


2 Sayfa SON POSTA 

H r '!Resimli Makale a çocuk v• tabiata 
·~~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dünya içinde 
lngi:tere 

ı------ Ynun: P ierre Dominiqnc -

E nder tesadüf olunan kitaplardan 

biri. Bu, B Johanncıı Stoye·nin Bri

tnnya imparatorluğunun te ekkülü ve ge
lişmesi üzerinde yaptığı bir tetkik. Müel
lif ldtabını almanca yaı.mış (Alman mı ken
disi~) fakat hiç de Almanseverlik tarafı 

yok. Meııeliı lngilizde Alman olarak, ve 
Romalılaşmış Bretonyalı ne bulunabilir di
ye ayırmak isteyince B. Johannes Stoye 
Bretonyalı ve Romalı unsurların ehemmi -
yeti üzerinde ısrar ediyor. 

Daha il eri gidiyor: Romn imparatorlu
ğu ile İngiliz imparatorluğunun köklü ya
pıları bu iki imparatorluğun teşekkülünün 
başında bulunan usul arMındaki benzerliği 
i~aret ediyor ve hülaııa, lngilizleri Roma
nın hakiki muakipleri sayıyor. Tuhaf bir 

görüş, - hele bugünkü anla~mamazlık, 
ltalyanın kendisini Romanın, Roma ile be
raber bütün usul ve meı.iyetlerinin varisi 

&aydığı göz önünde bulundurulursa. 

Mektepli çocukları her fırsattan iatif ade 
ederek tabiate kavuşturmak, tabialle kar
ıılaıtırmak kadar faydalı bir fey yoktur. 
Tabiate kavuşmak, çocuğun ruhuna fe • 

I r hlık verdikten ba,ka görüı ufkunu açar, 
kafasını doğrudan doinJya tabiatten a • 
lınma dosdo~ bilgilerle zenginleştirir, 

kalbine de derinlik ve enainlik ilham eder 
Çocuiun tabiatin kartıama seçerek bir çi· 
çek resmini çizmekle, edineceii bilgi çoll 
kıymetlidir. Bu bilginin büyük farikası d• 
vardır. Tabiat kanunlarına. bu kanunların 
faaliyetine yavaı yava.ı itina olmak. Ken• 
di hayatında da bu kammlann faaliye:ini 
gözetmek, ve bayatını bu kanunlann hü • 
llümlerine uydurmak. Bu ıuretle tabiat ka-

faya bilgi vermekle kalmaz, ıeciyeyi doi • 
rullmak ve sağlamlamağa da yardım eder. 

Tabiatin kalbe verdiği derinlik ve en -
ginlik ise çocuğu ve ummniyetle İnsanı, 

dar düıünü§ten, dar 
duyuıtan kurtarır. 

ve dar 

Çocuğu tabiate kavuıturmanın faydalan 

sayılmakla tükenmez. Bizim gibi tabiat ba
kımından çok zengin olanlar, bu serveti 
çocuklan lehinde herkesten fazla istismar 
etmelidirler. 

Hatta İngiltere Romndan daha çabuk 
hareket etmiş gibi görünüyor. On dördün
cü asırda ehemmiyetsiz bir ada. On be • 
§İnci. asırda Fransız inatçılığile kar§ıla§ı -
yor ve o kıt' ada kurmak istediği bir im -
paratorluk sevdaaı suya düşüyor. Bu mağ
lubiyetten sonra korkunç bir dahili mu • 
harebe. İngiltere artık ancak beş milyon 
kişiyi besliyebilecck haldedir, - onu da 
zorzoruna. O zaman yüzünü denize çevi -
riyor. l11pnnyotların. Pode.k.izlilerin keşif~ 
leri onun işine yanyor, ayni zamanda bir 
ıeyden daha istifade ediyor: Akdeniz mil
letlerinin, içinden ancak üç yüz sene son
ra, Süvcyş kanalının açılmaııile çıkacaldarı 
bir göl1ıeye girmelerinden. lngiltere hemen 
dünyayi zapta koşuyor. Korsanları amiral 
oluyor. tüccarlan da müstemleke valisi. 
Tam bir gÜvl':nlik içinde hulunduiu için 
yayılma siyasetine her ıeyi feda edebiliyor. 

( SÖ_Z_A_RASINDA) 

Arazi.i nisbeten fakir olduğu ve sanayi 
devri daha açılmadığı için bütün kuvvctile 
müstemlekelileşmeğe koyuluyor. Sanayi 
devri açılınca lngihereye talih tekrar gülü
yor: kömür snycııinde ticaretine sanayii de 
katıyor. Bundan öteaini de artık banka ya
pacak. 

Üç asırlık zaferini teşkil eden arka ar• 
kaya gelmiş bir alay iyi kart hep bunlar. 
Buna an'anesinin devamlılığını, demokratik 
görünüşlü, hem aristokratik, hem p)utok • 
ratik mahiyetli bir regime"in sağlamlığını 

da ilave edelim. İlave edilecek bir şey da
ha var: yolunda kar ılaştığı dört rakipten 
ikisinin: Portekizle Hollandanın dünyada 
bir İmparatorluk alabilmek için Avrupa -
da kafi yerleri yok. Üçüncüsü, İ"'panya, bir 
memleket ticaret, banka ve sanayi için ne 
kadar nz müsait olabilirse bu cihetlerden o 
kadar fakir. Dördüncüsü, Fransa bir çok 
rakiplerin en ciddisi, müşkül bir vnLiyette. 
hem karada. hem denizde çarpışmak mec
buriyetinde bulunuyor. Üçüncüsü Fransa
nın lehine olan dört tecrübeden sonra ln
gihere galip geliyor. 

Ya bu imparatorluğun istikbali) B. 

Erkeklere ekm•k 
Bırakmıgan kadınlar 
Ve Amerikada bir vak'a 

Amerilcada ita • 
dınlaT erkek iıleri -
ne A vrupada oldu
ğundan daha fazla 
el atmışlardır. Bu _,,L,.,.._ 
vaziyet bazı suite -

febhümlerin doi • 
muma sebep ol • 
maktadır. Anlata -
eağımız vak'a bun• 
Jardan biridir. 

Muachusetf e u-
fak bir istasyona gece bir kadın yolcu in· 
miş. Demiryolundan uzak bulunan bir kö
ye gitmek istiyormu... Oradaki memurdan 

bir araba İstemiş. Memur: 
- Şimdi yoktur, bulunmaz! demiş. Sa

bahı bekleyip posta ile gitmeli. 
Kadın telaşla söylenmiş: 

- Geceyi nerede geçireceğim, İslas • 

yonda yatamam ya 1 
Memur 
- Kolayı var dcmit. istasyon 9efinin 

koynuna girin ••• 
Kadın fena halde kızmıı: 
- Küstah herif diye haiırmış, beni kim 

zannediyorsun} Ben namuslu bir kadınım. 
Memur gülmüş 
- Kızmayın, demiş, istasyon ıefi de 

namuslu bir kadındır! ..... 
Dev yetı,urmek l~ln mUaabaka 

lmıanlar uzun zamanlar, mubayyclele -

rinde yaşattıkları devleri. kendilerinin az
manı olarak telakki etmişlerdir. 1901 de 
Rouende insan neslini ıslah etmek istiyen 
bir adam, dev doğuracak ana ve babaya 
100,000 liralık mükafat vadetmiştir. Ta -

Johannes Stoye bunu ancak Britanya top - bii mükafata rağmen kimse dev doğura· 
luluğunun yenileşmesinde görüyor. ccEğer 
lrlandalı, memleketinde İngihereye karşı 
bir cephe alırsa Amerika Birleşik devletle
ri de amca çocukları olan lngilizlere git -
tikçe daha fazla yaklaşım diyor. Daha şim
diden bazı muharrirler, bazı siyaset adam
ları var, bütün Jngiliz dili konuşan millet
ler, manasına Englisbry kelimesini kulla -
nıyorlar. Tabiri ortaya çıkaran C. U. 
fawcett de bunun nizamını şöyle çizi • 
yor: cılki büyük Englisbry milletinin: Jngi· 
lizlerle Birleşik devletler Amerikalılarının 
çalışma birliğiu. B. Johannes Stoye hun
dan şu netice çıkarıyor: cıbir Anglo - Sak
son imparatorluiu fikri gittikçe gelişiyor 

gibi». Kanada da Londra ile Washington 
arasında tabii bir mutcvassıt rolü oyna • 

mamıştır. 

Geçenlerde Antropoloji ilimlerinden 
Marenesco, bir devden, daha doğrusu de
ve benziyen bir adamdan bahsetmi tir. 
Üzerinde tetkikler yaptığı adam 22 ya -
şında, iki metre, on beş santim boyunda, 
ve 150 kilo ağırlığında imiş, fakrüddt:me 
miiptcla imiş. Doktor fU mülahazayı ileri 
sürmüştür : 

ı· HERGüN BiR FIKRA -·ı 
Kaynanaya hediye 
İki muharrir arkada.t konutuyorlar

dı. 

- Birader! Bİ2İm lıain nlide ıon 
zamanlarda, sitfikçe ~tü, dizleri tu~
maz oldu; adeta ıüJçükle yürüyor •• 

- Ya! Vah, vah!. 
- Oalelik çocuklattı da.. her sün 

kendisine bir hediye ıötürmemi isti -
yor .• 

- Olm al 
- Ayni zamanda, biç bir teYİ be-

ğenmiyor. Mesela bu akfBJJl ona ne ıö
türeyn? Bilemiyorum. 

- Kolay! Bir L-utu parke ciliaı cö -
tür! 

·---------------------------· RULMACA 

Soldan sağa: 
J - Anadoluda tarihi bir nehir. 2 -

içine sigara konur, ara. 3 - Antant, uza
ğı gösteririz. 4 - Pamuk şehrimiz, Ana -
dolular taamın türkçesini böyle kulla -
nırlar. 5 - Bir H iliivesile yol olur, C'e • 
laleddini Ruminin ha~ i mi. 6 - Mili~t. 

fiyaka., 7 - Yalvarma, bir R ilavesile mı-

de olur. 8 - F..smekten emri hazır olur, 
beygir. 9 - işaret edatı, yardımcı çağır -

ma. 1 O - Sarhoş bağırtısı, çocuk doğur

tan. 1 - İsim, nota, ced, üçüncü şahıs. 

Yukarıdan aıağıya: 

1 - Hücum, sız manasına gelir. 2 ·
Kalın, uzunluk. 3 - Büyük kız kardeşi -
miz, eleman. 4 - Türklerde bakanın bir 

ba ka ekilde telaHuzu, nota, bağışlamak. 
5 - İkindiden ııonra gelir. 6 - E!'lir ol-

Bir sporcu günde 
Altı defadan 
Fazla öpülemezmişl 

Boston tıp mek -
tehi spor yapan ta • 
lebclerin günde kaç 
defa öpülebilecek
lerini tayin etmiı • 
tir. 

Buna sebep ola • 
rak ıu vak'a göıte
rilmektedir: 

Son zamanlarda 
yapılan bir (beyz
bol) maçında Bruı

kabel isminde bir genç oyunu kazandıiı 
gün binlerce insan tarafından öpülmüıtür. 
Bunun üzerine l:lu oyunu tertip eden klüp 

Boston tıp mektebine müracaat ederek 
bir genç sporcunun her gün kaç buseye ta
hammül edebileceğini sormu~tur. Mektep 
6porculann yevmiye ancak, altı buseye ta

hammül edebileceği kararını vermiştir. Bu 
altı buse yalnız evli olanlar içindir. Be

kar sporcuların öpülmesi ıiddetli suretle 
menedilmiştir. 

Sporcuların kanlan, kocalarını, iki defa 
ıabab, iki öğle ve iki defa da akşam uyu· 
yacağı vakit olmak üzere altı defa öpebi -
leceklerdir. 

••• 
Sovyet Ruarada nı,anlar 

Sovyet Rusya eski rejimde olduğu gibi 

nişan usulünü ihdas etmiştir. Son zaman • 
larda Lenin müzesinin resmi küşadı mü • 
nasebetile de bir çok kimselere nişan da
ğıtılmıştır. Kızıl yıldız nişanını alanlara 
ayda on, kızıl bayrak nişanını hakkeden -
)ere ayda on beş ve Lenin nipnını alanlara 
da ayda yirmi beı ruble maaş bağlan -
maktadır. 

Bundan başka, her nişan 11ahibi, ııene

de bir kere, Rusya demiryolları üzerinde 
bedava bir seyahat yapabilmektedir. 

sındnki bir tekrar, üçüncü şahıs. 

Dünkü Bulmacanan Halli: 
Soldan sağa: 
1 - Kazak, vazo. 2 - Perende. 3 -

Sahan, asa. 4 - Şimarıklık. 5 - Remil. 
6 - Ak, arama. 7 - Berber, ahad. 8 -
Le, me, re. 9 - Vefat, d&. 10 - Akay, 
mi, ne. 1 l - Hile. ki. 

Yukarıdan afaiıya: 

1 - Bap, Van. 2 - Apaş, kelek. 3 -
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-~ Saznn Kısası 

1 Kuvvetimiz 
Vahdetimizdedir I 

Er "n91 • Ta1 ı 

K amutayda, mmet vekil1erine hi-
tap eden ismet lnönü, devletin 

bütçe, döviz, iktısat, iç ve dış siyasa 
bakımlarından vaziyetini kendisine has 
olan belağat ve vecazetle ferh ve izaq 
ettikten sonra, sözlerini, memleketin 
müdafa::ısına intikal ettirerek demiştiı 
ki: 

- Ufukta, Türk milletini husus~ 
surette tehdit edecek bir tehlike gör • 
müyoruz. Bir insanın görebileceği ka• 
dar eğer ufuk arkasında göremediği .. 
miz bir tehlike varsa, öyle bir tehlike .. 
den de korkmıyoruz 1 

Ve bunun üzerine muhterem Baş .. 
vekil, böyle bir tehlikeden niçin kork• 
madığımızı şöyle izah ediyor: 

- Her türlü vasıtaların üstünde, 
Türk milletinin iradesi mesnedlerin en 
sağlamıdır. Türk milletinin, içerideki 
beraberliği, kudreti, bundan on beş se .. 
ne evvelkinden büsbütün başka bit 
keyfiyettedir... Jcab ederse Türk mil " 
Jetinin kadın ve erkek bir tek adam gi .. 
bi nasıl (lahlandığını görmek, beşeri .. 
yet için muazzam bir hadise olacak • 
tırt 

Türkiye Cumhuriyeti kurulalı .. 
danberi, Atatürkün yanı başında, 
memleketin nef'i uğruna nefis tüke • 
ten muhterem hükumet reısımızın~ 
milli vahdetimiz hakkında izhar etmiş 
olduğu bu yüksek itimaddan dolayi 
her birimiz sonsuz bir iftihar duyma • 
lıyız. 

Ayni zamanda gene her birimiz Js .. 
met lnönünü bütün varlığımızla temin 
edebiliriz ki bu itimadları çok yerinde .. 
dir. 

Hakikaten, Türk milleti bugün, 
kendisini yoktan var eden yüce Şefi• 
nin etrafında ayni ideali güden, aynı 
azim ile uğraşan, kalbi ayni inanç ile 
çarpan yekvücut bir kütle halindedir. 

Ve bu çelik duvarın önünde, nere
den gelirse gelsin, her taarruz erime .. 
ğe, her hamle kahrolmağa elbette 
mahkumdur! 

---··-··-··· ... ·· .. ~------------
Biliyor Musunuz ? 

1 - İstanbul şehrinin tnm ortası nere• 

ıidir) 
2 - Türkiyeye ilk tütünü ne diye vç 

hangi millet getirmiıtir) 
3 - Osmanlı padişahları içinde en çok 

çocuk babası olan kimdir ve kaç çocuğu 
olmuştur). 

4 - W estminster nedir) 
5 - Efsanelere göre oğlunu Alleha 

kurban etmek isteyen peygamber kimdir ? 
6 - Stendhal ismilc tanınan meşhur 

Fransız romancısının hakiki ismi Dedir) 
(Cevapları yann) 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - Türkiyede kahvehane hicri 962 

ıencııinde, Kanuni Süleyman zamanında 
lstnabulda Tahtakalede açılmıştır) 

2 - Rus edibi Dostoyevski'nin Türk " 
çeye çevrilmiı başlıca iki eseri Cürüm ve 
Ceza, Ölüler evinin bntıraları'dir. 

3 - La Paz ıehri Cenubi Amerika hü• 
Hunetlerinden Bolivya'nın payitahtıdır. 

4 - Türk amirallnnndan Turgut Reit 
Malta ıövnlyeleri ile harp ederken şehit 011 

muştur. 

makt. 

-Ô.ziÜ_s_o ___ z_le_r_:_ ....... _ · ---

Dev cüsseli gayri tabii adamlar, henüz 
çocukluklanm bitirmnemiı kimselerdir. 
Herkesin büyümesi durduğu anda onlar 
hala büyürler. Ekseriya budala oldukları 

gibi, muhakkak surette de ıeker hastalı -
ğına müsaptırlar. Elleri ve ayakları vü -
cutlarına nishetle ıayri tabii biiy~r. H~r 

halde dev cüsse olmak istenecek bir ıey 

değildir. 

mak, ecnebiler. 7 - Orta oyununun bir Zehir, refah. 4 - Aram, ayı. 5 - Kenar 
uzvu. 8 - Su, birinci, sayı. 9 - Aylık, semt. 6 _ Re. re. 7 - Daima, cm. 8 _ 

çoban paltosu. 1 O - Yeni moda kız isim- Ve, krallık. 9 - Allah. 1 O - Si, mar. 
lerinden biri, geri verme. 1 1 - Şarkı ara- 1 1 - Otak, adele. 

İSTER İNAN iSTER İNANMA! 

5 - Çarlık Rusyasında erkeklerin sn " 
kalını ve bıyığını kcııtirerek halkı asrileı " 

4\ tinnek isteyen Çar Büyük Petroc.lur. 
6 - Türkiyede Güz.el San"atlnr Aka • 

demisi'ni kuran zat ressam Hamdi Bey~ 
Daha rahat, daha rahat. 
(Ölümünden az evvel nasıl 

ıoranlara) 
olduğunu 

Sebiller 
Güneş beni çıığınyor .. bu koskoca ziya

yı görmüyor musunuz) İşte Allah .. Allah 
bann göğsünü açıyor. Kolların hakiki .... 

(Tabiatın karşısında ölürken) •. • 
J. J. Rousseau 

. Gece ile eündüzün mi.ıcad elesi artık 
başlıyor. 

{Son dakikalarında) 
Viktor Hugo 

Sultanahmc~te Mr. Bakster'in riyaseti altında çalııan bir 
heyet Bizans saraylanm bulmağa çalışıyor. 

Bu heyetin faaliyeti, bulduğu eserler hakkında New Y ork 
Timcs gazetesinde arada sırada mühim ve meraklı yazılar çı
kar. Fakat İstanbul gazeteleri bu hafriyat hakkında bir §ey 
bilmezler. Biz gözümüz önünde yapılan hafriyabn neticesini 
Amerikan gazetelerinden öğreniriz. 

