, iptidai insanın, bu -

günkü medeni insan üzerinde ne ka

dar tesir yaptığını göstermeğe kafi -

dir. 
....... ~ ••• 1 ...... :ıı. . .... .-..ıtıJı ..... ' 1 • l•Q t•...-. 

-Lazım gelir. Bu çalışmalar birdenbire netice ver
tnedi. Fakat bir kaç saatlik tecrübeden 
'

0 nra Varkosun yüzünü güldüren bir 
- Bu ise baslamak üzere ne lazımsa . . \~\E~ 

~lIHiNDI netice elde edildi. 

Varkos bir iz elde etmişti. Mabedin 
. nıihrap tarafında, ve mihrabın dur
duğu yerin altında bir merdiven görü

yap. 
Yüzbaşı Varkos 

kayt di·diyordu. 

bu konuşmayı la-

ll~~or ve bu merdivenin bir alt kata ( R A D 'f O J 
i'lttıği görülüyordu. -----------------

Geceleyin daha ilerisine gitmeğe im- k• p 

Yeni ve pratik bir fotoğraf 
sehpası 

F otograf al~ 

le.an yoktu. işin gerisini sabaha bırak- Bu Akşam ı rogram 
inak gerekti. İSTANBUL 

Varkos ııüpheyi üzerinden atacağı 18: Dans musikisi (plak), 1 9: Haber-
n Y - İer, 19, 15: Muhtelif plaklar, 19, 30: Ço -

mak için sehpa 
kurmak yerine 
daha kolay ve 
daha rahat bir 
usul bulunmuş -
tur. Bu yeni terti· 
bat, küçük fo
tograf makineleri 
için son derece 
müsaittir . Yeni 
tertibat boyun
dan geçirilen bir 
kayış ve bu kayı-

a YÜzde elli emin olmuştu. Şimdi me- cuk saati: Hikayeler, 20: Çocuklar için 
kele bu merdivenin nerey~ vardığını ·muhtelif musiki eserleri (plak), 20,30: 

eşfetnıekte idi. Stüdyo orkestraları, 21, 30: Son haberler. 
h ~ğer bu merdiven, gizli bir kapı ile Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
~rıce bitişiyorsa mesele tamamdı. Gü- gazetlere mahsus havadis servisi verile • 

~un doğması ile bu mesele de halla- cektir. 
u.nacakta. 

h Varkos o gece uyuyamadı. Mesele, 
bayat nıemat meselesiydi. Ertesi sa -
hah erkenden kalktı ve gene eski mu
it afızı ile birlikte merdiven başına 
O~tu. 

~Merdivenden inmeğe başladılar. A
rgısı karanlık olduğu için muhafız
d~~n biri ışık tutuyordu. Bir hayli in-

1 ten sonra bir mahzene vardılar .. 
h ~~rası, tamamiyle yer altı idi. Ve 
arıcı alemle hiç bir müna~beti yok -

tu. Fakat, burası her halde bir mak -
8at~a Yapılmıştı. İJk araştır,.ınalar bir 
~etıce vermedi. Fakat Varkos ümidini 
~smedi. Her halde bir maksatla ya

pı nııştı. İlk araştırmalar bir netice 
Vermedi. 

h Fakat Varkos ümidini kesmedi. Her 
alde konağın asıl sekenesi olan pa • 

Paslar bu mahzeni bir maksatla yap -
Inışlardı. Ye akla ilk gelecek maksat, 

~kıntı zamanında buradan kaçmaktı. 
halde bütün duvarları tetkik etmek 

b"~ bu kapıyı bulmak lazımdı. Varkos, 
Ut'• 

~1• un duvarları araştırmağa başladı. 
PHha,, t b' k b" • • •• d'· Je ır enarda ince ır çızgı gor-
d ll ve onun üzerinde çalışmağa koyul-
.u. Hakikatte bu ince çizgi büyük ne-

hceler v k · ·d ·· ·· .. d ı erece ıstı atta gorunuyor ı:. 

b
. Varkos, maksadına vakfı hayat etmiş 
ır ad,...,,.. k ·d· N' h o.uu gayretile uğraşma ta ı ı. ı-

ayet nıuvaffak oldu ve gizli kapıyı aç-
tı. Ka · l d V pı, uzun bir koridora açı ıyor u. 
1-ı arkos iki muhafızla birlikte ilerledi. 

k
er halde bu koridorun sonu bir yere 

çı acaktı. 

Adım adım ilerliyerek koridorun so
nuna vardılar. 

Koridorun bittiği noktada, tepede bir 
Pencere görünüyordu. Derhal merdi • 
"enler · "ld • 

BOKREŞ 
!8,15: Askeri bando (1675 m.), 

18, l 5: (364 m.) ı Dans musikisi. 20,20: 
Şarkılar, 21,20: Radyo orkestrası, 22,45: 
Hafif musiki nakli, 24: Bar musikisi (Co

lorado barından). 
BUDAPEŞTE 

18,45: Plak, 19,55: Piyano (Şopen), 

2 O, 5 5 : Viyanadan: Viyana operetlerinden 
mürekkep radyo popürisi, 23: Çingene 

musikisi, 24: Caz. 
MOSKOVA 

18,30: Bir opera piyesini nakil, 22: Ya
bancı dillerle emisyonlar. 

PRAG 
l 7,05: Hafif musiki, 18,05: Mandolin 

ve gitar musikisi, 19,45: Muhtelif, 20, 1 S: 
Sen caz kuarteti, 22,20: Radyo orkestra· 
;ı, 23, 15: Pla!~. 22.30: Dans musikisi. 

