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Kırım Ve Sü.veyş 
• 
Ölümden Sonra 

Yaran: F. R. Ata7 -

Kırım Ve Süveyf 

I
• ngiliz mantığı basittir: << - Bizde, 

mesela Danimarka gibi, Milletler Ce

miyeti azasıyız. Etyopi meselesinde biz de, 
mesela onun kadar, ·ı:azifem.izi yaptık. Mu
vaffak olamadıksa, sebebini birlikte ara
yalım ve gelecek için birlikte tedbirler bu

lalım.» 

Fakat Milletler Cemiyetinin Mançuri 
davasında Japonyaya karşı zecri tedbirler 
almak ihtimali ortaya atıldığı zaman yine 
)ngiltere diyordu ki: cı- Bu yüzden bir 
tehlike çıkarsa, güvendiğiniz kuvvet ne
dir} Eğer İngiliz donanması ise, onun siz
lerin ve Kovönan'ın hatırı için harekete 
geçeceğini zannetmeyiniz l » 

İtalyaya karşı tatbik olunan zecri ted
birler yüziinden bir tehlike olursa, Millet
ler Cemiyeti azalarının güvenci yine bu 
.ı...,,na.nma değil miydi? 

İstediğiniz kadar tahlil ediniz. Hakikat 
odur ki İtalyanın imparatorluk sancağı 
Hint yolu, Sudan ve Mısır, ve bütün İngi· 
liz Afrikası üzerine hakim bir noktaya di· 
le.ilmiştir. Nilin kaynakları bu sancağın göl
ıııeai altındadır ve ltalya, orada, sekiz mil
yon nüfusun verebileceği orduyu, her tür
lü makinalarla ve modern vasıtalarla dona
tarak, istediği tarafa sevkedebilir. 

- Sen bana Akdenizi zından edebilir
sin; fakat ben de aeni bütün Afrika top• 
raklannda ve Hind geçidlerinde tehdit e• 

diyorum. 
Rejim gazetelerinden İtalyanın sesı 

böyle diyor. 
Rusyayı Akdenize indirmemek İçin İn

giliz adalarının askerini Kırımda döğüştü

ren Jngiliz imparatorluğu ile, ondan daha 
büyük bir tehlike karşmnda, Süveyşi ka
pamaktan çekinen (çünkü isteseydi cemi
yetten böyle bir hüküm alması güç değil
di 1) imparatorluk arasında şüphesiz büyük 
bir fark var. 

Jngiltere o zamandan daha kuvvetli
dir. Fakat azametli imparatorluk cihazı 

acaba neresinden aksıyor> 
Bunu bilmek l!zım. Çünkü nihayet son 

zamanlann meydana koyduğu bütün me
ıelelerin halledilmesinde, İngilterenin ka
rar veya tereddüdünün, kuvvet veya zaa· 
fının büyük tesiri olacaktır. 

Bir Alman gazetesinin dediği gibi, va
ziyetin sırrı, ltalyanın hareket ve İcrasına 
karşı İngiltere ile Fransanın atalet ve ka
rarsızlıktan kurtulmamış olmasındandır. 

Ôlümden Sonra 

H 
aklıyı müdafaa etmekte pek asil 

davranan gazetelerimiz, Habeş vak

alarını tahlil ederken, bir Avrupa devleti 
ile vuruşabilmek için, modern bir ordu, ve 
bu ordunun arkasında garp medeniyetinin 
teknik ve organizaeyonu bulunmak lazım 

ıııeldiğini unutur göründüler. Aduvadan 
ıonra, tank, tayyare ve gaz çıktı: Buhar 
devrine bile erişmiyen, makinasız ve kim
yasız bir memleket, yirminci asır harbını 

nasıl başarabilir> 

En yukarda başbuğ, yanında kuman
danlar, on binlerce subay ve assubay, ar
kada yine on binlerce teknisiyen, maddi, 
manevi bütün milli müesseselerin disiplin 
ve ıeferberli~i lazımdır. Tabii arızalardan, 
ancak bu vasıtalarla istifade olunabilir. 

Habeşlerin ıon ümidi nisan yağmunı 

ile devletlerin merhameti idi. Negüsün bah
çeııinde bahar yağmurları ile yetişen çiçek
leri, şimdi, Badoglio kokluyor. Merhamet• 
li devletlere gelince, onlar merasimi tetfi
niyenin şeklini münakaşa etmektedirler. 

Açık konuşan Musolini: t< - Doğru· 

dan doğruya gömelim ı,, diyor. Jngiltere ve 
Fransa mumyalamak fikrindedirler. 

Resimli Makale a Ana, baba ve mürebbiye a r Sözün Kısas!" 

Canavarın 
Dişi 

ı------;. Ekrem•Tahı 

C umhura uyup, ben de geçen güıı 
ziyaretine gittim. Zava11ı, upu • 

zun yerde yatıyordu .. 

Kırk sekiz saat evvelisine gelinciY' 

kadar, denizleri, mutlak bir hakim kuO' 

ret ve azameti ile dolaşmakta, irili u• 
faklı balıklara, hatta kırk yıllık kur• 

kesilmiş gemicilere dehşet salmakta 

iken, onun ~imdi loş bir merdiven al• 
tında böyle çoluğa çocuğa seyir ve e~ 
lence mevzuu olması yufka yüreğirol el 
teessüre garketti. 

İnsan bazan bir hadisenin, bir man' 
zaranın tesirile, bir anda düşüncesirıJ 
o hadise ve o manzara ile münasebetU 

addettiği başka bir mezvua sevketme~ 
itiyadındadır. 

Çocuğu nasıl ana südile beslemek 18zım.sa, ruh ve kafasını da naati ve görüıü yabancı olan bir unmrdw. Çocuğumuzu böyle 

bir yabancının eline bırakmak, ruhunun yabancı ellerde :ruiu• 
nılmasına müsaade etmek onu bizden uzaklqtmr, bambatka 

bir insan yapar. Yabancı bir kadın ananın yerini tutabilir mi? 

işte, upuzun yerlerde surunen bd 
koca gövdenin önünde benim de clii• 
şüncem birdenbire kanatlanarak, tG 
Afrikanın göbeğine kadar uçtu. ana ve baba terbiyeaile yoğurmak doğrudur. 

Sun'i ıüt çocuğun ııhlıatini bozabilir. Sütana, çocuğun kanı
na yabancı bir kanın karqınasma sebep olabilir. Onun için 
doktorlar çocuklara ana ıüiü verilmesini tavsiye ederler. 

Mürebbiye elinde büyüyen çocuk ana baba ıevaisinden uzak 

yqar. Çocuk ruhunun en büyük gıduıı iae ıevsidir. 

Orada da, daha düne kadar dünyA 

devletleri camiasında varlığı tanınanı 
esamisi okunan, haşmeti, satveti, mad• 

di ve manevi hüviyeti, hasılı her şeY1 
tamam olan yüce bir imparatorlu1'ı 
tıpkı şu gözlerimin önündeki orkinod 

veya dikburun azmanı gibi zıpkın dar~ 

beleri altında zebun düşmüş, olanca a' 
zameti ile yere yıkılmıştı. 

Çocuiun ruhu ve dimqı her halde ııhhati ve vücudu kadar 
mühimdir. Hele terbiye bakımından çocuğun yabancı ellerde 
kalması büyük bir hatadır. Mürebbiye ekseriya dili, dini, ka-

( SÖZ ARASINDA) 
Çocuğunuzu yabancı ellere bıralmıaymız. 

"Allah kedileri 
Sıçanları tutsun 
Diye yarattı. 

Hindistanda Ah
rnedabad tehri be. 
lediye mecliıine bir 
takrir verilerek ıe· 

hirde üreyen ııçan 

ların ifna edilmesi 
için tahsisat isten
miştir. Bu arada da 

farelerin pisliii yü
zünden veba vesai
re hastalıklardan dolayı ölenlerin adedi de 
gösterilmiştir. 

Belediye meclisinde bu mesele 2 O da
kika müzakere mevzuu olmuş ve ıu netice
ye vanlmıştır: 

- Allah kedileri 11çanları tutsun diye 
yaratmı;ıtır. Onlar vazifelerini yapmıyor-

larsa, bu dini vazifemizi yapmadığımızdan 
ve cezaya müstahak olduğumuzdandır. 

Allahın hışmını üzerimize celbetmiyelim, 
ölenler kusurlarımızın kefaretini ödüyorlar. 

* Bekir hUkUmderler 
Son zamanlarda Belçikada oturan A

vusturya tahtı namzedi Arşidük Ot-
' to'nun tayyare ile Viyanaya &'elerek bir-

denbire kıral ilan ttdilec~i eazeteler 
yazmışlardı. 

Bir İngiliz gazetesi bu ihtimalden bah
settikten sonra, şu mütaleayı yürütmekte
dir. Arşidük Otto kral olduğu takdirde, 
Avrupada bekar iki hükümdar mevcut o
lacaktır. Birisi bu a-enç kral, ve diğeri de 
sekizinci Edvard, Her nekadar Ottonun 
İtalya prenseslerinden Mari ile evleneceği 
söylenmişse de İtalya ailei hükümdarisi 
bu haberi reımen tekzip etmiştir. 

* 
Üzerinde durulacakblr llln 
Pragda çıkan bir gazetede şu ilan gö

rülmüştür: 

«İşsizim, senelerdenberi İş aradığım 
halde çocuğuma kuru ekmek temin edecek 
bir iş bulamadım. 

·----------------.... 

HERGüN BiR FIKRA 
Sen kimin 
çocuğusun? 

Geçen ıün bana güzel bir Kayserili fık
rası anlattılar, ben de size hikaye edeyim: 

Eftinı adında bir Kayserm, mahallede 
yeni bir bakkal dükkanı açmıştı. İşleri iyi 

Polis karakolunda da 
Tahrikat gaptığını 
Söyleyen adam 

gitmiyordu, ve Eftlm usta da, Tanrının Fransada kendine mahıua aiyaıi bir 

günü, sabahtan ak~ama kadar kapısının mezhebin tahrikibnı yaptığı için timdiye 
önünde pinekllyordu. kadar altı defa mahkfun olan bir adam ıe· 

Bir gün, ufak bir çocuk, elinde bir lira çenlerde, bir köıe haıında risalelerini aa· 
ne koşa koşa geldi ve ustanın en tatlı te- tarken yine tevkil edilerek karakola sö-
bcssümile karşılandı. Çocuk sordu: türülmü~. bir kaç sün İçerde kaldıktan 

_ Annemin bakkala bir lira borcu var- sonra, kefalete rapten serbest bırakılmı~, 
mış, sen mMn 0 bakkal? dışarı çıkınca kendiıine ıeçmiş olsun di-

Eftim derhal: yen arkadaşlanna: 
- Karakolda rahat ettim, bana kartı - Bakkal benim, gözünü seveyim .. Am· 

iyi muamele ettiler. Ve kitaplarımı polis· ma, sen kimin çocuğusun acaba? dedi. 
..._ ler para mukabilinde kapııarak okudular. 

·------------------------~~ 
RULAIACA demiştir. 

* Mekslkada toprak altında bir 
tomar inci bulunmu' 

Meksika toprakları çok bereketlidir. 
Üstünde ıyı kahve yetiıir, toprak mün· 
bittir. Altında iae petrol ve altın madenleri 
vardır. Bu yetişmiyormuı gibi, Oaxaca de· 

nilen bir şehirde toprak kazılırken bir to· 
mar inci bu)unmuıtur. 
............ ıı;:r_, _____ _ 

ğil. 3 - İçimizin ırizliliği, kenar. 4 - A· 
ğaçlık mıntaka. 5 - Bir kıt'a, ekmeklere 
katılan ekşi hamur. 6 - Bir içki. 7 - İs
temekten emri hazır, ovalamaktan emri ha
zır. 8 - Nota, Beyn. 9 - Acemistanda 

Ve bununla onun arasında yalniı 
bir fark, imparatorluğun lehine tek bit 
fark vardı: Buradaki balık canavat 

vasfına belki istihkak kazanmıştı. Ö 
tekinin ise bu suçu da yoktu. 

Yoksa, o da, bu da insanların sebep 

ıiz kinlerine, boşuboşuna kan dökme1', 

can yakmak, mahvetmek hırsların~ 
kurban edilmişlerdi. 

Denizlerde canlı canlı dol~ıyorkeriı 
rast gelecek olsalar, dehşetle tir tir t~t~ 
reyecek olan insanlar ~imdi canavarın 

karşısına geçmişler, pervasızca üstünQ 

basıyor, ötesini berisini kurcalıyor, el• 
lerini ağzına sokuyor, fersiz gözlerin~ 
dokunuyorlardı. 

işittim ki, ecnebi bir kadın, beş lira 

verip, onun dişlerinden bir tanesini sa~ 

tın almış .. 
Kim bilir, ötekinin dişleri de, kimlej 

re nasip olacak? 

~.J .,.. I 

.~ ~)j .... /~~ 

_. .. ._.muı........-.9!~···------· .. ·-----"""""-
Biliyor Musunuz 7 

1 - Telgrafı kim bulmuııtur ~ 
2 - Tevrata göre Musanın Allah la ko~ 

nuşmağa çıktığı dağ hangisidir? 
' 3 - Şimdiki Çanakkalenin bulundui" 
yer çok eskiden hangi hükumetin hükiiııl 
ıürdüğü yerdir. Ve Çanakkaledeki en ınU· 
him harpler hangileridir? 
' 4 - Descartes kimdir? 

5 - 1932 de bir Rus anarşisti tarafın• 

Soldan sağa: 

Fransız reisicumhuru kim -meşhur bir şehir, ıusmaktan emri hazır. dan öldürülen 
1 O - Kör, nota. 11 - Dert, uzuvlarımız· ,dir? 
dan biri, kırmızı. (Cevapları Yarın) 

Dünkü Bulmacanın Halli: Dünkü suallerin cevapları: 
Soldan sağa: 1 - Verdünde Alman ordularının a 

il 

' ~ 1 - Kantar, alık. 2 - Daire. 3 - kınını durduran Fransız Mareşalı Petal 
Rastık. 4 - Bina, kravat. 5 - Adam, l&. dir. 
6 - Çi, saadet. 7 - Ye, ıap. 8 - Ge- 2 - Brahma eski Hindlilerin en yük • 
beş, o. 9 - Utarıt, ib. 1 O - Ar, emtia. 'sek. ilahıdır. Bugünkü Brehmen tarikat~• 
1 1 - ittiham. .leri de bu ilahın vazettiği dinle yaşarlar. 

Yukarıdan qafıya: 3 - Meşhur İngiliz şairi Lord Byroll 

Bundan sonra, Milletler Cemiyetinin, 
ölüm duası üzerindeki edebiyat münaka
~asını dinleyeceğiz. 

_ .. O O ö~lü ·~a·;i~~· O O • O O ·~ • O OHh 

Canlı insanlar Üzerinde ilmi tecrübeler 
yapacak bir alimin emrine amade o.lduğu
mu bildiriyorum, ölürken belki de be~eri
yete hizmet etmiş olurum.» 

1 Pasta satan. 2 - Tok değil, ıükılt 
et. 3 - Ruhla uğraşan bir ilim, istikbal, 
,halı, maziyi söyler derler. 4 - Valde, kö· 
mürün makbulü. 5 - Bir Z ilavesiyle 
Fransızca gül olur, köylüler «İşte» yerine 
,kullanırlar. 6 - Nehir. 7 - Göz kapa• 
mak. 8 - Çok değil, sarhoş değil, mem
leket. 9 - D'enizcilerin geri manasına kul
landıkları bir tabir, asmaktan emri hazır. 

1 O - Ağa, himaye. 11 - Bir meyva, bir 
Rum ismi. 

Yukarıdan aşağıya: 

1 - Nakit, ek. 2 - Dünya, yakın de-

1 - Kıbaç, kuru. 2 - Aidiyet. 3 - 36 yaşında ölmüştür. En güzel eseri poll 

Ne.•me, ela. 4 - Tama', erad. 5 - Adi, Juandır. 
şerh. 6 -- Rakkal!e. 7 - O, em. 8 - Ar- 4 - Musoliniden evvel başvekillik )'11

' 

kadaş. 9 - Le, dar, ti. 1 O - Salep, aa. pan İtalyan nazın Nittidir. 
l l - Tad, bar. 

Özlü sözler: 

tira 
~ırl 

Yor 
tek 
tır. 

Tanrıların Tanrısı, biz istesek te, iste
mesek te daima iyilik ver; fakat biz iste.sek 
ıenalığı gönderme. Plato 

Kayığımı nerede bulabilirim} 
Kayığımı bulamayınca, 

')erdimi nasıl götüreceğim? 

Bir Çin sözü 
Kendini böcek yapan kimse ezilmek -

ten şikayet edebilir mi? 

Japon halk sözü 
Bir arada olduğumuz zaman bile aşıl

ması çok güç olan ı(sonbahar dağrn nı yal· 
nı.z başına nasıl geçebileceksiıı, srvgili? 

Jarnabeno Akohito 

r 
İSTER İNAN iSTER İNANMA! 

Dünkü gazetelerde fU garip hidise gözümüze çarptı: 

· Nİ§antaşında oturan muallim İbrahim dün Haseki hastane

sine gitmİf, hastanede ya.tan refikasını görmek istemiştir. Fa

kat hastanenin ziyaret pnü olmadığı kendisine söylenince İb· . 
rahim bir kolayını bularak hastaneye girmiştir. 

İbrahim bir odada asili bulunan doktorlara aiı beyaz göm-

leklerden birini giymiş ve kendine doktor ıüsü vererek refika. 
sının yattığı koğuxa girmiştir. 

MuaDimin refikası, kocasını beyaz sömlekle görünce bir
denbire ıaıırmıf1 İbrahim eliyle ausmasmı İfaret ederek yata• 
ğm kenarına oturarak konuşmağa baılamııhr. Bu sırada ko
ğu~ları gezen nöbetçi doktor İbrahimi ıııönniiJ ve bir poliı ça
ğırarak kendisini polise teslim etmİ§lİr. 