Bundan Türk ıazetecilerini mes'ul edemeyiz. Çünkü Mister 

Bakster Tlirk matbuatına malumat vermekten çekinir. Sebebini 
araf3rdık. Bize ıu mallımab verdiler. Mister Baksterin Ameri
kan gazetelerile bir mukavelesi varmıı. Bu mukavele mucibine 
hafriyat hakkında bu gazetelerden baıkasına malUınat vere • 
mezmiş. Türk matbuatını habersiz bırakan bu mukavele imiş. 

Eğer bu rivayet doğru İse, Mister Bak.sterin hafriyatı neti
cesini kendi menfaati için Türk matbuatından gizlemeğe hakla 
olabileceğine, 

iS TER 1STER İNANMA 1 

__ .,.. .... ·~ ••• ·- =-

Özlü sözler 
Ölmenin daha güç olduğunu zannedi • 

yordum. 
14 Üncü Lüi 

Ölümden korkmuyorum. Ölmesini bi• 
liyorum. Allahın önünde sizi temin .. de " 

""U' rim ki, ölümün bu gece yaklaşmış olduS 
nu hissetmiş olsaydım, ellerimi kaldır r ·, 

Allaha wükrederdim. 
Kant 



Odesa ve Atinaya hava 
seferleri yapılacak 

~amutayda posta, telgraf, devlet demiryollarile ve 
avayollan idarelerinin bütçeleri kabul edildi. 

Nafia Vekili izahat verdi 
Ankara 29 (H .) hutünk.. ususı - Kamutayın I Hava yollan 

telefon :;:plant~~ı~~a .. !.~st~, t.elgnf ve Hava yolları bütçesi görüıülürken de 
dem· m mudurlugu butçesıle devlet Ali Çetin Kaya beyanatta bulunmut. ha-
te.i ~:olla~ ve hava yolları işletme ida- va seferlerile, tayyareler hakltında malu -

D ultçell müzakere ve kabul edilmiştir. mat vermiştir. Ali Çetin Kaya tayyarele • 
L ev et demiryolla b .. t · ·· ·· "l" · f f d a1· · k d .:en N . n u çesı goruşu ur - rın evaa ı etra ın a m umat venr en e-

afıa V k'l ' Al' Ç 8Ö l . . e 1 ı ı etin Kaya ıunları miştir ki: 
Y crnıştır: 
B 

- T ayyarelerde telsiz telefon tesisatı 
Ütçe .. k . ltad muza eresınin ilk günlerinde ar· vardır.. Bizim tetkikatımıza ııöre gayet 
aşı rnız T·· ._ b' )cnj h urıı;er ır sual sordular. Biz emniyetli bir tiptir. Arkadaılar emniyetle 

atlar ya ş· k l ~oru . pıyoruz. ır et er satın alı - binebilirler. 
tair z: bınnetice acaba varidat masarifi ve Bir ıual ve cabı 

cyı le 
bıılu d oruyor mu~ dediler. Bir imada 

n ular. B . D una cevap verıyorum. 

Lenü. D. Yollan varidatının son senedeki 
ildi.·~ . satın alınmamııı olanlarla beraber 

,ını g" 93 osteren rakamlar §Öyledir: 

Hacim Kezer (Balıkesir), parasız mı~ 
diye sordu. ( Gülüımeler). 

Nafia Vekili: «Şimdilik para alacağın 

dedi. 
Ali Çetin Kaya. bundan sonra. İzmir-

den lstanbula, İstanbuldan da seferler ya-
9

3
°-9 31 senesinde 2 O, 700, 000 
1-932 

932.933 )) 21,226,000 
933.9

34 
» 17,000,000 küsur 

934.935 )1 19,500,000 

• pılacağı, bu sene daha iki tayyare alına -
cağını, bunların ayni tipten 4 motörle ve 12 
kişilik olacağını, 19 3 7 senesinde de 3, 4 
tayyare daha alınacağını, tayyare adedi • 
nin f 2 ye çıkarılacağını söylemiştir. 935_9

36 
» 23,700,000 küsur 

trldır. ı. 2 f • 5 00, 000 küsur 

Şimdiye k d ~ il a ar alınan ve yapılan de -
>"on ~· arının yekun kıymeti 500-600 mil

ıradır. 

Sütün h' 
1Ütde l ızmetlerden gayri sermayeyi 

Nafia Bakanı, Büyükdere tayyare is • 
tasyonundan Odesa, Atina ve belki de 
Varnaya da hava seferleri yapılacağını 

ilave etmiştir. 
Bu izahatı müteakip 19 36 yılı masraf-

ları karfllığı olarak 594,388 lira tahsisat 
verilmekte ve varidat ta 600 bin lira ola· )91'\ız Hden fazla bir nisbette itfa edi -

s ı_ • albuk.i d .. . O.: Ye I unya ıımen.düerleri bir ı-ak tahmin edilmektedir. 
Su ~ erde açık vermektedir. Kamutayın bugün toplantı11nda, An -

kara ıehri imar müdürlüğünde 936 yılı büt
çesinin ve Van gölü işletme idaresile, Is • 
tanbul, İzmir liman işleri idarelerinin ha
ziran 19 36 ya ait bir aylık muvakkat büt
çeleri kabul edilmiıtir. 

~ ızahatı .. 1c· 'd 8-raf) mutea ıp ı arenin 1936 yılı 
tahıit arı kar§ılığı olarak 23,364,657 lira 
it at 'Veril . . İd lrıılı'" mııtır. arenin bu masrafları 
~l1tta~ da 23,370,000 lira tahmin olun• 

ır. 

~oktor Şalıt Yugoslavganın 
G u/garistana Siyasetinde 

idigor l Deaişiklik gok 
ı Paris 30 O 
en h be' (Hususi) - Sofyadan ge- Belgrat, 29 (A.A.) - Havas ajan-

Filistinde \' azivet daha 
vahim bir şekil aldı 

Sayfa 3 

Almanya - İtalya 
( Baıtarafı 1 inci sayfada) 

komiseri, zabıtaya nümayişçileri dağıt· 
mak ve emniyeti muhafaza etmek için 

1 
göz yaşı döktürücü bombaları kullaan
mak için salahiyet vermiş ve bu suret· 
le vaziyetin daha vahim bir mahiyet al
masına karşı gelme kistemiştir. Zabı-

E 
Anlaşma haberinin ash 
olmadığı bildiriliyor 

Roma, 29 (A.A.) _ Havaı ajan- ta bu salahiyetten istifadeye 00,lamıf-
smdan: Siyasi müşahitler, İtal - tır • 
ya ile Almanya arasında bir antant Kudüs, 29 (A.A.) - Dün Jenin 
yapılmış olduğuna dair ecnebi kaynak- kazasında kain Kuebatta kasabasında 
lardan sızan haberlere asılsız nazariyle askerin müdahalesine mecburiyet ha
bakmaktadır.lar. sıl eden hadiseler olmuş, dört Arap öl-

fyi malumat almakta olan mahafil müş, dört kişi de yaralanmıştır. 
İtalyanın bütün harici siyasetinin mih~ Nablusta ve Beisanda zabıta tara· 
veri Cenevre olduğunu beyan etmek- fından yapılan araştırmalar esnasın -
tedir. da halk, tccavüzkarane bir tavır takın-

İtalyanın 15 Haziranda Milletler mış olduğundan zabıta, silah kullan • 

Cemiyctjne mümessillerine gönderip mak zaruretinde kalmıştır. 
göndermiycceği malum değildir. Fa- Üç kişi yaralanmıştır. 
kat konsey masasında bir Habeş mu- Nasra polis mevkii yanmıştır. Dün 
rahhası bulundukça İtalyanın Cenev _ bir !ngiliz polis memurunun öldürül -
reye hiç bir murahha ·· d · mesı, büyük bir galeyan tevlit etmiş -

s gon ermıyece- . I . . ği muhakkaktır. tır. ngılız memurlarının aileleri Ku-

Ru~gadaki Tllrk 
Plan örist /erinin 
Muva/ f akigetleri 

Moskova, 29 (A.A. ) - Koktebel 

Planörizm mektebini bitiren yedi Türk 
planöristi Moskova merkez hava kulü
bünde tahsillerine muvaffakiyetle de -

vam etmektedirler. Bütün Türk planö
ristleri bizzat tayyare pilote etmişler ve 
şimdi pilot-muallim mektebinde pa -

raşüt kullanmıya da alışmışlardır. Trük 
tayyarecileri bütün derslerden «İyi» 
ve «mükcmmeh> notları almışlardır. 

''Kraliçe Mari ,, Normandiyadan 
daha hızh gidiyor 

l.:.ondra, 30 - Krafiçe Mari gemısı 
gece yarısından sonra saat üçte şu tel
sizi vermiştir: Dün öğleye kadar 717 
mil yapmıştık. Normandiya gemisi ay

ni müddet içinde 744 mil yol almıştı. 
Gemi içinde, bir firari bulundu. işsiz 

düsü terketmişlerdir. Akdenizdeki ln-
gili zfilosu kumandanı, «Barbam» 
zırhlısiyle Hayfaya gelmiş ve tayyare 
ile Kudüse gitmi§tir. Şimdi orada ali 

komiserle görüşmektedir. 

Milletler Cimiyetinin 
içtimaı isteniyor 
( Battarah 1 inci sayfada) 

İngilterenin Milletler Cemiyeti konseyi ta
rafından verilecek mukarrerat dairesinde 
hareket edeceği hakkında sarih beyanatta 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Arjantinin talebi 
Londra 30 (Hususi) - Arjantin hU • 

kumeti murahhası, Milletler Cemiyeti u • 

mumi katibi (Avenol) a müracaat ederek 
vaziyetin ehemmiyetine mebni Milletler 
Cemiyeti heyeti umumiyesinin davetini is -
temi§. ve bugünkü meselelerin, bilha11a 
zecri tedbirler meselesinin yalnız konsey 
tarafından hallolunamıyacak mahiyette 

İsmet tnönünün nutku 

D ünyanın umumi bir emniyetsizlik 

endişesi içinde kıvrandığı bir sıra· 

da, İsmet İnönü' nün Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünden, 19 36 bütçesinin müzakere
leri münasebetile yükselttiği sesi, Türk mil
letinin kalbinde hususi bir ma'kes bulmuf• 
tur. Jktisat işleri, umran faaliyetleri, mali 
rnuvaffakiyetler, kültür ve ticaret mesele
lerinin başarılabilmesi, bir memleketin hu
zur ve sükun içinde çalışmak emniyetini 
görüp bulabilmesi ile kabildir. Sovyet Rus
yanın durumu, bu hususta ibretle göz ö • 
nünde bulundurulabilecek bir misaldir. 
Hudutlarında icap eden müdafaa tertibatı
nı alamamış bulunan, dahilde ise kafi bir 
oturaklılık vücude getiremiyen komünist
ler, iktidar mevkiine geldikleri ilk zaman
larda, dahil ve hariçten mütemadi surette 
rahatsız edilip duruyorlardı. Gün geçmi -
yordu ki memleket içinde bir mükabil ih
tilal tertibi meydana çıkmasın. Fakat vak· 
taki aradan geçen zamandan komünist zi
mamdarları istifade etmek yolunu buldu
lar; bir taraftan dış politikalarına muvaf
fakiyetli bir hız verirlerken içeride de, 
tecrübe ettikleri idarenin temellerini iyi 
bir surette oturttular. Artık kimseden pcr• 
vaları kalmadı. Bugün, bütün bir medeni· 
yet aleminin, icabında kendilerinden yar
dım dileyebilecekleri bir varlık halini al • 
rnışlardır. 

Türk cumhuriyet rejimi için de kaziyye 
böyle idi. Milli mücadeleden muzaffer çık· 
mı§ olmasına rağmen, önünde, göz yıldıra· 
cak kadar başarılması icabeden azametli bir 
iş yığını vardı. Bugün ismet lnönüne: 

«Milli müdafaa vasıtalanmızı en yeni 
silahlanma fenninin en yeni icatlarile techiz 
etmekteyiz. Bütün milletin bunu, bu kür -
süden, benim ağzımdan iıitmesini arzu e• 
derim. 

Her tedbirden evvel Türk vatanının ve 
Türk milletinin müdafaasını kendi •ila .. 
hından ve kendi iradesinden bekliyoruz. 

icap ederse Türk milletinin kadın ve er· 
kek bir tek adam gibi nasıl phlandığını 

görmek beşeriyet için muazzam bir hadise 

olacaktır. ıı bir ada m olan bu firari, çanak, tabak 
yıkamağa memur edildi. Gemi de her 
gün yevmi bir gazete çıkıyor ve gün

de bir kaç tabı yapıyor. 

olduğunu bildirmiştir. Arjantin hükUıneti 
Habeşistanın ltalya tarafından ilhakı ka -
rarının tanınması aleyhindedir. Diğer ce
nubi Amerika d evletlerinin Arjantin dev
letine müzaharetleri beklenmektedir. 
Ma•olininin beyanatı oe alıüleri 

Sözlerini söyleten vaziyet. bu bir ya • 
fın itin bapnlmaaı ve memleket müdafa
asının sağlam esaslara dayatılmıı olduğunu 
gösterir. » 

Badoglio Portsaitte d''- a rle " Al f' 1 hı:tatör.. re gore, manya ınans sından: yi malumat almakta olan 
llın ba 

1
u sayılan doktor Şaht Hazira- mahafil, Yugosla"4yanın politikasın • 

tedir. ş ~7 Bul~aristand.a bek.~enmek- da her hangi bir d~ğişiklik olmıya~a: 
fılaına Yaretın sebebı henuz anla- ğını kaydetmektedır. Yugoslavya, ıttı-

ınıştır y · !aklarına sadıktır. 

Portsait, 29 (Hususi) - Romaya 
avdet etmekte olan mareşal Badoglio 
bugün Portsaide muvasalat etti ve Port 
saitteki İtalyanlar tarafından fevkala

de tezahürlerle karşılandı. 

unanistanda Antivenizelistler Amerikanı~ -b-ir-ç-ok_ş_e-hirlerinde 
1\ . uzlaştılar mı ? tramvaylar işlemiyor lngiliz sefiri Londraya gidiyor tına 29 İngilterenin Ankara elçisi Sir Percy Lo-
•at . ususı - ntı em- Nevyork: 29 (A.A.) - Amerika- naine hükumetile temas etmek üzere b~ 

Bu demek değildir ki artık it bitmiş ve 
istirahat zamanı gelmiştir. Hayır. Hayatı 

anlamamış olanlar için, belki böyle bir dü· 
,ünüş te mevzuubahs olabilir. Fakat yaıa· 
yıı durmaz ve hadiseler, bir nehrin akıp 
gibi, mütemadi bir cereyan halindedirler. 
Bu itibar ile bu yoldaki mesai durmadan. 
dinlenmeden, mütemadi sürette ilerlemek 
iktiza eder. 

Londra 30 (Hususi) - Bugün bütün 
siyasi mahafili Sinyör Musolininin son be· 
yanalı meşgul ediyordu. Sinytr Musolini
nin beyanatını neşreden Deyli Telgrafın 
Roma muhabirine göre, iıalyanın Habeşis
tan üzerindeki hakimiyetini geri almak için 
vuku bulacak her tesebbüste bütün ltal -
yanın mukavemeti ile karşılanır. Muhabi -
re göre bugün İtalyanın hedefi ( 1 ) Ha • 
beşistanda emniyet, ( 2) A vrupada sulh. 
( 3) İtalya ile şarki Afrika arasında mu -
vasalatı temin, ( 4) ltalyanın manevi iti-
barını iadedir. Şimdilik bütün çocuklannın ancak üçte 

lıalya, zecri tedbirlerin kalkmasını, sırf birine mektep temin edebilen, 39 bin kö· 
bir İtibar meselesi olduğu için istiyor, yok- yünden ancak beş bininde okul bulunan, a
sa bir iktisadi ihtiyaç yüzünden değil. Zec- ğır sanayii henüz yeni yeni filizlenen ve hu
ri tedbirler kaldmlmış olsaydı, ltalya da • günün en müessir silahlarından tayyare için 
ha iyi bir emniyet sistemi için çalışacaktı. henüz bir tek fabrika kurmamış bulunan 
Bu yüzden önümüzdeki haftalar, İtalyada bizim ~çin geceyi gündüze katarak çalışmak 
hayati bir ehemmiyeti haiz sayılmaktadır. gerektır. Başka türlü, öteki memleketlerle 

~I· ' (H .. ) A · V · 
ltl~kPartılerin birleşmesi etrafındaki nın yirmi hükumetinde elyevm 46.000 akşamki trenle Londraıya hareket ede -

~li Pa:r:l~r ilerlemektedir. Milli A- işçi grev halinde bulunmaktadır. Bir cektir. 
~bl!] tetıs~ ~irleşl meği esas itibariyle çok şehirlerde tramvay ifllememekte-ı ·5;iı·;;;;,;;,;1;;·-.... ·---·-..... 

biri rnıştır. slahatçı Ahali partisi dir. Grevciler gündeliklerinin arttml-eşrneğ · · Dün bir V 
1 

e ıtıraz etmemektedir. masını istemektedirler. eır.~.::;• siyasi mahafilde, teferrüat De/ine bulundu 
"ardır. a uyuşulamıyacağı kanaati Pariste grevciler işlerine Sultanahmet camii arkasındaki Arasta 

sokagında ve civarında hafriyat yapmakta 

kral Atinay dö" d" 
başhyorlar olan profesör Bakster aramakta olduğu 

Bizans saraylarından altın saray hududunu 
kamilen tesbit etmiı ve sarayın krokisini 

A· a nu 
tına 29 

·~ ba 'ba (Hususi) - Kral dün 
~r se' hkan Metaksasla birlikte a
ttır. Ya atinden Atinaya dönmüş-

Arnerikada dört mahkllm 
Ne"'. idam edildi 

Paris, 2!l (A.A.) - Grev vaziyeti 

salaha doğru yürümeye başlamıştır. 
Gmome - et • Hone fabrikalarında 

işçiler ve patronlar arasında bir anlaş
ma vuku gelmiştir. Renault fabrikala
rında da bir anlaşma yapılmıştır. Bu 
anlaşmaya göre İfÇiler iki Hziranda 

işlerine yeniden ~lıyacaklardır. 
ti L• · ,.orlc 29 (A .,~İr • .A. )- 1934 sene- N . Cebelüttarikta 
'ete Pa;nıncJa Brooklynde bir mües - ecaşı 
edilen d:oun~~u öldürülmekle itham Cebelüttarık, 2.9 C':f ususi) - Bu -
l>leha rt kıtı dün g s· . h raya gelen Necaşı valı tarafından kar-
._. rıeaind ece ıngsıng a· 1 N ""\Iİ'- · I e elektrik c ·ı 'd şılanmıf merasim yapı mamıştır. e -

1"111~ e d" ereyanı ı e ı am ' . 1. 1 1 
• da r ır, ca,i Rock oteline inmiştır. üte ın ta -

ılc~. de ~;ıahkunı olan ve aralarında yan hizmet~ile~i~e muvakkaten me -

~Ucriın ın bulunan diğer yirmi iki zuniyet verılmışrar. 
ltlr 1 • l'rıahk" 1 --------

o sun» d' unı ar geçerken «uğur- Eden talil yapıyor 
il ---:!: bağırmışlardır. 
111acarist Londra, 29 (A.A.) - Eden tatille-

~ Peşte, 2a9n ve Milletler Cemiyeti ri geçirmek üzere Londradan hareket 
(\.arı H etmi"'tir .. Londraya çarşamba günü dö-
" Ya d" - ariciye nazırı De T d h f k ,,-an ' un rrı b' necektir. Baldvin e a ta sonuna a-

atta bul e usan meclisinde be- I k 
((P.• unarak ·· l d . . dar sayfiyede ka aca tır. 

l
'h . •vıacarı' t şoy e em ıştır: ____ __..,,_ 

tıJ~ f 8 an M'II haha ların .. ..' ı etler Cemiyetinde M. Blum Elçimizle görüşlü 
. Şedecek onune geçmek çarelerini • M BI b 

l'rıı derpi Ve bir zecri tedbirleri siste- Paris, 29 (Hususı) - . u~ u-
~Claı t ş eyleyecek b' f I gün Türk elçisi Suadı kabul etnus. u-

arafta d ır re orm vaoı - .. .. .. rı ır. zun müddet sötutmuftur. 