MONfH 
19 : Eğlenceli parçalar, 20: Süel neşri

at 2 O, 30: Muhtelif, 21, l O: Karışık neş
Y_ 't 2 3. Haberler 2 3 30: Daruı musikisi. 
rıya, · • • 

VİYANA 

19, 30: Halk şarkıları, 20, I O: Erkek ko-

20 55 . Viyana operetlerinden par • rosu, , · 
l 23 . Haberler, 23,10: Estonya şar • ça ar, . . .. 

k 1 24 05 · Senfonik caz muıııkısı. 
ı arı, . · 

VARŞOVA 

16,30: Mandolin orkestrası, 17,15: Pi-

l 7 45 . Şarkılar, 19, 1 O: Şarkı - Piya-yes, • · 
no (solist konseri), 19,50: MuhteJif, 2l: 
Hafif musiki, 22,30: Şen neşriyat, 23: Oı-

kestra. 2 4: Pi~~· .... , , ...... ~ ...... . 
_.. ...... '. 

~ 

n-tTIYARLU~I 
YOK.E.DER 

b k 
getırı i ve bu pencerenın nereye 

a t ~ v 

ıgı tahkik edildi. Pencere konagın Tafı:;iHH: Galata !'. K. 1255 Hormobin 
arkasındaki caddenin karşı tarafındaki 

şa geçirilen tek ayaklı bir sehpadır. 

Fotoğraf makinesi bunun ayağına 

geçiriliyor, makineyi kullanan ada -

mın iki eli, sehpanın diğer iki ayağının 

vazifesini görüyor. 
...... , .... , •• 1 1 ••• .........._. ... ..._..._.. ....... - •• ....--.. 

Venüs Ruju: 
Gayet cazip ·renkleriyle 

hayretlere düşürür ve 24 saat 
sabit kalır. 

Venüs Kremi: 

kullananları 

dudaklarda 

Terkibi, esrarlı, güzellik kremlerinin ı~ 
çinde en şayanı emniyet ve itimad olanı· 

dır. 

Venüs Pudrası: 
Şık ve kibar familyaların rağbetini ka

zanan, narin ve nazik cildlileri teshir eden 
yüksek evsafta eşsiz pudradır. 

Venüs Rimeli: .. 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kirpik-

ler kalblere ok gibi saplanır. 
Beyoğlunda tanınmış ve maruf Karl

man, N. Tarika, Şark Merkez ıtriyat ve tu
hafiye mağazalarında satılır. 

Deposu: Evliya zade Nureddin Eren, 
kimyevi ecza ve alat ve ıtriyat ticarethane
si, İstanbul - Bahçekapı. 

Başka şeylerden bahse başlandı. 
Bardak ı;ıkırdıyor, buzlu içkiler içiliyor, 

Juana miı;afirlerine ikram ediyordu. Fakat 
gözünü ikide bir Sam'a çevirmekten ken -
dini alamıyordu. Sam, balkonun penceresi 
yanında durmuş, gözlerini ufka dikmişti. 

Birdenbire döndü ve ikisinin bakıı;ları biri
birini buldu. Bir şimşek! Fakat bu kafi gel
mişti. Juana onun yüzünde bir ihtilaç be
lirdiğini, bembeyaz kesildiğini gördü. An· 
lamıştı. 

Sam ona doğru yürüdü. Kısaca bir ve
dadan sonra çıkıp gitti. Kadın bir hrırekct 
bile yapamamış, bir söz bile söyliycme . 
mişti. 

Sevgilisi Sam, İşine devamlı, yeminine 
sadık bir zabit diye tanılırdı. Fakat Ju • 
ana onu pek iyi tanır, onun İç yi.izüni.i bi • 
lirdi. Jşine devamlı, sadı.k... BunlaT ya -
lan değil amma Sam, yeni fikirlere çılgın
ca bağlanmış, hayaller kuracak kadar coş· 
kun, tehlikeye meydan okuyacak kad:u 
yiğittir. Bir kaç aydanberi ihtilalciler fır • 
kasına yazılmıştı. Gerçi bunu Juana'ya iti
raf etmemişti amma genç kadın buna dair 
bir şey sorunca Sam gülümserdi. Kendin -
den emin, herkesle boy ölçüşmeğe hazır ol
duğunu gösteren bir gülümseme... Juana 
öyle adamlarla artık görüşmemesi, siya • 
setle uğraşmaması, hayatını tehlikeye koy
maması için rica edince de Sam başını çe· 
viıir, hiç cevab vermeden kalkar gider • 

di. 
Juana tonlona döndü ve çayın hazırlan• Kapı kapandı. Juana ko§up balkondan 

mış olduğunu görünce ev hanımı vazifele- baktı. Sam, evin önünde, atına biniyordu. 
rini hatırladı. O gün onun kabul günü idi; Eli ile bir İşaret yaptı ve hayvanını dört • 
fincanları düzeltti, tabakları sıraladı. Fa - nala sürüp uzaklaştı. 
kat bunlan sadece alıJJklıkla yapıyordu, Güneş ufka doğru inmeğe başlamıştı,, 
aklı bambaşka yerlerde idi. Bütün davetli- gök baygın bir yaldız rengi kapladı. Jua. 
leri içinde yalnız bir tanesini düşünüyordu. na, elleri balkonun korkuluğuna kilitlen • 
O gelse ... O bir gelse!. .. Juana'nın me - miş uzaklara, san uzun yolun artık bir nok· 
rakı tahammül edilmez bir dereceye varı· ta olan süvariye bakıyordu. . ...... ~·----..---.. ....... --.._..... __ , __ _ 
yordu. lçinden: uBir gelse, diyordu, Oil'J Fatih sulh ikinci hukuk hakimliğinden: 
eöyletir, ağzından bir söz alabilirim ... » Azize tarafından Üsküdarda Jnadiye Fe-
Böyle hakikati bilmeden, kararsızhk irin- h k y d 60 N d k 

>< ra so agın a o. a mu im Nazmivc 
de yaıı,amaktansa her ,ey, her "ey mürec ~ 1 h' K ·· ük" K d w -,.. a ey ıne aragumr te ur aga çeşmesin 
caktı. Juana Sam'ı, siyasetten vazgeçmeğe de 18 No. lı hane ile yine Kurdağa çeş • 

razı etmedikçe içine emniyet gelmiyeceğini rnesinde Nakkaş sokağında 7 No. lı ha . 
biliyordu. Fak at, aşkını ileri sürecek onu nelerin izalei şuyuu davasından dolayı 
o tehlikeli işlerden uzaklaştırabileceğini \l· .müddeaaleyhe gönderilen davetiye zah 
muyordu ' ··b · · hnd ·ı · ,rına mu aşırı tara an, verı en meşru -