!STER 1NAN lSTER 1NANMA l 
L--~~~·--------~--~----~--~~~--------------------

Hayat daima içinden yeni melodiler çı• 
kan bir flüt gibidir. R. Tagore 

İnsan hiç bir zaman yaşayıp yasatn8 ' 

dığını kat'i olarak bilmez. 
Descartcı 

Hayat bir çöldür ve sahralar develeriııl 
kaybedenlerle doludur. 

Bir Arap FilozofU 

b 
. .,.jbİ 

Bu güzel dünyayı yaratan, enım ., 

büyükle~i ne zaman mukaddesleştirccek • 
· ,.. • Bernard Sha"' ,sın. 1 

nıu 

Ys'ı 
ha.ş 
QÜı 
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Yunan fı.Josu l•yonı·yen A11arn19aavnultalraırna İnsanlar gözlerinin önün-

deki koca merteği niçin 

y• adalarında manevra yapacak s~a::~:1::~av1"ıeıerin Bgö:::::;~~l:~:~~:.. 
0' Manevralara tayyareler de iştirak edecektir, General metinleri Roma da ZUU edilen harp tehlikesini, yeni bir 
u• 1\N neşredildi şey sananlar var. Halbuki bu tehlike yeni 

!YJetaksas Kefalonyaya gı· tmeden evvel tayyare karar- değildiı:. Milletlerin mübadele hudutlan, 

f 
• • Roma, 24 (A. A.) _Resmi gazete kalın ve aşılmaz himaye duvarlarile çev • 

gahIDI 4 Saat te tlŞ etti 19/ 3 tarihinde ltalya ile Arnavutluk rilmiye başlandığı gündenberi bu tehlike 

A d k d "l 1 belirmiştır. Binaenaleyh lüzumundan fazla 
tina 24 (H arasın a a te ı en ma i ve iktısadi mu-

Clıt Ilı • ususi) _ Akdeniz· fakatinde erkanı harbiye reisi de bu· birleı;ımenin kabil olamıyacağı tahmin kaveleler metnini neşretmektedir. telaşa mahal yoktur. 

illa ö:nu .. :v.:adlar _Yapmakta olan doııan- lunmuştur. edilmek.tedi~. Milli ahali partisi lideri Ticari mukavelede, Arnavut1ugwun, * 
•••UZ k h f K f l d 1 ·· ·· d t ed T od k dun "l f Bununla beraber harp tehlikesini ibda• Cektir B e ı a ta tersaneye döne· e a onya an sa ı gunu av c c- c o ıs gece gazetecı ere yaptı· talyan mallarının memlekete itha'.ı"ııı" 

· Ur d f ( La d" w b d A • y edenler dahi, bu uSamur kürkü» kabul • ten s a a teslihatını ikmal ettik- cek Başbakan Sdesr, a er ve r ısa g_ı e_yanatın. a. ntı enizelist partile- teşvik edecegw i tasrih olunmus, tur. 
onra } k f d k · b 1 h k'- lenmck istemiyorlar. Meselu, ortada iki 

he'"ra 
1
• ge ece ayın on be.c:inde ma· tayyare üslerini de te ti~ e ece tır. rın. ır eşmes~nın ta a s:uk edebileceği- Mali bakımdan, ftalya ı"le mu""nakı"d d ı 

v p ~ T _ ev et varki,mntbuatlarının mütemadi nCJ 
hıek ii anının ikinci kısmını icra et- Hava umum kumandanı general ne ınanmadıgım söylemiştir. 1931 tarihli mukavelenin hükmü mef- riyatlarile bu tehlikeyi birbirlerinin üzerine 
Cdecek:i:re ı1Yo~iyen adalarına hareket Repos'a berayı tedavi iki ay mezuniyet Başbakan, _ahali partisinden bir suhtur. Yalnız İtalya hükumeti Arna- atıp duruyorlar. Bu devletlerden biri in • 
l'apılac k. Yonıyen adaları açıklarında verilmiştir ço~!arının ~e?~1 partisine iltihak ede- vutluğun esasen girişmiş olduğu ve giltcre, diğeri İtalyadır. lngiltereye göre 
feri fil a lllanevraJara denizaltı gemi- Kralın Teftifleri cegı kan.aatını ızha~ etmiştir . l 9~H tarihli istikraz şartları mucibince ltnlya, Jngiliz imparatorluğuna göz dik • 
b_a,~ka ~:~eda _iştira~ edec.ek, bundan Atina 21 (Hususi) - Kr~I fyoni· Yunanuıtand.'\ Adısababa konsolosu senede onar milyonluk taksitlerle öden- miştir. Bu büyük varlığın parçalanmasına 
fdosu d Y sıstemınde hır de tayyare yen adalarında yapmakta oldugu seya· Atina 24 (Hususi) Yunanistanın miş bulunması lazım gelen masrafaln çnlışmaktadır. İcnbında, Mısıra taarruz et• 
~aPacakonannıa ile birlikte manevralar hatten perşembe günü avdet edeceK· Adisababadalci konsolosu Zervos isti· ödemeyi taahhüt etmekdedir. mekten çekinmiyeceği gibi bu suretle Hin· 

tır G 1 k p 'd d · t I' " f et ı"ştı"r Bu · t"f b b" · d" 1 distan yolunu da knpamak emelini güt -"f..,. • tir. e ir en oros a enız a ımga· a m · ıs 1 anın se e ı şım ıye Bundan başka talya hükumeti Ar· 
04YYare f k d l l rnektedir. 

At
. staııyonunu Teftiı; hını da teftiş edecektir. a ar an aşı amamıştır. n:ıvutlugwun bütçe açıgwını kapatmak I 
ın 2 T y 1 " tnl)nnın iddiası şudur: 

~etak a 4 (A.A.) - Başhakan Partiler Arasında ugos avya ·Yunanistan için 9.000.000 altın frank ve yine be~ İtalya, bir çok hoklarla ( I) bnğlı bu • 
aen e"sasl l<efalonyaya hareket etme- Atina, 24 (Hususi) - Eski ahali Atina 24 (Hususi) - Yunanistan yılda taksitle verilmek üzere ayrıca top- lunduğu Hnbeşistan üzerinde bir müstem· 
aiderek"~ö T atoy ta:yare istasyonuna partisi~in ih~a~ı için A?ti .:V :ni.zel~~t- ile Yugoslavya arasındn yapılacak ye- tan 10.000.000 altın frank tediye ede- leke himayesi te is etmek istemiş, fakat bu
lurırtıu t rt saat suren teftişte bu· lerin bırleşmesı meselesı buyuk muş· ni ticaret mukavelesinin müzakeresi cektir. nn ko.rşı, en büyük engel olarak karşısın· 

.Bu şt u;-. külatla karşılanmaktadır. Bu mü~küla- için tayin edilen hey'et dün Belgrada Fazla olarak İtalya hükumeti Dırça da İngiltereyi bulmuştur. Ayni lngiltere, 
e tış esnasında başbakanın re· tı gözönüne alan ciddi mahfellerde bu hareket etmiştir. limanının modern bir şekle jfrağı için İtalyan sahillerinin yıkandığı Akdenizin iki 

( A 
. Arnnvutluğa icap eden sermayeyi te- mahreci olan Septe boğazile Süvcyş ka • 

ınerı.ka harp gemı·ıerı· Inn-ı·ıı·z kabı·nesı·nde darik edecektir. Arnavutluğun bu li- nalını elinde tutmakla knnnat etmiyor, Şnr· 5 "d · · · ·· d t" ·ı w • ki Akdenizde müstacelen yeni yeni askeri man ın ı aresı ıçın vucu a ge ırı ecegı 

d v • •kı•k kT't İt 1 t "b" l üsler h zırlamıştır. B11nlann haricindo 

\re tay 1 t Or 
egışJ J :t:r~ ayanın asvı ıne arzo una· Frah~sa,. Tür

1
kiy

1
e ~e Yubnahn~stan1la y1apıp 

Baldvin parti tesirlerinden Nihayet, talya Arnavutlukta bütün ftalyaya dostluk için meydana ~etiri1miı Y are er Yap ırıy f ma ıyetı an aşı nmıyan n n an O§llla arın 

\' e • azade kalmak isteyor inhisarları teşkil için de 3.000.000 altın şeyler olmndığı da meydanda jmi§. 
llt sene İçin deniz tahsisah 250 milyon olarak tespit frank verecektir. Bu inhisar teşkilatının Binaenaleyh ftnlyan matbuatı diyor kiı 

ed·ı Londra, 24 (A. A.) -Thomas'ın başlıca unsurları İtalya olacaktır. Akdenizdeki tehlike, bir ltalyan tchlikcti 

V 
1 miştir. 333 tayyare daha inşa edilecektir halefini tayin meselesi hakkındn bu - - - değil. bir lngiliz tehlikesidir. 1t-a1yanın j,. 

~ aşin l ft ·ı· · · d il 7r") V d b • todiği. Akdenizddki menfaatler üzerinde 
y~ &yan Rton, 24 (A.A.) - Meb'usan Amerika ile beraber deniz muahede- ıa a tatı .. ıçın -~ mi ~ h~kumeti teş~~l ~ I aşın a ır açık ve samimi bir anlaşma yapmaktır . 
.. U l T l'neclislerı" muht J"t k · · · · t • ı d'W d ı t eden partıler mumessıllerı arasında go-" , e e ı omısyo· namesını ımza c mış o an ıger ev e - .. J I k ç ..., • • • * 
hin de . tıı.nı.u:zda başlayan milli sene- ler, harp gemileri inşa ettikleri takdir- ıuşSm: er yahpı ~~a thır. OCUgU plŞlrmlŞ Görülüyor ki bugünkü vaziyetin has • 
t. nız tah . k 9~0 .1 d R . . h 'k" hl . ng cena munte asma mensup mu- 1 d b" 1 1 .1• l 1 ,.on d l sısntı mı tarını -~> mı· e eısıcum urun ı ı zır ı ınşasını h f k" ] d f 

1
. v; • aas mevzu arın nn ıri o an ngı ız - ta • 

.. o ar ol k . . . . b w h kk 1 k 333 a aza ar arın son erece aa ıyette bu- e yemzş 1 1 w d""k .. w .. h k. PUlh 8 I ara tesbıt etrnıştır kı, u, emretmege a ı o aca tır. tayya· I I "dd I h k I . yan an aıımnz ıuının ortaya o tugu a ı • 
ene er" · · . · · d ·· tt b t unma arı ve şı et e nre ·et etme erı kat, gene hakikatin inkan oluyor. İki ta • 

Bu 1 ıçın bır rekordur. renın mşası ve onanma mure e a ı· h ld" Buenos Ayres, 21, (A. A.) - gaze. 
tah · O b" k 1 mu teme ır. raftan her biri, hakkın kendi taraflarında 

hluhrib· sısat ile bilhassa on iki torpido nın 93.5 O den yüz ıne çı arı ması s· ,. hf"ll Chur "il .1 s· teler Montevideo timarhanesinden kaç- ld w .. 1 1 B" 1 h bu 
t' ı alt d d d I k d" K · ka ıyası ma ı er, cı ı e ır ff k l G o ugunu soyuyor ar. ınaena ey , 
JCceJc ı eniz altı gemisi inşa edi- a üşünü me te ır. omısyonun - Ch b l · · ""l"k tla ını h mağa muva a o an aray ndındaki h kk ld t k . . "k" f . \'c h . . am er aının mu a a r n e em- . . •w. . n ı c e eme ıçın yarın ı ı tara tan 
ininin in tıı.u telıf tiplerdeki sekiz ge· rarı ,önümüzdekı hafta kongreye arze- miyetine işaret etmektedir. Bu iki zat bır şahsın ış~edıgı cınayetten uzun uza- her hangi birisi bir hareket yapmıya kal· 

Şasına devam olunacaktır. dilecektir. daha evvelce Avam Kamarasında Bald dıya bahsedıyorlar. karsa. ihtiluflnrının bu derece şümullen • bJ •• vine karşı yapmış oldukları hücumlar Garay on iki yaşındaki bir çocuğu mesini intnç eden, fnkat sessiz sadıısız iler• 
0 uın kabı· esi / Zecri tedbirler ve tenkitlerle birbirlerine yaklaşmış hu kaçırmış kesmiş pişirmiş ve yemiştir. r~yen geçims~zlik ~ibi _bu. hareket te.. hiç 

t,... 1 1 d guphe yok bırdcnbıre ınkışaf edecektır. 
"-Oh.... unuyor ar ı. 8. 1 _.1ı._ • • • 

4 11Un• ti . ,. . ki.fi d ba k H . h •• •• ınaena eyıı yem bır tchlıke arnmıya 
ı.:I f ıs . er bır Milh Mü- şı·ı.· hu""kfimetinın te 1 Bun an ş a, avas a1an&ı mu a· eg sun esrar- ı·· k T hl"k h .. -'Cl !lıa B b" . l\ ,1.11A L.be ll . Th d k uzum yo tur. e ı e er zaman ıçın mev· 

'4. ak ] .., · · · d"I k · ırı ıv ı ı ı ra erın omas an a- . w• •• •• •• an ıgı tesısını tetkik e ı ece mış ' w h l"h d .. k 1.. • h cuttur ve zannedıldıgınden daha buyuktur. 
• t lan bakanlıga a ı azır a muna a at engtz seya ati Sel" R 
ıs eyorlar h ' . w 1 ım agıp p . d 21 (AA) _ Milletler nazırı Hore Belid ayı getırmege ça ış-

b· arıs, 24 (A A ) . Lon ra, · · . k . · · tıklarını bildirmektedir. Belidha oto-
1flenin t k · . - Blum, yenı ka- Cemiyeti telif ve tanzım omıtesının, . k 1 I I .. 

d '" eş ·il" k · l . d"l .. d mobıl aza arının aza tı ması ıçın yap-
URuyar ı illa sadıle yapmakta o· ftalyaya karşı tatbık e ı en zecrı te - ld w .. d l ·ı h"" .. k b' 

ederek ~beksnıj görüşmelerine devam birlerin kaldırılması hakkında Şili hü- n:1.1ş 0 kugu muca e e 
1 

e uyu ır 
lbos'u k hı Adliye bakanı Yvon de kumeti tarafından yapılan teklifi tetkik şohret ~~nmkışbt~r. . .11A b"' .. 

b a ul . . . d l B ... Jdvm ın a ınenın mı ı unyesını 
olu..... etmıştır. etmek üzere 18 hazıran a top anması h .. f k . . a k 

b ·•1 say! l k d b"l mu u aza etme ıcın zam n ezan-
lltıd Bo . av ar urulu başkanı Fer- muhtemel bulunduğu Cenevre en ı - k h .. 1 ·· ~ t" tesirlerinden ,. 

lıl{i . Uısson'u . . k . ma ve er turu par ı a · 
~ flıst reisle . d zıyaret ~tmış ve O· dirilmektedır. zade bir hafta tatilinin asudeliği içinde 
e Jac rın en Mourıce Thaurez 1 · . · · · I · · 

lmpartorun Parise gide
ceği de söyleniyor 

Paris 24 (Hususi) - lngiliz harb ge
misile Ccbclitanka hareket eden Negüsün 
sekiz güne kadnr Londrada bulunacaiı 
haber verilmektedir. Negüsün seyııhnti es
rarengiz telakki edilmektedir. 

A vusturyada 
Nazilerin hareketi 
Starhemberg'in şatosunda 
aranılan silahlar talebeye 

aidmiş au ·ı ques Ducl • k b 1 d k k Dum dum kurşunu mese esı Thomas ın halefını tayın mese csını , Ctı e as ı a u e ere en- . d"W. ı 
B Yarını saat g·· .. .. .. L d '>4 (A A) - Dış bakan- halletmek ıste ıgı zanno unuyor. Viyana 21 (A.A.) - iyi malumat 

aı' 1·~ iki 2:at y . korbu.şmu~tur. . w oln ~al, - f. d. an Habec:istana Meb'usluktan İstifa 

İmparntorun Parise de geleceği söylen· 
mektedir. Bir rivayete göre de Negüs 
Knrlsbada giderek kendisini tedavi etti • 

t ıge k • . enı a ınenın emnıyet· lıgı, ngı tere tara ın . . w. Y ,,
4 

(A A.) _ istifa eden almakta olan mahfeller Nazilerin Sax 
rı.,.". arşı bir tedb" l k .. d d kurşunu verıldıgı hakkında- Londra - · recektir. ; b d ld ki . 
~'"'·•ış "k ır o ma uzere um um T • b' em erg şatosun a aramış o u arı sı· 
ai b· tıı.ı Yasta naft . I . . . k" f I muhtırasına verilecek ceva· müstemleke bakanı omas ın me US· Negüsiin Cenevreyc giderek memleke • l"hl ")) . . d . \f" 

ı ır tıı."l a ış erme gırışme· ı ta yan k"I w• · 1 hfll d . . f"" . ..d f d W • d .1 • a arın, tatı erını şato a geçm::n ı· 
rctile 1 Yar bir kredi kabul etmek su· bın tetkikile meşgul olmaktadır. luktan da çe 1

• ecegı sıyasa ma 
1 

er e :~n;;,n:~~:d:~~· mu n na e ccegı e 1 en yanalı Heimwehren"e mensup talebe· 
tni)l~ Çocukluguw h" . b" bildirilmekted_ır_. ---- ld b k c.J I ı tıı. "'d ımaye etmesı, ır b"l - Kudlis 24 (A.A.) _ Hober alındığına ye ait o uğunu eyan etmc> te ır cı 
~e nı"h u afaa bakanlıgwı ı"hdas etmesı" Roma 24 (A.A.) - Stefani ajansı 1 

- lstokholmd8 hava lı"manl 1 o·w b" b d b"ld" "ld··· göre Habeş mparatoru Haile Sclasieye ıger ır mem a an ı 111 .gıne 

2:a.ruri a:l~tu ~rnunıi bir af ilan eylemesi dirfiy~r: h "'k" eti 
30 

nisanda Milletler Stokholm 24 (A.A.) - Stokholm ya· lngiltereye hareket etmezden önce İtalya· göre Naziler, Heimnto:clıutz'a ait mü-

c gunu beyan etmişlerdir. ta yan u um 1 ~· J-:1 b or kınındaki büyük Bromma hava limanı dün ya karşı hertürlü siyasal harekete mani 0 ). hım vesikalar arıyorltırdı. Tahkikat de-
Cemiyeti genel sekreter igıne a e§ • 

erıe,.aı Pıa. f d dumdum kurşunu kulla • Kral tarafından açılmıtır. mağa söz '\'ermiştir.. vam ediyor. 
DQ,.be . stiras hükumet du,su ta~~ ı~ a~akkında iki nota vermio • --------·---...... ------------------ ----------------. 