çizmeğe başlamııtır. 
Bu sahada hafriyat devam ederken dün 

oldukça mühim bir define bulunmuıtur. 
Bu define bir torba içinde muhtelif eb'ad· 
da ve pek büyük kıt'ada 268 tane Bizans 
altınından mürekkeptir. Bu altınlan aak • 
lıyan torbanın kumap aradan asırlar geç· 
mit olmasına rağmen çürümemiıtir. Çok 
sağlam vaziyettedir. Bu kemiyet itibarile 
küçük, fakat keyfiyet itibarile çok büyük 
olan define müzeler müdürlüğüne teslim 

edilmiıti. 

Gerginlik tevakkuf Jevreainde j aramı da açılmıı olan mesafeyi kapamak 

P 
· 30 ( H •) . • pek kolay olamaz. - Selim R•""p 

ans ususı - Sıyası mehafil in- -· 
giltere ile İtalya arasında vaziyetin düzel - Z~c~i ·,· d• b• ·• ı' .. • •k• • . • • d .... l. • . k' 

ki b b 1 e ır er ıp a mı e ı ece 
meme e era er gergin iğin artmadıiıru L d 29 (AA ) . ' 
mülahaza etmektedir. on ra . . - Havas &Jansın· 

dan: 
Oeuvre gazetesi İse, bu beyanatın in -

gilterede İtalyanın istediği tesiri kat'iyyen 
yapamadığı mütaleasındadır. 

Bu gazete diyor ki: 
«Edenle Crandi arasında yapılmakta 0 • 

lan müzakerelerin aradaki eerginliği izale 
edeceğini zannetmek hatadır. İngiltere de 
henüz Mısır hakkında endişeler mevcuttur . 
Ve İtalyanın Mısır ile bir ademi tecavüz 
misakı akdetmek istemesinin sebebi Mısır 
garnizonlarının arttıılmasına mini olmak
tır.» 

Salahiyettar mahafil, 1 5 haziranda top
lanacak olan Milletler Cemiyeti konseyinin 
ıimdiki zecri tedbirleri muhafaza edeceği 
rnütaleasında bulunmaktadır. Ancak kon· 
seyin haziran ve eylul içtimalan arasında 
lngilizlerle İtalyanlar arasında hararetli 
müzakereler yapılması muhtemeldir. Bu 
müzakerelerin neticeleri ıunlar olacağı söy· 
lenmektedir: 

1 - iki memleket arasında mukarenet 
husulü . 

2 Zecri tedbirlerin ilgası. 



4 Sayfa 'SON POST~ 

Kızılay haftası 1 

Şişli nahiyesinde hararetli 
bir hazırlık var 

Kızılay haftası 1 Haziranda başla -
maktadır. Bu münasebetle Kızılayın 
Şişli nahiye kolunda iki toplantı yapıl· 
mış. çok mühim kararlar verilmi~tir. 
Bu meyanda bir Haziranda başlaya -
cak. olan Kızılay haftasında Şişli nahi
ye kolunun elde edeceği hasılat ile 
Şiflide ücrets'iz bir muayenehane, bir 
süt damlası tesis edilmesi, tahsil dev -
resindeki gıdasız yavrulara gıda, elbi
se, kitap yardımları yapılması karar
laştınlmıştır. 

Şitli kolu tedarik edeceki 25 otomo· 
bil ve otobüs ile şehir bandosunun da 
ittirakini temin ederek mektep yavru
larına bir gezinti yaptırılacak ve Tak
sim abidesine çelenk konulacaktır. 