Kapının çalındığını duyunca döndü ve .hata nazaran ikametgahının meçhul ol • 
içeri giren kuzini, güzel Pilar' a güler yiiz duğu anlaşılmakla bittalep 1 5 gün müd 
göstermek İçin kendine cebretti. Pilar, hP.· detle ilanen tebligat icrasına karar veril· 
men suikast sözünü açtı. Şehirde heyecan ,miş olduğundan yevmü muhakeme olan 
artıyordu. Polis fevkalade tertibat almıştı. 12 haziran 936 saat 14 de mahke•nede 
Bir kaç ihtilalci tevkif edilmi,ti amma hep· bizzat hazır bulunmadığınız veya bir ve· 
sinin ele basısı, son suikastı tertip eden e- .kil göndermediğiniz takdirde hakkınızda 
le geçmemişti. Acaba kimdi? Bunu doğ;·u gıyaben muhakeme yapılacağı ilan olunur. 
dürüı>t bilen yokı u. Bazıları yaşlı bir pol:t İ· ( 6 3 2) 
= 

~--------------------------.... '=' 

- PERTEV 
DİŞ MACUNU 
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10 Sayfa 

" Son Posta ,, nın tefrikası = 88 Yazan A. R. 

Cemilin planı altüst olmuş, sımsıkı 
kementle bağlanmıştı 

Cemil, Nasır Mebhut'un azametini j benzemekte idi .•• Yine o munis ve 
göstermek için sayıp döktüğü .şeyler- pürüzsüz sesile: 
den sinirleşerek kısık bir sesle cevap - Açık .. daha açık.. mümkün ol -
yerdi: duğu kadar açık söyleyiniz. Dünyada 

- Evet ... Ben de, Cemil efendi. hakikatten korkmıyan bir adsı,m var -
- Sizin, çok mahir bir remmal ol- sa; i§te o, ben im. 

Ciuğunuzu söylüyorlar. Dem_işti. 
- Bir kere siz de tecrübe edersi .. Cemilin dişleri birbirine çarpmıştı. 

niz !. Homurdanır gibi bir sesle söylemeğe 
Nasır Mebhat, parmağının ucu ile başlamıştı: 

yanında duran bir gümüş tepsiyi gös- - Açık .. çok açık öyle miL O ha}w 
terdi: de, pek açık söylüyorum ... Ya, Nasır 

- Buyurun. Burada remil dökmek Mebhut. Yıldızın, tam altıncı kat se~ 
için lazım olan şeyler var. manm kenarına gelmiştir. Tövbe ve 

Dedi , istiğfar et. Artık seni ö1ümden hiç 
bir kuvvet kurtaramaz. 

Cemil bu sözleri söyler söylemez 
elinden kalemi atmış.. harikulade bir 
çevilikle yerinden sıçramış, bir saniye 
zarfında çektiği hançerini Nasır Meb-

Cemil tepsiye göz gezdirdi. Tepsi -
de, gayet zarif bir billur hokka, bir kaç 
kamış kalem. Bir kaç tabaka da kağıt 
bulunmakta idi... Cemil, sür'atli bir 
el hareketile, tepsiyi önüne çekti. 

• hUtun kalbine saplamıştı. Eline kalemi kağıdı aldı. Hokka 
nın kapağını açtı. Sormaya ba;ııladı: 

- Asıl isminiz hangisidir? ••• 
- Nasır. ·· ·' 

- Babanızın adı?. 
- Velid. 

- Annenizin ismi~ .• 
- Ümmü Gülsüm. 
- Kaç yaşındasınız?. 
- Bir ay sonra tam elli üç ya~ima 

Fakat hançer yumuşak bir ete gire
cek yerde, bir zırh ile karşılaşmış, o an
da arkasından bir kement atılmış; ba
şının üstünden geçerek göğsüne inen 
bu kement hızla çekilerek vücudu sırt 
üstü yere yuvarlanmış.. vücudu çelik 
gibi kollar tarafından yakalanmış.. E· 
lindeki hançer çekilip a1ınm1ı1 .• vücudu 
sımsıkı bağlanmı~tı. 

Oturduğu yerden bir santim bile kı-
gireceğim. pırdamamış olan Nasır Mebhfü, yine 

- Kafi.·· çehresindeki o daimi tebessümle; yine 
Cemil, Nasir Mebhut'un söyledikle- 0 munis ve pürüzsüz sesle şu emri verw 

rini kağıda yazmıştı. Sonra da bir ta- mişti: 
kım çizgiler çizmeğe, noktalar dök • -Bizi, yalnız bırakınız. 
meye başlamıştı. Ve sonra da bunların Ve.. oradakiler çekildikten sonra 
arasına bir takım yıldızlar yapmıştı... ilave etmişti: 
Fakat bütün bu işlerle meşgul iken zih- _ Ya, Cemil Efendi!.. Maalesef, 
nlnde tek bir düşünce vardı: flcılıkta maharetiniz, çok azmış. Şimdi, 

- Bu adamı, beş on dakika oyala- bir de ben sizin falınıza bakayım da .. 
malıyım. İyice dalgm bir hale gelsin. dinleyiniz ... 
O müddet zarfında ihtimal ki kapıda· Cemil, çılgın gibi bir halde idi. Diş
kller de biraz uzaklaşırlar. Şayet bu leri, birbirine kenetlenmişti. Hiç ümit 
adam bağıracak olsa da duymazlar. O etmediği bu baskın ile böyle bir anda 
zaman, belki kaçıp kurtulabilirim. mağlup edilerek kıskıvrak bağlanıver-