P sı hazırl uc nı mış o ugu d k ik·ı h 1 . nris 24 agorm y • Bu notalardan birisi dum um urou • c Ç VUŞ ar 
liraala C (Hususi) - Genemi Pliis • tı·rı. 1 ı• yıırnların filimlerini doktorla-
~ 1 onatn b nı e açı m .. . . 

r arnakt... sın ir hükumet darbesi ha· 1 .. rını ve bu kurşunlnrın Bırmıng· 
... " old ki rın rapor .. 
"'<>r. At . u nrı Atinadan bildirili • h d Kunoch ve Londradn Eleybros 
tekete- knı haberlere göre herhangi bir ha· f a;.k:ları tnrııfındnn verilmiş olduğunu 
tır. ar,, İcab eden tedbı'rler nlınmıR n rı h · kt d" " • . d vesikaları i tıvn etme e ır. 

ıspat c en -------
• ------- -ıspanya-da-ı -b-. _b_h__ Bir Fransız gazeteci mahkOm 

.~a'"celone, 24 tr ıne U r~n! Paris, 21 (A. A.) -. M:h~e~e Ak-
tnuŞavirl . (A.A.) - Hukurnet F . gazetesı muduru Char-

, erı · t 'f l "yon rançaıs 
}'a c Ve : ıs ı a arını reis Campan- sı 

1 
. gazetesinde Blum aley-

b l rnıışler da . . 1 • les l\ nurras ı 
aş anıı.cıt R ve o ıstışare erme . d şiarı dahili harbe teşvik 

lf" . ır. c" . h""k" . 1 hmde vatan a ' 1 
Uniine k d ıs, yenı u umetın sa ı h. tt bir takım makaleler P. 

RÜni.i K. tal ar teşkil edilerek perşembe eder ma ı~e ~ tale tahrik cürmile, se
çıkac,,. .. a a an parlementosu huzuruna açıktan açıga 1 

hk"m etmiş ve bu ce· 
1 .. gını ·· · k' hapse ma u enı.iı.f Uınıt etmekte olduğunu söy ız ay . · 

" ır. zayı tecil etmemıştır. 
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EKONOMi _ı 

Zahire Borsasında ·Bir ' 1 1 

Kuruçeşme · 

Kömür depoları 
Davası 

Temyiz davayı iki nok
tadan dolayı nakzetti 

Kömür deposu sahibleri aleyhinde Or
taköylüler tarafından açılan dava netice -
sinde İstanbul asliye dördüncü hukuk 
mahkemesi tarafından depoların kapatıl
ması hakkında bir karar verildiğini, bu ka· 
rarın da clepo sahibleri tarafından temyiz 
edildiğini yazmıştık. Temyiz mahkeme•i, 
ıvayı tetkik etmiş ve iki noktadan dolayı 

wıakzetmiştir. Bu iki nokta şudur: 

Evvela davacının talebi, depoların kal• 
dınlması olmayıp depoların etrafına duvar 
inıası ve Üzerlerini kapatmak keyfiyetin -
den ibaret olduğu halde, mahkemenin de· 
poların kaldırılmasına karar vermiş ol • 
ma11, saniyen de kömürcülerin, depolarda 
bulundurduklan kömürlerin nevi ve cinsi 
itibarile toz yapmıyan kömürlerden oldu
ğunu iddia etmiı olmalarına rağmen mah· 
kemenin o ciheti tetkik etmemiş olması -

dır. 

Bir hamal yaralandı 
Fatihte Çinili hamam, Bekar odala

nnda yatan hamal Sivaslı Ömer Beşiktaı
ta depoya ıeker taşırken üzerine sandık is
tifleri yıkılmıı ve Ömer ağır surette yara· 

)anarak hastaneye kaldırılmıştır. 
Saka Kavgası 

Fındıklıda iyi su çeşmesinde sakalık e
den Ahmet oilu Ömer sırasını tekleme· 
den ıu doldurmak istemiş, bu yüzden su 
memuru Hikmetle aralannda çıkan kavga
da elindeki teneke ile Hikmetin kafasını 

ehemmiyetlice yarmıştır. 
Ömer yakalanarak hakkında takibata 

baılanmışhr. 

Sabıkalı Bıçağı 
T opanede oturan İbrahim oğlu Cevat 

Galatada Berberler sokağında bir kahve· 

de sabıkalılardan Arap Ahmet ile bir hiç 
yüzünden aiız kavgasına tutuşmuş, Arap 
Ahmet kunduracı bıçağıyla Cevadı ehem· 

ıniyetlice yaralamııtır. 
Açıkgöz Hırsız 

Eyüpde Yaver dede mahallesinde 3 5 
numaralı arabacı Tatar Hakkının evıne 

kimıe bulunmadığı bir sırada giren sabıka

lılardan Şevket dolabın içindeki elli lira ile 
üç kat elbiseyi alıp kaçarken yakalanmış
tır. 

İakarpin Hırsızı 
Unkapanında Fener caddesinde Osma· 

nın hanında oturan 1 O yaşında Kemal dün 
kapalı çarşıda Bit pazarında 7 numaralı 
Ahmedin kunduracı dükkanının önünden 
bir çift keten iskarpin çalmış, s:ıtarken ya

kalanarak hakkında tahkikata ba~lannu~

tır. 

Körkütük Sarhoş 
Galata sokaklarında kendini bilmeye

cek derecede sarhoş olup etrı.ıfına ~arkın 

tılık eden Şaban isminde bir ayyaş yaka
lanarak hakkında takibata başlanmıştır. 

Liman hanmm satışı 
Satlığa çıkarılan liman hanının mi.i.

zayedesi sah günü yapılacak fiyat mü
said görüldüğü takdirde, alıc1sma veri-

-Hakkımız gok mu? 

Esas ad, küçük ad değil 
soyadıdır 

8 ir okuyucumuz diyor ki: 

<<Tele fon Müdürlüğünün bastırttığı 

abone rehberi ıirketin zamanında 

yapılanlan aratmadı, hatta Basış, 

tertip, temizlik, güzellik noktasın

dan eskilere belki de üstündür. Fa
k at ben bu rehberde büyük bir hata 
gördüm. Bu hata abone isimlerinin 
soy adlarına göre değil, küçük isim
lere göre tasnif edilmiş olmasıdır. 
Zira benim bildiğime göre esas ad 
küçük isim değil, ıoy adıdır.» 

Bu okuyucumuz iddiasının esasında 
haklıdır, buna rağmen biz telefon 
müdürlüğünü de bu hareket tarzın· 
da hatah bulamıyoruz. Zira öteden 
beri soy adına malik olan mes"ut 
vatandaşlarımızı bir kenara bırakı

nız, yepyeni, bazan da epeyce ga· 
rip ıoy adları takınan vatandaşları
mızın sayısı o kadar çoktur ki, bun
ları bu yeni adlan altında bir tasni· 
fe tabi tutsalardı telefon rehberinin 
hiç bir İşe yaramaz bir nesne halin
de kalacağı muhakkaktı. • 

Bunun içindir ki telefon müdürlüğü bu 
sene tasnifi küçüJi isimlere göre 
yapmakla isabet etmiştir. 

İstanbul 
Sebzecileri 
Şikayetçi 
Bahçivanlar Anadoludan 

turfanda sebze getirilmesini 
istemiyorlar 

Haftalık Vaziyet 
Tiftik ve mısır fiatları yükseliyor 

Y APAGI : Geçen hafta şehrimiz kaydedilmisdir. Fiatlerin daha 
piyasasında yapağı üzerine ehemmi- düşmesine 'mani olmak için tüccar 1 

yetli işler olmamıştır. Satışlar ufak par- rafından daha az buğday getirtilı ~ 
tilerle yapılmaktadır. . tedir. Beyaz yumuşaklar 6.30, Pt 'ş 

Almanyadan yeniden mübayaa için 7.15, Kızılca fi..), Trakya sertleri .ı 
müsaade verilmediğinden Almanyaya on beş Çavdarlılar 5.30para. 

lstanbul sebzeciliği müstahsil be.h- ihracatta bulunan tüccarlar mal müba-, Un fiyatlarında da cüz'i bir sukut' 
çıvanlığı bu yıl büyük bir buhran ge- yaasına başlamamışlardır. Yalnız elle- dır. Ekstra ekstra unların çuvalı 94, 
çirmektedir. Alakadarlar bu buhranı rinde evvelce permisi bulunan bazı tüc- J birinci yumuşak 800, birinci sert {iı 
doğuran sebepleri şu suretle izah edi- carlar mal almaktadırlar. Bunun,la be- ı kuruştan satılmıştır. 
yor ve üç noktaya İşaret ediyorlar: raber fiatler sağlamdır ve ileride büyük ı MISIR : Fiatler yüksekliğini rnu~ 

1 
«- Bu buhranı doğuran sebepler~ işler olacağı ümit edilmektedir. faza etmektedir. Piyasa hareketliclf 

1 den birisi cenup ve Eğe mıntakasın- Fiyatlar: Anadolu malları 62 ekstra Karadeniz limanlarına 6 kurusa k;J. 
dan şehrimize bol miktarda sebze id- Kütahya, Bolvadin inceleri 65 kuruş- satışlar yapılmaktadır. ' 
hal edilmesidir. Bu suretle mevsimsiz tur. Trakya yapağılarmdan 250 balye ARPA : Hafta içinde 936 seııe' 
ve az bir masrafla sehrimize gelen seb- kadar yeni mal 70-71 kuruştan satıl- mahsulünden ilk defa piyasaya arıJ 
zelerden lstanbul r~koltesi yetişene ka mıştır. len Mersin malı arpalar 3.30 parad' 
dar halk bıkmıs bir hale geliyor. Ve Ege mıntakrun yapağıları üzerine İz- satılmıştır. Trakya ve bu ayar arpall 
İstanbul bahçel~rinin, oldukça yüksek mirde hararetli işler olduğu ve 66-67 yeni çuvallı 4 kuruştur. Anadulud-' 
fiyata yetiştirdiği mahsulat bu rağbet- kuruştan satışlar yapıldığı işidilmiştir. mal gelmemiştir. İ 
sizlik yüzünden kıymetten düsm, ekte, • M · d d 1 · k ed BAKLA: Her sene bu mevsirnletv ersın e e satıf,l ar iyi gıtme t ir. 
bahçe sahiplerinin zararlarını mucip 0 ] Orta Anadolu yapağıları 62-63 kuruşa eh~nebi memleketlere ahvre olarak ~el'> 
maktadır. kadar satılmıştu. mı mıktarda satışlar yapılmakta 

Diğer sebebe gelince, havaların so- tr'."T'· •w Bu sene Almanlar, tonu 90 marld 
h Tır ı JK : Satışlar dıger haftalara bakl l w ı· l l d ·ş J 

ğuk olarak geçmiş olması akla, taze k b"' .. k b" l l kl . . a a maga ta ıp o mus arsa a ı 
ıyasen uyu ır can ı ı a geçmıştır. d w • "d"l . . ' 

fasulye, bezelya vesair sebzelerin mah- p· h f. • • d F I h ugu ısı ı memıstır. 
ıyasa a ta ıçın e ransız arın e em- l .' d 1 ' h be l ·· ııtf 

vına sebep olan Püseron hastalığını zmır en ge en a r ere gore 
vücuda getirmekte ve nebatlarm neş- miyetli mıktarda talebi neticesinde altı yüz ton kadar baklanın Ağustıi' 
vünemasına mani olmaktadır. Geçen tekrar yükselerek üç, dört gün içinde teslimi 4.7-11.15 para arası satılıuışl 
sene bu hastalıklar yüzünden tohum a- on kuruş gibi büyük bir tereffu gös- KETENTOHUMU : 9-9.20 kurıl 
lmamanuıŞtı. Bu yıl da maalesef almak termiştir. sisarn 19, çavdar 5, yulaf 4.20 kuru-:t9İ 
kabil olmayacaktır. Almanyadan tiftik mübayaası hak- muarn:le görmüştür. ~ 

İşte bu mahzurlardan dolayı bi.itün kında henüz müsaade gelmediğinden ZEYTINY AGI : Yağ piyasasında eS 

Hakkımı• yok mu? bahçe sahipleri ne Ziraat Bankasına o- Alman alıcılarının mübayaatta bulun- hararetini kaybetmiştir. Mevsim ilerle --------------1 lan borçlarını tediye etmekte ve ne duğu görülmemiştir. dikçe mahsulün nCt1vÜnema vazİ)e~ 

Fakat gelecek yıla kadar yeni soy ad
larının yerleşeceiini düşünmeli, ye
ni defterde tasnifi ıoy adlarına gö
re yapmalı, küçük isimleri Avrupa 
defterlerinde olduiu ııibi soy adları
nı müteakip kerre arasına alarak 
yazmalıdır, diyoruz. 

Madam EJmasyan de vergilerini ödemektedirler. Bir hafta içindeki satış 2000 balyeyi ve donların tesiri daha iyi anlaşılnı8 
Yine bu yüzden lstanbulun biıinci bulmuş ve nisbeten Karahisar, Eskişe- tadır. I 

Cİnayetİ fai11erİ derecede olan Yedikule bahçe sahiple- hir gibi birinci maJlar daha fazla satıl- Donların zeytin ağaçlarına en frıı 
rinden bir çokları vergi borçlarını öde- mıştır. zarar verdiği rnıntakaların Soma, I(ıt 

K dı 1 b b Yememekte ve bu borç için hükumete Fı."'atler: lnce ana mallar 102, Kır- ağaç. Manisa, Akhisar, ve havalisi 
0 

a na era er yüzüg"'ü J 
intikal muamelesi yapılmaktadıı.)> şehir 94, Maden, Çerkq;:ı 98, deri ve duğu tesbit edilmiştir. 

satanın Üzerinde bir kaba cinsler 86 kuruştur. Oğlak 109 Ayvalık, Edremit, Burhaniye cihet 

kama bulundu Mahkemelerde kuruşa kadar 8atılmı;,ıtır. Ieri dondan müteessir olmamıştır. N 

Sarıyerde bir gece kama ile öldürü
len ve failleri bir türlü ele geçmeyen 
Madam Elrnasyana ait polisin yeni tah
kikatı dün de devam etmiştir. 

Zabıta bu tahkikat etrafında büyük 
ketumiyet göstermektedir. 

Tahkikat için Samsuna gönderilen 

telgrafa dün geç vakte kadar cevap 
gelmemiıŞtİr. 

Diğer taraftan bu mesele yüzünden 

zannaltına alınanların ifadeleri dün a
lınmıştır. 

Bugün bazı şahısların yeni bastan 
ifadeleri alınması muhtemeldir. . 

Bundan baska dün kadınla beraber 
yi.izüğü satan Dok şirketi amelesinden 

Hüseyinin üzerinde de bir kama bu
lunmuştur. 

Zabıta bu kama üzerindeki parmak 
izleriyle bilhassa meşgul olmaktadu. 

lecektir. 
Müzayedeye, Ticaret Odası da işti· 

rak edecektir. 

Yalancı Şahit 
Bu sene her memleketten tiftikleri- dm, Milas ve civarında geçen sene), 

mize fazla rağbet gösterilmektedir. Bu nisbeten daha iyi mahsul alınacağı 
Yalancı şahitlikten suçlu olarak Üskü· · d'l k d" seneki tiftiklerin randman ve kalite ınıt e ı me te ır. 

~ dar ceza mahkemesine verilen Kemalin son 
duruşmasında yalancılığı sabit olduğundan 
3 ay hapse mahkum olmuştur. 

Cep Karııtıran Cabbar 

Balıkhanede Kirkorun cebini para çal
mak maksadiyle karıştıran Cabbarın mu
hakemesi Sultanahmet birinci ceza mahke
mesinde neticelendirilmiş, suçlu bir ay J O 
gün hapse mahkum edilıniştir. 

Zorla Eve GinııİJ 

Üsküdarda Seher isminde bir kadının 
evine ~eceleyin zorla girmekten suçlu Ah
met Üsküdar ceza mahkemesi tarafından 
(6) ay hapse mahkum edilmiştir. 

Gümrük Müfettiş muavinliği 
imtiham 

Son defa Gümrük ve inhisarlar Bakan
lığı müfettiş muavinliği için tahriri imtiha· 
na girenlerden dördü muvaffak olmuştur. 

Şifahi imtihanlara da bugünlerde baş • 
lanacakatır. 

r-

itibarile diğer senelere nisbeten yük- Heyeti umumiye itibarile yeni rtl~~ 
sek olduğu bildirilmektedir. sul henüz çiçekte olduğundan şimcl'.1 

Keçi kılına da 48-50 kuruşa kadar rekolte kat'i bir rakam ile ifade edı e 

talip vardır. miyecektir. ·t 
BUGDA Y: Piyasadaki gevşeklik Sabunluk zeytinyağlar 41, yemek~t 

ve kararsızlık berdevamdır. Bir hafta 48 - 52, ekstra 55 - 57, pamukyaf;ı, 
evvelsine nazaren hafif bir düşüklük kuru~tur. J 

24 Saat içinde 
geçen vakalar 

Kuyuye Düıen Tamirci 

Bulgurluda Dübade caddesinde Hüse· 
yinin evine ait kuyunun içindeki tulumba 
borularını tamir eden Mes"ut, havasızlık 
ve tuzruhu dumanından kendini kaybede
rek baygın bir halde kuyunun içine yuvar· 
}anmış, etraftan yetişenler tarafından bay
gın bir halde çıkarılarak Kadıköy Nümu

ne hastanesine kaldırılmıştır. 