Bu toplanbda Şi,li muhitinden 30 
kadın Kızılaya faal aza olarak kayde -
dilmif lerdir. 

~~~~~~~~~-

Yeni ihraç ve idhal 
kararnamesi 

Para koruma kararnamesinin 32 inci 
n.ddeaini tadil eden kararnameye na • 
zaran. Türkiye ile klering veya benzeri bir 
an1afJllaaı olnı17an ve Türkiyeye, aldığın

dan fazla mal satan memleketlerden ihra
cat kıymetine müsavi olmak üzere ithalat 
yapdabilecektlr. 

Bu memleketleri. İktisat Vekaleti şu au• 
retle teıbit etmiftir: 

Afsanistan. Arjantin, Avusturalya, Blü
cistan, Brezilya. Cenubi Afrika 1., Çin, Da· 
nimarka, Hindistan, lran, Kanada, Kıb -
n.. LetonYa. Litvanya. Malta, Meksika. 
Nijerya, Peru. Portekiz, Seylan, Siyam. 

Tlirkiyeden ithalltı Türkiyeye ihracatın
dan az olan memleketlere mukabil 32 inci 
maddeye dahil diier memleketler 
itlıalib takas auretile yapılabile • 
cektlr. Bu takas vaziyetinden is • 
tifade edebilmek ıçm ihracat ya
pıhrken mala. takas komisyonlarınca kıy
met takdir ettirilecek ve iki nüsha alınan 
mente tahadetnameainin biri öbür memle
ket sümrüiüne tudik ettirilerek geri ıön
derilecek, ge)ecek oJan maJ, bu tasdikli ta• 

hadetnamenin ibraD üzerine ve takas for
malitesi ikmal olunarak, memlekete soku
labilecektir. 

Kararnameye söre. ihracatı yapmadan 
itballtta bulunmak kabildir. Bu takdirde 
ithal olunan mal bedelinin Merkez Bnka
ıma yatırılmuı llzımdır. Ancak bu ıe -
kilde yapılacak ithalata karıılık, ihracatın 

alb ay zarfında icrası mecburidir. 
Ahi tkdirde, Merkez Bankasındaki pa

ra, hazineye irat kaydolunacaktır. 

Galatada tunel ham 
Tünel Şirketinin Karaköyde yaptı

racağı hanın inşasına Haziranın orta
larında başlanacaktır. Tünel Şirketi 
mühendisleri tarafından hazırlanan 

han projesini Nafia Vekaleti bazı de
ğifikliklerle tasdik etmiş ve şirkete 
göndermiştir. 

Şirket vekaletin proje üzerinde yap
tığı tadilatı kabul etmiştir. Han T etri
nisanide hitmİf olacaktır. 

Alman tezyini saİı'atlar sergisi 
Dün açılan ..,.We t.,tür edilen eserler pzeteciJere gösterilirken 

Dün Fındıklıda Güzel San'atlar akademisinde ~ehrimizde ilk. defa ola· 
rak Alman tezyini aan'atlar sergisi açılmışhr. Sergi halka açılmadan önce 
gazeteciler gezdirilmif, eserler hakkında izahat verilmiştir. Sergide teışhir e
dilen eserler son devrin Alman tezyini san'atine aittir. 

Şirketi Hayriye 
Boğaziçinde arsa alarak 

yalı yapbracak 

Bundan bir müddet evvel İstanbul 
belediyesinin bir karan Boğaziçinde 
yalı yapılmasını menetmişti. Bu hal 
Boğazı rağbetten düşürmüştür. 

Bu sefer belediye Dahiliye Vekale
tine müracaat ederek Boğaz sahillerin
deki boş arsalara Şirketi Hayriye ida
resi tarafından bina yaptırılmasının 

teminini istemiştir. 
Şirketi Hayriye idaresi beledyenin 

bu müracaatı üzeme bazı hazırlıklara 
başlamıştır. 

Üç kaçakçı 
Yüz üç bin lira para cezası 

verecekler 
Bir kaçakçılık maddesinden dolayı bir 

buçuk aydanberi mevkufen 9 uncu ihtisas 
mahkemesinde duruşmalan yapılmakta o
lan, Orha~gazili Osman oğlu Mehmet ve 
arkadatı Halil oğlu Uzun Mehmedin mah
kemeleri neticelenmiştir. 

Her ikisi de birer sene, ikişer ay hapse, 
Osman oğlu Mehmet 5 2 bin lira, Halil oğ. 
lu Mehmet te 34 bin lira ağır para cezası 
\Termeğe mahkum edilmişlerdir. Yardım • 
cıları olduğu anlaıılan Kel Halil de altı ay 
hapse ve on yedi bin lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

Şirket Boğazda mevcut arsaları a- iki ihtisas mahkemesi kahyor, 
!arak buralarda yalı yaptıracak ve bu °' 
binaları kiraya verecektir. Bu mesele digerleri kaldırıhyor 
hakkında bazı alakadarlar bu fikrin Gürük kaçakçıları ve uyuşturucu 
çok yerinde olduğunu ve ancak böyle maddeler işlerine bakan sekizinci ihti
mühim bir tedbir sayesinde Boğazın sas mahkemesinin 1ağvedildiğine dair 
eski kalabalık ve neş·eli vaziyetini bu- olan haber, henüz alakadarlara bildiril
lacağı kanaatinde olduklarını ifade et- miş değildri. 
mektedirler. Fakat, hu mahkeme bir Hazirandan 

itibaren lağvedilecek, dava ve bütün 
dosyaları dokuzuncu ihtisas mahke -DUnkU kazalar 

Kadıköyünde Mıaırlıoilunda otu - mesine devredilecektir. Bir Haziran -
ran 14 yaıında Rober dün Kadıköy iske- dan sonra biri şehrimizde, biri de Di
lesinde vapur tamaınile yanaımadan atla- yarıbekirde olmak üzere iki ihtisas 
mak istemit. fakat denize düımüıtür. Ço- mahkemesi kalacaktır. 
cuğun denize düıtüğünü gören kaptan bir 
manevra ile vapuru iskeleden uzaklaıtır • 
mış ve çocuk etraftan yetiıen eandallar 
tarafından kurtarılmııtır. * Kazlıçeımede hamamcı Zehranın kı
zı 1 O yaıında Meliha komıusunun bahçe
sindeki erik ağacından dÜfinÜf. vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır surette yaralan
dığından hastaneye kaldınlmııtır. * Dün sabah bisikletle Maltepeden gel
mekte olan Artin oğlu Minesyan deniz ke· 
narında olan taııköprü altından geçerken 
müvazenesini kaybetmiı ve denize yuvar
lanmıştır. Süratli gittiğinden bu sükut pek 
ıiddetli olmuı ve Minesyan vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır surette yaralan -
mııtır. Yaralı imdadı sdıbi otomobilile 
Haydarpaşa Nümune hastanesine kaldırıl-

mıştır. 

lstanbul ·festivali 
936 yılı Festivali için hazırlanmak -

ta olan program bitmek üzeredir. Fes
tivale, 2 Ağustosta Moda Denizcilik 
klübünün vereceği yıllık balo ile baş
lanacaktır. 
. Bu balonun Festival eğlencelerine 

dahil edilmesi için bugün Moda Deniz
cilik klübü idare heyeti toplanarak ka
rar verecektir. 

Bir ihtilAs maznunu 
Çatalcada ihtilastan suçlu Etem oğ

lu Hayri tevkif edilerek ağır ceza 
mahkemesine verilmiştir . 

Yunan kralının amcası 
Nöbetçi 
Eczaneler 

"' Milyarder Avusturalyalı dostunun hususi yatiyle Akdeniz limanlarını 
ziyaret eden Yunan kralının amcası dün şehrimize gelmiştir. 

Yukarıdaki resimde kenarda Prenı Andre görülmektedir. 
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İstanbul cihetindekiler 
Aksarayda (Sarim), A1emdardıı 

(Abdülkadir), Bakırköyünde. (Hilal), 
Beyazıtta (Cemil), Eminönünde (Meh
met Klzım). Fenerde (Hüsameddin). 
Karagümrükte (M. Fuat), Küçükpa • 
zarda (Yorgi), Samatyada (Teofi -
los), Şehremininde (A. Hamdi), Şeh
zadebaşında (Halil). 

Beyoilu cihetindekiler: 
Galatada (Kapı içi), Hasköyde 

(Yeni Türkiye), Kasımpaşada (Tu · 
ran), Sanyerde (Asaf), Şişlide (Maç
ka). Taksimde {ltimat, Kinyoli, Tar
labaşı). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardaki • 
ler: 

Büyükadada (Şinasi), Heybelide 
(Tanaş), Kadıköy eski İskele cadde ~ 
sinde büyük Yeldeğirmeninde (Üç -
ler), Üsküdar Selimiyede (Selimiye). 

Kadıköy su şirketinin vergi 
borçları 

Kadıköy au tirketinde maliye müfet -
ti§leri tarafından yapılmakta olan vergi 
muameleleri teftiılerinin birinci safhası ni
hayet bulmuş ve neticede 49 bin lira ce -
zalı vergi ödemesi icap ettiği şirkete bil -
dirilmiştir. 

Şirket Şurayi Devlete müracaat ederek 
tehiri icra karan almııtır. Teftişlere ayni 
bakımdan devam olunmak.tadır. Bugüne 
kadar elde edilen neticeye göre ıirketin 
30 bin lira daha vergi borcu tesbit edil -
ıniştir. 

Evkafın 25 bin liralık mukataa resmi 
için de §İrket Üsküdar mahkemesinden 
tehiri icra karan almıştır. Şirket muvak -
kat bir zaman için bu borcu da ödemiye· 
cektir. 

MaJis 30 

Balkan deniz eksperlerine 
ziyafet 

Balkan lktısat konseyi eksperled 
dün sabahleyin Ticaret Odasında keJİ" 
dilerine tahsis edilen salonda üçüncd 
toplantılarını yapmışlardır. T oplantl 
saat 1 O da başlamış ve ikiye kadal 
devam etmir;;tir. Akşam saat beştö 
Güneş klübü salonunda konsey azala't 

rına İstanbul Ticaret Odası tarafın • 
dan bir çay verilmiştir. Çay iki saat deoı 
vam etmiştir. 
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Muamelelerinin tarife noktasından 4f 
bozuk olduğu iddia edilen mezkur şirk• 
tin hesaplan ayrıca bu bakımdan da tetıuıi 
edilmektedir. Fakat bu tetkik.at henüz bfl 
neticeye ·varmamıştır. 

. Mühendis Aranıyor 
lnlıisarlar Umum Müdürlüğündenı 

inhisarlar idaresi Merkez ve mülhabt_tetkilitında çalıfbnlmak üza'f 
mühendis ve fen memuru alınacaktır. / · 

Mühendis: 

1 - Makine, maden ve nafia mühendisi olmak üzere dokuz mübeıdf 
alınacaktır. I 

2 - Taliplerin ciplomah mühendiı olmaları.' 
3 - Askerliklerini ifa etmİf bulunmalan. 
4 - Memur olabilmek için lizun gelen evsaf ye Yetaiki haiz bu]~ 

lan pıttır. 
Fen memmlan: 

l - Nafia Fen mektebinden veya buna muadil Avnıpa fen mektebill' 
den mezun olmak. 

2 - Aıkslijini yapmıf bulunmak. 
3 - Asgari üç sene İnfa&t ve ıu İflerinde tecrübe gÖrmÜf olmak prttİt• 
isteklilerden Mühendislere tecrübelerine ve tayin edilecekleri mahalW 

göre 150 - 250 lir aarumda ve fen memurlarına 100-150 lira arumda ücrd 
verilecektir. 

Taliplerin nihayet 5/6/936 tarihine kadar bir istida ve vesikalan ile bk
likte bizzat, bt'iyyen mümktin olmadığı takdirde yazı ile Galata Ömer AbM 
hanı üçüncü katta inhisarlar Umum Müdürlüğü hususi kalem Müdürlüiil' 
ne müracaat etmeleri lizımdır (2700) 

Kadıköy Vaklflar DlrektörlUAU llAnları 

Alemdağı Defneli suyu 
Müteaddid remıi müeuesatı ubhiye mütebauq etibbuı tarafından yapl

lan bikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim edilen ra ' 
porlarla, sıhhi sularda aranılan bütün evsafı bikemiyi haiz olduiu {Koli • 
basil, anaerip likefyan) mikroplarla her türlü mevaddı kimyeviye ve uzviffi' 
den tamamen iri bulmıduğu bildirilen ve emsali arasmda en kuvvA 
radioaktevitesi bulmıan Alemdaiı Defneli suyu tO-Haziran-936 güniid' 

den itibaren ajzl, bir tarah (Evkaf) diğer tarafı (Defneli) ibaresini ba'fi 
zımbalı hususi kurfun mühürle mühürlü otuz litrelik küçük boy damaca • 
nalarla iki buçuk litrelik galon tİfeler derununda suculara verilmeie bqW 
nacaktır. Yukarda enafı hitemi.ye, kimyeviye ve baktiriyolojik has..i.d 

ve bilhassa radioaktevitesinin fazlabiı ile mütemayiz olan bu ıuyun .. 
fiyetinden emin olabilmek için tİfelerin üzerindeki vakfın hususi kurtud 
mühür ve z11nbHm& dikkat etmelerini.sayın halkımıza ehemmiyetle b.vıi!J 
ederiz ( 2965) .. 

1 l•t.ınbul BeledlyHI lllnl•r1 1 
lstanbul Belediyesinden ilin : 
Şehrin sükiinetini ibWden bqka bir faidesi olmayan motörlü nakil vad 

talannda kullanılmakta olan klaksiyonlann tehrin meskfuı olan kısımlardl' 
da kullanılmamalan ve halkın da seyrüsefer usullerine daha ziyade riayet • 
kir olmalarmı teminen daimi encümence 27 mayıs 936 tarihli içtimaında ~ 
rar verilen üç maddelik tenbihi beledi •f&ğıya yazılmıttır. ilin olunur. 

T enbihi beledi: 
1 - Motörlü kara vesaitini sevk ve idare eden toförlerin belediye budd' 

dunun meskiin olan kısımlarında ldakaiyon kullanmaları yasak edilmitlİ" 
Lüzumu halinde yalnız el kornası kullanılır. 

2 - Yolcular sokaklarda gittikleri istikametin sağ tarafını takibe mecb~ 
durlar. Y ollarm orta kısmı nakil vuıtalarma tahais edilmit olduğundan P" 
yadeler mevcut olan yerlerde yaya kaldınmlan üzerinde, olmayan yerlercl' 
yolların kenarlarından yürüyeceklerdir. Lüzum ve zaruret olmadıkça 1" 
yaların sokak ortalarında lakayt ve avare dolatmalan ve durmaları y~ 
br. 

3 _ Bu tenbihi beledi'ye riayet etmiyenler umuru belediyeye müteallilıl 
ahkimı cezaiye kanununa tevfikan cezalandırılacaklardır. (2955) ~ 

BugQu 
1 P E K sinemasında 

2 film birden 

1-ŞEN DUL 
Maurice Cbevalier · 

Jeanette Mac Donald 

2-GiZLi YUVA 
Robert Montgomerry -

Maureen O'sullivan 

Yaz fiya\ları: 20- 25- 35 
Hamiş: Melek ve ipek sine

malan kuponları keşidesinde ka
zananlann hediyelerini almak üzere 
Melek sinemasına mnracaatırı. 

Her cins yerli ipekli kumaşlar, erkJ ···# ve kadın İpekli çamaşır takımları . pıJ 
malar, brode, pentür ve aplike ~·org-" 

, takımları, sabahlık ve robdöşambrl&1t• 
banyo havlularının iyi ve ucuzunu B' RSJ' 
PAZARINDA bulursunuz. 

Sultanhamam, 24.Beyoğlu. lıtiklal ca~ 
c:lesi3 76. 



SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 

Ereğli Lima1!. Ş!~~~.,t~?in 
bir açıkgozlulugu · 

Ş!~ke~ liman • malzemesini maden ~cİimesi ~: 
tumruk resmı vermeden v 

50~°!!n.t1Tthalib 
yapıhyor - ZonıruJdagın bır zuu 

Konyada su 
• • arama ışı 

Mütehassıslar yüksek 
tazyikli su bulunduğunu 

söylüyorlar 
Konya (Hususi) - Su taharrisi i

çin getirtilen rnütehuaıalar büyük bir 
faaliyetle çalıfrnaktadır. Sondaj ameli
yesi yapılması için eiparif edilen maki
neler 1,5 aya kadar aetirtilerek işe baf
hyacaktır. Getirtilecek olan makinenin 

.,,. 1 

Atatürkün huzurunda dün ve evvelki 
gece yapılan büyük askeri harekat 

boruları 16,50 santimetre kutrunda .. Atat&ık uçutlan takip ediyorlar 

d_ır. ~u _aletlerle 300 metre kadar de• (Battum l İllcİ IQfaılia) Jbafına harekat ..huı üzerinde UÇDlUf, 

rın lıge ınmek mümkün olacaktır. Tet- ketler emasında en ufak bir noktayı taraaut yapmlf ve aöriiflerinl büyük 
kikat yapmakta olan mütehassıslar bü- bile ihmal etmiyen Atat6rk, aekerle bir dikkat ve iaabetle B6yük Öndere 
yük tazyikli su menbaları bulunduğu- beraber yaya olarak bütün taarruz ve ve kumanda heyetine anlabmf ve A· 
nu söylemektedirler. Su arama iti müdafaa harekatını çok yakından tet- tatürkün takdirlerini lr•zaN!Uftır. 
Türk. Alman, İngiliz muhtelit gru • kik etmişler ve aWradar kumandanla- Büyük Önder huekAt sahasından 
puna verilmittir. Vilayet bir de tanklı ra müteaddit sorgularda bulunarak ayrıhrken Harp Akademı.i komutanı· 
sondaj makinesi almağı kararlaştırmış- izahat almışlardır. nı, harekat müdürünü ve bu muvaf .. 
tır. Her yere nakledilebilecek olan bu Bu askeri harekat hem taarruz ve fakıyetli harekata iftirak eden bütüa 
makine 59 milimetre kutrunda bir bo- hem müdafaa noktai nazarından tam subayları tebrik ederek: 
ruyu 675 metre derinliğe indirecek bir intizam ve muvaffakıyetle hatanl· «Gönl.,_ oaİJMf,_. re',_. 
kudrettedir. rn t nan oldum.» . ış ır. 

ZoapılııWı me'ı irle . .... ..... pim k e• h• tk t •b • Bilhana dün Zincirllkuyadan ifiba. Demi,lerdir. 
louauldak (Hueual) - latati8tildenJbol ~- kö:rlüaiia :rüzii e lf 1 a gan eSI ren harek&b takip eden Türk kadın Atatürk tam aaat 9,20 de metril " 

töre 19lS ,,ı. içinde ZonplcWa &zere6 • • Şiılwli ffMlmcla D tayyareciai Bayan Sabiha bu sabah tek ten avdet buymmuttur. 
ı.s9s.ooo lira kıymetinde ithallt ,..,.ı • r.reil ı--;ahkibt om~ .Ye .ayıya benzeyen S ~· . . d . • • b. L~dise 
""'tır. 1934 aeneai içinde de doğrudan pmrük idareli. Ereili tir - tek gozlu bır inek yavrusu por illeımımz e sevınç vencı ır Dil 

::=::va ecn~bi m.mlek.etl~ea gelea et" ~ilk mendeniindeki teuaatta Mut (Hususi) - Sakavi köylü (B•ıa.nfı t ilıci wıf I Büyük bir aJllra ile dinlenen ba eöz-
193~:.:s.~:~ :::,~ !z1.hlr.. kö. = meh..,_. ve lima'?' ~Hamlan Kartal Mehmet adıncJa b~ ineği O günden beri ba ayn.lııim bertaraf lerden aonra Yusuf ZiY., Galataara-

"'Cir end~-• . . • • "-L!-etli IMr e • ..ı:Jr.er ..,aDlli gümrük re11111 ~~~en tamamen domuza benzeyen bir mah- edileceii bir çok defalar 8ÖJ'ielUDİf. fa. yın teıetine üç defa «yafll» diye ı.p. 
..... namm muvau-v .._ )cl .. teabit etanftU Gum· lUk do" t B ha ·· ak bir • ,.ı.-

leti olan z nga)dak Türk aatruit fahri • .-.ı .. IP111••• iP'' 7; . gurmUf ur. u yvan OD ay • bt müepet netieemamJfb. nlmamnı teklif etmif. «,._ f8t fU diye 
~ inta: mumda. AJmanpdaa ae .. ri1k müdiirlüiü: ~~ ba ~ ~~ lan ile göğü•. kısmı da tam.amen a~y~ Nihayet uzun m hasretten eoma. bağınlarak merasime nihayet verilmif
~ malz~eden ieri selinektedir· koatıolclan pCUIDlft bir lumı& " .. benzemektedir. Batanda bir tek gozu Galatasaray, gene eski evlatlarını ça - tiı.Yalnnda QWMID't konpe1er topLma. 
a....dan ba,b cKozlu. maden mıatab • menclanheri blka.laa efPD~ .,:::. vardır ve bu göz alnıma oıtamndacbr. tısı altında toplamağa muvaffak ol. rak dün fi'len hmule plen birliiim. 
illada Yeniden kwulan büyük elektrik aaa• remain• _..olacak kı7met1erinı Bu garip hayvan bet gün )'8f81JUf ve muştur. resmen ele tmdikini ~ ve 