Onun için beş dakika kadar bir ta - mesi onu adeta deli etmişti. Öfkeden 
kım rakkamlar yazmış; bunları he • kilitlenmiş olan çeneleri arasından, a
saplamış; bir takım çizgileri birbirine deta boğulur gibi şu sözler çıkıvermiş-
karı.ştırmış; sonraı söze başlamıştı: ti : 

- Yaa, seyit Nasır!.. Yıldızınız, bi· - Beni, ölümle tehdit edeceksin 
rinci derece yıldızlardandır. Semanın değil miL Bunu söylemeye hacet 
altıncı katına mensuptur. Ancak, yıl- yok ... Zaten ben buraya gelirken, en 
Clızınızın üzerinde, bir takım işaretler feci ölümü göze aldırdım. Korkmuyo
görüniiyor. Bunlar, yıldızınıza bir göl- rum .. Hiç bir şeyden korkmuyorum. 
ge veriyor... Hayatınızın büyük bir Fakat Nasır Mebhut, keskin bir el 
kısmı, mücadele ve harp ile geçmiş. i;,;areti ile onun sözünü kesmiş; yüzün
Ceçtiğiniz yerlere ölüm saçmışsınız. deki o daimi tebessüm biraz daha ge-

Bir kaç saniye, sükut ile geçmişti. nişleyerek: 
Cemilin gözleri, Nasır Mebhfü,un çeh- - Hayır .. Hayır ... Sizin istikbali
resine ilişti. Bu çehre, hiç değişmemiş- nizden, ve mukadderatınızın neticesin
ti. Bu sözlere karşı öfkelenmek şu ta- den bahsedecek değilim... Emin olu
rafa dursun, o tebessüm bile eksilme- nuz ki, bir saniye sonra bile sizin ve 
mişti ... Cemil, bu kadar sükunet ve benim ne olacağıma dair hiç kehanet 
kayitsizlik gösteren bu adama, hiç ol· iddiasına girişmiyeceğim. Benim baka
mazsa ölümünden evvel bir vicdan ız- cağın]. fal, sizin sadece mazinizle ala-
tırabı çektirmek istemişti. kadardır. 

- Her şeyi açık söyleyebilir miyim, Demişti. 
ya Nasır?.. Nasır Mebhfit'un bu sözleri, Cemile 

_Zerre kadar çekinmeden .. kat'iyw hayret vermişti ... Derin bir merak ile 
yen perva etmeden gayet açık ve ser- Nasır Mebut'a bakmış: 
best söyleyebilirsiniz. Bizde, elçiye ve - Benim mazimi mi söyliyeceksiw 
remmal' e zeval yoktur. niz ~. 

Dedikten sonra Nasır Mebhut'un ce- Şu halde, ben de açıkça söyliye-
yim ... Çok mazlumların ahını almışw vahım beklemişti. 

h Nasır Mebhut gülerek sözüne devam smız. Pek çok defa insaf ve vicdan u-
dudunu aşmııŞsınız. Binlerce ölünün 
cesedine basarak bugünkü mevkiinize 
VC1-rmışsınız ... Evet .. yıldızınız, yük -
sek. Fakat düşmeye müheyya... Bilir

etmisti: 
-· Evet.. sizin mazinizi söyliyece

ceğim. Dinleyiniz ... Siz, İstanbullusu:
nuz. Zabitstniz. rütbeniz mülazimi-

siniz ki, yüksekten düşen şeyler, bin evvel. 
Bunlar, bilinmiyecek şeyler de-parça olur. ~. 

Cemil, gene bir saniye tevakkuf et- gıl.. 
· E f .. • l" b' .. d' 1 - Acele mistı. tra ına sur at ı _Jr goz gez ır-

mi~ti. Bütün kuvvetile iradesine ha- iken, Sultan 
kim olmaya çalışmakla beraber sinirle- - Evet. 

t · · İstanbulda e meyınız ... 
Hamidin yaveri idiniz. 

l V t b ld sultanlardan birile ri son haddine kadar geri mişti. ü - - stan u a, 
cudu, zaptolunmaz bir heyecanla haw bir macera geçirdiniz. 
fjf hafif titremekte idi. - Ne biliyorsunuz) 

Nfı..,,r Mebhut'un yüzü, zerre kadar - Acele etmeyin, canım: Siz, sa-
değiş r"'emişti. Yüzündeki o daimi te ~ dece dinleyiniz. Hoşunuza gıderse, tas
bessü c'""n, hiç bir şey eksilmemişti. dik edin. gitmezse, sükut edin. 

b. d l (Arkası var) Tamamen hissiz ve sinirsiz ır a ama 

SON POSTA 

BULMACA 

Soldan sağa: 

1 - Terakki. 2 - İlave, nefi lahikası, 

bir meyva. 3 - İcar, akıl. 4 - Cins. 5 -

Nüzul, bir isim. 6 - Bir harf, cesim. 1 -

Beyn, içinde çamaşır kaynatılan. 8 - Cemi 

edatı. 9 - Çok içen, büyük baba. 1 O -

Büyük torba. 1 l - İşaret, kıdem. 

Yukarıdan qağıya: 

1 - İlişik, valde, 2 - Çift. bir meyva, 
gelecek mevsim. 4 - Emniyet edilen şey, 
bir nota. 5 - Bir nota, yemek pişiren. 

6 - Ağaçsız düzlük. 7 - Genişlik, düğw 

menin geçtiği yer, ağaçsız düzlük. 8 
Boynun arka tarafı, İşaret, çok iyi. 11 -
Fors • içine zahire konulan . 

Dünkü bulmacanın halli 
Soldan sağa: 
1 - Kırlangıç. 2 - Şaka. 3 - Y adi -

gar, kin. 4 - İt, okumak. 5 - Slav, aha
li. 6 - İaşe, si. 7 - Saadabat, ad. 8 -
Raf, tereke. 9 - Azı. 1 O - Sebk, yık. 
11 - Gişe. 

Yukandan aıağıya: 

1 - Kaysı, ad. 2 - Atlas, si. 3 - Red, 
aşar, eş. 4 - De, he. 5 - Argu, afak. 
6 - Aka. 7 - Ruhsatiye. 8 - İş, mai w 

de. 9 - Çakal, rakı. 1 O - Kiki, ak. 
11 - Nan, Everes. 