Kaleden Dütcn Çocuk 

Bu yıl çilek 
olacak 

az 

,j!' 
Geçen sene hükumetimizle Er F rans. ~ 

keti arasında apılan bir anlaşmada çıl ~ 
Al ·· t · 1 1· 1111 

}erimizin manyaya ucre sız o ara ' 15 
li kararlaştırılmış ve nümune olarak ta " 

kilo çilek se'\·kedilmişti. Fakat hava Y
0 

lannın hükumetimize devri ile Er f rll , 
tatili faaliyete mecbur kalmış ve bu '~~,. 

d d .. !11"' 
retle yapılan teşebbüsler e suya uş 

tü. Jt~ 
Bu yıl çilek zeriyatı yapılan yerler 

1 ··k ]tet11 

son gelen haber ere nazaran ro o ·f; 

Dış İşleri Bakanı A vrupadan N ö betçi 
Eczaneler 

Kumkapıda Kale civarında 7 1 numara• 
lı evde oturan balıkçı Nişanın oğlu 9 ya
!'itndaki Kirkor kale duvarları üzerinde oy· 
~arken 4 metre yükseklikten yere düşerek 
vücudunun muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralanmış. Etfal hastaneııine kaldı· 

pek az olacağı hatta memlekete bile .~' b~ 
yet etmiyeceği bildirilmektedir. Tabıı 
şerait dahilinde bu yıl harice çilek ih~if• 
da mümkün olamaıyacğı söylenmekte.,.., 

J 

'l't'\1,k Ht"ı~Lll Anıs ~ırkcci garında 

Diin sabah Sempslon <-'kspr-::s:yle otelinde istirahat ettikten sonra saat 
şehrimize gelen Hariciye Vekili T ev- Hl da · Dolmabahçe sarayına gitmiş ve 
'ik Riiştü Aras bir müddet Pernpalas Atatürk tarafından kabul edilmi~tir. 

Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
ıstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Ab
dülkadir). Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyazıtta: (Asador Vahram). Eminö -
nünde: (A. Minasyan). Fenerde: (A
rif). Karagiimrükte: (Kemal). Küçü· 
pazarda: (Necati). Samatyada: (Rıd· 

van). Şehremininde: (Nazım). Şeh -
zadebaşında: (Halil). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Merkez). Hasköyde: 

(Halk). Kasımpaşada: (l\lerkez). Sa
rıyerde: (Osman). Şişlide: (Me~kez). 

Taksimde: (Matko,İç, Kemal Rebul). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Söğütlüçeşmede: 

(Osman Hulusi). Muvakkithanede: 
(Saadet). Üsküdarda İskele başında: 
(Merkez). 

rılmı~tır. 

Ağacamiinin duvarları 
1 Beyoğlundaki Ağa camiinin yeni du-
varları kam ilen bitmiştir. Yan taraf duva· 

1 nnda da i~.ap eden ta~'.rat .yapıldıktan 
sonra, camım avlusu da guzcl bır şekle ko-

ı • 
nacak.tir. 
• .. ~. .. • • .., • • •• __..,..__,,,, .............. , • • .. .. 1111••••• ... 111••··· 

p>ŞIK SiNEMA--.. 
Bugünden itibaren 

filmler kıralı 

KADIN ASLA UNUTMAZ 
Johnes Boles ve Marguerit 

Sullivan 

NiL ŞARKiSi 
Ramon Novaro 

Büyük orijinrl film. 
,~ ......................... , 

'' . ........ , ...... ... · ...... ., . . . . . . . nfi 
l\l~nbul Btlqdiyrn T epebaşında A 

SıhirTiyatrosu Tiya~:sunda 

111111111111111 akşam saat 20.30 dl 

llL.1111 :~=~~:~::;; 
lll,1111

, 1 zade Celal 
Her yer elli lnıı·t~~ 

.-.ısı• 1 • • • • • • • • • • • • • • :;.ıı •••• t &&:I. •• 

Fransız Tiyatrosunda ~ 
26·5-:36 Pazartesi akşamından itihfll e 

Profesör 
ZATI SUNGUR 

Gnia müsameresi olarnk son ııııfl8 
(f' 

programına başlayacaktır. Bu pror1 ramda yepyeni ve şayanı hn~ re 
nunıııralar arasında ilk defa oııırıılC 
bir kızın gözli önUnde iskelet oltl' 
şunu görüleceklir. Fiyatlnrda dl3" 
ğişiklik yok Lur. Biletleri cvvddeJ1 
tedarik ediniz. 
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MEMLEKET ·' HABERLERII 

Mardinde bir saatçı kayboldu 
Mard' (H şehri . ın ususi) - 3-4 ay evvel 

laya rn~e gelip saatçilik yapmağa baş· 
ada n b'r:zururnlu Yusuf isminde bir 
lnııı rn ır çok kimselerin saatlerini al· 

T Ve d da ...... k orta an kaybolmuştur. Bu a· 
··• end· · ll'lıştır .1 nı herkese şair diye tanıt-

:Znra ·_')E:.lındeki nüfus cüzdanına na
n I 

saka] d- Yaşındadır. Fakat saçında ve 
ın a b' k tur N ır tane bile beyaz tel yo -

Sah <'reye gittiği belli değildir. 
din tel borduru tanzim ederek Mar-nla· . 
l(ern l •.Yesınden :i500 lira dolandıran 
. a Adanad h . . . ·ı . tar. i ahk' an şe rımıze getırı mış-

ıkata devam edilmektedir. 

_ Artık bu didinmeden. uiraflD& -

elan baktım. Hasan 8eJ ı j 
. . . Şöyle parası bol, rahat, kaydi ha-

yat farb ile bir it istiyorum! 

Eluzızizden güzel bir görünüş 

Elaziz köylerine şiddetli 
bir dolu gağdı 

Bir çok köyleri su bash, tarlalar harap oldu. Diyarbekir 
i]e Elaziz arasındaki köprü yıkıldı 

Hasan Bey - Seni belediyeye ala • 
tanbulu i...-. lcomiavona• na aza yaptı. 
ralıml 

4 üncü Genel Espektör Ceneıal 
Abdullah Alpdoğan Ankaradan şehri
mize dönm~ ve istasyonda binlerce 
halk tarafındna karşılanmıştır. Gene
ral Abdullah Ankaradan Tunçeli vıla
yetinin tam teşknlatmı getirmişt;r. 

Gümrüklerde sırtta yük 
taşınmıyacak 

Dahiliye V ckalctinin ıırt hamallı -
ğının kaldırılması için verdiği emir ü
zerine belediyede ve gümrüklerde tet
kikler başlanılmı,ştı. 

Hadiseler 
k8r$1S1nd 

Mevzu 
Mevzu kelimesini kendime me\'ZU 

yaptım yazıyorum: 

* Her me~u bir fil diıidir: işlemesini 
bilmek fartilc ••• 

* Mevzu bulamıyan muharrir, dilsiz ha

tibe benzer. 

* 
Müşterisiz meta 

mevzu da zayidir. 

* 
gibi, muharrirsiz 

Mevzu bulamıyan muharrir; kendi ka
fasına çatmaz da, baıkalarına çatar. 

* Güzel mevzu, güzel itadan gibidir: 
Herkes kendine maletmek ister 

* Mc\ ıu şöyle bir istihale geçim: 
Evvela mevzudur, sonra yazı olur, 

daha sonra mim kaşa 1 

* Bir canavar yakalayacağız diye ba • 
lılcçılann canları burunlarından gelır ..• 
Muharrir, hiç güçhik çekmeden kosko • 
ca canavan mevzu yapıp yutuverır. 

* Habeşistanın i gali hakkında elan 
yazı ) nzan muharriri, bit pazarından 

müstamel eşya alan adama benzetirim. 
iMSET 



6 Sayfa 

lngiltere Filistindeki siyasetinde 
muvaffak olabilecek mi? 

Bugün Filistinde Yahudilerle çarpışan Araplar, Arap 
efkarı umumiyesinin manevi müzaheretine güveniyorlar 

Haf talardan beri telgraflar, Filistinde 1 miş bulunuyorsa da bugün bütün Arab a· 
Yahudilerle Arapların boğuştuklarını ve leminin Filistin Arablarile lfülikte İngil • 
lngilizlerin Mısırdaki askerlerini buraya ge- terenin Yahudi yurdu siyasetine hiç ol • 
tirterek emniyeti sağlamlamağa çalıştıkla- mazsa manen mukavemet gösterdiğinde 

rını bildiriyor. şüphe yoktur. 

Bu, Arap • Yahudi boğuşması yeni bir Filistin Arablan bu manevi müzaheret· 
hadise değildir. Filistinde bir Yahudi yur· ten emin oldukları, Arab efkarı umumiye
dunun tesisi için neşrolunan Balfur beyan· sinin kendilerile birlikte hareket edeccği
namesile başlar. lngiltere bu beyanname· ne ve İngiltere üzerinde tesir yapacağına 
yi ne rctmekle Siyonistlere verdiği sözü inandıkları için son mücadeleye girişmiş 
yerine getıriyordu. Bu yüzden büyük harp bulunuyorlar. 
biter bitmez Yahudıler Filistine akın ettiler 
ve orada yerleşmeğe başladılar. Bugun 
Filistinde birkaç yüz bin ki iye varan bir 
Yahudi kütlesi yeni Yahudı şehirleri, Ya· 
hudi köyleri, Filistinde işliyen ve on mil • 
yon lngiliz lirasından fazla olduğu söyle
nen Yahudi sermayesi, bu sermaye ile vü
cude getirilen bir sürü Yahudi tesisatı bu
lunmaktadır. 

Bu Yahudilerin ilkönce Filistinde top· 
rakları yoktu. Toprağı Arablardan satın 

aldılar. Arablar, ilkönce topraklarının faz· 
la para etmesine aldanarak bir hayli yer
leri ellerinden çıkardılar. Sonra aözlerini 
açtılar ve para mukabilinde yurdlanndan 
olduklarını, bu gidişle bir gün Filistinde 
bir kanı toprak sahibi olmaktan çıkacak· 
larını anladılar ve toprak satımına karıı 

bir mücadele açtılar. Bu mücadeleleri tim
di bütün hızile devam ediyor. 

Diier taraftan Büyük Harb ııralarında 
Yahudilere milli bir yurd vadeden Jngil • 
tere, Arablara da vahdet, hürriyet ve iı· 

tikli) vadinde bulunmuı ve bu vaidle A
rabların Osmanlı devletine karp ayaklan· 
malarını, Osmanlı devletinin Türk olan 
aalı:erlerine lı:arıı geJemelerini, bu aaker • 
lerle döğüımelerini temin etmitti. 

Fakat muharebe bittikten eonra Arab
)ar umdukları vahdet, hürriyet ve iıtilı:J&le 
lı:avupmadılar. Bilakis memleketleri par· 
çalandı ve bir kısmı lngiliz mandasına, bir 
lı:ıamı Franıız mandasına verildi. Bundan 
başka Filiıtinde bir Yahudi yurdu vücude 
ıetirildi. 

Arabları, hürriyet ve istiklallerini kay
betmekten fazla sinirlendiren mesele de 
bu Yahudi yurdudur. 

Çünkü Yahudiler ıervetlerine ıüvene· 

rek memleketi ıatın alıyor ve bu yüzden 
Arabların bilr ve müıtakil yapmayı öz • 
ledikleri yurd elden gidiyor. 

Bugün Arablar Filistinde ekseriyeti teı· 
kil etmektedirler. Fakat Yahudi muhace .. 
reti, durmadan devam ettiği ve her yıl Fi
liatine binlerce Yahudi girerek yerleıtiği 

ve bir yurd aahibi olmak yolunda her yar· 
dımı gördüiü için Yahudilerin eraeç ekse· 
ıiyeti kazanacaklarında ve Filiıtinde ha • 
kim unsur olacaklarına ıüphe kalmıyor. 

Filistin Arablan bir aralık buna karşı 

bir çare düıündüler ve Yahudi muhacere· 
tine muit.bil Filistine Arab muhaceretini 
temin etmek istediler. Bunun için Kudüs, 
Arab irfanının canlı bir merkezi yapılacak 
ve böylece bütün Arab aleminin alaka • 
m bu merkez üzerinde toplanacaktı. 

Bu teıebbüsler henüz tahakkuk etme • 

Bu mücadele, daha fazla menfi bir mu· 
kavemet şeklindedir ve Arabların kendile-
ri buna <medeni isyan » adını veriyorlar. 

Medeni isyandan maksad grev yapa • 
rıık, mandater hükumetle teşriki mesai et• 
miyerek, hatta hükumete vergi tediyesin· 
den imtina edere1t hükumeti felce uğrat • 
mak ve bu suretle hükumeti siyasetini de
ğistinneğe mecbur etmektir. 

Jngiltere hükumeti bu çcşid hareketler 
ve teıebbüsler kar11sında siyasetini de • 
ğiştirmiyeceiini ve Yahudilere verdiği sö • 
zü yerine aetireceğini söylemiı. askeri kuv-

Yahudi mahalleleriyle dolan 
Yaradan bir görünüş 

vetlerini Filistine yıimıı ve mukavemete 
hazırlanmıı bulunuyor. 

Netice ne olacak> 

İngi)terenin Arab isyanını yeneceiinde 
ıüphe yoktur. Fakat mesele bununla ha) -

lolunmıyacak ve Arablar her fırsattan is • 
,tif ade ederek ayaklanacaklardır. 

Bu yüzden Filistinin mütemadi bir bo· 
ğuşma yurdu olarak kalacağını söylemek, 
.Yanlış olmaz. 

Ö. R. 

40 Merinos koçu geliyor 
Macaristandan damızlık Merinos 

koçu almak üzere giden heyet 40 ta
ne koç satın almış, · bunlar Buda -
peşteden trene bindirilmişlerdir. 

Koçlar dört gün sonra şehrimize ge
lecek ve Karacabey harası Merinos ye
tiştirme memurluğu tarafından tesel -
lüm edilecektir. 

Eflimizin 
Harimine &oku/an 
Yuva gıkıcılar 

Evliyim. Bir de kızım ·var. Mütevazi 
bir hayat lilrerim. Bütün zevkim bu üç 
bapn birbirine uyu§Udur. Endişeyi hah· 
nma bile getirmek istemem, Ne yalan 
IÖyliyeyim, karımın ıevgisile mea'udum. 
Seviıerek evlenmedim, fakat anlıyarak 
ıevmek daha perçimli oluyor. 

kad8f olmanm yolunu bulmuş. Şimdi 
ne yapmalı) Karıma kat'i bir ihtarda 
bulunsam onu ıüphelendirir diye korku· 
yorum. Bu kadının fÜyu bulmuş bir ha· 
li olsa karımla dost olmasına imkan 
yok. Kadına karıı gayet resmi duruyo· 
rum. Fakat daha ileri ııitmek bir hadıse 
doğurabilir. Bu ha.l böyle devam ede· 
mez. Onun bu sokulutu bir teıebbüsün 
ilk hamlesi değil midir) » 

«Likin.. ah ıu lakin .. 1 Şu akıi te • 
aadüller yok mu) 

«Bir dul kadına rastladım. Konuı, 

mamız manidar oldu. Sonra tesadüf, 
yahut bililtizam tekrar karşılaştık. Renk 
ve yüz vermemeğe azmettim. Yuvamı 
tehdit eden tehlıke ne kadar munis o -
lursa olsun göz kapalnamağa karar ver· 
dim. 

«Fakat neticeye bakın. Sokula so . 
kula evime kadar girmiı ve karımla ar-

Sultaaahmet: Kandemir 
Bunlar yuva ydocılardır. Dost olur, 

dost görünür, evinizin barimine kadar 
cirerler. Sonra içten içe evinizin temel· 

lerirıi kemirerek damını baıımza dü • 
ıürürler. Bu yuva yıkıcılara karfı mü • 

samaha ciiz değildir. Tehlike sezildiği 
anda zararlanna nihayet vermek )~ • 

zımdır. Kadın ister namuslu, ister na • 

mussuz obun, karıDIZ1 ikaz edip bu ka
dım eviniaden ve kanıuzdan uzaklaı-
brmak lizımdar. TEYZE 

SON POSTA Mayıs 25 

" Son Po&ta ,, nın müsabaka&ı : 

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

canlandırmakta 
eden tarihi vak'a hangisidir, 

muvaffak olan ressam en çok 
tarihi vak' alar ı 
kimdir? 

4 - Hermanın zafer alayı 

~ 

Romalılar tarafından Arminiyus adı ile anılan Herman, Weser ku uyuyamadı, daldıiı zamanlar üç Roma ordusunun mahvold' 
ırmağı kıyılannda oturan bir German kabilesinin reisi idi. veriıi derhal söziinUn tinüne ıeliyor: «Varusl Varust. Lejiyo,,. 

O 11ırada Romada imparatorluk kurulmuş, Avgust Roma im· )arımı bana iade eti •• » diye bağırarak. yerinden fırlıyordu. 
paratoru olmuıtu. Roma lejiyonları Varus isminde bir genera· Münihte bulunan Thumannın bu tablosu, Hermanın zafer ıJ 
lın kumandasında Cermanya fütuhatına başlamı~tı. Herman, layını ııösterınektedir. Ortada beyaz at üstündeki galip Cerın•• 
Germao kuvvetlerinin başına geçti. Roma generalını üç leji • reisidir. Önünde, Gerınan muhariplerinin ortasında Romalı esir' 
yon ile tertip ettiii bir pusuya kadar çekti ve miladın 9 uncu !er yürüyor. Küçük bir German bu esirlere İstihza ile bakmak' 
yılı orada Varus ile beraber bu üç Roma lejiyonunu mahvetti. tadır. Sol köıede bir German delikanlısı öldürülmüı olan Gene' 
yettenberi böyle bir felakete uğramamışlardı . imparator Avgust ral Varusun zırhı ile Roma ordusunun kumandanlık alametleriııf 
Romalılar, Partlar tarafından Crassuııun uiratıldığı mağlıibi- taıımaktadır. Varusun zırhı üstünde bir baltanın açtığı derin ya• 
bu felaketi haber alınca fevkalade müteessir oldu. Geceleri uy- ra görülmektedir. Repd Ekrem Koçu .............................................................................................. 
DÜNYANIN EN MEŞHUR CÜCESİ 

T om Pus doğduğu zaman tabii idi. Beş 
ay sonra birdenbire durdu ve büyümedi 

* * * bir canbazhanede Napolyon kıyafetiyle numaralar yapıyordu. Küçük cuce 
Fakat yanına kendisinden yedi santim büyük, melul bakışlı bir kız gelince 

ona hemen gönül veriverdi 

l l Kanunusani 183 i 
senesinde Bridgport • 
da fakir bir aileden 
bir çocuk doidu. ls
mini Charles koydu
lar, yavru bet ay 
müddetle tabii bir ıe· 
kilde büyildü. Sonra 
duraladı. Aradan bir 

sene, Üç 11ene aeçtiii 
halde küçük Şarl bir 
türlü büyümedi ve 63 
santimetreyi seçeme• 
di. 