:::an malzemeli de bu TekOau kabartan tir. ma•cknberi devam edip selen ölı_!ıüştür • Gerek Galataaarayın ve gerek Gü- böylem .. dırdmh-i. maJIP sideD 
erden obnQflar. U~ ~ . eli fQClar• 1zm• • Def kJübünün idarecileri uzun uman• brdef b"'IUI nihayete .... baJmıe. 

~ne bu iatatiatiklere pre. !9U :rıh bu --etin~ ~ bütin mü· arda bar Olar&J kaZISI danberi bu kaynaflDllYl bazırLyorJu.. caktır. 
~~ Z~aia S,587:00~ .-,,~.:. _::-a:t::a .. ~ bnwumdan is • Manisa, 28 (Huüi) - ~~laı dı. Darpılığm da eebep1erini zaman ----.--.------. 
..._,_de·~ ticaret. ee:a- sırmiftit. d-X. ..!L..ı ed l T-.!Li ....,. kanununun istasyonu civarında çok acıklı hır oto- ortadan sildim ıç· in birl-memek irin Yem bir canavar 
"-n e ıııren-dahili ticaret efYUUllD ,..e- uaue er er. ~na. ..ı..-..... H d ba·· .. .... ' -r- ._ fZ lı • ı W , ,,, 
li 4.622 000 lira idi. Bu beeeba pa 93.S _.. W•...a.• .._.. ~ -.:Y. ..._ ~·~·.,:- • : aı ıla ııl• h htr ;• m• ...! -.-1..- :::__.___ 
de Zo~daia T&rkb'eafa........., ...._ Wd 4eı MM- W'rlk .. e blle den bl • lw'&mcfaa ~e aenç Ba •ı lile)'i ._.._... icin, Cela.. • . • ~ w--uuwr-• 
'-r.nc1aa d .. • el 96S 000 tüD ,._... p.nıiilr. re-;,,,fea mffrteaaa mir yolu üzıermde aylada buhmduia taaaray klübl .tin klip meıhziade Bu ikincı Yak anm faili Mektep eo-
~ bi f~ eaan;:; .-ı • · blbl ...... dır. bir ıll'ada virajı dönen 624 numaralı Günetlileıe '1fr çay ziyafeti 'ftll'lllittir. kaimda berberJil eden Zalıriya admcla 
ltl~ bir ~ ~tanbuldaa ıelmı ~ H•hki Ereili firketi Zuaplchık ~ .• otoray .. Ze~~~ aömıiyerek çiğnemİf Samimt bir ha.a içinde pçen ba 28 yaffannda bir F.ımenidir. Bu ~ 
~i ticaret qyuının büyük bir partisi denlerine 1882 ele saraydan kopardıgı bır ve öldurmuştur. toplantıda Galata1&rayhlarla hafta it 9 • 12 yaflannda m•MUD bz1an bm 
~ henzin. makine yağa. un, bakkaliye ve liman imtiyazı fermanila k~l ~· ~ • Otorayda bulanan 25 yolcu derhal Bankası müdürü Yusuf Ziya olmak Ü• türli hilelerle eldetarak dükkAnma 
a.ıallifatura teıkil etmektedir. BiU..- IOll reili firbtmiıı maden OC8ll ıtletmesi li • acı cailddar koparaaıtla.r; . bu ıır8:da zere Günq klübü erkana ve sporcuları tokmakta. burada zavalla çoculdan 
::••r içinde Trakya. Bandırma, lzmlt ·n man imtiyazmdan ve Uman inpsından çok otoray tevakkuf etuııftır. M1anı~ hazır bulunmu,Ludır. pyri ehlakt he11 NlıviDe .lmrbm fJt-
l..~~inden ithal olunan mıaır, arpa ve 90ftradar. . müddeiumumiliği kazayı derhal zmır Toplantı iki IMt aürmtiftir. mekt:eclir. 
~ hu yekGıı içinde mühim bir yer tut· Her ikisi de Ereili ~etinde bırl~ek: miiddeiumumiliiin• telgrafla haber ilk defa Gi Jdühünden Epef Ş... z..L.1a,. ,.- iki ihı-. eBn t. 
~tadır. le benber lima firlulti. ft ~den flrk~ vermiftir. . . fik bir nutuk ~naif, CaLtr &J admnm ilk im kmlwnmınclaa biri clillDı. 
L.. .... hububat Ye zahire üzerinde g5rillen ayn ayn ıeylerdir. v..,_et _boy!e. oldugu lzmir müddeiumumi muavmlerın • ve Günef diye iki 

8711 
mtieeıeermia khmda çmakhk eden 12 ,.tannda 

tCi fazlalık, Zonguldağın eeneden ıeneye içindir ki hakikatte Ereili fll'ket~m eer • den Şevki Suner otcsay kazası tahkika· t im dağını kı lıklan bi Olimbiya adında masum kızdır. ' 
~•tle büyümesi ve bittabi o niebette lril- aıayeeile bir kil P&n«L: ~? limu ye tına el koymuştur. Bugün otoray şo- ~be:cl u • ? a • ' lrgın biri"~le i: ikinci kurban da Kosti oğla Km • 
·~hun rtrn • • ld··x.. ib. Bar d :-1.- • d Ereili pıketı ayn ayrı ı..L--"' • "fa n ır erınJ. 9eveD maan ann, DU' r 
"-. a an neticeaı o .ıqu gı ı, • • ına en ._...rm en . Eöıü Emin ve teftrea ı~mm ı - • h rpal alanndan d,-:..1 • bi • mo namında bir ifçiniıı 9 y&flDda Yor-
"'-- Aı.ıa.ra ve daha o havalide oturan bll' irtiı.de temia t~kteclir. • alı tır Yolcuların da ifade- nı ı am uısuugunu, k. dı daki kızıd 
~ Vatandatnı dar bir vaziyete düpne- iki tekli ile Zoqulclak mendere • ~n l1lD1f ·edilecektir. ribirlerine .. biglne olan kimselerin ara- ıye a. n . ıı .. 
liılden ileri gelmektedir. •. ~ Ereili firketi. sadece Zonguldak lenne muracaat larında munazaa çıkam.ıyacağını anla· ilk ıhbar Y orkiyenm babası Kozm~ 
d._?~an ve kereste ifliyen. Amasra ma .. :'mlrlnün bir tahmil ilkzH o~ d~~ Alanya gençleri Gazipaşa tarak eski yuvalarında hiuettiii a .. ~ ~· Kozmo. bir 
~ latıarnar mıntakaaında çaJıtan ba :rmd· · zamanda latanbul limaa fU'ketİ gıbi hİ "oda mimiyeti anlabmftıı. müddetteaberi kPuun mektebe pmeo 
t~ r. ııerek kereete fabrikalarmm " ..- ::::C.ere1e giren her nparclan. ıomor • Dl J8SI Alkışlarla karfllanan bu .özlere Ga- diiiaden fiJp• rlmrJiiiadea tahlır .... 
tQ Amasra nıaden°lerinin faaliyederini ta• kör ücreti. pilot ücreti. ctevakkuf ve aram Akdeniz Gazi paf8 <t:ı~suai). - lataaaray klübü ba,kam Etem Mene - hatr...,, nihayet Jriiplk kmnın bmlıer 
de ~eleri üzerine elim bir 7obulluk için- üuetb, halat ldrul. vim; kiruı sibi ayak Baflannda Alanya ~ustantıği Nurı ol- menci cevap •ennİftİI· dükkanında tecavüzlere mlll'm Jmldt. 

liü lrnıılardar. butı parelarile de f.,dahuı~~r. duğu halde Alan~ ~ mektep talebe- Menemenci ba .,nlıim pyri tabii jmı Birenınft, bunun üzerine zablta .. 
ltGQ ltGrnet ve alikadar mahalli tewek • L jmenm madeıılerdea ayn bir maeasete lerinclen bir grup bısıkletle kasabamıza olduğuna iki öz lmrdefÜI elbette bir- ya müracaat etmiftir. Küçük çırak (). 
da.ıı ~111~!"'al. bu :vokeul yardd.,lara .,_ • baliDde çalıpna•na ~ Ereğli fi~keti gelm~ler ve bir kaç saat mi~fir ~I • Je,meleri 18znn tıeldiğine ifaret etmit limbiye de ayni suretle tecavüze uP 
~ anlarım bazarlamJtlardır. liman illerinde bllaachia m•lzemeyı de d ktan sonra tekrar avdet etmiflerdır. .. 1 • . • Y, Gal t dağını babasına anlatmıf, babası da za.. 

daıı c~ Kızılay cemiyeti de Roman_ıa_; ma.ı-- ocaklanada kuJMnecalnn• sihi göa- ı 50 kilometrelik Alanya - Gazi P8f& eli~ sozkerbırt~~· .:i •a::ün G~ ~> bıtaya tikAvette bulunm••.tı•• 
aetırtr"· b bavalideki r-- - _.._: lefvikİ ede b" ik yere ınnıv~r. un...,.u ve .., ..,.-. ~dda·la ıgı..ı~_ ......... u terenık geçiımit ve be _.. etJ& . yolunu 4 saatte Irat n genç ıs - Galatasarayhlar bu temennive 1....:-ı. Vak'aya müdde.ium11milk vu•ıyet 
-. ra ._.. ....... r ~ iltıfa- balkı taraf dan bü ük ' " """- --'--Ş..taaını nıemnuni ede b detmek il .. --.,i bnunnMD _ • . ea ·tir letçiler kaaaha ·-•- ın .Y ederek. ccY8f811D Calataaaray>> diye etmiftir. Tahkikata deYUD edi1111GUD"" 

~ır iti bu Yıl nı~ ümid:fevkiııde çok de ettiiinden gümriik nıemau veımenut . tezahüratla ~··~~~r .ve aynı te- bağırmıflardır. dir. Muaua nezaret altma ah••ıflP'. lan . . '. 'llildrnta bir lradan cesedi zahüratla teşyı edilmışlerdır. Gala~ym eski idman hocua y, t sürecek sün 
G rn~rlar Sındırgıda faidelı 1 bllunllll Adanada bir berber dostllnu Mazhar da • a1m.,, birlefmenin iyi· an':!,;:;. ı iaci ..,wa> 

eltboluda zararll olupr Nazilli. 28 (Huaull) - Köylüler, lllçakladl liklerinden heyecanla bahsettikten son- Cüne,in tutulUfUDU lıtanbullular da 
.._ Sınc1ıtgı (Hususi) - Havalar Jlli- ,Meaelıeü Nazilliye 117aman kolu üze ~ (H suıi) - Saathane civa- 18'. h~ IUrette ~Of""'lera ckıwam gilrebileceklerdlr. 

llrlu iİtınektedir B yıl Smdırıı . . L-~ ;:;=;!=in sahile doğru Adana .u ed Bek" adı d b. . edıhniş ve Yusuf Zıya arlradatlanna F.lnıt 11rır,.ia tahllamt baliDi fen-
ı.aın•~1- · u rinde fJir &9QIU c:acuau • · nnda berberlik en ır n a ın- sözleri eöylemiffÜ': • • • .. • 
f..'? •• "'cq;a.ıuncla tahminen 25 bin clönilm .• _ ... u_..ı:.:.:..: preıek vak ayı adlıye- . k d. ın· den son zamanlarda yüz fU M _ _:ı_._..__ L!-1....!-!-~ nt bekımdaa tetkik IÇID en müeait yer 
"'tUıı •~- • tJ_..:Di ""dd ! sı, en 11 «- anen w ıumımm:a DUIUll"UDKe ı __ .bol Ul_.ı ~ 
'- ekiLnlf· tir Tütüncüler -m..ur- - haber ftl'IDİflen:lir· •~· mu e.- · · lan Zekiye adındaki do.tunu ba:::.ı. --'-"-L L- ..:ı. · ı ı • L• ane u ve uu•.-.. 
~rı • .T~ .T- • derhal b .. ük M çevırmıt o tp&)'IZ. anıa uu ..,ı mme e en ao. Nitek' R yadan len bir 
dh-~ fasıla ile devamından memnun· amumiliii ceamm . . ~~_.. -'~lfn-: ptura ile baldırından yaralallllfbr. küaden halledecek tekilde hareket et- be ı-~0 ~t ... . ıe 

-acl4lr. dresten çıbn)miia ıçm terb~ IWll • .. .. yet _DCUU1uya gLmıY""ır. 
fakat arada uzunca bir vakit seçtiği lzmir ihtisas mahkemesi mek, ve .~h ~l~n~~gumuz. Galata· Bir kaç güne kadar da. bir Fıaeız 

CeJiL . * . . ___ 1 __ ceeedi meçhul bir istikamete a. ... ı.ı...ıllyor aaray muesseseaını yukaeltmek borcu- heyeti gelecek. ve Lieboluya gidecek• 
bir uolu (HuaU8i) - Yağmurlar ıçın 9UUU• • ...- • muzdur. Ben aenelerdenberi buna ça- tir latanbuJun raaethaıııe9inden de-t>e. 
IQJ ay~nberi devam ettiği için mah- eüriikle:•=::rmalar hiç bir müsbet lzmir, 28 (~u1U1i) -

1 
."~;:nın lıştım, ve Günet klübünü lwrarken ni~ riyasetimc:le bir heyet lJludlıia çt• 

L,..ft~Uteessir olmıya baflamışbr. Bil .. :apı • f ilk gününden ~ren ... zr:ı.ır ı tfı~aa ve gene San. Kırmazı nalderia mu • kacaktır. Güne, tutulması lzmirde 
--a ba.. lar ... 1 d. netice vermellllf ır · ahk · ·ı..... edilecegı ıçın tas ıye u._ . • • • • • _, • .,,,..... Ara t,. ... J acı endişeye düfmü,_.er ır. ·ru adli • bir taraftan cesedin m emeu hl§.. lh • ah zaın::rıyetinı temm ıçm ~.,........ - ba•layacaktır. 
'"'< a y .. 1..-~ • k Nazı yesı ı · ılmaktadır tısas m - __ _._1_· .. ~!-•--! hallederek · di Y lecfir agış ._ğlara hastalık getirme .. • • ara tırmalar yaparken muame esı yap. . · . mJZWULı puruDCU fım Orada güneş doğusundan yarım 88• 

~iYad Gelibolu ve havaliai kuraktan bulunma::: bu. t&c1ieenin mahiye • kemesinin ~lerıne .. asz~ahk~~~I~ birleşmiş bulunuyoruz. lttihadımızdan at sonra simsiyah kesilecek ve koca 
v~ .... e Yağıftan müteessir olmaktadır. öte ~1-!L tmektedir Bunun bir ka .. bakacak; ancak buy -~~~ 1 ı~ - kuvvet doğacakhr. Ve mefkure ile h' aünün başladıaı bir zamanda 
-..takları L..:C. tinİ teuua. e • .. • · b d ağır ceza ımuur.emesme bav} }d .. - ,.,ı: }"-L J- şe ır, e e 

lar &'" eararmaya batlayan .._... kabir cinayet mi oldugu ve rı ıca ~n a . g ı o ugumaz mueneae.TA a,.&a. o birdenbire zifiri bir gece karanlığına 
feJıie 

0

~ t~ı ve kireç mahlıliti ile .dezen· za ed~ Y~·· • .ı-..; arapnlmaktadır• devredılecektir • duğu mevkie çıkaracağız.» .. ü.lec:ektir.» 
edilınektedir. CCl4"' ıa...,_- gam 



6 Sa1fa 

Haydutlar bir zenginin 
kaçırarak 

w çocugunu 
200,000 dolar aldılar 

Zabıta haydutlardan bir karı kocayı derhal, çete reisini 
de aylarca uğraştıktan sonra yakalamıya muvaffak oldu 

San Fransisko (Hususi) - 24 Mayıs 1 
1935 de Tacowa'da, dokuz yaşında Ge • 
orge W eyedlauser isminde bir çocuğun 
kaı;trılma~ Garbiı Amerikada, I...aıdberg 
vak"aııı kadar alaka ve heyecan uyandırıcı 
bir hadise yaratmııtı. 

24 mayıs günü, öğleden biraz evvel 
mektebinden çıkarak T acowa tenis oynama
ya giden küçük George'un yanına, kort • 
tan çıktığı zaman. iki kişi yaklapıf, birisi, 
çocuğu lafa tutarken, diğeri, birden, ağzı
ıu tıkayıp, orada hazır duran otomobile 
~tmış, sonra çocuğun üzerini bir örtü ile 

örterek meçhul bir istikamete doiru yol Haydut kan koca 
almıtlardı. Harmon Waley ve karısı 

George"u kararlaıtırdıkları yerde uzun her, eline geçen bu bulunmaz fırsatı, hiç 
müddet bekleyen kız kardeşi, saatler ge • te kaçırmak niyetinde olmadığından he
~İp te hili kardeşinin gelmediğini görün - men çocuğu alıp kendi evine götürmüş, ve 
ce, heyecana düımüş. meseleyi anasına ba- bütün meslekdaılarını atlatarak, bizzat ço· 
basına .öylemİf, ve polis haberdar edil • cuğun ağzından kahramanı olduğu hadise-

miştir. yi dinlemiştir. 
Ayni gün akşam üzeri, Weyerhauser a- Çocuk, sağ salim evine döndükten son-

ilesi, aaat 6,25 de bir mektup almıtlardır. ra, G • men ( l) ler takibata başlamışlar• 
Arka tarafında, kendi el yazısile oğulla- d 

k 
ır. 

nnın ismi bulunan zarfın içindeki me tup· Gönderilen mektubun yazılış tarzı, vak"· 
ta, küçük çocuk için 200 bin dolar fidyei ada bir kadın parmağı da olduğu kanaa • 
necat isteyen acı bir haber vaııdı. tini vermiıtir. Ayni zamanda verilen pa-

Daktilo ile yazılmıı olan bu mektupta raların numaralan da alındığından bu pa
•Hotgim • Hotgam» imzası kullanan ralar, tedavüle çakar çıkmaz, tahliikat iki 
meçhul bir kimse 21 madde ile vk' ayı ve cepheden genŞldıilm.tir. Paralann nu • 
tarza hareketi izah ettikten sonra büyük maralannda baılayan ipin ucu, 24 yaşında 
harflerle yazalmıı esaslı 4 madde daha ili- Harmon Waley isminde birisile, 19 yaşın· 
Ye etmit bulunuyordu: daki karısında nihayet bulmuıtur. Kan ko-

l - 200 bin dolar pe~inen tesviye e • ca, 8 haziranda Seattle" de yakalanmışlar, 
dilecek. cürümlerini itiraf etmişler ve asıl hidiıe 

2 - 100 bin dolan 20 şer dolarlık. kahramanının Mahan olduğunu gizleme • 
3 _ 50 bin dolan 1 O ar dolarlık. mişlerdir. 
4 - 50 bin dolan 5 er dolarlık kai • Ayni zamanda, fidyei necattan, 85 bin 

meler olacak. doların nerede olduğunu göstererek, mü • 
Hotgim, ayni zamanda: tebakiainin de Mahan'da olduğunu aöyle • 
Biz. her teYİ be•p etmiı olarak hareket miılerdir. 

ediyoruz» diyor «bu vak'a bizim kim ol • Böylelikle, bütün Amerika poliııi, her 

doğumuzu söıterir. Eğer istedijimiz gibi tarafta « 1 numaralı halk düşmanı» ilan e· 
hareket ederseniz. bir kimsenin burnunu .dilen Mabanı takibe koyulmuşlardır. 
kanatmak niyetinde değiliz.. polis adliye Hemen ertesi sünü, bir polis Mahana 
Ye bahuaua taharri memurlanru botuna ye- Butte' de sörmüt. fakat talihli haydut bir 
re üzmemenizi de tavsiye ederiz.• keli • çitten atbyarak kaçmıt. polis kovalamıı. 
melerini il.ive ediyordu. fakat münasebetsiz bir köpeğin, polisin 

Fidyei necatın kabulunu ve mahalli te- bacağını kapmaea yüzünden herif kurtul • 
tikiyi tayin için hotgim Seatt_Je. ~ete : muıtur, terkettiği otomobilinde de 15 bin 
ıinin ilan aütununda Percy • Mimıe ımzua- dolar daha bulunmupur. 
le muhabere yolunu da göstermipir. Bu i· Bu arada Tacowa mahkemesi, Mahan'· 
lin aütununda da Tacowa ve Seattle ara· ın daha doirueu asıl iımile Dainard"m 
11nda tenha bir yolda 29 mayıa İçin ran • mücrimiyetini kabul etmekle beraber Wa
devu tayin edilmittir. Tayin edilen günde Jey'i de 40 karıaım 20 seneye mahkum et· 
zavallı baba, tarif edilen yerde korku ile 
beklemiı ve bir hayalet gibi vücudunu da
hi 9eÇemediii bir mahluka bütün parayı 

0

teelim etmit. meçhul adam derhal bir oto· 
mobile atlıyarak, olanca sür"atle uzaklaş -
mııtır. 

Aynı otomobil, az bir müddet aonra da 
bir yol kenannda boı olarak bulunmu,tur. 
Bütün tetkikat ve taharriyata raimen ara
bada en ufk bir prmak izine dahi r.-tla
namamlfhr. 

Haydutlar verdikleri sözü tutmuılar, 

çocuiu gecenin saat 1 1 inde tenha bir yola 

.sötürüp: 
- Baban gelene kadar burada bekle)) 

diyerek bırakmıılardır. 
Çocuk, civarda sördüğü bir çiftliie si-

derek çiftlik sahibi «}. Borifan a, kim ol
. duiunu aöylemit. çihçi de çocuiu hemen 
· otomobiline bindirerek Tacowa'ya sötür
mek üzere yela çakmlfbr. 

Bunlar yolda Seattle gazetesi muhabiri 
cJohn H. Dreherıe e, raatlam1118rdır. Dre-

mittir. 
Aradan aylar ıeçmif. sünün birinde 

fidyei necat paralannın, tahrif edilmiı nu

maralarla Seattle" de tekrar tedavüle çık • 
tıiı görülmüıtür. Polis Mhan'ın Seattle'de 
olduğunu tahmin etmit. ve hakikaten de 
ip ucunu, bu senenin nisanında, bir süt tİ· 

ıesindeki parmak izlerinden elde ederek 
bu izi takibe koyulmuıtur. 

P-oliı, bu izin petinde, San Fransittko"ya 
kadar gelmif, Mahanın oturduğu yeri tee• 
bit ederek puau kurmuıtur. 

Mahan, B. E. Cole ismile oturduğu ole• 
linden çakıp t .. otomobiline bindiii sırada 
iki aivil polis te kendisine doğru ilerlemiı; 
vaziyetten ıüphelenen haydut, hemen ye
rinden fırlamıt. yine oradaki duvarın Ü • 

zerinden aımıı. fakat bu defa duvarın arka 
tarafında bekleyen polislerin kucağına 

düşmüıtür. 

T eYfik Sadullah 

( 1 ) Amerikanm sivil polialeri. 

tÖNÜLiSLERI 
Sokakta kadınlara 
Muaallat olan 