TÜrk - Norveç ticaret muahedesi 
Müddeti biten Türk - Norveç ticaret 

anlaşması, bu defa on beş 

kadar uzatılm~tır . 

Hazirana 

• .... . .. .. . ' '"' ' "'' . 1 1 ..... ııı.,ıı"'99-.ı • ' ""' .. .... . .. uı: . .... 

AÇIK ARTIRMA 
Fevkalade müzayede ile satış. Mayısın 

24 Uncü Pazar günü saat 10 da Kadı-
köy Kalamış Fener caddesinde 80 N. lı 
köşkte maruf bir aileye ait kıymettar 
eşyalar açık arttırma suretile satıla
cağı nan olunur. Avrupa mamuıa.tı 
17 parçadan ibaret ceviz ağacınd~ 
gayet gllzel yemek oda takımı, cevız 
ağacından mamul 15 inci Luyi nefis 
yatak oda takımı, 10 parça kadife 
kaplı mükemmel otoman salon takımı, 
75 parçadan mürekkep yemek ta
bak takımı, kristal su takımı, çny ve 
kahve fincanları, yemişlikler ve bon
bonyerler duvar tabaklari, Çin ve 

_Japon vaz'olar, elektrik avize.i.er, yağlı 
boya güzel tablolar, duvar saati, ko
lonlar, salon ve sigara masaları, se
defli tabureler, tavla, heykeller, gayet 
güzel hasır salon takımı, 3 parça ema
ye saat - şamdan takımı, yazıhane, 
Ton et kanape ve koltuklar, şezlong 
lake yalak oda takımı, avrupa bronz 
karyola!ar kadife ve tul ve kumaş 
perdeler, ~ynalar, lavabo, buro, çini 
ve demil' sobalar, bahçe masa ve sa~
dalyaları, buzluk, muşamb~ar ve saır 
ıuzumlu eşyalar. Çift ınakınalı gayet 
gnzel salon gramofon, Anadol ve 
Acrm ve Avrupa halı ve seccadeleri 
Pey sürenlerden 100 de 25 teminat 
alınır. Satış peşindir. (23l69) 
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yatmazden evvel PERLODENT diş 

macununu kullanmak suretile agızınızı 

yıkamayı kendinıze bir vazife biliniz. 

PERLODENT kıyas kabul etmez bir 

muzaddı taaffOndOr. -·-- -.A'fv.ı: ve ti.it~.~· tf'1 "'~ o~ Üitt.'· 

~ °/~ve~~ olc.-c. <A,t;r~ k..a~ ~;...,...4 

İstanbul 4 Üncü icra memurluğundan: 

A 
5 

Emlak ve Eytam Bankası Türk anonim Şirketine birinci derece Ye 
aırada ipotekli olup tamamına t 6835 • on alb bin sekiz yüz otuz bet lira 
kıymet takdir edilmiş olan Galatada Azapkapısında Şehit Mehmet P8f& 
mahallesinde kalafat yeri sokağında ve senede müsteniden 640 metre mu• 
rabbaı arsa ile bir kısmı üzerine mebna ve sahil kısmı galvaniz lafla tahdit 
edilmit 6,8 numaralı iki depodan ibaret olup altı numaralı bir ahtap banka
sı ve deniz tarafından galveniz saçla yapılllllf iki helası vardır. 8 numarah 
deponun içindeki camekan bölmeli bir yazibane ile ortasından abpp döte
me ile bir çatı katı yapılınıtbr. Mezk\ırgayrı menkulün tamamı açık utbr· 
maya konmuş olup ilin tarihinden itibaren şartnamesi herkes tarafından 
görülebilecek ve 3/7 /936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 ten 16 ya 
kadar açık arttıma auretile aablacaktır. Satış Emlak ve Eytam Banbamuı 
844 No.lı kanunu hükümlerine tabi olduğndan mezkôr kanunun 15 ind 
maddesine tevfikan ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul, yukanda 
yazılı günde en fazla artıranın üzerinde bırakılacaktır. Artırmaya lftirak 
için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçe1i veya 
Milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmeklqımdır. Birik~ biım 
vergilerile çöp ve fener resimleri ve dellaliye ve vakıf icareıi sabf bedelin· 
den ödenir. Sahş bedeli peşin ödemek lazımdır. icra ve iflit kanu
nununun 126 mcı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer ali
kadarlalın gay~ııne~l üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve muraf. 
}arı dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde daire
mizeze bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit obna· 
dıkça satış bedelinin payl.qmuından hariç kalırlar. Alikadarlann ifbu b~ 
nun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla malGmat al. 
mak istiyenlerin 34/930 dosya No.siledairemize müracaatlan ilin ohm1D' 

Dilsizler Cemiyeti İstanbul tubesi 
Sağır, Dilsiz ve Körler KUl'Umundan: 

Muvakkaten kapalı bulunan kurumumuz 
20 çarşamba günü tekrar faaliyete geçmiş

tir. 

(362) 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mütebaH111 

Pazardan maada hergOn 8 - 6 
Divanyolu (118) No. Telefon: 22398 

ol "4 

d ?T7" 
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Çing-Çing'in altınları BU HAFTANIN BiLMECESi _] 

Doğru Yol hangisi ? 

ik" Çing - Çing ile babası o gün nehirde 
d.' üç balık yakalamışlardı.. Babası gi-
ç'.P çar ıda balı,klan satmak istiyor, 
Brng, Çing de ogit babacığım amma .. 
alıklar h h d k k'' "k F em az, em e pe uçu •.. 
azla b' . ır para vermezlerıı dedı. 

Fakat k d · · · · · T · it arşısın a ıyı gıyınmış. emız 

ıyafet]ı" · b" · d ·· d"" Ad zengın ır a am gor u. am, 
8 rnan ~ı A og um, çabuk beni bir yere sakla .. 

rkarndan iki kişi beni kovalıyor, dedi .. 