Babası mutekit ve 
yaşlı bir adamdı. Bu 
vaziyeti aörünce mü· 
teeair oluyor, mu .. 
kadderata boyun eğ
meie mecbur kaldık· 
ça da asabileıiyordu. 

Kadastro iflerinde ça
lıştığı için memleketi 
baştan bap dolaflyor, 
fakat böyle bir vak· 
aya hiç bir yerde bir 
türlü rastaelmiyordu, 
evladının böyle bo
dur kalıtı haysiyetine 
dokunuyordu. Ak· 
aımları yorgun argın eve gelince bir kere 
oğlunu nazarlariyle ölçüyor ve sonra aak
layamadığı bir i11tikrahla batını öteye çe· 
virince karısı: 

- Sabırsızlanma Stratton, vakti gelin
e~ o da liüyürl. diye kocasını teselli etme· 
ğe çalıııyordu. 

Stratton ise başını eJlerinin arasına ala
rak: 

Gelecek vakit falan yok, karıcığım, 

.olanlar oldu. Cenabı hak bize bir cüce ver
di, diyordu. 

Aradan bet sene geçti. Eskiden can
bazhane igletmek, varyete göstermekle işe 
başlayan Barnum bir gün Bridgport'a gel

di ve doiru otel işleten kardeşine uğraya-

Cnce Tom Pus 
rak, kendilinden, memlekette sarip bul
duiu teYleri, konupn ördekleri, alb ayak
lı öküzleri, aadık kanları, terbiyeli ulan
ları aradı. Barnum'un kardeıi biraz dü
ıündü, ve: 

- Bir cüce işine yarar mı) diye 11orun
ca Barnum mal bulmuı mağribi gibi: 

- Haydi gid,,Jim, fU cüceyi görelim, 
dedi. Ve beraberce Stratton'a gittiler. 

Stratton ilk anda: 
- Oğlumu mu ıörmek istiyorsunuz) 

Ah efendim ah, Cenabı hakkın cezasına 

çarpıldık, diye ziyaretçileri karııladı. 

Çocuk ziyaretçiyi gözlerinin arasından 
tetkik etti. Ziyaretçi de ona baktı. Kısa bir 
çocuk olmasına rağmen tenasübü yerinde 
i.-li 

İki saat sonra, Barnum babasiyle aJI' 

.laıtı. 
Charleain ismi Tompus oldu. Ve kell" 

diaine haftada üç dolar verilmesine kar-' 
verildi. O zamanlara kadar evladına acı 
nazarlarla bakan Stratton ilk defa oğlunuO 
eırtını sıvazladı. Ve: <rAllah bizi belki ~ 
bu yolda ıevindirirn diye, düıündü. 

Tompua Methur Oluyor 
Barnum, Amerikalıların pisikolojisiııf 

çok iyi tanıdıit için, onların vatanper\'~ 
olmalarına rağmen idhalat işlerine ehe11ı" 

miyet verdiklerini de gördü. O sırada Aro~ 
rikada tarihi eserlere merak sarıyorlardJ; 
Derhal Napoleon'u taklit ederek Tompuid 
bu meıhur diktatörün kıyafetine sokt&li 
eahnede her defa perde indikçe, <Yaşa ' 
un İmparator!» sesleri tiyatroyu yerinde• 
oynatıyordu. 

T ompous aradan uzun yıllar geçine:• 
dünyanın en küçük Generalı olarak şöhrd 
kazanmıı ve ismi gitgide etrafa ya,> ılmıfUo 
Bir taraftan töhreti yayılırken diğer tar.f' 
tan da Barnum ile kendi kasasına yuz bili' 
lerce dolar akıyordu. 

Tompuı Apk 
Aradan yine kısa bir zaman geçt~' 

ten sonra, o da her tabii insan gibi aık iJı' 
tiyacını duymaia ·baıladı. ilk defa Barnd' 
ma baı vurarak, gösterdiği numaralarCI' 
deiifiklik yapılma11nı ve kendisine biri dİ' 
fİ olmak üzere iki arkadaı terfik edilrııe' 
8ini i.tedi. 

Patronu bu fikri makul buldu ve derh,J 
Mis Lavinia isminde bir kızla Komod0' 

namiy)e maruf bir erkek cüceyi hey' ete ,ı
dı ve beraberce çalışmağa başladılar. La"" 
nia, Tompous'tan yedi santim uzun, yuV'•~ 
lak çehreli, T ompustan üç yaş küçuk mel 
bakışlı genç bir kızdı. . 

Artık ateşle barut bir araya gclrnif'" 
Bir müddet sinsi sinsi başlayan hır mııce" 
ranın kimse farkına varamadı. Gö.z kıtP
malar herkesin dizleri hizasında cereY'

11 

ettiği için, agağıya doğru bakmağa alı't11•' 
mış olanların pek de dıkkat nazarına çJt1~ 
mıyordu. Bununla beraber bilhassa yetıl 

(Devamı 9 uncu aayfad.) 
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Çöken Boğaziçi : 24 Kenar Mahallelerde: 

Dert dinlemek için Boğa
ziçinde dolaşmak kifi 

Başı boş küme küme 
dolaşan çocuklar 

* * * Bir Mesarburunlu anlatıyor: "Boğaza musallat olan 
Saat hırsızı .. . . 

d b
• G k • k • k t b •• uzun znm andnnberi Fener ve civa· 

ert ır deg"" ildir ki... ere şır etın, gere o o us-
rında gelip geçenlerin saa tleri kay• 

lerin adam nakletmek için ald1. kları para bolmağa başlamış, ceplerden yalnız saat 

aile bütçesinde bir yıkımdır çalan bir hırsızın türediği anlaşılmış fak:ıt 

En düzgün kıyafetlisinin sırtında dört yerinden 
yamalı caket, kalafatlı pantalon var. Çoğunun 

ellerinde birer patlanğıç. .• 
-=~-------= d bir türlü yakalanmamış. Nihayet b int pa· 
Fransız h · 1 · d Teofı'l C otye: 'men hemen imkansız bir hale gelmiştir İ· m u arrır erın en f • • • zarlnnndnki mezatlarda saat satışları gö-

L..· < Dunyanın bütün d ert lerini unutmak yebılırız. . . . zetlcnmiş, ve hı rsız Fatih b it azarında a· 
"wı n, Bozaiçinde bir saat dolaşmak knfi • ı Boğazın hususıyetı yalılardı r. Halbukı kalanmış Adı H" . 1 Pb d y 
di d .. 11 h 'I · useyın o a n u a amın e· 

r ı emiş belediye kanununa gore ya ı arın sa ı • 1· d 1 5 k · ·d k 1 ı· ın e tı:ınC' · adar sanı bulunmuş ve mü· 
Ben d .. 1 . 1· j den bilmem ne kadar gen e ·uru mnsı a · d d'I . . e şoy e ın ıyorum: . . . I sa ere e ı mı tır. 

1 
. Dunyanın bütün d ertlerini dinlemek zımdır. Yukseklikler tahdi t edılmıştır. \ l • , B d b db . rın Bo· .. d b k k "f ' . . .. l" h d ura ı:ı ahı hır hırsızdan bahsede· "" ga · d 1 hasıl bınbır tur u ma zuru ' ar ır. • .. 

d
. zıçın e ır saat o aşma ·a ı • cek de<>ılın1· fak t b h H " · · · 

b 
·· ıı · • · " • a u ırsız useyının ı-

ır. ı B ıkınız şu Mesar urnunun guze ı~ıne, . d d .•. b ' V • . M b · · ( çım e eştıgı ır acıyı ve bana hatı rlattığı 
e size b unu isba t etmek ·ıçin b ir Me • eskiden buranın ısmı ezar urnu ımış. .s- b ' f k 1 • 

b 
. .. .. .. 

1
. } 1.. ır ı rayı a n atacagım. 

•ar urunlun 1 ki • ya • ki Şirketihayrıye muduru phmet ı u • C b ' . d h .. . . 
un an attı arını aşa gıya . H" k' b d •. t" ·ş Ta" eskı'd •n e ımız e er gu n kalbımızle b eraber 

:ı:ıyorurn : seyın a 1 unu egış ırmı c I . . . . . . d 1 d ' T. k ' çarpan saat erıınızın, d iyebilirim ki tepe· 
- Bo • · · .. k.. Ih 1 "k d e buranın ısmıne Mılton er er ı. a es ı d • k gazıçı ço uyor e ette, nası ço ·• . . R l' f . b en tırnaga adar çıplak vücudumuza es· 

tnez. Bog" a il 1 d b' t zama nlarda Karadenı.zın ume ı enen u· d ' d •. za musa at o an ert ır ane h . .. d K d . vap ve eşya ıye yüklediğimiz şeylerin bi-
egıldir k· B • ..k . K h 'l rada imiş ve bunun arıcını e ara enız k d k" ı ogaz ço mesın. arşı sa 1 .. h ' b " ze en ya mı, ost olanıdır. Saat hırsızı 
O) leri Ü k "d ' k'I H d sa}•arlarmış Buradan oleye ıç ır ma • b ' . 1 1 l:ı • s u ar tarı ı e ay arpaşaya · k h 'I d ı zım ya nız ma ımızı değil bir dostumu· 
aglıyan b ' ) b 1 mure yokmuş. V e buradan ·arşı sa ı e e 1 A k , 1 muntazam ır yo u ve u yo • . . . . k k zu çn ar. r asında babamın el yazısı bu· 

arda da tramvay servisleri olmadıktan bir zincir gererlermış. Bu zıncırı oym a • 1 d ' • b " k" . . 1· b ) . 
10 

j • • h'' I unan ya ıgar ır es 1 saatımı, stan u gı· 
nra sta b l d • k " l . lb tt tak' gaye· Booa.za anı ucum ar yapan b ' .. b ' l .. • . n u un me enı aa ın erı e e e 1 • ., K d . ı yuz ın erce nufusluk bir şehirde degıl, 

oradan şeh . b k l . .. d k k klann yolunu kesmek ve ara enız - 1··· . 1 lerd ' rın aş n yer erme goç e ece ·• aza M b asker ıgımı y aparken Çatalcanın )basan 
ı r Ka h'ld b . . . d gelen -.,;apurları da esar umu ya • k"' .. d 1 • Pand: . rşı 18 ı e gece yarısı ırısı a • en • . b k . oyun e çaldı ar. Babamın el yazılı saatı· 

ısıt old B' k ld d b' d d k ' geçitten geçmege ıc ar etme tı. \> ~· ır aza o u, yan ı, ır u· ııın a 1 d b ' .. . mi unuttuğum yerden alan ve kendine mal 
ardan a•a. 1 d h ld Çünkü her gemiden bura a ır mururıye 1 Velh " gı yuvar an ı, ya ut vuru u. eden insanı , bir çocuk dahi olmuş o ı:ıa, 

t I kasıl acele tedaviyi icap ettiren bir has· alınırdı. hayatımın son nefeııinde bile affedemiye· 
a ı ve k O h Birinci Abdülhamit zamanında ıcTo-lt Ya azaya uiradı. nun ayatını ceğim. 

Hiç bugünler~~. k~mar semtlerin mahalle ı koskoca çitlenbik aiaç!an §İmdiden saç • 
aralarından geçtıgınız var mı? Yoksa, o- kıranlı ba§lara dönmege haşladı. 

Urtarrnak i . 1 b'J• Y ) k k' sun» isminde bir mühendis buralarda bi • S ki k Üak" çın ne yapı a ı ır.. o yo ı aat yo uğu kadar acı veren eşya a-
y udara kadar getirilsin de bir hastane· rinci defa olarak istihkamlar yapmıştır. yıplan pek azdır. Saatin yokluğu değil, 

e Yatırı! B v k h 1 d b ' Bu ı·sı 'ıhka" matın en mühimmi ((Delice tah· t k sın. o gazın arp ıa i in e ır durmuı pek fecidir. Saat canlıya benzer 

)
e hastane yoktur. Orada yaııyan ı'nsan • •·a» istihkiimıdır. Üçüncü Selim zamanın· ' lk · ı . O . . ki ,, ı a ettır. nun ıçındir ki çocu arın en 
arın h d k ' k b l d ki da ıcMotye» ve ııTot» isminde iki Fransız t hl' er a ı a maruz u un u arı sevdiği şeyl erden biri de saattir. Saat yok-
c ıkeyj t b "• J B • mühendisi Rumeli ve Anadolu cihetinden raf a ıı an arsınız.. oııazın o ta • suzluğu bana şu zarif fıkrayı hatırlattı: 
ında ot • h · ·ı 1 • Bogvazı tahkim etmişlerdir. Ve meşhur Ma· k d uran msan §e rın eg ence erın • Birinci Napolyonun zamanında saat pe 

en de tiyatr d k 1 . d d car kalesinin esasları da o zaman kurul - d . F k k d d latif ' osun an, onser enn en e mo a imış. a ·at moda olduğu a ar a 
d ade etmez. Boğazın Anadolu ıahilin • muştur. bahalı imiş. Jmparatorun genç yaverlerin· 
tı e oturmak müaavi tariki dünya olmak- Mesarburnu Sarıyerin iskelesidir. Bu - den biri, sarayda sık sık verilen büyük res· 

r. radan meshur Çırçır suyuna ve Çamlıca • mi kabullerde, F ransanın en güzel kadın· 
., Bu tarafa oelı'nce .• bu kıyı Anadolu kı· suyu kadar enfes olan Kestane suyuna gİ· 1 d 1 ' f b·ır ırııına . b • arının arasın a, par ak ünı ormasını 

nıe et n h k 'k k 1 d B dilir. Bundan başka Hünkar, Şifa, Fındık t e a ı aten pe can ı ır. u saat ile zarif bir kösteğin ıüslemesine can 
•hafta ınuntaza il 1 kt v suları isminde daha başka suları da var • d .k hl m yo ar yapı ma a e atar, fakat parasızlıktan bir türlü te arı 

C3ela M b .J d b " · dır. Bu sular çok me"hurdur ve eskiden }ı eııar umun a oturan ır ınsan '" edemezmiş. Çünkü arayda, İmparatorun 

ralarda §İmdi sabah, akşam, öile. ikindi 
&ık sık görülen manzaralardan bir kaçını 
ben size anlatayım: 

Fatihten biraz ilerideki ufak ana cad • 
delerden birine çıkan yamn yumru kal • 
dırımlı, yer yer tozlu, çamurlu dar bir so
kağın ağzı .•• Sağda külüstür bir ev bo • 

zuntuııunun entipüften tahtaperdeai ... 
Solda: içi tam bir süprüntülük halini almış 
olan çok eski küçük bir mezarlığın ha yı
kıldım, ha yıkılacağım 1 diyen, sokaia bel 
vermiş, çarpık çurpuk duvarı •.• Bu duva
rın ardında dedemin dedesi yaşında ku -
rumıya yüz tutmuş bir çitlenbik aiacı ... 