Erkekler 
cıKendisini hiç de sevmek İstemedi • 

iim yüzeüzün biri her fırsat düıtükçe 

arkama takılır, can eıkıcı sözlerile beni 
sinirlendirir. Çok ağır söz söyliyeceğim, 
fakat, gençtir, izzeti nefsini kırmak İt• 

temiyorum. Bir dilenciye (Allah ver • 
8İn» dedikten aonra pefinden aynlnıa· 

ması ne demektir~ Fikret 
Maalesef henüz erkekler arasında bu 

bareke~in bir terbiyesizlik olduğunu an
larrnyacak kadar terbiyesi ldt imanlar 
eksik deiiJ. Hoı bütün dünyada böy • 
lelerine rut relinir. O sizi rahatsız etti
ğini düfiindez. Bir tebeuüm, bir iltifat 
koparmak için ydıpnaktan zevk alır. 
Bu gibilere verilecek ders, onlan der
hal polise teslim etmektir • . Onlan sizi 
rahat.az etmekten ancak bu suretle me-
aedebilininis. TEYZE 

SON POSTA 

" Son Poata ,, nın miisabakaaı : 

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

canlandırmakta en çok 
tarihi vak'a hangisidir, tarihi vak' aları 

muvaffak olan ressam kimdir 7 

9 - Jan d'Ark 
Jan d'Ark'ın kısa, heyecanlı ve bir fa-

cia ile biten macerası Fransa tarihinin en 
parlak sayfalarından biridir. 

On beıinci asır başlarında Fransa ile 
fngiltere arasındaki yüz yıl harbi içinde idi. 
lngilizler F ranea topraklannın büyük bir 
kısmını istila etmitlerdi O asırlarda milli
yet fikri daha doimamıştı. Fransız zadega• 
nının bir kısmı, bilhassa en kuvvetlil~ri o•. 
lan Burgondiya dükalan İngiltere kralile 
birlik olmuılardı. Orta Fransa Fransanın 
kilidi yerinde olan Orlean ıehri. İngiliz ve 
Burgondiya orduları tarahndan muhasara 
edilmiıti. lıte bu esnada idi ki, Jan d"Ark 
adında bir köylü kızı Fransayı kurtaran 
milli bir kahraman olarak ortaya atıldı. 

Jan, Şampanya eyaleti ile Lorren eya -
leti hududunda La Möz ırmağı yakasında 
Domremi köyünde doğmuıtu. Harbin fela
ketleri içinde büyümüıtü. Namuslu ve c;a
lııkan bir ailenin çok güzel, sevimli ve din
dar bir kızı idi. Fevkalade hassas idi. Fran
aanın felaketini o kadar iyi anlıyordu ki, 
bu teessürü kendisinde ilahi bir cezbe ha
line gelmiıti ve bir takım sesler iıitmeğe 
başlamrştı. Gaipten geldiğini, zannettiği 
kendi saf kalbinin sesleri idi. Bu sesler : 
ırJan, git Fransayı kurtar! .. diyordu. Kö· 
yünü ve ailesini terk etti. Çok müşkül vazi
yette bulunan Fransa krah Yedinci Şarl'e 
müracaat etti. Kendisine ufak bir kuvvet 
verirse Orlean"ı muhasaradan kurtaracağı
nı söyledi. Bir köylü kızının bu yüksek he
yecan ve fedakarlığı Fransızlarda bir nefs 
güveni, bir ümit uyandırdı. Yedinci Şarl, 
Janın safiyetine itimat edr.rek emrine küçük 

bir askeri kuvvet verdi . Jan saçlarını şö
valye paj'ları gibi hstirdi. Bir erkek elbi
aesi giydi. Bu kıyafetle küçük ordusunun 
baıına geçen genç kız Orlean şehrini mu

hasaradan kurtardı. Orleanın kurtuluşu 
Fransızlara umumi bir heyecan, İngilizlere 
korku ve dehşet vermişti Herkes Janı bir 
azize, mukaddes bir kız olarak görmeğe 
baılamııtı. 

Fransa krallan Rimsde büyük kilisede 

krallık tacı giyerlerdi. Halbuki Yedinci 
Şarl harp felaketleri arasında bu ananeye 
riayet edememişti. Jan kralı Reims· e gö • 

türdü. Ananenin yerine getirilmesi krahn 
nüfuzunu fazlalaştırdı. Fakat bir yal aonra 
Burgondiyalılar taraf·ndan muhasara edi
len diğer bir ıehri kurtarmağa kotan Jan 
d" Ark esir düıtü. Kendisini esir eden lngi· 
liz taraftan Fransız zadeganından Jan dö 
Lüksemburg onu 10,000 altına lnsilizlere 
sattı. Jngiliz onun bir sihirbaz olduiunu 
ilin ettiler. Maksatlan Fransızlann kurtu
luş ümidini kırmak idi. Vicdanını lngiliıle
re satmış olan Bove piakopoau Koton Janı 
bir sihirbaz gibi muhakeme etmeğe memur 
oldu. Muhakeme dört ay sürdü. Kahraman 
köylü kızına bir çok iıkenceler yapıldL 
Gündüzleri ayajına demir bukaialar vuru· 
lur, geceleri yatağına zencir1e bağlanırdı. 

Kaba ve terbiyesiz muhafızlar yanından 

hiç aynlmazlardı. Elliye yakın olan ha • 
kimleri onu saatlerce aorguya çekerlerdi. 

Tu:ıaia dütürmek için bin türlü hileye batı 
vurdular. Fakat Janın temiz yüreğine da.1 
yanan keskin zekisı kendisini daima 
kurtardı. Nihayet bir daha erkek elbiee.ı 
giymiyecegıne yemin ettirerek müebbet 
küreie mahkum ettiler. Fakat üç gün son• 
ra uyurken kadın elbiaeaini alarak erkek 

elbiaesi koydular. Kaba muhafızlarının ya• 
nında esvapsız duramıyan genç kız erke1' 
esvabını giymeğe mecbur oldu. Bu sefer 
yeminini bozan bir zındik aıfatile diri diri 
yakılmaia ma'GtOm edildi ve 30 mayıı 
l .f 31 de Roan' da diri diri yakıldı. Öldüiil 

zaman henüz on dokuz yaıında idi. Res -
aam Delaroche'qn bu tabloaülarnn Koıon 
tarafından sorguya çekildiğini göstermek" 

tedir. Papazın bayağı simaaile genç kızın 
temiz yüzü kuvvetle ifade edilmiıtir. 

Retad Ekrem KO(U 

Fransa endişe içinde 
Almanyada doğum arttığı halde 

F ransada gittikçe azalıyor 
işsiz kadınlar besleyemiyecekleri, orta sınıf mirasın taksime uğraması, süse fazla 

meraklı olanlar da vücutlarının bozulacağı endişesile çocuk yapamıyorlar 
Geçen sene F ransada doğum ve ölüm 

rakkamlannın neıredilmeai büyük bir he
yecan uyandırdı. istatistikçiler, nüfua teza· 
yüdünün muntazam bir nisbet dairesinde 
aaaldıiırn, ve buna bir çare bulunmadı

iı takdirde meeelenin çok vahim olacaiını 
haber verdiler. 

Fransız gazeteleri bu vahim vaziyet kar• 
tısında, ağlamanın sızlamanın fay dası ol
madığım, Rusyada, ltalyada ve Almanya• 
da tatbik edilen usullerle nufus arttırmak 
lazımgeldiğini hatırlattılar, ve umumi bir 
plan tanzim ederek, timdiye kadar daği
mk bir tekilde .ele alınan bu meseleyi milli 
bir gözlükle görmenin zaruri olduğunu 
söylediler • 

Şimdi bir Fransız gazetesi bu müna • 
aebetle diyor ki 

"ilk iş olarak Fransada doğuran anne • 
lere belediyeler bazı yardımlarda bulun • 
maya başladı)~, fakat bu yardımlar bir 
plan dahilinde yapılmadığı için müsmir 
netice vermedi. 

Nüfusu çok ailelere para yardımı Fransaaa doğum vukuabnm 
yapmanın zaruri olduğunu kabul etmekle retlerinden muaf tutulmaktadır. 
beraber, yeni yuvalara şenlik verecek ço - Bizde doğumun azalmau ae • 
cuklanb doimasmı teşvik etmek yoluna beplerini tetkik ederken İçtimai 
gidilmedi. Halbuki, nazan dikkate alına • yaraları sözden geçirmek lizua • 
cak ilk mesele ve dava bu idi. dır. ltaizin kansı bir ekmek parası 

Almanlar muayyen zamanda çocuk bulunca derhal, aile vazifesini ihmal ederek 
sahibi olan ebeveynin vergisini azalttıkları geçinmenin yolunu aradığı için çocuk yap
gibi nakdi yardımlarda da bulunmakta • mamaktadır. istikbaline güvenemiyen a • 
dırlar. Almanyada çocuğu fazla olan baba- dam da çocuk istememektedir. Umumi • 
nın cemiyetteki ıeref hissesi diğerlerinden harp, bir sürü kadınların mesnetsiz kala • 

büyüktür. Ve her çocuk babayı bir takım rak iş sahalarına hücum etmelerine vesile 
külfetlerden kurtardığı için öyle bir an olduğu için, bir sürü erkekler itaiz kalmış. 
gelmektedir ki, baba, devlete hiç borçlan- bir sürü kadınlar da erkekleşmiıtir. 
mamakta. vergiden. veaaiti nakliye ile: • Prta ıınıf küçük esnafta deıt daha bq-

azaJışını gösterir bir grafik 
kadu. Onlar çocuklarını aç bırakmıya~ 
)arına emindirler, fakat daha ilerisini , 

ıünerek miraslannın taksime uğram~ 
nı iaterler, ve bunun için de çocuk y•P 
mazlar. 

Rahatlarını kaçırmak istemiyen, Ç~ 
endişesile başını ağntmaktan korkan ,.il 
cudundaki çizgilerin bozulacağından ~ 
belenen kadınlar dJl mühim bir yekun t 

kil etmektedirler. 

Tenezzül bu menval üzerine g~ 
Fransa 1940 senesinde nüfusu art ~ 
bir hale gelecek ve bu da F ransanın 
na içtimai bir tehlike aetirccek.tir.» 
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- •Çocuklar busüa direktör, yeni bir 1 
öiretmea aelecek. dedi.. Gidip istuyon-

dan kaqduak n..J olar) -

Bu fikir bütün sınıfın pek hoıuna git- ı 
ti.. Bir bayraiın üzerine «hoı eeldiniz» 
kelimeaini yazdılar.. Önde bayrak ta • 
burla .istaqon yolunu tuttular .... 

istasyona aelince etraflarına baktılar .. 
Bir adamm üzerinde S. S. harfleri bulu
nan bir çantayı ald•pu prünce «ha it
te, bu olmalı decliler. 

Kaçm.p \atladı.. Deiken Janlarına 
~ temiz kıyafeti ..- .dam daha sel• 
di. cTqekkür ederim ~uldar. O •· 
tlaın ealiba çantamı .. rmağa uğraııyor• 
du» dedi.. 

ı 
Çünkü yeni öğretmenin adı Sadi Sa

vuldu.. Çocuklar hemen yeni öğretme· 
nin etrafını aldılar. «Hoı geldiniz» diye 

alkıılamaia baıladılar .. 

O zaman çocuklar yeni öiretmenin bu 1 
• .,_y olduiunu anladılar.. «Yeni öiret • 

men aizainiz ealiba» dediler .. Öğretmen 

de «evet» dedi .. 

SO lt PO I TA 

J•tasyon pek yakın bir yer deiildi ... 

Daha onlar varmadan trenin eeldiiini 

görünce koırnaja ba,Jadılar .. 

Fakat çantalı adam bu sevinçten hiç 
memnun olmdı, ıme istiyorsunuz» diye 
•ordu .. Fakat çocuklann eittikçe iten • 
dine yaklaıtıiını eörünce çantayı bırakıp. 

Hepai berabeı meı.telaia 701 .... tut • 
tular.. Fakat yeni Biretmen çantuını 

kurtardıklan içiu yolda çocuklan pa•ta
cı dükkinına aoktu.. Onlara bol bol 
paata yedirdi .. 

Tatilin yaklaıtığını görünce Koca Ku • 
)ağı bir telaıtır aldı. T elap ne miydi) .. Pa· 
ra... Çünkü yazın 

Adalara filan git -
mek i•tiyordu. Hal
buki e,eie binecek 
parası yoktu.. Ye • 
miyor, İçmiyor, pa• 
ra biriktirmeie ui
raııyordu. Müdiir 

kadar inceliklere kimse dikkat etmezdi .. 
Ondan sonra müdürün yazıhanesınl 

yerleştirmeğe baıladı .. Fakat çekmt!celerİD 

birinde iki tane pasta bulunca mideye İn• 

dirdi.. «Yazıhanede pastanın iti ne, bun• 

ları buradan yok etmelin dedi. 

Derken zamk fİfeaİni yaııhane koltıı • 

iunun üzerine devirmez mH .. T emızle • 

tneie vakit bulamadan müdür de içeıı gır• 
Koca Kulaiın bu is- mez mi>.. Uzun kulak ne yapacağını f8 • 
teğini duyunca, •öyle ise gel .en bana, o· 

dacı ol.. Her gün una kırk para veririm» 

dedi .• 

Bu it Koca Kulağın pek hotuna gitti.. 

Erteai gün erkenden kalktı. Odayı temiz -
lemeie baıladı.. iki hokka mürekkep dol
durdu. Müdüre iki hokka mürekkep lazım 
değildi.. Fakat Koca kulak bir hokka mü-

ıırdı, taıırdı amma .. Hiç te bozmadı .. Mi.i-
dür seçip aandalyeeine oturdu.. Bir müd • 

det sonra kalkmak iateyince iskemle de be

raber kalkıverdi... ZavaUı iskemle arka • 

•ıncla yapıpk, saatlerce odanın içinde oy• 

le dolaıtı. Zamk kuruduğu için bir turlil 

çıkaramıyordu.. Koca Kulağa dönerekı 

rekkebi kazara devirince bir daha dol • 1<Sen benim odamı temizlemekten vaz geç 
durmak liiım geldi.. Halının üstünde ko- te bakalım.. Git bana çay pifir gel .. > dedi •• 

caman bir kara leke oldu.. Koca Kulak Uzun kulak hemen dıprı fırladı. Çayı ya• 

bunu eörünce hemen sandalyelerden biri- pıp getirdi.. Jçeriaine eğer yanlıılıkla teker 
ni yakalayıp lekenin üzerine oturtuverdi... yerine tuz koymasaydı, pek güzel olacak 
Odanın ortaaı idi amma.. Zarar yok.. O tı amma ... 

F agdalı Bilgiler: 

Uyuyan Çiçekler 
Bütün ~eklerin, otların uzun kıı u -ı lir.. fakat 

yuduğunu herkes bilir. Fakat bazı çiçekle· za olur .• 

gündüz hepinizin bildiii mimo-

[ BU HAFTAN iN BiLMECESi il Gillllnç fıkralar: 
'----D-e-n-iz_K_ız-ın_ı_n_A_r_ka---"'.'.d~a-=şl:-a-rı-- Saçlar 

rin gündüzün bazılarının da tıpkı bizim Kİ· 

bi geceleyin uyuduklarını hiç duydunuz 

mu) .. Mesela: Gece sa fası denilen ve kır· 

mm hona •eii sibi -.ıaa bir c'9ek ,,.rd ... 
KokU8U da karanfil sibidir. Bu ~ sün· 
düziln yapraklannı hüzer, uykuya dAlar .. 

Uf&ID olmaja. ortalık kararmaia baıladı 
mı yapraklarım yaymaia, açmaia hatlar. 
___ ....... .,...------, Zaten adına o-

nun için pce u· 
fa91 demitlerdir • 

Kırlarda çıkan lezzeti ekti bir ot var • 
dır. Kuzu kulağı derler. Biz çocukken ye-

------....... ~--------------------~ e ç en ki Bilmeeemlzde 
, flZGll•nlar 

21 ._,.tarihli b~ 
~. L.,:_._ . • !L • 
,..._ UKQICI l&raml • 

s-
111 

olan bir mektep 
eu ~aını l.tanbuı .... iiD
._;:ektepten 444 Adnan 

hcu nınlfbr. Talihli oka

huı-. rrıuzı. latanbulda 
l.rı llalll dihr kazanen
L il sa.za .. -: 
ille ..:: 1 -- J>ertem • ... ne.-"'--" 
ı. b . n Ol1CGen aon • 

edı1elerini b. !..l-
l'ehan . ızzat -
~ eınızden alman 
tırn. __ dır, T 8fra okurla • 

--<1111 h...1:...e1 ile 
8

.. --7 eri poeta 
OlllderiJir, 

Getenki bllınece
aizde bir lıeııde

• pldi bunu 
lmıabuf 15 ind 
mektepten 219 

l.bune 
lata b OYUNCAK 

\lecı 111 ql 43 üncü mektep 2/A dan 4S 
•P•r:t, Ankara İtfaiye meydanı Kurtuluı 
bıelu::•nı 6 da Süzan, latanbul 44 üncü 
telt., 

1 
S /C den 42S Hu.eyin, Alpullu 

•brikaaa İaınail km Şehper. 
(Arbaı var) 

Deniz kızı elbette hiç biriniz görmemiı· 
einizdir. Fakat içinizde hikayesini duyma
yan yoktur zannederim. Reaimde deni~ Ju. 
zını bir çok arkadaılarile oynarken, esle • 

• L "ru"yoreunuz. 11Arkadatlan nerede mr .. en ıo . 
"remivorum» mu dediniz. Bakınız •ze 

gO •ı •• LI '''ah .. t yun' Evvela elmıze ... emınızı P sos ere . 
( 1 ) numarayı bulun. Sonra ( 2) n~~r•: 
yı bulun. ( 1 ) ile ( 2) nin aruına bır çızıı 

'zin, Sonra (3) rakkamını bulun. 2 ile 3a· 
: .. na da birer çizgi çizin.. Böylece numa-

8Jra•ını bozmlldan ti 67 ye kadar bütün 
ra b' . . . k 
nwnaralann aralanna ırer çııqp çızere 

birlettirin. O zaman deniz kızının arka • 
da,lanndan biri meydana çıkacakhr. 

Bundan batk• reamin bir tarafına eiz· 
lenmit iki balık daha var. Bunlar da de

niz kızmın arkadaılarıdır. Remıi her tara
f çevirir. Dikkatli bakarsanız. onlan da 
~. .. "nüz Bulunca yerlerine ipret edin. gorursu • 

Re•mi ke•iP bize yollayın. Tabii adreai • 
. . • ını'nı'zi yazmaiı da unutmazsınız. E-

nızı, ı• . . 
ier bilmeceyi doiru yapmıısanız bız de sı-
ze aüzel aüzel hediyeler yollıyacaiız... A· 

cele edin .. fek ıeç blma)'IDJ 

• 

Çocuk annesine dedi ki: 
- Anneciğim, berber senin saçla • 

rmı kıvırırken yakarsa ne yaparam) 
Annesi güldü: 
- Ödetirim .. 

- Ben de öyle yaphm anne. Kar .. 

dqimin saçlarını m8f8 ile kıvırmak 

istedim, yandı. Ödemek için de kendi 

saçlarımı kestim, onun saçlarına yapıf

tırdım. 

eibi eece 
)ar gündüz &1ya
nırlar. Minıoıra 

bunlardan bin .. 
dir. Geceleri mi • 
mozalar aarkar. 

~ apraklarını ••· 

Bazı çiçekler 

vardır. Bu· 

nun akaiclir. On • 
lar bplu bizim 

kı aıkı kapatır. Tanınmıyacak bir hale se-

meaine bayılırdık .. itte o da böyle sec• 
uykuya yatanlardandır. 

Kuzu kulaiı yapraklarının güzelliği ve 

buruna taze bir yqillik kokmu veren ko

kueile baharın ve yazın en ıitia 

otlanndan biridir. Size buraya gece 

uyuyup sündüz uyanan çiçeklerden üçünün 
reamini koyuyoruz. Ayni resimde bir çiçe-

ii hem uyurken hem de uyanıkken görebi
lininiz. Remmlerden en yukandaki Kuzq 

kulajuu ortadaki mimozayı en apiıdaki de 
yine kırlarda mor, mor çiçek açan bir di
keni ptennekteclir. 

PABAllZ OTURCABı 
Bu Kayığı Siz de 

Yapabilirsiniz. 

Bütün modeli ince bir kartonun üstüne 
zamkla yapııtınn. Kuruyunca her bir par· 
çanın etrafını ayrı ayrı oyup çıkarın. En 
büyük parçadan kayık olacakhr. Jki tara• 
hndaki •iyahb parçaları, noktalı çizgiler• 
den yukarı doğru bükün. C iıaretli par • 
çayı C ipretli öteki parçanın, B iıaretli 
parçayı öteki B parçasının A lı parçanın, 
öteki A lı ve D la parçanın, öteki D la par

ça ii&eıİQe ı•tirerek 1aın1brm. iH tite 

1 j ] 
mantarı alarak ortadan uzunlama ikiyel zamklayın. Kız yazan yere kızı. erkek y .. 
bölün.. Bunları da resmin bititmitinde sör· zan yere de erkeği 7apıttırm.. Kayıiını• 
düğünüz gibi kayığın altına iine ile tut· bitmiı olur.. Bu kayıiı bir leğen suyun 
turun. Üzerlerinde le ve erkek yazılı iki içinde ve yahut ta deniz kenarında suya 
,erit var.. Gördünüz değil mi... Bu ıerit- bırakarak yüzdürebilirainiz.. Bu oyunca• 
lerin iki yanlarındaki noktalarla ayrılmış ğınızı arkadaşınız görünce her halde kıa • 
parçaları apğa doğru bükün ... Ve kayı- kanacaktır. O zaman aiz de ona, ei r böy. 
iın içine bitiımişinde gördüğünüz gibi ya- le güzel oyuncakları olmasını istiyorsa cu• 
pıftırın.. Sonra çocukları da altlanndaki marteai günleri bir SOn Posta ıazeteai al • 