Babaın da e<öyle amma oğlum, bir gi
dip, bakayım .• Belki iyi para alırız, hay
di Allaha ısmarladık .. » Çing Çing ha -
basının üzüldüğünü görünce agüle güle 
babacığım.. Satamazsan da zaran yok .. 
Akşama biz yeriz ı dedi .. 

Çing Çing adamı kayığa götürdü Kö~e

ye dturttu. Üzerine de bir takım eski püs
kü örtüler örttü. Tam o işini bitirince. 

Arkadan gelen iki adam göründü .. 

Vakit ak ama yaklaştığı halde baba· 

sı hala dönmeyince Çing, Çing merak 

etme~e başladı.. Derken ayak sesi duy

du. «Hal geliyor galiba. Gidip karşıla

vım ı diye yerinden fırladı .. 

Yüzlerine bakanın ödü patlardı. Çing 
Çing onları görünce ağlar gibi yaparak 

<me olur, nineme bir şey yapmayın» 
diye yalvardı .. 

Onıar da onu sahiden ihtiyar kadın Bütün paramı alacaklardı .. Mademki de bir kaç kuruşla mahzun mahzun eve 

~nncderek uzaklaştılar .. O zaman zen· hem canımı, hem paramı kurtardın .. Bu döndü .. Fakat Çine - Çing hemen ba -
gın adam da derin bir nefes aldı. «Üh parayı aramızda seninle paylaşalım» di· basının önüne çıktı. uÜzülme bııbacı -
1leyıe kurtuldum .. Sen olmasaydın beni yerek Çin - Çinge bir torba albn uzattı. ğım. artık zengin olduk» diyerek altın 
•oyacaklardı.. O sırada Çing - Çingin bahası da elin- torbasını ona uzattı .. 
~ ................................................................................... . r--_ Açık hava oyunları: 
L.____ MEŞHUR MASALLARDAN 

A N T İ G O N İ [{edl ile Fare 
Hepiniz el ele tutuşup bir halka ya-

1'r~ki zamanlarda Yunanistanda bir lene dilene bir çok yerler dolaştıktan pacaksınız. Jçinizden biri fare biri de 
lah! Va~mış. Bu kral AUahların (Al - eonra bir memlekete geliyorlar. Artık kedi olacak .. kedi fareyi yakalamağa 
lıl a~_dıyoruz, çünkü 0 vakit Yunan - orada yerleşiyorlar. ujTaşacak. Fare de kaçacak. Fare ka -
ne~· ır değil bir çok Allahlar var zan- Bir kaç gün sonra kralın büyük oğ- çarken onun halkanın içine girmesine 

d
. •Yorlardı) ı"stedı"g~ı· gı'bı" yacıamadım lu babasını görmeğe geliyor. Kız ka. r- h d k · l ı T veya ut ışarı çı masma manı o mı -
. Yerele, bir gün kendi gözlerini kendi- deşine de diyor ki «kral olmak benım k k F k t '-cd' . . . 

•ı çık k B . . k d · l ya aca sınız. a a .a. ıyı ne ıçerı ne M arara kendi kendini kör ediyor. hakkımdı. enım yerıme ar eşım 0 - .A 

eınlckct ) k d 1 .. b ] d . di ben de askerleri toplayıp dışarı bırakmıyacaksınız. O tabu ha -
mcm e et o asmaga aş ı- u .. :şım · · 1 k l 

Yor. Yerine de küçük oğl~ kral olu - onun üstüne yürüyeceğim .. fakat ku - zen sı~.ı zor ayıp o un uzun. altından r:· Kralın Antifgoni isminde bir de zum şayet ben muharebede ölürse~ .. tereddutle geçecek ve fareyı yakalıya
•• 1 Varmış. Bu babasının öyle kör benim cesedimi kurtlar, kuşlara yedır- caktır ..• O zaman onlar halkaya ge -

tozlcrlc yalnız başına dolasmasına ra- me sen gömdürüver... çerler. Ortaya başkaları çıkar .. çok çok 

Turanla lhsnna 
babaları yeni bir kö
pek nlmıştı.. İkisi de 
pek sevindiler.. Biti -
şikte arkadaşlnrı Nec
mi oturuyordu. Onun 

da bir köpeği vardı .• 

Tur nla Ihsan köpek

lerini aldılnr.. Onu 

Necminin köpeği Bo

bi ile oynnmağa gö -
türmek istediler. Fa 
knt Necmilerin hah -

çesine girince şaşır • 

dılar .. kaldılar. Çünkü yaz. gelınce bah -
çelcrini düzeltmişlerdi.. önlerinde bir çok 
yollar vardı. Bunlardan hangisinin onlan 
Bobiye götiireceğini birden kestiremediler. 
Fakat neyse en sonra doğru yolu buldu -
lar •. Siz de onların geçtikleri güzel yol -
!ardan geçmek istiyorsanız, çocukların ö -
nündeki ok işaretli yoldan girin .. Çizgile -
rin üstünden atlamayın ha .. Çünkü oraları 
çiçek tarhlarıdır. Sonra Necminin babası 

çiçekleri ezdiniz diye kızar .. Onun için hem 
beyaz yollardan gidin .. Doğru bulunca bu
nu kalemle çizin .• 

Çocuklar Bobinin kümesine gelinse onu 
bomboş buldular .. Bu sefer bir daha şa§ır
dılar. Halbuki Bobi uzakta değildi. Kü -
mesinin yanında bir yere saklanmıştı .. Az 
sonra Turanla İhsan onu da buldular .. E-
ğer siz de resmi her tarafa çevirirseniz, O· 

nu çabucak bulursunuz. Oraya da bir işa
ret koyun. Resmi kesip bize yollayın. Js. 
minizi, adresinizi yazmağı da unutmayın. 
Kazananlara biz de güzel güzel hediyeler 

yollıyacağız. 