Yer yer tozlu ve çamurlu dar aokağın 

üııerind:e bir düzüne.. Y ~ılmıya bahane llstalanıraa mu t il d t b ' l yazlan cuma pazar günleri burası fay ton, De h n azam yo ar a o omo 1 yanında en yüksek bir hayat sürülmekle 
lele cıncn ıehrin merkezlerindeki hasta • arabalar ve atlılarla dolardı. Çırçır suyu- beraber, maa§lannı muntazam alamazlar- anyan duvarın üstünde ııene bir düzüne .. 
h· I re nakletmek imkam vardır. Sonra şe· nu hastalar içer. Şimdi de bu sular kalaba· Duvarın ardındaki kocamı,, bunak çitlen-
t'ıhr e ararnızda deniz olmadığı için Şirke • lık oluyor amma, ıabii eskisi gibi değil.. maş.Genç yaver nihayet dişinden tırnağın- biğin tepesinde de yarım düzüne çocuk ... 
1 ayriy · b l b vl Sarıyere bu isim çarşı içindeki türbede H d .. · b 1 k enın son vapuruna e ag amamı- dan biriktirerek bir altın köstek almış, s;:ı- em e gorsenız, un ar, ne çocu , ne ço-

ta da ihtiyaç yoktur icap ederse gece ya· yatan San babadan kalmıştır. Burada bü- ati olup olmadığını kim bilecek, ucuna bir cuk... Bunların yarısı tastamamile yalın • 

~~~ndan sonra da t~hirden buraya gelebi· yük dalyanlar vardır. Ahalisi çok zengin kurşun bağlayıp üniformasının yelek ce· ayak, başıkabak ..• Dörtte biri yanm pa • 
~rız .. Buradan ıehre gitmeie selince o oka değildir, daha fazla balıkçıdır. Yazın say- binden sarkıtmış. Fakat muziplerden biri buç . •• Dörtte biri de, icabında dörtnala 
1 ar kolay deiildir. Çünkü daiına taksi bu· fiyeye gelenler de orta halli ailelerdir. Bir bir gün hakikatı öirenmiş ve gizlice impa· koşarak kaçmak için yarım pabuçlarını ce• 
dUnrrıaz arnma.. Bir insanın gece yarısın· memleketin hudutları dahilinde Boğaz ka- ratora ıöylemiş. Napolyon da delikanlıya k,-tlcrinin ceplerine, bellerine ıokmu§ ta

b~n. sonra ıelıre gitmek ihtiyacı pek nadir dar güzel Boğaz kadar suyu bol, havası iyi bir şaka yapmak istemiıı. O günlerde veri· kınımdan ... 
ır ıhtiya t b b l k yerler olur da o memleket burasını nasıl l•n bu··yu"k bı'r baloda ve en güzel ve •ık Arkalarındaki ceketler, pantalonlar, 

baha . ç ı.r 'Ye eier ir aıta ı m. evzu~ ~ ,.. l b·ı· ıae daıma telefonla taui tedarık edı· olur da bir servet menbaı yapmaz. Buna kadınların arasında yaverine sormuş: mintanlar hep yelimyelili .•• İçlerinde en 
e ı ır. hiç aklımız ermiyor. Boğazı öldüren şey • _ Delikanlı bak bakalım saat kaç? düzgün kıyafetlisinin 11rtında dört yerin -

Siz "İrnd' ba k" .. l !erle mücadele etmek icap ediyor. Bir an k den yamalı ceket ve bacaklarında altı ye-Clir " ı na: ııA doıtum pe ı oy e • Yaver 5ararmış, sonra ızarmış, ıonra 
fi d de neden Boiazın Rumeli sahili de ka· evvel buna çare bulalım. bembeyaz olmuş. imparator ısrar ederek rinden kalafatlanmış pantalon... Eller, 
, . . erecede canlı deiildirh diye ıorabilir· * saati bir daha sorunma altın kösteği çek· yüzler, aözler ve bir kısmındaki çıplak a· 
~nız Ve bunda da pekala hakkınız vardır. Rıhtımda ayakta duruyoruz, rıkhtıbmın miŞ: Ucunda bir kurşun sallanıyor. Napol- yaklar üstüste katmerlenmiş kir, pas için· 

en de · • b v• bo nu a«an deniz galiba bugün a ına k 1 h G de . . . Çoğunun ellerinde birer patlangıç . •. a ~ sızın u ıualinize cevap verecegım. yu .. 1 k . . b' yon ve etrafında i er ayrette. enç ve 
oga2J sıg"amıyor. Taşmak ve yayıma ıstıyen ır Küçük bir mür.ver dalının içi oyulmu": 

le d n sai 'Ye ıol aahiliııi öldüren şey • b ki" zeki delikanlı: .. 
r en 1:>ın· d . • -LI:.. •• ti "nı'n ihtiyacı var gibi. Otomobilde beni e ı • . b '- d sonra ona başka bir ağaçtan sıkı bir piston 

y " L e veaaıtı 
0
_..,.e ucre en _ Benim saatım u llUrşun parçası ır 

l 
u~. ackJp:.·ıd"ır. Gere'- ı"ırLetm' •erek otobu··ıı- yen arkadaşlar işaret ediyorlar. F yapılmış ... Ağaçtan yeşil dal ve yaprakla-K " .. • • k hasmetmeap, sizin için ve ransa için her erın b I ' k _ Nerede kaldın? .. Bitirmedin mı 0 • • rile birlikte koparılan ham çitlenbik ta • 

1 Ura ara adam nakletmek için aldı - an ölüme hazır olmamı hatırlatır! arı Pa b B nu"manı? .. neleri, Önce bu pistonun kalın tarafile vu -
l' l ra İr aile bütçeaindo yıkımdır. u- .. l Bu parlak cevap genç yaveri o balo ge-
a arı h" k _ Bitirdim .. Bitirdim ııe iyorum. k l rula vurula oyuğun mürverin içine tıkılı -

..ı §e ırden uzak olduiu için biz erza ı d b cesinin kahramanı yapmıı ve ıymet i ıa-~• •eh· d Ve ben"ımle konusmak nezaketin e u· N 1 yor; ondan sonra pistonun ince tarafile bu 
;; ır eltinden pahalı alırız. # atleri pek meşhur olan apo yon o anda ı.:..s f ) bu Mesarburunlu muhatabımdan çitlenbiğe dayanılınca haydi çitlenbik, bir 

~ I ~a ihti.ltlr yapar. Fena mal satar. unmuş . k .. cebinde bulunan bir altın saati çıkarmış: 
&:.\' erını· . h y . müsaade alarak, Yenimahalleye gıtme u· O k . d mantar tabancası patlar gibi oyuiun ai • 
e" ızın Cll>•İ eıki U.emdedir. enı - Yaverim demiş. urşun yıne ur· zından·. 

Ya"ıl k zere otomobile biniyorum. • ı ııu " maaı çok müıküldür. Belediye a· Suat Dervıf sun, bunu da yanına as - Pati 

~ hir takım takayyiidatı ile bu he· 

müsabakasında bu yıl Yeni bir usul 
takip edildi 

Bacak 
Pa · ... l nste hor yıl bacak müaabakası Y" • 

.-ı ır '-
I Ve &.endllerini pzel bacaklı sayan 
~~ç kızlar müaabakaya iftirak ederler. 

r') Usa baltada kazanan kızlara mükafat ve· 
1 rneııj ad • .. b ettir. Bu ııcnenİD bacak muşa • 
•kası d h" d V tn" a ır kaç gün ev'Vel yapıl ı. e 

it Usal h~kaya İftirak eden s enç kızlar ha· 
errı erın .. 

· F onUnden geçtiler. 

it I akat bu sefer müsabakaya iıtirak ed~n 
ız arın h . k d el>Slne tepeden bacaklarına <1· 

ar Uzan • . 
dir"l . an ıpekten yapılma k eseler gıy • 

ı rnı r cakJ § ır. Bu ipekli keseler kızlann ba • 
. . arından hatka taraflannın ve yüzle
rının .... 
h ~ Rorulrncmne mani olduğu için hakeın 

egendikl • b ld • l en acağın kime ait o ugunu 
an arnadan v ı_ 1 •. .. .. .. .. ...u. 
:ı:eıı ·ıl • . e iliz arın yuzunu gorup ., 

ı11; crının . . d h" k.. teaın altında kalma an u -
Urrıleri . 

ler b " .~1 Vermioler, bu sayede de hakem· 
uıun d 'klı:: ) · · 1 b cakJ 1 at erını kızların ya nız a • 

rn· larına hasretmek imkanını elde edebil
ış erdir. 

Ce ~u şekilde yapılan müsabakayı Billi Bor· 
azanrn 1 k ·ı· ıolu 11 ve en güzel bacak ı ız ı an 

nrnuıtur. 

MUsabakayn iştirak edenler 
.. B en üzel bacaklı kız olarak 1 lışmak gailesinden kurtulmuş olacaktır. 

Bıllı orge, g d' · ld k ··h· k. 
d

' ld ' "" · ·n hiç olmazsa bir sene ça. Çünkü ken ısıne o u ça mu ım ye un 
ilan e ı ıgı ıçı 

Diye fırlayıp olanca hızile rastgelen yere 
çarpıyor. Amma sıkı bir tazyik ile oyuktan 
hızla fırlayan ham çitlenbik, oradan geçen 
ekmekçi beygirinin gözüne; beli iki kat 
mahalle kocakarısının gözlüğüne; mekte
be giden minimini kızcağızın kulağı to • 
zuna; kağ,thelvacMının camekaruna, kör 
dilecinin burnunun ucuna çarpmıf . .• Kimin 
umurunda> Patlangıcı patlatanların zaten 
maksatları da bu değil mi? Bu patlangıç 
modası bundan yirmi, yirmi be, yıl önce 
gene İstanbulun kenar semtll'!'l'inde aalgın 
bir moda halini bir kere daha almı§ ve sıı· 
nırsam o zamanlar bu yüzden şehri göl • 
relendiren, serinlendiren koskoca, yemye· 

ıil çitlenbik ağaçlarından bir çoğu daha 
haziran ortalarında cascavlak kalmı§; hat· 

ta bu yüzden bir kaç ta göz sakatlanmı§tı. 
Kenar semtlerin bu yılki yeni patlangıç 
modası henüz göz möz aakatlamadı am
ma, bakıyorum, Fatihten, Aksaraydan öte· 
ki mahalleleri gölgeliyen ve serinlendiren .. _____ ..................................... -......... . 
tutan bir ikramiye verilmiştir. 

Hakemlerin bu sene adilane hareket et

tikleri zannolunmaktadır. Yeni usulün ge· 

lecek yıllarda da tatbiki kararlagtırılmış

tır. 

Kenar semtlerin §Urasındn bura • 
ıındaki akasyalar, ablandoslar, di b udak· 

lar da timdi onlann elinden (elamnnl) 
çekmektedirler. lnanmıyan Edirnckapm 

dışındaki ıehitliğin dl§ tarafını süsliyen a
kasyalara bir baksın! 

Sonra Marmara - Haliç asfaltı denilen 
ve bu yolun yalnız T opkapı ile Edirnekapı 
arasındaki kısacık bir mesafesine binlerce 
ve binlerce lira harcanan bu geçidin ıki ta· 
rafına dikilen iki yüzden fazla çınar fida • 
nından bugün ortada ancak yedi sekiz tane 
kalmıştır. 

Kenar semtlerin ağaca, fidana, yeşilliğe 

ve bugün hayra, hasenata, güzelliğe zene 

kadar riayet bilmiyen bu t ip arsız çocuk· 
ları esefle ııöyleyim ki son zamanlarda git
tikçe artmakta ve Tanrının günü mahalle 
aralarında argonun en çirkin, en ağza a -
lınmaz tabir ve ıstılahlarile; sonra da o 
argonun en çirkin, en ağza alınmaz tabir
leri yetişmiyormuş gibi, apaçık sÖ'\ üp tmy

malarm en daniskalarile şnkalaşnrak, hır

laşarak baJJboş, sürüler halinde dola 
maktadırlar. Yazık, çok yazık... Bunlara, 
bir bakan, eden yok .• • 

Oaman Cemal Kayıısız 

Olu yrkama yerleri 
Belediye cenaze teşkilatı hazırlıkla • 

rını ikmal etmek üzeredir. 
lstanbul, Üsküdar ve Beyoğlunda 

birer ölü yıkama yeri inşası için ala -
kadarlara emirler verilmiştir. Bir hafta 
zarfında projeler hazırlanarak, inşa· 
ata başlanacaktır. 

Küçük tayyörler 
Şimdiye ka -

dar tayyörler kla
sik şekillerde ya
pılıyordu. Fakat 
bunlar o kadar 
çok giyildi, ve 

tanındı ki.. 
Bahar günle -

rinde sabah kıya
fetleri için resim
de gördüğünüz 

küçük tayyörler -
den yapın. Hem 
çok şık, hem de 
çok sade. 

Düğmeleri bu 
küçük cekete 11.y • 

rıca bir güze lik 
veriyorlar. Yaka 
yok. Bu da sizi a

lışılmış yaka şek

linin eskiliğinden 

kurtarıyor. 

Ceketin arkadan tokalı oluşu 
mamiyle orijinaldir 

M. F. 



8 Sayfa SON POSTA Mayu 25 

Galatasaray, Güneş muhteliti-Beşiktaş, 
Fener muhtelitini O - 3 yendi 

Dünkü oyun çok güzel bir hava içinde geçti. Sarı 
kazandılar kırmızılılar güzel bir anlaşma ile maçı 

Bir müddettenberi Galatasaray, Gü • 
neş, F enerbahçe, Beşiktaş kulübleri ara • 
sında hazırlanan dostluk müsabakası ni • 
hayet dün ilk meyvasını verdi. Birbirleri

ne çoktanberi bir türlü yanaşamıyan bu 
kuvvetli takımlarımız Galatasaray • Güneş 
ve Fener bahçe - Beşiktaş birleşik maçları
nı yaptılar. 

Oyundan evvel - eskiden dargın gibi 
duran - iki kulüb oyuncuları Galatasaray 

lokalinde buluştular. Sonra bir arada Gü -
ncş kulübüne giderek orada maça hazır -

landılar. 

Dünkü atletizm h!lyramı nda koyan atleıluimiz 

u 

mittir. 
Bu suretle saatte 36 kilometrodan yuk• 

sek bir süratle hareket edildiği görülmür 
tür ki cidden teşekkürle kaydolunacak bit 

neticedir. 

Habeşistandaki ltalyan askerleri 
memleketlerine dönmiyorlar 
Roma, 24 (A. A.) - Marcwal Gra· 

ziani Habeşistanda yapılacak imar it 
leri hakkında bir takım emirnameler 
neşretmıştır. Habeşistandaki ltalyaJI 
askeri mevcudu şimdiki şekli ile 111\J' 

hafaza edilecektir. 



25 Mayıı 
• SON POSTA 

Londra zabıtasına karşı 6 muharrir: 3 

Yıkılan Put 
f11dn?w~? 

Öpüşmek 

Son Pos fanın tefrikası : 31 

Sayfa 9 

[ Hikllge 
1

1 Manyatizma 
~~:.___ ___ _ 
<ıMaupassant» dan Faik Bercmen 

'l 

1 
.J 

Yazan: Ronald Knox 

lnflİ!:terenin en tanınmrı altı :za· 
bıta romancısı Margery Allington, 
A.nthony Berkley, Freeman Vills 
Crolta, Father Ronald Knox, Do· 
rothy Sayers, RuHell Thorndike 
kahramanları meçhul altı :zabıta 
romanı yazıyor ve ltatilleri~ keff i
ni lngilterenin en marul :zabıta mÜ·· 
ı u· · 

kif eder ve sizinle öylece konuturdum. 
Sizi rahatsız etmemek için ayağınıza 
kadar geldim. Onun için size soraca -

ğım her şeye, devletin selameti namı
na dosdoğru cevaplar bekliyorum, bu

na söz veriyor musunuz? 

Akşa~. yem~ğinde~ ~~~lk~~~lar~ı. Her· f) et tabii ve basit bir tesadüf eseti olar .' 
kes yedıgı etlerın ve ıçtıgı lıkorlcnn tesı • ruya ile ölüm tetabuk ederse işi mucize) e 
rile tatlı bir mahmurluk içinde idi. Siı;a • yoruyorlar. Çünkü 0 sırada ölümün ebf' • 
ralarının dumanlarını büyük bir hazla sa- bini düşünmüyorlar. Dinlediklerimden al 
vuruyorlardı. Bir aralık manyetizrnadan tısı gördükleri rüyaları hnfıasındn unut • 
bahis açıldı. Söz manyatizmacılardnn Do - muşlar .. Dediğim ancak rüyadaki vak'a ta• 
nato ve doktor Charcot"ya geçti. Herkes hakkuk edince bunu bir manyatizına telak· 
fırsattan istifade edip mucizeli ve inanıl- ki edıyorlar .. » 
ması imkansız vak"alar anlatmağa başla • Bir ba"kası: 

- Evet. · dı. Kimisi anlattığı hadisenin hakikat ol • - Bu anlattıklarınız akla yakın, dedi 

Kadın bu verdiği sözün kıymet ve duğunda ısrar ediyor, kimisi de bu esraren- gelelim diğer hikayenize.. 
giz vak'aları ilimle telif ve izaha çalışı - - ikinci hikayem mi? Ah .. Onu bi77. t 

e 1fı «Ceor11e Cornish» e bırakı· 
ehemmiyetini anlamıyordu: 

yordu. yaşadım. 

Yarlar. Bunlardan Freeman Villa 
C~olts ile Doroty Sayers'in Herleri· 
n~ ~kudunuz.. Polis mülettifi de lik· 
rını anlattı. Şimdi üçuncu muharrir 
Rouald Kvox'un eseri batlcımıftır. 
. ~u ••er bitince 11ene polis mület· 

tı!ınin katili nasıl tayin ettiğini ken· 
dı aizından dinleyeceksiniz.. 

Vayinberg anlatmağa başladı: 
- Bayan 1 Bugün son derece mühim 

meseleler karşısındayız. Bu meseleleri 

vereceğiniz cevaplarla aydınlatacağız. 
Sözün doğrusunu söylerseniz işin için

den kolaylık]a çıkacak ve topumuz ra

hat edeceğiz. Yalan söylerseniz ceza -

, Öpmek ve öpüpnek, insanlarfın İptidai 
yafayışlarınd'"beri tanınmıı bir adettir. 
• Afrika kabileleri reislerinin karıısına 
geldikleri zaman yeri öperler. Avusturalya· 
da yeri Öpmek., bir nevi selamlaşmaktır. El 
.ve ayak öpmek en eski zamanlardanberi 
hürmet ve muhabbet alametidir. 

Aralarında ömrünü ~şk ve kadın pe • <•Akrabalarımdan bir genç kadın 'ard•, 
ıinden geçirmiş biri vardı. Münakaşalara Ben bu kadına hiç bakmazdım. V c bir 1ce· 
burnunu sokmadan dinliyor. Her anlatı - re bile onu düşünmü değildim. Beni aliı· 
lan hikayeye bıyık altından gülüyordu. kadar dmiyen bir tip. Soğuk ve manasu 
Nihayet dayanamadı. O da söze kanıtı: bir kadın. 

- Hepiniz çok safsınız. Donato dedi • Bir gece, ar.kada;umın birisine mektup 
ğiniz adam hilekarın biridir. Büyük bir alim yazıyordum. Muhayyilem gıcıklandı. Bir·' 
dediğiniz doktor Charcotnun Edgar Poe • den kalbimde bir çarpıntı, gözümün ö -
den farkı yok. nünde o akrabam kadın canlanıverdi.O· 

ya uğrarsınız. 
Kadın ancak bu son sözleri layıkile 

Vayinberg, her tarafı arayıp tara - anladı. Yalan söylediği takdirde ce -

~~~· fakat bir tek kimsenın buraya gir- zaya çarpacaktı. 
kıgı.ni, buracfa gezip dolaştı~ını, yahu\ Kadın ceza kelimesinden korkatak 
orıdor yo!Hi! konağa girdiğ'ni göste- rica etti: 

recek bir tek iz bulamarnıstı. _ Ne sorarsanız doğrusunu aöyli -

d ? halde l--aş papasın ~erdiği ifade 
ogru idi. 

~ariçten bir kimse girme':iğine gö· 

: cınayetin ıçerde işlendiği:1 ~ hiikmet
ektcn başka çare yoktu. 

.Şüpheler yine Varkos'Ja a·famları ü
lrınde toplaı.ıyordu. 
d Varkos aleyhinde yapılan takibata 

:vaın etmek lazım geliyor ve onu bu 
cınayett sürüklemesi muhtemel olan :l
hıillcri arayıp bulmak icap ediyordu. 

h Yayinberg buna karar vermiş, bil -
assa Varkos'un şüpheleri üzerinden 

;ttığına dair hasıl ettiği kanaatten isti

ade etmeğe ve ona sezdirmeden çalıs -rn ~ . 
aga karar verdi. 