noktalarla &7rııluat parçalan ltükiia ve m....a aö7loninia. 
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Yazan : Orhan Selim 

KAN KONUŞMAZ! 
Son Postanm Edebi Tefrikası : 1 

BiRiNCi KISIM 
-1-

Bakkalın biti§iğinden çıkan lıa • 
dın ve Gavur Cemal Hocanın bir 
sözü. 

Burası bir medresedir. Dışarısı içeri
ye girmesin diye duvarları kale duvarı 
gi yapılmış ve içerinin dışarıya çık· 

maması için pencerelerine kalın demir 
parmaklıklar takılmış bir medrese ... 

Şimdi medrese boştur. Mahallede a
ğaç ve ağaç dalları üstünde kuşlar bu • 
lunmadığından mahalle çocukları bu 
boş medresenin camlarını nişanlayıp, 
nişanlayıp yere indirmişler. Böylelikle 
medreseli mahallenin dar karanlığın -
da pırıl pırıl ışıldıyan bir yol peyda ol
muş. 

İşte Nuri usta bu yolun üstünden ge
çip kendi mahallesine saptı. 

Nuri ustanın mahallesi medreseli 
mahalleye benzemez. Arkası bir sırta 
dayalıdır, önü olduğu gibi acıktır, de
nize bakar. Sokaklarında rüzgarların 
gorunmez nehirler gibi akmalarına 
karşı koyan yüksek bir medrese du - _ 
varı da yoktur. 

Sokaklarında başı boş rüzgarlar do- ucuyla arkalarına baktılar. Bakkalın ima taklidi yaparak geldi yatağa. girdi. 
bitişiğinden çıkan kadın medreseli ma- Ustanın anası orta boylu, vaktinden 

laşan bir mahalleye hasta bir insan ce-
hallenin köşesini dönmüş, kaybolmuş- önce bembeyaz olmuş hissini veren 

ketinin düğmelerini iliklemeden gir -
memelidir. Nuri usta da böyle yaptl. tu bile.·· 
B y f d h ll . . - Usta, titriyorsun ... 
ogazı ena yanıyor u ve ma a esının 

Kapının önüne geldiler. Çıngırağın 
sıkı, sert rüzgarını bir bıçak gibi göğ-

ipini çekmeden önce Nuri usta Hasana 
sünden yiyince vücudunun bir yerin - dedi ki: 
de büyük bir damar koptu gibi geldi o

- Bana bak, anama ateşim oldu -na .. Çünkü bütün kanı, derisinin altm-
ğunu söylemiyeceğiz. Anam korkar 

dan b~ına doğru, henüz eritilmiş bir .. . 
k ' akl y 1 1 y ·1 km y bu işten. Babamı boyle bır ateş dalga-
urşun sıc ıgı ve can ı ıgı e a aga k .. .. .. h · A 

b ı sı apıp goturmuş te anı. nama, 
aş amıştı. y b k ld d" ., . 
N . . . b d d F ayagım ur u u ıyecegım. 
urı usta yırmı eş yaşın a ır. a- U ., . . . k · 

k b d d
.. 1 .. . . sta çıngıragın ıpını çe tı. 

at un an ort yı ence, meşrutıyetın S d . . . H y ., 
"l"' 1 ., .... b' ı·k t l l - en e ıçen gır asan. atagı 
ı anı yı ı, sag gozu ır çe ı a aşıy a 5 b h b 
.. .. M k b. Sa · d .. .. v anama yaptırmak olmaz. a a tan e-sonup « e te ı nayrn en çuruge çı- . . . . . 

k ı S 
.. eld k' k rı kım bılır nasıl yorulmustur. Benım 

artı ınca anasının aıuguz e ı te . . ; . 

k 1 · · b" H ·· l"" 1.. de halım yok. Sen serıverırsın. at ı evını satıp ır « er tur u a at ve 

saçlarına oyaları mor, sarı, kırmızı ye
meniler bağlı yan bir kadındır. Biraz 
çocuk gibidir. Hem çok inatçıdır, hem 
çok çabuk kanar. Şimdi oğlunun yor
ganını sıkıştırırken soruyor: 

- Ateşin var gibi Nuri. 

- Bir şey değil ana, ayak burkul -
rnası ne de olsa ateş yapar. Hem biraz 
da boğaz olmuşum galiba. Bir iki gar
gara filan .. 

- Ben gidiyorum usta. 
Nuri usta Hasana döndü: 
- EyvaJlah, güle güle Hasan. Ali 

ustaya selam söyle. Ben yarın dükka
na çıkmıyacağım gibi. 
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Son Postanın Tefrikası: 52 Yazan: O•man Cemal 

Kantolar, düettolar, Bedia Nesrinin f nü, gözünü öp ve ona söyle ki tez geri 
Çerkes, Gürcü, Çeçen, Laz raksları da dönsün, yanıma gelsin, ben burada 
seyirciler arasında kiyametler kopar - yapyalnız büsbütün Allahın bir garibi 
dı. oldum. Aman görürsen Hasanımı ça

Sıra piyese gelince bütün seyirci • buk bana ulaştır! diye bilsen ne kadar 
ler ci~di!eşmiş, ağ~laşmış, oynanacak J yalvardı. Onun için evladım, iyi olun
çok hıssı, çok aşkı, çok meraklı, çok caya kadar burada benimle bir kaç gün 
heyecanlı muazzam haileyi dinliyor • eğlen, sonra durma, doğruca garip a .. 
lardı. nanın yanına dön! Hem ananı, beni, 

Birinci perde sessiz açıldı: rahmetli Zehracığım seversen artık su 
Ellerinde birer kitap, Bedia Nesrinle soytarılıklardan da vazgeç, bak sen h·e

Hasan, yanlarında Nermin olduğu hal· nüz daha gençsin, İstanbulda kendine 
de konuşarak bir kırdan geçiyorlardı. uygun başka bir iş tut, şu zehir zıkkım 
Bir kaç saniye sonra, Arap Veysel ile içkiyi de bırak gayri. .. İhtiyar anacığı
T opuz Osman bunların arkasından nı ömrünün sonlarında biraz rahat et• 
geldiler, kendilerine laf attılar, kızlara tir 1 
omuz vurdular, sonra Hasana çatıp o- (Tekrar başını okşıyarak) Olmaz mi 
nu pataklamaya başladılar. Kızlar çığ- benim yiğit Hasanım, arslan Hasa .. 
lık içinde kaçışırken kulisler arasından nım 1 
elindeki kalınca sopa ile yalancı Ay .. Hasan, ağlamalı bir sesle: 

gır Fatma fırladı. -Sen de benimle birlikte gel, İs .. 
Fakat onun fırlamasile birlikte ti - tan bula beraber gidelim ı 

yatronun içi bir karıştı, oyuncular se- Fatma içini çekti: 

yirciler allak bullak oldu. Çünkü alt - _ Hey gidi kahpe fstanbul heyi 
mışlık iri yarı bir kadın yeldirmesinin V aktile oraya çocuk denecek kadar 
altından çıkardığı kalın bir sopa ile k 

pe genç iken varmış, gençliğimin en 
orkestracıların yanındaki setden sah - tatlı, en neş' eli günlerini, ömrümün ço-
neye fırlamış, sopasını olanca hızı ile 
sahnedekilerin rast gelen yerine indir- ğunu orada geçirmiştim. Ben İstemez 
meğe başlamıştı= miyim, tekrar gidip lstanbulu bir gör-

- Alın size Aygır Fatma, alın size mek.. lakin evladim Zehramın acısi 
Aygır F atmanın kızı... Alın size Veli bir kere beni oradan temelli ayırdı; 
bey baba ... Sizi alçaklar, reziller, u • artık kabil değil gidemem, Gidersem 
tanmazlar sizi 1.. İstanbulda doğurup büyüttüğüm, Is-

Sahnedeki oyuncular avaz avaz ba- tanbulda mürüvvetini gördüğüm ve 
ğırarak sığınacak delik ararlarken dı- yine lstanbulda kara topraklara göm .. 
şarıdaki seyirciler oluk gibi sokağa bo-- düğüm Zehram orada gözümün önü .. 
şanıyorlardı. ne dikilecek diye korkuyorum r 

Elindeki kalın sopa ile sahneye fırla- Hasan tekrarladı: 
yıp orayı allak bullak eden bu ihtiyar - Gel hrma heni Fatma teyzeci .. 
iri yarı kadın hakiki Aygır F atmanın ğim. muvakkaten olsun benimle gel, 
ta kendisi idi. bizde bir müddet misafir kal, sonra yi

Kızı öldükten bir yıl sonra o akraba- ne buraya dön f 
larının bulunduğu bu kasabaya gel- Fatma Hasanın çok yalvam..-:ıına 
miş, on senedir orada dertlerini elem- dayanamadı ve ona vaadetti: 
lerini unutmaya çalışıyordu. Kaç gün- - Hele sen iyi ol, bir kaç gün son• 
dür sokakları kaplayan Sahnei Emel ra düşünürüz! 

edevatı mihanikiye tamirhanesi» açtı -
ğı için ona herkes «usta». <cNuri usta» 
aer. 

•.. Hasan, Nuri ustanın anasının yar
dımiyle cumbanın içine yatağı serer -
ken düşünüyor: «Bu Nuri usta biraz 
antika doğrusu. Evde koca karıya bir 
yatak ta serdiremedikten sonra tur -
şusunu mu kuracak böyle ananın} 
Sonra demin de yaptığı gibi elin orus
pusunu mahalle delikanlılarından ko
rumaya çalışıyor. Bir, iki, üç, ustalık 
çıraklık ama, demin ona yaptığı işi 

yorgancı Selime yapsaydı kadının ya -
nmda şişi yediğinin resmiydi.>ı. 

...... Cumbanın ön kafesi açık. Nu- hey'eti temsilesinin - 20 -
ri usta yattğı yerden gök yüzünü gö- ( Aygır Fatma) On beş gün sonra Hasanla Aygır Ustalar, başı boş dolaşan rüzgarla

rın içine ağrısı git gide çoğalan bir bo
ğaz ve ateşi her saniye artan bir vücut
la girseler bile «ustalığın icabettirdiği» 
ağır başlıhğı elden bırakmamalı, telaş
lanmamalıdırlar. Nuri usta da böyle 
yaptı. Ağır, ağır, sanki hiç bir şeyi yok
mu,ş gibi yürüyor. işte mahalle bakka
lının önündedir. Durdu bir saniye.Tam 
bu sırada bakkalın bitişiğindeki kapı a
çıldı. Peçesi inik, siyah çarşaflı genç 
bir kadın çıktı dışarı. Usta dükkana 
doğru çekildi. Fakat yine tam bu sırada 
ustanın sırtına çarparak bakkalın ka -
pısından bir erkek sokağa fırladı. 

Kadın önde, erkek arkada. Bakkal -
dan çıkan erkek, bakkalın bitişiğindeki 
evden çıkan kadına yetişti. Onun rüz
gardan uçan pelerininin ucunu hızla 
çekip bir şeyler mırıldanarak geçti ya
nından. 

Kadın durakladı. Erkek yürümüş. 
medreseli mahalleye sapan köşede ka
dını bekliyor. 

Nuri usta seslendi: 
- Hasan. 
Medreseli mahallenın köşesindeki 

erkek cevap verdi: 
- Buyur ustam} 
- Az gelsene buraya. 
Hasan geldi. Ustadan üç yaş küçük

tü. Fakat sanki aralarında yirmi üç yaş 
fark varmış gibi konuşuyorlardı. Çün
kü Nuri «Usta» ydı, Hasansa Nuri us
tanın komşusu Ali ustanın dükkanın
da «Çırakn. 

- Hasan, ~u kadıncağızı rahat bı -

rakın .. 
- İyi amma usta .. 
Nuri usta Hasanın elini tuttu. 
Husan, eli mangala girmiş bir ço -

cuk gibi bağırdı: 
- Cayır cayır yanıyorsun be usta. 
- Biraz hastayım. 
- Dayan bana usta. Götüreyim se-

ni eve kadar. 
Nuri usta Hasanın omuzuna da -

yandı. İlk adımı atarlarken ikisi de göz 

Nuri usta yatağa girmeden önce 
gargarasını hazırladı. Anasına göster
meden bir sulfato aldı. Sonra topalla · 

rüyor, rüzgarı duyuyor, bulutları sey- ilanını duyunca kadıncağız, dü - Fatma İstanbula geldikleri zaman Ha
rediyor. Bulutlar durup dinlenmeksi- şünmüş, taşınmış, bana burada da ra- sanın annesi toprağa gireli iki gün ol
zin geçiyorlar. Boyalan ilk önce gölgel'i hat vermiyecekler l Bari, ben de onlar- muş; ~iddetli bir grip o zavallı kadın· 
beyazdı, sonra altlarında ışıkları ren - dan şöyle bir intikam alayım! deyip bu cağızı dört beş gün içinde alıp gö .. 
garenk lambalar yanıyormuş gibi kı - planı hazırlamıştı. türmüştü. 
zardılar, turuncu oldular, kurşunileşti- * Hasan, evde anasının sandığından 
ler. - 19 - ağlıyarak çıkardığı lahuraki kumaştan 

Anası birdenbire Nuri ustayı dürt- Ertesi gün (Bedia Nesrin) de bil' .. tertemiz bir entariyi Fatma hanıma u• 
tü: likte olarak (Sahnei Emel) kumpan - zattı: -

- Bak, bak Nuri kargalar mektep· yası tası tarağı toplayıp oradan başka - Bu dedi, annemin çok sevdiği bir 

ten dönüyor ... 
(Arkası var) 

il il 

bir kasabaya doğru yollanırken Aygır entarisi idi. Al dedi, bunu şimdi sen ar• 
Fatma da kendi odasında başını dizine kana giy de artık sen benim gerçekten 
dayamış olan Hasana son teselliyi ve- anam ol 1 
riyordu: Kadın Hasanı alnından Öptü: 

-Hasanım, yavrum, ben hiç o soy- - Peki yavrum, peki benim canırtı 

Bir bahar sabahı kadar güzel! 
Çünkü herşeyden 
evvel günde iki defa 

Radyolin 
kullanarak dişlerin1n 
sağlamhğını ve göz 
kamaştıran parlak-

hğını kazandı 

RADYOLiN 
BUtUn dit ve dl' etleri arızalarını giderdjkten 
b••ka, aftız kokusunu izale eder, aftızdakl 
mlkrobları temlzllyerek aıhhatln ve gUzellllln 
aynası olan ağzı bir konca gibi gUzellettlrlr 

•• 

tanların içinde senin de bulunduğunu Hasancığım 1 
- Hem artık sen, beni burada yal~ 

bilse idim, hiç gelir de o işi yapar, he-
le şu kırılası elimle senin kafacığına nız bırakıp memlekete filan gitme 1 

- Peki oğlum, peki evladım git .. 
sırtına o koca sopayı indirip seni böy- mem 1 
le çürükler, bereler içinde bırakır mıy- Ey d "d - ger sen e gı ersen ... 
dım~ (Başını okşıyarak) Vah benim - Gitmem Hasan, gitmem ..• Artık 
Hasamm vah, vah benim rah - anca beraber, kanca beraber ... 
metli Zehracığımın bana • bu * 
darı dünyada biricik bergüzarı Aygır Fatma, bir yıl sonra, kendi 
Hasancığım vah ! Sus , ağlama , memleketinden getirdiği akrabası bir 
üzülme , başındaki , sırtındaki bu kızla Hasanı nikahlandmrken onu ka~ 
çürükler, bereler savuluncıya kadar tiplikle yanında çalıştıran tüccardaıı 
burada benim misafirimsin.·· Ben de Abdullah bey Hasanın, Medihanın af1l'" 

burada, şu bir tek odacığın içinde sı • cası da kızın vekilliğini yapıyorlardı. 
ğıntıyım amma ziyanı yok, sen de be- _SON -
nim evladımsın ... Sen iyi oluncaya ka- Osman Cemal KAYGISIZ 
dar ana oğul birlikte burada kalmz. İyi --·-~·~·····~· ··-,· · · ·-· · · · --~·~·-·~--~_.. 
olduktan sonra da insallah kalkar, İs
tanbulun yolunu tutar, orada yalnız 
bıraktığın ihtiyar ve garip anacığının 
yanına tezce döner, onu sevindirirsin ! 
Tevekkeli değil, seni görecekmişim .. 
dün gece rüyamda o garip anacığını 
gördüm, iki gözü, iki çeşme ağlıyarak 
boynuma sarıldı, bana hemıŞİre, dedi, 
Hasanı çok göreceğim geldi, hasretine 
dayanamıyorum, zaten ihtiyar ve has
tayım, Hasanımı ölmeden dünya gö -
zile bir daha görmek istiyorum. Eğer 
bu günlerde Hasanımın yolu sizin ora
lara düşerse benim tarafımdan yüzü-
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cMaurice Leblanc» dan Faik Bercmen 

Vakit akıam üzeri. oldu. Jki defa hücum etti. Üçüncü ha~ 
Kamı yirmi gün evvel ölmüıtü. Ciyom, de Rafaeli yaraladı .. Ve hasmı canıız o~ 

seviıtiklcri ve tatlı günler geçirdikleri sev- rak yığılıverdi yere. 
ıili karıaının odasına girebiJmek cesaretini Oüc1lo yerinden ayrılınca başındı\ bl( 
artık kendisinde buluyordu. Onun koku • ağrı hissetti. Pişmanlık mı? bilemiyor. 
•unu tekrar duymak. en ateşli günlerin ay- Kapıdan girince hizmetçi: 
rılıiına ait mektuplan yeniden okumak.. - Bir saattenberi ıizi bir hanım beifl.. 
Maziyi bir an olsun yaşamak istiyor. yor, dedi. 

Jaklen, bütün mektuplarını ufak çek • Salonda bekliyen Hanriyetti. 
meccsinde saklardı. Ciyom odaya girince Karısının öldüğü sıralarda aeyahatft 
çekmeceyi açık buldu. içinde bir sürü bulunuyordu. Biraz konuıtular. Kadın an• 
zarflar.. Demet demet bağlanmı,_. Demet· lattı: Kocasından bopnma davasını ka • 
!erin üstünde birer etiket: <ıGiyom Ceza- zanmış. Yeniden evlenecekmi}. Ve ao...,. 
yirdeyken .. », «büyük manevralara gittiği yor: 
zaman .. » ilh.. - Jaklenin evrakı arasında bana al 

Zarfların yanında karısının, bütün se - kırmızı mühürlü bir zarf bulmadınız mıl. 
vinçlerile acılarını yapraklarına yazdığı O vakit Giyom fenalaııyor: 

defter duruyor. Defteri almak üzere elini - E.. Evet.. 
uzatınca. kağıtların aruından san bir zarf - Nerede o zarf. 
kaydı. San zarf oldukça dolgundu. Belli - Yaktım. 

ki mektup dolu. Kadın kekeliyor: _ 

Zarfın yapııtırılacak yerine lurrnw - Ne hakla bakıyonunuz) 
mumla beı mühür aıralanmııtı. Oatteki yazı - Ne hakla mı) Baabayaiı ) 
kanıının. «Ölümümden aonra aziz dos • - Mektuplar bana aittir. Karınız bir ~ 
tum Hanriyete verilmek üzere .• » tufkarlık olmak üzere saklıyordu onları. 

Sailıiında hiç bir mektubunu açmazdı. Ciyomun afalladığını görünce daha a 1 
Şimdi içini bir merak Nrdı. Bu sarı zar- çık anlatmağa baıladı: 
fı açmak ve içindekilerini okumak mera- - Ah, Jaklen demek size aöylemediı 
kL Zavallı Jaklen .. Sırrımı ne kadar iyi sak~ 

Mühürleri telqlı telqlı ıöktü. Zarf yır- lamı§. Maamafih size anlatmalıydı dolnt 
tıldı. Mektuplar bir erkek tarafından ya • eu. 
zılmıt- Bir taneai töyle baılıyordu: - Ne .• Ne.. Neyi ••• 

Tapınırcasına sevdiğim... - Biliyorsunuz ki kocamdan ayrılın .. 
imza yerinde fU İlim: RafaeJ. Üzereydim. Mektupların evimde bulunım11 

Hatırladı. Karısı hutalandığı stralarda ıım mahzurlu gördüm. Getirdim.. J~ 
evlerine en çok gelen samimi dostu Ra - her sımmı biliyordu.. Ondan başka doe 1 

tum yoktu zaten .. fael. Bazan onu karısının yanıbapnda gö-
rürdü. Ve gece geç vakte kadar otururlar- - Hangi sırdan bahsediyorsunuz) 
dı. Odaya gi&ce ~kisinin ara•na derin - A... Bilmiyor musunuz. Bir dostu ~ 
bir eeaaizlik olurdu çabucak. nuz. Hani her zaman size gelen bir doıhlıı 

ı d k L nuz .• 
Hemen e in e i mea.tup yığınını yeıe 

-Rafael mn 
bıraktı. 

Pardesüsünü, ppkaaını alıp aokaia fır· 

ladı, bir taksiye atlıyarak lclübe eitti. Bu -
tün masalar dolu idi, herkes briçle mcıgul· 

- Evet, Rafael. Onunla evleniyo~ 
Şimdi yanına gidecejim. 

Ve kadın ayağa kalkıyor .• Hemen. il 
vinçle gidecek. 

d .. u. 
- Gidiyor musunuz.. Gidiyor muau , 

Bir köıede bakara .• Rafael de orada.. nuz .. 

Yakla,tı, oyuna karıştı. Ve fıraah bulun • - Ya .• Onun yanına gideceğim. Ben; 
ca Rafaeli fena halde tahkir etti. yarın bekliyordu amma. Ben sürpriz ya ( 