Geçenki Bilmecemlzd11 
Kazananlar 

............................................ ·-········--
Fay dalı bilgiler : 

Dünyanın en 
sıcak yeri 

Size dünyanın en sıcak yeri neresi .. 
dir, diye arsalar belki de hattı üstüva• 
da bulunan yerler dersiniz. Fakat bir 
yerin sıcak ve soğuk olmasına sebeP. 
yalnız hattı üstüvadan uzak veyahut 
yakın olması değildir. Hattı üstüvada 
olmıyan bazı memleketler vardır ki 

hemen hemen hattı üstüvadakiler ka• 
dar sıcaktır. Çünkü alçaklığın, yükeeli" 
liğin, denize uzak veyahut yakın olm~ 
nın da havanın sıcaklığı veyahut soğuk'., 
luğu üzerinde tesiri vardır. 

Termometrelere göre dünyanın en 
sıcak yeri Hindistanda Keşmir civa -c 

rında Ladak eyaletidir. Burada sıcak' 
lık günclüzün bazen 160 a kadar çı .ı. 
kar. Fakat burası Himalayalara ve Hi.ı 
malayaların glasyelerine cle pek yakın~ 
dır. Himalfiyaların dünyanın en yük· 
sek dağlarından biri olduğunu biliyor· 
sunuz tabii. Glasyenin de ne demell. 14 mayıs tarihli bil 

mccemizden birinci ik· 
ramiyemiz olan bi\ 
futbol topunu fıtan • 
bul 49 uncu mektep 
4' üncü ıınıf tan 160 
Feyzi kazanmııtır. Ta
lihli okuyucumuzla Je
tanbulda bulunan di -
ğer kazananların pa • 

' olduğunu belki biliyorsunuz, bilmiyor• 
sanız, annenize babanıza yahut hoca• 
nıza sorunuz .. işte Ladak bu Himala., 
ya ve glasyelere yakın olduğu için gc~ 
ce derece derece 45 e kadar dü ~ 
t'lÜyor. Ve gece ile gündüz arasında 
çok büyük eıcaklık farkı oluyor. 

Geçenki bilme -
zart~ per§embe ıün- cemizden bir kon
leri öğleden sonra he - ıol ıaati kazanan 
diyelerini bizzat ida - let. Birinci mek J 

rehanemizden almala - tepten 302 Süley
rı lazımdır. Taşra o • ha. 
kurlarımıı.ın hediyeleri posta ile gönde ~ 
rilir. 

OYUNCAK 
Giresun ismet İnönü mektebi 5 ten 16 7 

Faik, Beyoğlu Senpuşeri Fransız kız mek -
tebinden Şefika Ateı oğlu, Ayvalık orta 

••H••11•1••11111111111•111111111111a111111111aa•ıı111ıa11t0 

tnektep 1 /2 den 267 Recai, Ge"dikpao~ 
T tlıkuyu Esirci Kemaleddin sokak 1 6 d• 

K. Alkaya. 

DOLMA KURŞUN KALEM 

16 ıncı mektep 5/B den 181 Fuat ~ 
ney, lstanbul 2 inci mektep 5 / A dan Fuat 
Kaıka1, Davutpaıa orta mektebinde 2/C 
de 69 Hüsnü Özyalçın, Beyoğlu 4 7 ine• 
mektep 5 4 Ferda. 

(Arlum vnr) !~.~~:mıyor. O da beraber ~idiyor. Di- İki kardeış arasında büyük bir harp heyecanlı bir oyun olur. Bir deneyin. 
••••••••• K k lb d k 

E ............................................. başlıyor. ör ra unu uyunca pe _______ ....... _______ _... _______________ ~ ..... .,..._-._.. ____________________ _ 

~ ~~~~~~0:i!~r~~n~i~::i0~:ay~~0~:t~a~ Parasız Oyuncak: e Bu, Kedilerle fareleri 
Halka halka lınca memleketine dönüyor. Harp e - ~ sı·z Je 

derken iki kardeş birbirlerini yaralı - ~u'~-'-' 1 u~ 
duınan Pıkarmak yorlar. ikisi de ölüyor. Yerlerine am - . Bitmi'iJ Yapabilirsı·niz. 

y caları kral oluyor. Amcaları da büyük 
b Gece Yemekten sonra annenize ba- kardeşi hiç sevmezmiş. Onun içi~ 0 : °''""'·~....-ı~: ' H h k 
anıza iyi k' . k . . nun cesedini götürmüyor. Antıgonı ~~-· -- em oyun, em oyurıca 

b
. • va ıt geçırtme ıstıyorsanız, ...-
ır bo k bunu duyunca üzülüyor. Gece yarısı 

ş mu avva kutu alın .. kapağına 
:Yuvar) k f el ayak kesildikten sonra kıyafetini de-
aigara ~ ' ~ak bir delik açın .. Babanız ğiştiriyor. Harp meydanına gidip kar-
t . ıçer en dumanlarını bu delik - deşinin cesedini gömüyor.. .. .. .. 
ren ıçeri üflemesini rica edin .. bir ke- Ertesi gün amcası cesedın gomuldu-
c, iki kere · · b" f h ld k M le yapsa yetışır.. ıraz sonra w ünü görünce ena a e ızıyor. e-

d lltunun içindeki dumanların delikten !ardan çıkartıyor. Ertesi akşam Anti-
ışarı halk h lk k k · gonı" agw abeyisinin sözünü yerine .ge.-. a a a çı tığını görece ·sı· 

l'll.ı tirmek için yine harp meydanına gıdı-
.. seyretmesi pek hoş olur... d ·· E · ·· yor. Yine cese i gömuyor. rtesı gun 

amcası haber alınca köpürüyor. Me -
Karikar· • _ ur. 

Rirpi ile Pelikan 

zarı açtırarak gene cesedi çıkartıyor, 
gece de başına .bekçiler ko~~y~r .. ve 
onlara «kim gehrse vurun, oldurun)> 

Kir· l pı -· Pelikan ------:T.:ır-
ar deş Yolu -1 

diyor. . . . . . 
Antigoni ağabeyısının cesedının çı-

karıldığını duyuyor. fakat bekçiler -
den haberi olmuyor. Gene gece yarısı nıu kaybettim. Ne 

hpayım ncnba ;>. 