Filhakika o gi.in gazetelerde yapılan 
n:şriyat, tahkikatın mühim bir safhaya 

dgırdiğini, yeni ve mühim izlerin bulun-
ı.:ı ~ 

Bunu anlatıyor, Varkosun adını an-

l'tıadan üzernde biriken şüpheleri dağı
tıyordu. 

Yayinberg o gün general Almeda -
y~ görerek yaptığı tahkikatın neticesi-

lnı Ve tutmak istediği hattı hareketi an
attı. 

• General bu hattı hareketi tasvip et

~· Yapılacak i~ başka türlü olamazdı. 

yeceğim. 
- Ala. Yüzbaşı Varkosu ne za -

mandanberi tanırsınız? 
- Üç senedenberi. 
- Yüzba~ı kaç günde bir buraya 

gelir? • 
- Haftada üç dört defa gelır. Bura-

sı onun evidir. 
_ Yüzbaşı Varkosla nelerden bah-

sedersiniz? 
- Ev işlerinden ... 
- Başka?. 
- Hiç bir ~eyden bahsetmeyiz .. 
- Yüzbaşı Varkosun nerede çalış-

tığını biliyor musunuz? 
- Biliyorum. İlham Kaynağının 

muhafızıdır. 
- Yüzbaşı İlham Kaynağını sever 

miydi? 
- Pek iyi bilmiyorum. Fakat ondan 

bahsettikçe gözleri parlardı. 
-Neden 
- Anlıyamadım. Fakat galiba bu 

ilham Kaynağı denen adamla yüzbaşı 
arasında vaktile bir mesele 1ıeçmiş ... 

-Ne gibi? 
(Arkan nr) ------··---J LAN akat bu işin esrarını sür'atle keşfet -

~ek lazımdı. Yarın öbür gün sızlanma Zonguldak icra dairesinden: 
şlıyacak ve yeni hükumet halk na - Kozluda 3 79 sayılı ocak harmanında 

larındak' k" . k b w •• mevcut ···e mahcuz beher tonu iki lira mu· 
ı mev ıını ay etmege yuz • 

tutacaktı. hammen kıymetli (350) üç yüz elli ton 
V tuvenan kömürünün paraya çevrilmesine 

tını ay~nbebrg, Varkosun yakın dobs.tla- karar verilerek arttırmaya çıkarılmıştır. 
b' • a ra alarmı, tanıdıklarını ırer Birinci arttırması 4/Haziran/936 per· 
/rer fakat maksadını aezdirmeden is- ıembe günü saat 14 den on al~a kadar 
Vcvaba başladı ve bunlardan bilhassa icra dairesinde yapılacaktır. Verilen P~~ 
) arkosun gizli bir dostu bulunup bu- muhammen bedelinin yüzde yetınİf beıını 
unmadığını anlamağa ehemmiyet bulmadığı takdirde ikinci arttırması 18 

V~di .Böyle bir şey keşfederse, kadını Haziran 936 perşembe günü ayni saatte 
ıı ıştırır, belki de bu sayede bir çok yapılacaktır. Taliplerin muhammen bede· 
feyler anlardı.. lin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ver· 

V leleri ve en çok arttırana ihalesi yapıla-
b ayinberg çok geçmeden aradığını :ağıfazla malumat almak isteyenlerin icra 

uldu. Ve Varkos'un herkesten gizli ı ·ı· lunur t daı"resine müracaat arı ı an o · 
ı.:ıttuou . • b l d w o evının nerede u un ugunu ,.. 
anladı. 

~arkos fırsat el verdikçe buraya 
Relıyor ·1· ·1 b' k t .. • sevgı ısı e ır aç saa geçırı -
Yordu. 

v . b . l ayın erg, general Almedaya gı -

nCins psikolojisi» muharriri H. Elliı 
hayvanlar arasında öpüşmeğe benzer ha -
reketler görüldüğünü anlatır. 

Lombrosoya göre öpüşmek Kafkasya
lılara mahsus bir adettir. Ve menşei ana -
!arın yavrularını okpyışıdır. 

Fakat bu okşamaların türlü türlü ıekil
leri vardır. 

Samoalıların öpüımelerr koklaşmadır. 
Polonezyada burunlar birbirine ıürtÜ• 

lür. 
Eskimolarla LaplarJa da ayni şekilde ha· 

reket ederler. 
Öpüşmenin bir sevgi alameti olarak ta

nınması miladın altıncı asrından baalar. 
Fakat busenin en çok revaç bulduğu yer, 
Fransadır. Ve Fransadan Avrupanın her 
tarnCına yayılmıştır. 

en samimi , Bugün öpmek ve öpüşmek 
sevginin bir alameti sayılır. 
-=--- • ... • • -=· -----------· 

\f\E-~ 
liLIMiNDI 

Haşarat yiyen nebat 

Fen adamlarının Floridada keıfeıtikleri ne 
hatların en tuhaflarından biri Kohu kuşu· 
na benziyor.· Bu nebatın gıdası, avladığı 
haşarattır. Ha§arat, bu nebatın güzel ko· 
kusuna aldanarak yanma yaklaşıyor ve Ü· 

zerine konuyorlar. Aldananlar nebatın mi
desine gidiyorlar. 

Edgar Poe bu i;ılerle uğraşırken aklını nu yanımda hissediyordum. Nefesini du ~ 
kaçırmııtı. Anla;ıılması mümkün olmıyan yuyordum. Hayret ... Halbuki aklımda bı e 

esrarlı haller içinde çırpındı. Ve büsbütün yoktu. Bu haaylde öyle bir güzellik, öyle 
taıkına döndü. bir tatlılık vardı ki.. Ona aşık oluyoruın 

Ortalığı bir ıessizlik kapladı. Birisi atı- sandım. Bu kabustan sıyrılmak lazım gd-
larak: di. Silkindim. Odama geç.tim; ve h('men 

- Fakat dedi, eskiden böyle şeyler çok uyudum. 

olurmuş. Uykumda bir rüya. Siz de böyle rü.> a· 
Diğeri cevap ,•erdi: lar görmüşsünüzdür. Bazı rüyalar hayat " 
- Kat'iyyen ... Şimdi neden olmuyor. ta.ki imkansızlıkları yok eder. Kendinizi ol· 

Mademki eskiden vardı, ııimdi neden yok. madık, ve aklınıza gelmedik yerlerde gh• 

Ara yerde gene herkes bir mucize bir rürsiinüz. Neyse .. 

vak'a anlatmağa başlayınca, hovardalı • O gece rüyama akrabam olan kadın gır· 
ğıle tanınmış zat: di. Bana o kadar yaklaştı ki .. Bık vücudu· 

- Amma çoc..ukluk .. Amma saflık di· nu, kokusunu duydum. Kulağımda berrak 
ye mırıldandı. sesi. 

Ayağa kalktı. Signrasını yere atarak el- Bütün bunlar rÜ.>adan çok zaman son· 

lerini cebine soktu. rn bile tesirlerini ve sıcaklıklarını ka:> bet 
_ Bakınız. ben de size iki hika}e an • medılcr. 

)atacağım. Ve sebeplerini de izah edece -

ğim: • 
aEtretat kasabasının hemen hemen bü

tün halkı gemicidir. Her yıl T erre - Meuve 
kcyılarına morina a'\I lamağa giderler. Bu 
balıkçı ailelerinden birisinin oğlu bir gece 
bağırarak uykusundan fırlıyor ve baba -
sının boğulduğunu söylüyor. Hakikaten bir 
ay •onra babanın denize düıüp öldiiğü 
haberi kasabaya geliyor. Dul kalan ana, 
oilunun rüyasını hatırlıyor. Herkes bu iş
te bir mucize olduğuna inanıyor. Çünkü 
rüya ile boğulma hadisesi ayni güne tesa
düf ediyor. işte esrarengiz, bir manyatiz • 
ma vak'aıı .. 1> 

Buraya gelince biraz durakladı. Dinli· 
yenlerden biri heyecanla baiırdı: 

- Peki izah edin bakalım bunu 1 
- Anlatayım. Ben bu hadiselerdeki sır-

n buldum. Evet önce bu, beni şaşırtmıştı. 
Meraklandım. Prensip itibarile inanmıyor· 
dum. Herkes inandığı halde ben şüphe • 
leniyordum. Hakiki sebebi bulmadıkça 

ruhların bütün telepatik vaziyetlerini inkiır 
ediyordum. Netice: Boğulan bütün balık

çıların ailelerini sorguya çektim. Hepsi de 
rüya görüyorlar. Ve rüya gördükleri haf· 
tada ya çocukları veya kocaları boğulu -
yor. Facia artık akıllarından çıkmıyor. Ga-

Ayni gecede bu güzel rüya) i Üç defa 
gördüm. 

Gördüm .. Ve da)anamaz bir hale gel· 
dinı. Aklımda yalnız o .. Giyiniyordum. Ü• 

nu görmeğc gidecektim. 

Evinin merdivenlerini çıkarken he} e -
candan titri} ordum. Bıı.'iımdan tırnağım 

kadar şimşcklenmiştim sanki. 
içeri gırdim. Beni görünce yatağından 

fırladı. Gözlerimiz uzun uzun birbirinın. 

içinde kaldılar. Oturdum, bir çok §eyle ı 
sÖ) !edim galiba, anlaş:ılmaz bir kun 
beni tahrik etti. Onu kucakladım. Bütü 11 

kuvvetim) .. sıktım . 

Rüyam o kadar çabuk ve hızlı tahakku~ 
etmişti ki.. O halimde gene rüyada oluP, 
olmadığımdan şüphelendim. 

iki yıl mctr<'.sİm kaldı.» 

- Sonra nasıl bıraktınız? diye bir sc s
1 duyuldu. 

- Tesadüfen ayrıldım. Kim bilir .. Bel· 
ki hiç dikkat etmediğim bir bakışı, bir b. 
suru vardı. Ayrıldığım akııam gözüme ilı • 
şiverdi ve soğudum birdenbire. 

O vakit biri atıldı: 
- Her ne halse.. Manyatizmadan ıi ~ 

kayet etrneğe hiç te hakkınız olmadığı a~ .. 
!aşıldı. Nankörlük etmemelisiniz dostum. 

DÜNYANIN EN MEŞHUR CÜCESİ 
( Başhmıfı 6 ıncı sayfada ) 

zamanlarındaki hava yavaş yavaş gayri 
kabili tahammül oluyordu. Tompus neş'e
sini kaybetmişti. Hemen hemen hiç konu§
muyordu. Bu 'a:z.iyet nihayet Barnum'un 
nazarı dikkatini celbettİ ve bir akşam tem
sil bittikten sonra, cüceler arasında geçen 
fU esrarlı mükalemeyi duydu. 

Komodor: Tompus'a: 
_ Bu gece saat üçte anladın mı? Bi-

Lavinia yine acziçinde gülüyor. Bunun şu 

üzerine Kompdor iki kılıcı kınından çe -
kiyor. 

Kapıdan 

bir felaketin 
sahneyi gözetleyen Barnum 
yaklaşmış olduğunu ıezcrek 

derhal içeri giriyor : 

şarkıyı söyliyerek kapıdan çıknuıtır. 

Bilmİf olun artık dedim 
Aradığım koca budur. 
Karışmayın ben çok sevdim. 

Demeyiniz ona bodur. 
Bu rezaleti La,inia aHediyor. 

b~rek Varkosu yanına çağırmasını Ye 
ırka l . . G ç saat a ıkoymasını rıca ettı. e- lardo salonunda .. dedi. 

- Delikanlılar, ne zamandanberi bu 
kadar kabadayı oldunuz~ diyor. Mukave· 
le ile iki sene müddetle bana bağlısınız. E
ğer bu işi muhakkak yapacaksanız hiç ol
mazsa sahnede yapınız. Size gelince La
'\i inia: Siz de koC'anızı derhal s"çinizl 

Ve bu hfıdiselettlen sonra, T ompust'"I 
bir kızı dün)aya geliyor. Yavnı ilk defa 
<baba 1 ı ı deyince cücenin gözleri yaşar .. 
yor. \'c evladına u:ıun hayat verm sı İçi• 

Allah tan nİ} aza başlı} or. Fakat çocuk i i 
buçuk } , ında iken onu Meningite alıp g • tıeral Almeda Varkosu hemen çağırttı 

"e. Vayinberg derhal Varkosun gizli 
cvıne oid k k d l .. .. .. I< o ere a ın a goruştu. . 

adın, gü:r.el sevimli ve gayrı ıneş-
ru k · ' . 0casına bağlı bir kadındı. 

1 Vayinberg maksadını kolaylıkla an -
attı: 

b· - Bayan, dedi, sizi son derece gizli 
ır ~~ için gormeğe geldim. Bu görüş • 

llıeınizi y ·· .. d b' k' ı'fsa er yuzun e ır ımseye · 
etıniyeceksiniz. Buna söz veriyor mu
aı.:ınuz? 

- Elbet. 

\, - Yarkos ta bundan haberdar olmı
,,acak 1 

Kadın birdenbire anlıyamadı ve: 

- Neden? 
Yayinberg derhal anlattı: 

\l - Çünki.i bu iş, devlet işidir ve 
arkosun dahi bu işten haberdar ol • 

c.ıalllaa l A l . . . 1 a:zımdır. steseydım, sızı tev -

En noş meyva usareıerııe nnzır
Jnnnnştır. Hazmi kolaylaştırır. 

Jnkıbazı iznJe eder. 
Kırnı teınizJiyerck vocuda tazelik 
, e canlılık t>ahşecler. 

iNCILİZ KANZUK E.CZANE.51 

Beyoğlu - lstanbul 1 , _______ ,, 

Tompus ert bir cevap verdi: 
_ Evet anladım. Lavinia Bamum'u yanına çağrıyor ve tlirüyor. 

dudakla- kulağına bir §eyler fısıldıyor. Barnum sö-
•• • • • ................ 1 ••• 1 • 1 ... ... 

Lavinia ise korku ile karışık 

rını tit retti. 
Cücelerin düellosu 

Barnum derhal düello yapılacak ma
hallin yanındaki odasına çekildi ve bekle· 
meğe başladı. Saat biri, iki) i. iiçü çaldı. 

Biraz sonra, bir iki ayak sesi duyuldu. 
Barnum derhal gözünü anahtar deli-

ğine uydurdu. 
Lavinia ına anın üzerine oturmuş. yal-

' arıyordu, iki rakip bir müddet sükut etti
ler. nihayet Tompus: 

_ Bak beni dinle Komodor dedi. Ben 
Lnviniayı seviyorum. Zannediyorum ki o 
da bana knr ı bıgi'ınc değıl, rırtık kendisini 

rahatsız etmekten vazgeç 1. 
- Ben aşkımı kendisine senden evvel 

bildirdim ruchan hakkım var. 
_ Öy!e ise kocasını Lavinia intihap et-

sin!. 

zü aleniyete '\i unıyor 'e T om pusu LaYİni -
anın kucağına atıyor. , Stıç clükOlmesi ve kep<'klı>rdC'n ., l 

Nikah trnı tulınnk için en mOeı-sir illlc ı 

Bu hadiseden sonra evlenme mernsiıni 
1 O tiUbat 166.3 de Nevyorkta yapıldı. 1 n 

vinia beyaz gelinliklerini, Tompus ise bir 
frak giymişti. General Tompus '\le Lavini· 
a binlerce insanın alkışları arasında 'evet l 
dediler ve pnrmnklrnına yüzükler takıldı .. 

Tompus'un İhaneti 
T ompus omnınde karısına bir kere i 

temiyerek ihanet edi} or. Arndan bir kaç 
sene geçti. 1869 )ılında Cora Pearl isının

de güzelliği ile meşhur bir kadın sc,.gilı
sinden ayrılmış ve ona gösteriş yapın.ık 

için Ncv;>ork'un meşhur barlarından bi
rinde karşısına Tompus'u almııılır. B<'ra
berce eski se' gilisinin öniindc ytmek ye 

mi .. , sonrada T ıımpus'u koluna takörak 



Y-•A.R. 

O kanh kütüğün kokusu, Cemile 
dayanılmaz bir işkence gibi gelmişti ... 

G~eıiki 
Bilmecemizde 
Kazananlar 



~ M~n SON POSTA 
ıı=:- Sayfa 11 

Kabak çekirdeği kabuğu 1 Bütün Filistin endişe içinde 1 O paralıklar haziranda j yeni Neşriyat --, Belçikada inlihabatta komUnislle; 
Yüzündün dün Tophanede <Baıtarafı 1 inci sayfada> basılacak -1 k 1 

b • .. .. .. .. mak istemiş, bu yüzden hadis olan arbe- Annelere Öfüt 8Z8n1J0r ar 
ır adam olduruldu de e.ıınasında Arab polislerinden bir kiti Darphanede bronz 10 paralıkların Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi; Brüksel 24 (AA.) - Bugün Belçi • 
(Baıtarafı 1 inci sayfada telef olmuş, bir baıka polis te yaralanmıı· basılmasına Haziran içinde başlana - sıfır Yaftan bir yaşına kadar çocuğun nasıl kada intihabat umumiyet itibarile sükunet• 

I •- Buraları henüz süpürdüm. Kabuk· tır. caktır. Tedavülde bulunan eski nikel bakılacaaını öğreten •Annelere Ötüt. ün le geçmiştir. 
arı •tıp girletmel» demiıtir. Memleketin şimal Jı:umındaki yollarda 25 liklerin de bir iki aya kadar toplan- birinci sayısını yeniden bastırmı§tır. BlrlnCl Neticeler kısmen öirenilebilmiıse dd 
Hıdır bu ıöze içerliyerek: gelip geçenlere karşı taarruzlar vuku bul· masına başlanacaktır. sayı ötüt birer aylık yazılml§ 12 tane mek - Ra partisinin mühim muvaffakiyeıler el• 
•- At 1 b 1- ı·ı k b.. .. F·ı· · d d 0 h .. k.. ] O 5 t t de ettiği anlaşılmaktadır. Bu partı· b0ılhas• araam ne a ur e hı diyerea. • ma ta ve utun ı ıstin e en lfe u um • ve bir kuruı:luk nikel ~rala· up ur. .. . 

)'a11n ;;. . h". ( k d. T rr- 2 in 1 ,. t Ç ,_,__ ıl be 1 aa Vallon, Luxemburg ve Namurda ev • ~erıne ucum etmişae de etra tan sürme te ır. tın baaılmasına devam edilmektedir. c sayı OısU : ocuıuaıın nas sene- " 
Yetifenler ayırmışlardır. Ölenler belli deiil A k . . ) I .

1
. Th cetinl -.e mamalarının naaıl hazırlanacağını !erin yüzde 30 veya kırkını almıştır. Kato• 

ıl Aradan az bir zaman geçtikten ıonra Londra 24 (A.A.) - Hayfadan bil • nd arlaaya gıtdamış ho an .ngı ı~ 0 •
1
: öğretir. Jilı:ler çok kaybetmiıtir. Sosyalistler de ko• 

Y•ı Ka k h.. ) 1. h.. mas e rue rp anesı mumessı ı müniltJer lehine olarak kavhetmi•lerdiı:. ra •ı ıokağında bulunan ahçı Rı· diriliyor. Akrede teza uratçı ar po ıse u- J . A h .. . . .. Her ıtı oğütlert isteyenlere Kurum para- " • 
~Ya '- OTJ s ton dun •abah sehrımıze don flandrede milli Flaman bloku u··mı·d edı·ı. Yerne11: ısmarlamak için dükkandan cum ederek yerli bir polis memurunu ağır .. k _, ' - aız olarak gonderlr. aAnkarada Çocuk Esir- d'k f 

1 
l 

8Yrılnı fi l muş ve a ımm tre · J L d h ı ten az a rey top amııtır. .. •ıtır. yasın dükkandan çıktığını bir surette yaralamışlardır. Poliı ıilah ku • r- nıy e on raya a - geme Kurumu Genel Merkezi Başkanlığına· 
~or~n İbrahim Hıdır arkasından takibe lanmağa mecbur kalmııtır. Mütecavizler • reket etmiştir. bir yazı ne başvurmak -.e adres bildirmek lranda gümrük farifeleri 
aı aırııı ve Jlyas ahçıdan yemek ısmarla· den kaç kişi öldüğü belli dciildir. J. Ashton yeniden basılacak kağıt kafidir. Tahran 24 (AA.) - Yeni gümrük ta• 

)'rp. dükkandan çık.tığı esnada arkasından paralar hakkında hükumetimize bazı Pertembe Gazetesi - Perşembenin rife]eri kanunu meclisce kabul edilmiştir. 
:Yctlfcrek )' · d·w· 1 k "d k t k1°fl d b 1 23 vau. 1, eme geçır ısı susta ı ça ıyı za· Blum Cenevreye gı ece e ı er e u unmuştur. 60 ıncı aayısı bir çok alakayı calib güzel mayıstan itibaren meriyete giren bu 
•ld _ Yasın kasıJcJarına saplamıştır. İlyas G yazılar ve nefis resimlerle çıktı. kanuna göre, ithalatın büyük bir kısmı sık~ 
1 ıgı Yaranın acısile ahçı ôükkanının içine Paris, 24 (A. A.) - Bay Blum'un arsonlar ve ücretleri Dolgun mi.indericatı araıında Kande- letleri üzerinden tarifeye tabi tutulmakta• 
.ıtoırnuı 1 Ô d C ed b l w L k 1 d V • ve Yere yuvarlanmıştır. haziran a enevr e u unacagı ve 0 anta ar a, müşterilerden yemek Üc· mirin tarihçi Ahmet Refilde çok enteresan dır. Ancak bazı mahdud eşyadan kıymet • 
it.. ak ayı haber alan Kılıcali cami mev· orada yeni hükumetin gerek zecri ted- retinden baıka yüzde on garson ücreti de bir mülakatı, Naci Sadullahın açık nıektu· leri üzerinden gümrük resmi alınacaktır. 

il Polisle . d h ) . l h kk d 1 kt d Al b b Z k. 1· ı· . l •••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rn· l rı er a vak'a mahalline yetış- birler ve gerek Ren mese esi a ın a· a ınma a ır. ınan u ücret bazı mü • u, e ı Cema ın \ ıyana reportaıı, !han sayısı çıkmıştır. Bu sayıda bahriyclilerimizi 
B ıı erdir. Yaralı imdadı sıhhi otomobilile ki noktai nazarlarım tarif ve izah ede- esseselerde garsonlara verilmemektedir. Siyl\Plinin ktiçük hikayesi. alakadar eden bir çok faydalı yazılar, re 
•uc~oğlu Zükur hastaneııine kaldırılmış ve ceği de teyid olunmaktadır. Garsonlar cemiyeti, garsonların bu hakla- Poliklinik - Bu aylık tıb mecmuasının ıimler ve krokiler vardır. Bu sayının ayrıca-. 
Jc·ıç u Hıdır da yakalanarak derhal tah • rının kendilerine verilmesi için, Ticaret Q. mayıs sayısı tanınmış doktorlarımızın yazı· ccCuşima deniz meydan muharebesi» ve 
ı11:ata b J J d ·· 1 

l'e k aş anmıştır. Yaralı lyas hastane • asına muracaat etmiş, Ticaret Odası da, lnriy e çıkmıştır. «Hint yolu • Osmanlı imparatorluğu, isim• 
J • aldınldıktan yarım saat sonra husye- Fakir hastaların ilaçları lazım gelen teşebbüıılere girişeceğini bil • Tıb Tarihi Enstitüsü - lstanbul Üniversi- li iki ilavesi vardır. 
erınden aldığı yaranın tesirile ölmüştür. dimıiştir. tesi T1b Fakültesi tarafından çıkarılmış Ziraat Gauteıi - Ziraat mektepleri 

Z 11 Belediye fakir hastalara Ücretsiz o· bültendir. 
o-ı ava ı anne larak ilaç vermek için her sene 10 bin Aln1an hukuçuları mezunları cemiyeti tarafından çıkarılan bu 

}'a g unun yaralandığını haber alan lı - Kültür Haftaıı - Bu hafta San'at ede- aylık mecmuanın nisan sayısı çıkmıştır. 
sın •nn · d h ı b lira tahsisat ayırmaktadır. Bu para ile S f,_·a 24 (AA ) b. f"k' 19 tak: eııı er a erber Sabriye koşa • o" . . - Avrupanın cenu· ıyat ve ı ır mecmuasının uncu sayısı Havacılık ve Spot· _ Tayyare Cemiye• 

((-Y 
lcirn avrum nerede? Ne oldu? Onu 

yoksullara yalnız eczanelerde yapıl • bu şarkisinde bir tetkik seyahati yapmakta Ağa oğlu, Zi>•aeddin Fahri, Mahmut Rn- tinin çıkardığı bu mecmuanın ı 67 inci ıa-
ması kabil olan ilçlar verilmektedir. olan Alman hukukçuları birliğine mensuh gıp, Heykeltraş Zühtü, Samet Ağa oğlu, yısı intisar etmiştir. 

1 Yaraladı ... " J• h.. .. h.. .. w 
e.ın - r,, ıye ungur ungur ag • 

.lcald~I~ ~aşlamış ve Beyoğlu hastanesine 
lni·•· 

11 dıgını anlaymca doğru oraya git· 

Hazır ilaçları ise hasta kendi para- grup bugün Belgraddan buraya itelmiş ve Samih Nafiz, Fazıl Hüsnü, Tahir Sıtkı, Ankara Kliniği_ Ankara Nümune has· 
siyle almak vaziyetinde kalmaktadır. grup reisi Racke Adliye Bakanı tarafından Şerif Hulusinin yazılarıyla çıkmıştır. tanesi mütehassısları tarafından hu isimde 

W'ır. Fak t il leıJt 8 zava ı anne henüz askerden 
Bittabi parası olmıyanlar bu ilaçları a· kabul edilmiştir. Deniz Mecmuası - Üç ayda bir çıka- bir mecmua çıkarılmağa başlanmıştır. Jlk 
lamamakta ve tedavisiz kalmaktadır - Grup Jstanbula hareket etmiıtir. nlan bu denizcilik mecmuasının 340 ıncı sayısı inti"ar etmiştir. 

ere alın vı h k buı.n 11 og unu aatanede ölü olara 
Uf tur. 

Vak' 
ltıU1te . a anında ahçı Rızada. yemek yiyen 
liiıen r~~rden berber Hayri kendisile gÖ• 

llnJ ır arkadaşımıza vak'ayı ıu suretle 
atınııtır: 

·-Ah 
Yaa lcld· çı Rızada yemek yiyordum. IJ. 
tı. O ı. Yemek ısmarladı ve sokağa çık· 
tarak eın.ada Hıdır, İlyasın arkasından ko· 
•ıiın elindeki bıçağı zavallı Jlyaaın ka
lt&n a kaap)adı. İlyas yaranın acısile dük • 

a oştu ve Yere yuvarlandrn demiştir. 

Yumurta fiatları yüksek 
n~Urrıurta fyat1arı, geçen senelere 

Yükar~rı,. dahi1den az mal geldiği için 
Alın c nıı~tir. Şimdi yumurtalarımıza, 
lnış anyadan da ta]epler gelmeğe başla
tnı.:: da teklif edilen fiyatlar piyasa -

ta]c ta:-aran çok düşük o1duğu için bu 
fun P crın karşılanmasına imkan bu • 
J llnlaınaktadır. 

8Pan 
edj) {aya Yumurta ihracatına devam 
fapa:c tedir. Dün kalkan bir va,urla, 

lllurt Ya~~ yedi bin küçük sandık yu -
~erilmiştir. 

lar. 
Bunun için doktorların fakir hasta-

lara müstahzar ilaçlardan ziyade ecza· 

nelerde yapılacak ilaçlar vermeleri tav

siye edilmektedir. . .............................................. --... ····-· 
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YILDIRIM 
T RAŞ - B l~AGI 

imtihanlar yaklaştı 

-
-' 

E SATILIK OTEL 

Lise ve Ortamektep talebelerine 
imtihan hazırlıkları için teraimi 
hendese, müsellesat, nazari hesap, 
cebir ve hendese gibi dersler muktedir 
bir muallim taraf mdan iyi bir metod 
ve ucuz bir fiatle verilir. 

SAs NUMARASI MEVKÜ VE NEV'İ DEPOztTO 
--......_____ 

168 -- Büyükadada Yab mallesinde Alhn· 
ordu caddesinde 19, 21, 23, 25 nu-

Lira 

1' . .. mara}ı otel dölaplaj . 2400 . 
1 af sılatı yukarda yazılı otel peşin para ile ve kapalı zarf usulde 
t atılmak iizere arttırmaya konulmuştur. İhalesi 29 Mayıa 1936 tarihine) 
ş~ü~ eden Cuma günü saat onda şubemizde y~~ılacap~r. isteklilerin 
1.) ınıze müracaatla tafsiJat ve bir lira mukabıJınde bırer şartname 
~rak fartnamede yazılı hümükler dairesinde teklif mektuplannı o 

tun saat 
ona kadar Şubemize vermeleri. 

* * 
Satılık Ev 

~ No.sı MEVKİ VE NEV'İ DEPOZiTO 

Şehzadebaşmda F eyziye mahallesinde ~emal 
Paşa sokağında eski 10 Mükerrer yenı 28 
N ı E 440 Lira y le o. 1 v. . 

tih· u arıda tafsilatı yazıh ev pefin para ile sahlmak ve 3 Hazıran 1936 ta-
•rt ıne tesadüf eden Çnrsanba günii saat onda ihalesi yapılmak üzere açık 

hrrna ~ • . 
Jat-'-•~a konulmuıtur. • • • • 

olu 'CIClılerin tafsilit almak irin her gün arttırmaia gırmek ıçm ele tayın 
nan .. T (356) 

gun ve saatte fUbemize müracaatları. 

Posta kutuıu İstanbul: 741-T.g 

, 

yatmazden evvel PERLODENT dış) 

macununu kullanmak suretlle ağızınızı • 

Jtkamayı kendinıze bir vazife biliniz. 

PERLODENT kıyas kabul etmez bir 

muzaddı taaffOndOr. 

-·-Af"l w J.i1~. ~·6! ,.,~UHA. c~ ~·-
~ ";f4 ve~.._ o4... .Atlı·~ luı.U,, ~~4 

A 
5 
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eker stalı arına Hasan ıu en ve Çavdar E 
Çok haşarat öldilrücü mayifel' varchr 

Fakat, yalnız bir rLIT 
~~~ 

tenekesi Gzerlnd• asker resmi ~-sa 
F L İ T deilldlr. 

Fena ve tesirsiz haşarat öldürücü ma• 
yiler almakla paranızı beyhude yere 

iiiimiq~iil israf etmeyiniz ve FLIT'ln sahtelerin .. K!"l"lo.,...... den sakınınız. Aldanmamak için yalnıı 
bir FLiT olduğuAu ve siyah kuşaklt 
asker resimli sarı tenekeler içerisinde 
satıldığını hatırınızda tutunuı. Bu te< 
nekeler mühürlü olduğundan 'her türlü 
hlyleden artdlrler. Hakiki FLiT kullanıl .. 
dıkda bütün haşaratı öldürebilirsiniz, 

Deliklerı vı yarıklara FLfT tozu . 
.koyunuz. Haşarat, toıa temas 
eder etmez d8rhal 1Jli4rler. 

" Umumt deposu ı J. CRESPlll, lıtanbul, Galalı, Voyvodı Hın 1. 

Şi a kaynağıdır 

• 

Asabt ağrılan belki geçici şeyler
dir, Hlkin, insana dünyayı zin

dan ettiği gibi işinden, gücün

den de alıkoyar ve hayatını 

zehir eder. Halbuki bir kaşe 

GRiPiN 
Bütün ağrıları en kısa zamanda 
giderir ve islirahatinizi, haya-
tınızın intizamını temin eder. 

Sizin için en lüzumlu hayat yoldaşıdır 

[~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
• İdaremizce su deposu olarak kullanılmak üzere atağıda yazılı evsafta 
müstamel bir buhar kazanı satın alınacaktır. 

1 - 5-8 atmosfer tazyikli suya mütehammil olacak 
2 - 8-15 M3 istiabında bulunacak «ayni evsafta fakat dalta küçük 

2 ve 3 kazan teklif edilebilir. 
3 - Tesellüm tecrübesi 8-10 atmosfer tazyikli ıu ile yapdacaktır. 
4 - Bu feraite uyar deposu olanların fiatlan ile adreslerini Kabatıtfla 

levazım ve mübayaat f ubesi Müdürlüğüne bildirmeleri. «2843n 
-----------------------··-

Herkesin beklediği 

çıktı. Fiatı her yerde 

15 KURU 
Dişleri fevkalade heyazlahr ve temizler, ağız kokusunu j 

~ı•-.aaımıımtlillll'l!I _ _, ... giderir, mikroblan öldürür. ,,.4 m1mmmsl!li&Hill ____ ,, 

Operatör • Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
J//JJ .. > Clld ve zührevlye 4mlll& 

Hastalıkla11 mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 
1 

Be}oğlu, Ruıı ııefarethaııeııi ııraaında Posta 
sokağı köş~sinde Meymenet apartımanı. 

bastalıklan mütfılıt1ss1sı. Köprllbaşı 1 ~--• Telefo11 : 43353 
EminönU han 'l'el: 21915 ...1 

idrar yolları 

Cild güzeHiği 1 

VEHÜS PUDRASI ı 
Çehreye hilkatin veremiycceği yu
muşak, cazip ve tatlı bir beyazlık 
verir. 

VENÜS KREMi ı 
İle beslenen bir cild dünyanın en ta
ravetli güzelliğidir. 

VENÜS RUJUı 
Kullanan bir dudaktan çıkan her ke
lime bir ateş damlası gibi yakıcı olur. 
Beyoğlunda tanınmış Karlınan, N. 
Turika, Şark Merkez, Itriyat ve tu
hafiye mağazalarında satılır. 

Deposu: EVL1Y A ZADE NUREDDlN 
EREN, Kimya, Ecza, AHH ve ıtri
yat ticarethanesi, ıstanbul-I3ahçekapı. 

Modern Alman san 'atı ve 
Alımın Tezyin San'alları 

SERGiSI 
İstnnbul'da Fındıklı'da 

GUzel San'aUar Yüksek Okulunda 
30 Mayıs'dan - 8 Huzırarı 'u kadar 

~-.... açık bulunacaklar.~-.,. 

,..,.._ ............ ._,~ 
OSMANLI BAN.<ASI 

TÜRK ANON.M ş:RKE'Il 

TESİS TARİH[ : 1863 

Sermaytııii: 10.0Dıl,O) Jİıı.rilh lirası 

Türkiyeni:ı ba9lıoa eehirlerila 
Parie, Mnreilya, Ni11,Loıırlra ve 

Maııçeeter'de. Mısır, Kıbrııı, Irak, 
Iran, Filistin Yt' Yuuaniatan'da 

Şubeleri, Yugoılınya, Uoınanya, 

Suriyö ve Yunanistan'da Fılyallcri 

vardır. 

Her tullU banka muamef shri 
yapar 

.... .__ ...................................... "·············· 
Son Posta Matbaası 

Neoriyat Müdürü: Selim Raıııp 

Sahipleri ı A. Ekr~ S. Raa•Pt H. Lütfi 

COı< 
LE Z Z E TL 1 OLUR 

Sıhhat ve g-üzellik 
sağlam ve güzel 

dişlere 

Sağlam ve gazel dişler de 

RADYOLiN 
ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 

B11zan en Uatad doktorlar1n blle aebeb 
ve mentelnl bulamadıklar1 bir hastaııaın, 
dit iltihabından Heri geldlll pek çok 
tecrUbelerle anlatllmıttır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçahyarak ve daima 

kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 
-- ~-.', -~ - ,• - - .. · -- ·f ... _. 
·-. • 

esg Fi 21 SE 

Türk Hava kurumu 

ÜK Pi 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ncl Ke,ıde 11 Haziran 938 dad1r. 

Büyük ikramiye: 3 O• O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır .•. 