Pelib B "n •• nrıa 
ne 
S soruyorsun> .. 

en kcıybettınse ben 

,~ - · · her vakitki gibi cesedi gömmeğe gi -
.. - - dince nöbetçiler bunu görüyorlar. He-

·4.. ,~!!SIE'!9 ı men vurarak öldürüyorlar. Cesedini 

b~,- .......... d sokak sokak süründürüyorlar. 
u ına ım yn .. 

Evvela bütün resmi ince bir mukavva • 
nın üzerine zamkla yapı:ıtırın.. Kuruyunca 
her resmin etrafını ayrı ayn oyup çıkarın .. 
Kedi kafalannın altındaki halkaların da iç
lerini oyun .. Kedilerin altlarında ufacık bi
rer nokta var .. Buralarını delin. Ve de -

tiklerden birer iplik geçirin. İpliiin öteki 
ucunu 'tla bir kurşun kalemine ve yahut ta, 
dııhn uzunca bir sopaya bağlayın. Farele -

rin de altındaki beyaz tcritleri noktalı çiz -

gilerden arkaya doğru bükün.. O zaman 
fareler oturuyormuı gibi görünecek.. On
ları bir masanın üzerine istediğiniz gibi sı

ralayın .. Şimdi oyuncak hazır, gc:lelim o· 
yuna .• 

Kedilerden birini arkadaşınız, birini de 
siz alacaksınız .. Evvela biriniz oyuna baş· 
lıyacak11ınız. Çubuktan tutup kediyi şöyle 
bir sallıyacııksınız. Ve altındaki halkayı fa
relerden birinin kuyruğuna geçirerek fo -

reyi kaldırmağn uğraşacaksınız. Bar defa 
11iz uğra tıktnn sonra isterseniz, yakalayın, 

istemezseniz yakalamayın. Sıranız geçer .• 

Bu scf er arkadaşınız yakalamnğn uğra~ıt: 

Yakaladığınız fnreyi kaldırır, kenara ko • 

yanımız. F arclerin hepsi bitince ikiniz de 

yakaladığınız farelerin üstündeki numa • 

rayı hesııp edersiniz. hnnginizinkı dnh bü· 
yük numara iıc o oyunu kaz nmı lur. 



12 Sayfa SON POSTA 
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Ozltt unlarlle besleyiniz 

Hasan Deposu : lstanbul • Ankara • Beyofilu .._ _______ _, 

I 
• ,,, 

ULl.A_Nl I 

• UCUl 
, ' 

• IDA~ELI -• TEMl.Z 

42 T.L.SINDAN f TİBADEN 
- . -.101 ıSTIKLAL CAD.-IZAHAT 

Krem Ba lsamin 
Tabiatın bahşettiği güzelliği k ıy

m etlendir ir. Esmer , kumral, sarışın 
her tene tevafuk eden yegAne 
kremdir. LAtif kokusile sevimli hi r 
hava yaratır. Cılddeki leke, s ivilce, 
çıl ve buruşukluklım kamilen gıde
r ir. Gençlık la ruvelini haiz yumu
şak ve cnzih bir ten yaratır. 

KREM BALSAMIN YACLI 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN y ACsız 
GOndUz i çin beyaz renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 1 
GOııdUz için beyaz renkli 

Botun tarıınm ış ıtriya t v~ tuhafiye 
mağazalurmda vardır. 

BÜv·· KADADA KIRALIK 
Büyükadanın iyi bir yerinde, dörd er 

ECZANESi Beyoglu - fstenbul 411-•' odalı iki daireyi havi güzel nezaretl i bir 
apartıman m o b il}asiyle b eraber ayrı ayrı 

o RO 
veya b irden kiralıktır. Dolu sarnıcı vardır. 

istikla l caddesi 99 numaralı Ankara 
apartımanı 4 numaraya muracaat. 

, Ameliyatsız basurları tedavi eder tesiri katidir. 
-·· .. ·5~~ -;;o~ta· -t.1~ü.~~·.·,· ......... 

Neıriyat Müdürü: Sellin Rai!lP 

~il>luiı A. Ehe11at ~ ~ tL LiUI 

• 
D 

G Üzelliği hem 

yaratan, hem 
tamamlıyan 

bir iksirdir. 
Şu gUzel çehreyi a~dınlatan 
gUne,, ,uphealz, inci dlfler• 
dir. Lakin o dişlere can veren 
de, fUphealz, "RADYOLIN., dlr. 

Siz de ayni gUzemaı ide 
edeblllrslnlz. Fakat bunun 

için f•rt gUnde iki defa 

RADYOLI 
ile dişlerinizi fırçalamaktır. 

ı ~ - ı . . . •' . .. . .. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonu Reisliğinden: 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesine mevcut nümune ve prtname5İne giP 
re «710» çift yazlık iskarpin açık eksiltme suretile yaptırılacaktır. 

1 - Eksiltme: Caialoğlu Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binar 
smdaki Komisyonda 3/6/936 Çartamba günü saat ul4,30•, da y• 
pılacaktır. 

2 - Tahmini fiatı: Bir çift iskarpinin u470» kuruttur. 
3 - Muvakkat teminat: <'250» lira ((27» kuruttur. 
4 - istekliler nümuneyi Çemberlitaf civarında Fuat Pata türbesi ka,.ı• 

sında Leyli Trp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler ve pıtname
yi parasız olarak alabilirler. 

5 - isteklilerin cari seneye ait Ticaret odası vesikasını göstermeleri v• 
bu ite yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarilı 
birlikte ve saatinden önce komisyona gelmeleri. (2654) 

KDZ 
Gnzel \' fl l' l li i rı sa11lara ınvsiye ederiz. HergUn dişlerini 

KOZMiN DiŞ MACUNU 
ile yıkarlarsa gUzellikler i bir kat daha artacaktır. 

Fiatı her yerde 15 kuruştur. ~-_.,, 