Eve geldiği vakit kansının ne kadar res· pacağım ona. Mektupları da beraber olu~ 
mi vana Jıepaini parçaladı .. Şömineye at- yacdtık .. 
tJ. Ve böylece öfkeaüıi biraz yabftırdL - Şey •. Dinleyiniz .. Hayır .. Şey ••• 

Sabahleyin sakindi biraz. Kansının hi- Giyom sonunu getiremedi. Bitmiıti. H1' 
yanetini unutamıyordu. O herifi muhak • meae1e onu kansının ölümünden dah.ı ço~ 
kak öldürmeliydi ki bu çirkin aldatılııı u- yıkmııtı.. Dudakları titriyordu, birden i)i

1 
nutabilain. tiyarlamııtı sanki.. 

Saat onda tahitler toplandılar. Öile - Hamiyet ona dikkat ~miyordu biJc., 
den aonra dörtte düello yapıldı. Giyom Eldivenlerini geydi.. Bir çocuk gibi zıplı'-' 
karıısında rakibini görünce kudurur gibi zıplıya merdivenlerden indi. 

Bu sizin kendi kabahatınızdır, zıra diflerınızı 

ihmal etdlnlz, bunlara ıyl bakmadınız, halbuki 

bundan daha kolay bir '8Y yoktur, zıra bu 

ihtiyacı temın edecek bir PERLOOENT 11n 

iyi diş macunu vardır. 

·•-
~ ... Uf! ~"4W..-A4N1 f. ~ ""~- "".. ,,u, . 
'/o.~, ..,--411ıi4w ot.&... i.ltL':J~ ~ • .,.;1.-~ . 
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OLUN NAM~ASI 
,, 
1 ,,. __ Y-US-U F-i-ZZ-ED~D i-N---ı 

I Tam bu suada kapı açılmış; içeri 
genç bir habeş kız gİrmi~: 

- Ya seydi .. Salih, cebelden gel -
miş. Gayet acele sizi görmek istiyor. 

Demişti. 
Meliha, yerinden sıçramı~; elini kal

binin üstüne bastırmış : 
- Salih, mutlaka Cemilden bir ha

ber getirmiştir. Buraya gelsin. Çabuk .. 
çabuk ... 

Diye, sabırsızlık göstermişti. 
Seyit İbrahim; 
- Salihe söyle buraya gelsin. 
Diye cevap vermişti. 
Salih, gelinciye kadar otada derin bir 

sükfü cereyan etmişti. Gerek Seyit İb
rahim ve gerek Meliha, Salihin böyle 
birdenbire gelişine hiç bir mana vere
mediklerinden her ikisi de telaş için
delerdi. 

Salih, perişan bir çehre ile odadan 
girdiği zaman, Seyit İbrahim ile Meli· 
hanın gözleri, hu genç cebellinin yüzü~ 
ne çevrilmişti. Bu çehrede, şeamet ifa
de eden karanlık bir gölge mevcut idi. 

Salih; ağlar gibi bir sesle selam ver
Clikten sonra, b~mı göğsünün üstüne 
eğerek, kendisine birşey sorulmasını 
beklemişti... Seyit İbrahim, alacağı ce
'vaptan korka korka; 

- Ne haber Salih?. İnsaUah, hayır .. . 
Demişti. 
Salih, zenbereğine dokunulmuş bir 

yay gibi, birdenbire boşamvermişti: 
-Ah, ya seydi .. Hayır, diyelim de; 

Jlayır olsun ... Efendiyi kaptırdık. 
Diye feryat etmişti. 
Meliha bir anda kalbinin demir bir 

pençe tarafından koparıldığını zanne • 
<Ierek acı bir istırapla: 

-Eyvaaahl .. 
Diye inlemişdi. Seyit İbrahim ise, 

adeta taş kesilmişti. 
Salih; teessürünü gösteren bir coş· 

kunluk ve cebellilere mahsus olan bir 
saflıkla sözüne devam etmişti: 

- Ah... Cesur olmak.. Atılgan ol· 
mak .. Hiç şüphesiz ki, iyi ~eylerdir. 
meğer bunlar, hazan de insana felaket 
Cle getirirmiş ... Zavallı efendi, kendisi
ni adeta aslanın pençesine attı... Am
ma, ben anlamıştım... O, remmallık 
sözü köyde yayıhr yayılmaz, ben kork· 
mağa başlamlştım. Hele .. O, Abdülbari 
onu alır götürürken, beraber gitmek 
için ne kadar yalvarmıştım. 

Seyit İbrahim, birdenbire Salihin sö
zünü kesti. Büyük bir hayret ve taac· 
cüble: 

- Ne söylüyorsun, Salih?.. Neler
den bahsediyorsun?.. Onları bırak ... 
Şimdi kısa söyle. Cemil nerede? 

- Canım, nerede olacak?.. Nasır 
Mebhutun kalesinde. 

İki feryat, birbirine karıştı. Seyit · 
İbrahim ile Meliha, ayni sözlerle hay· 
kırmıslardı: 

- . Nasır Mebhutun kalesinde mi?. 
- Evet ... İşte onu anlatıyorum ya .. 

Nasır Mebhfüun kalesinde ... . 
- Orada ne işi var? 
- Tuzağa düştü. 
- Kimin tuzağına~ 
- Naslr Mebhfüun ... Hem de, bizzat 

onun. 
Meliha, başını önüne eydi. Seyit 

İbrahim, derin derin içini çekerek: 
- Zavalh Cemil. .. Biz onu hükii· 

metten kurtarmıya çalışırken, demek 
ki 0 , daha büyük bir felakete sürük· 
lendi. 

Salih, teessürden titreyen bir sesle 
cevap verdi: . 

- Amma, ne felaket ... Onu kur· 
tarmak için, çok :ığraştım. Hatta iki 
defa, kaleye girmek için hayatıml teh~ 
likeye attlm. Fakat . .. 

Meliha, seven bir kadının kalp acı· 
sını gösteren bir sesle sordu: 

- Acaba Nasır Mebhilt, ona çok iş· 
kence etti mi?.. Yoksa kafasını kolay· 
lıkla mı kesti?.. 

- işkence edip etmediğini bilmiyo-

rum. Yalnız, bildiğim bir şey varsa, 
Nasır Mebut, her nedense, onun kafa
sını kesmedi. 

Meliha ile Seyit İbrahimin, şimdi de 
müşterek bir sevinçle sesleri yüksel· 
mişti: 

- Sağ mı L Cemil sağ mı L 
- iki gece, bir gün evveline kadar 

sağ idi. 
ikisi birden: 
- Ooh f.. Elhamdülillah!. 

(Arkası var 1 
..... • tl•~•lltl 1 1 ' 1 111 1 ' 1 11 1 ........ , 1 1 1 1 . rlfa3111Ml!U l•kllt~l•\llltl•I •i l • -

FEVKALADE MÜZAYEDE 
iLE SATIŞ 

Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, Per· 
ıembe 15 de 

izmlr sür'at postaları 
Cumarteıi 15 de Pa-
zarteıi 16 da. 

Mersin postaları 
Sah, Perıembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

lzmit 

Mudanya 

- Cumartesi:, çar • 
tamba 18 de 

- Pazar, salı, per-
ıembe, cuma 
9,30 da 

- Cumartesi 14 de 

•• 
Oldü mü, ö~dürüldü mü? 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan: Zlga Şakir 

- 29 - J İş bu kad~rla kalsa, bir şey değildi. 
Bunların, ne dostluklarına, ne J Ertesi gün, lbrahim ile Beşir aia gene 

muhabbetlerine inan olmaz. İşte, Mah· veliahtın karşısına dikiliyorlar: 
mut Şevket Paşa. Bize tam bir ibret -Ah, aslanım!.. Haberiniz var mı~ 
dersidir. Başla~ının üzerinde ta,şıdı • Dünkü ziyafette, yine İttihatçılar Vah
lar, taşıdılar da; ondan sonra, Beya - deddin Efendinin etrafına toplanmış· 
Zlt meydanında kurşunlarla parçalat • lar. Bir sürü hskos yapmışlar. Sizin 
tılar. hakkınızda söylemedik söz bırakma .. 

Arkasındna da biçare damat Salih mışlar 
Paşayı, katil diye astılar. Hanedanı bi- Diye Yusuf İzzeddin Efendinin büs· 
le zerre kadar umursamadılar... Daha bütün sinirlerini oynatıyorlardı. 
dün, Vahdeddin Efendinin aleyhinde Veliaht artık bu hallere kar91 eabre
söylemedik söz bırakmıyorlardı. Sa - demiyor; misafirlerine ve bendegSnına 
rayınm etrafında yirmi otuz hafiye şikayetler ediyor, ittihatçılar haklın
bekletiyorlar; kendisini de adım adım _?aki nefretinin günden güne arttığım 
takip ediyorlardı. Şimdi de, varsa Vah- söylemekten çekinmiyordu. 

Mayısın 31 nci Pazar günü aaat 1 O da 
Kadıköy Moda caddesinde 244 numaralı 
hanede mevcut nadide eşyalar açık ar~ -
tırma suretile satılacağı ilan olunur. iki 
köşeli vitrinli Büfe, otomatik kare masa 
ve meşin kaplı altı adet sandalyeden mü
rekkep asri yemek oda takımı, büfe, dre· 
suar, kare masa ve 8 adet sandalyeden 
ibaret Renesans usulü diğer yemek oda ta
kımı, ceviz oymalı ve ipek kaplı kanape, 2 
koltuk ve 6 sandalyeden ibaret salon ta -
kımı, aynalı dolap ve 2 adet gece masa -
sından ibaret yatak oda takımı, aynalı do· 
laplar, gardroplar, lavabolar, bronz ve 
demir karyolalar, tonet sandalyeler, ma
salar, arabesk tabureler, kütüphaneler, 
çini ve demir sobalar, portmantolar, elek· 
trik avizeler, duvar saat~ halılar, vazolar, 
biblolar, havagazı ocağı vesaire. (Boisse
lot Fils et co.) markalı güzel bir piyano. 

diğer 

8,30 da. 

deddin Efendi, yoksa Vahdeddin E • İttihatçılara gelince; onlar, kendi 
günler fendi ... Öyle yüzüne gülüyorlar; öy- dertlerile uğraşıyorlardı ... Ve, hu eııtri· 

le bir politika ediyorlar ki... kaların farkında olmadıkları için Efen-
Bandırma 

Karabiga 
İmroz 
Ayvalık 

Pazartesi, ıah, 

çarıamba, per
tembe cumar • 
teıi 21 de 
«Bandırma pos
taları l/Haziran
dan itibaren saat 
saat 20 de kal
kacaklardır. » 

- Salı, cuma 19 da 
- Pazar 15 de 

- Salı 19 da cuma 
17 de 

Diye veliahdı derin düşüncelere sev- dinin bu sözlerini günden güne artan 
keyliyorlardı ... Yusuf İzzeddin Efen· sinir bozukluğuna atfediyorlar; Veliah
di, vaziyeti tahlil ediyor; hu sözlere tın maiyetine memur olan zevata: 
hak veriyordu. Nasıl hak vermesin ki; - Efendinin söylediklerine bakma
bunun en bariz misallerini gö2'llerile yın. Zavallı adam, hasta. Kendisine 
görüyordu. hürmette kusur etmeyin. 

Mesela .. O aralık muhtelif müna - Diye emirler veriyorlardı. 
sebetlerle Yıldız ve Dolmahahçe sa • Hem cemiyetin mühim bir rüknü ve 
raylarında Alman ve ecnebi prensleri· hem de veliahtın doktor ve hususi 
ne, kumandanlarına ziyafetler verili - dostu olan Bahaeddin Şakir Bey, muh· 
yor, merasim yapılıyordu. Bunlara bü- telif vazifeler deruhte etmifti. Onun 
yük şehzadeler de davet olunuyordu. için sık slk şuraya buraya gidiyor; Is
Bu merasim esnasında, ( veliahtı sani, tanbulda pek az bulunabiliyordu. 

Cayip: 4/5/36 tarihinde İstanbul ihra
cat gümrügüne teminat akçesi olarak ver
diğim 200 liradhk buine bonolarına mu· 
kabil aldığım 9 numaralı ayniyat makbu
unu kaybettim. Kaydına çı.Jcar~acağımdan 

hükmü yoktur. Galata Kefeli banda Ali 
Riza (638). 

Vahdeddin Efendi) nin, ittihat ve Te- Doktor, İstanbulda bulunduğu za· 
Trabzon ve Mersin postaları • rakki ricali ile bir köşeye çekilerek man, her fırsatta veliahtı ziyaret edi-
na kalkıt günleri yük alınmaz. (mahremane) denilen bir hususiyetle yordu. Fakat bu ziyaretlerinde daima 

( 2961) başbaşa konuştukları görülüyordu. Bu veliahtın acıklı şlkayetleri karpnnda '19----•-•••••ll'"' hali gördükçe Yusuf İzzeddin Efendi kalıyor; onu tetmin etmek için aöy)e, 
fena halde şüpheleniyor; lbrahim ile diği sözler, verdiği teminatlar bota gi
Beşir ağanın sözlerine hak veriyordu. diyordu. 

Halbuki zavallı veliaht; bütün bun· Bahaeddin Şakir Bey, hem bir dok-
ların Vahdeddin tarafından şeytanca tor ve hem bir dost gözile tetkik etti
düşünülmiiış birer desise olduğunu bil- ği veliahtın sinirlerinde günden aüne 
miyordu. Vahdeddin, Yusuf lzzeddin hastl olan zaafı hissediyor; arkada~ı 
Efendinin bulunduğu meclislerde, mah· • sinir mütehassısı - doktor Hilmi Kad~ 
za onu şüpheye düşürmek, heyecana ri Beyle uzun uzun istwarelere girişi-
getirmek, bir müvazenesqdiğe sev - yor; bütün kusur ve kabahat verilen 
keylemek için bu hileye müracaat e • ilaçlarda olduğuna atfediliyor; ilAçlar 
diyor; eherfmiyetsiz birer bahane ile değiştiriliyordu. 
• mesela, Talat Bey, Enver Paşa, Hay- Fakat her ilaç değiştirildiği zaman, 
ri Efendi ve saire gibi - cemiyetin ve derhal Beşir ağa veliahtm karşısına 
hükumetin mühim şa~siyetlerini bi - ~~?.:~!.,: ......... - .... ., ....... ~~~~!!~ .. -v,_ar ...... > __ _ 
rer birer yanına celbedıyor; g(iya on • 

Modern Alman san'ab ve !ara mahrem bir şey söylüyor; ve ya -
Alman Tezyin San'atları hut söylenen sözleri o suretle dinli • 
S E R G i S 1 yormuş gibi vaziyetler gösteriyor: za-

1stanbul 'da Fındıklı'da ten şüpheli ve evhamlı olan velıahtı 
Güzel Sa.n'atlar Yüksek Okulunda büsbütün çileden çLkarmaya sebebiyet 30 Mayıs'dan· 8 Haziran'a kadar 
~-•açık bulunacaktn•. veriyordu. 

........... ~ ....................... . .......................................... . ................... . 
• ,,, 

:lJaftllAY 
~------- .. 

KUllANINIZ 
·. 

• UCUl , 
1 #J 

• IDARELJ 
1 

• TEMiZ 

AYDA 2 T. L. SINMN İTİBAREN____,...,.r_ . 
; 

101 İSTiKLAL CAD.- IZAMAT 

şiddetli harareti; 
clld için tehlikeli oldu
ğu zaman vOcudunuza 

11 BARONIA• 
güzellik yağı sürOnOf. 
Bunu yapmak elzemdir, 
zira bu suretle ıztırablı 
!yaneklıklarından ka· 
çınabileceğiniz gibi 
cildinize de hoş 
bir cili vermiş 
olacaksınız. 

Banyolar ve 
sporlar için 
elzemdir 
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İtanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Adı işi 

(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 

Ticaretgabı 

Hüdavendigar 
62 NU. 

İhbarname Ka%8DÇ Buhrnn Muvaıene --12.60 
r •y ~ D ._-:,.~iLJtıAN 
~ ~ HAH.111/H 

.. HASAN I OL.NAN'/# 
zam cu11i Senesi 

12.60 
liüseyin Hüsnü 

Mustafa Galip 

ismi 

'Y orgı Polihriyos. 
Jak Baruh 
Rafa el 

Abraham ve Şr. 
Mehmed Sadık. 
leon Bahar 
Mel kon 
Fehmi 
s· •mon Rahim 
Hasan 
Mişon Tomuk 
Ahın et 
~on Kiripomos ? 
anaş ve Koço ? 

Salamon Bahar 
1-facı Bogos 
CeJAJ 

~ 

OteJci 
J/4:l 

Zahire mü- Zahire Borsası 1/61 

bayaacısı 13 

Sanab Ticaret yeri Senesi 

Kasketci H. K. Mahmutpaia H. 6 NU. 
Manifaturacı. Mahmutpaşa Cad. ı94 NU. 

932 

Kastekci Mahmutpaşa N. 8 
Elbiseci İrfaniye 18-19 
Manifaturacı. Sadıkiye N. 20/1 
GömJekçi Salih EF. H. 9 
Sarraf Yarım H. Bili 
Manav Tahmisönü C. 9 
Çorapçı Mahmutpaşa 128 
Çayıçı T abmisönü 39 

» Saboncu han C. 2 
Halıcı Manashr H. 8 
Komisyoncu? Barnatan han 38 
Kasap Saboncu H. C. 14 

HaçopuJu han 11 NU. 
Mabmutpatşaa 157 N t 
Erzak anbarı. 28. NU. 
Erzak anbarı 28 

• 
" ,, 
" ,, 

. ,, 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 

33.60 8.46 43.80 

Jbbanıame Vcrgiai 

1na 32.to 
71/28 120.96 
78/80 18.43 
72/70 73/13 
52156 14n4 
54179 40.50 
83/10 1507.57 
52/13 115.50 
7.48 141.84 
7.50 23.64 
7.54 39.45 
8.35 14.40 

71.86 86.40 
66.58 431.55 
l 1.16 1:?3.13 
7.91 192.78 
9.89 43.20 
9.88 42.00 

: Tahtakale 32 NU• " 
84.18 288.00 k.aınL· ı Byoacı 

~hdiirrabman zade 
1( rem. Komisyoncu Camlı H. 14 " 83.38 777.39 
.\lonsolos Z. Hacı Abdi. Kominoncu lrfaniye 107 932 83.41 246.80 
ı.._eksandros Yuvanidis. ,, Hasırcılor 30-7 " 83.39 432.00 4° Şinasi ,, Kefeli han 27 No. ,, 83.40 52.42 
C \1İ Kondiyoti ,, Celll B. Han 43 ,, 85.11 432.00 
'f4 on Kiripolos. ,, Barnatan han 35. ,, 71.86 105.88 
il elkon sarraf Yanın han bili No. 933 83.1 l l 520.9'l 

Ustfaa SelAmi Yenicami Cad. 86-88 932 71.18 793.36 
" 71.19 522.31 

~· İzzet " 
9 

Mahm:tpaf; 101 ,, 71.29 40.45 
asan Vasıf Lokantacı Arabacılar Cad. 14 ,, 78.66 31.80 

, ,, ,, " \ ,, 78.65 2 J 6.00 
· Kavaf Sultanhamam 13 No. ,, 78.83 105.05 

Elbiseci Yenicani Av. 103 ,, 78.78 22.31 
Tuhafiyeci Mahmutpaıa 161 No. ,, 78.55 125.56 

" " " 933 78.54 189.00 
Otelci Şeref Ef. Sokak (58) 952 58.75 2.02 
Apt. müsteciri Şeref Ef. sokak 67 No. ,, 78.76 181.44 

iL._" " 
:'°"iOS 

"1ehnıet 
'Y Otgi T odori 

Ahdi " 
'1ebnıed 

86.04 

• 
lr~ lioc:apap ve Y enicami Maliye Şubeleri kazanç vcırsiai mükelleflerinden olup yukanda adı, İfİ yazili mü • 
h' eflerin yeni ticaret ve ikamet yerlerini bildirmemİf ve yapılan UBfbrmalarda da bulunamamJf olduklarmcLıln 
~nnda gösterilen yıllar vergilerine ait ihbarnameleri bizzat tebliğ edilemediğinden hukuk uaulü muhakemeleri 

.. 

Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, 
karınca, örümcek ve bütün haşerah kö
künden keser, yuvalarına ve eşyaların üze
rine ve odalann havasına ve tahtalann 
duvarlann kenarlanna, aralarına bole~ 
FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarım 

FAYDA iLE TAHRiP DEINU 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak 
ve rahat edeceksiniz. Bilhassa aparhmanlarda 
mutf~arda yemeklerinizi , erzaklarını~ 
telvıs eden hamam böceklerini, apte-

aanelerd~, hamamlarda bulunan küçük 
böceklerı, tırhllan, kümes hayvanahn-
da, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan• 
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve a· 
ğaçlar üzerindeki hrtdlan behemehal FA y. 
DA ile imha ediniz. Nilmunelik 20, ufak 30, 
yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 ku
J'Uftur. FAZLA PARA VERMEYiNiZ • 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve 
daha ucuzdur. HASAN markasına dikkat. 

ununun 141 ve 142 inci maddeleri hükümlerine tevfikan ilineo tebliğ olunur. 
bıbarna-

Hasan depoau: ANKARA, IST ANBUL, BEYOGLU 

~ 
Milkellefin 
Adı 

8-k;köy Fadıl ., Zeki ,, Tomiç 
JI Rifat ,, A. Hüseyin .. Osman Ziver 

[)i ,, Yahya 
~Yolu Hüseyin 

önü Fettah, İ.Hak-
kı, Recep ,, 
Gullam Riza ,, Hacı İsmail 

,, Fera~et 
,, 

" Yelkenci zade 
Salih Zekj ,, 
Suat 

,, 
Fehmi ,, 
lbrahim ,. 
Halit ,, 

" ,, 
CelAI 

işi 
Mültezim 
Difçi 
Mühendis 
Komisyoncu 
Pilij 
Nipsta Fabr 
Değirmenci 
Hallaç ,. 
Komisyoncu 

Halı komi& 

" 

" Vapur acentası 

Ticaret postası 
mecmuası 

Dişçi 

Avukat 
Limoncu 

" 
Komisyoncu 

Adresi 
Mahalle sokak 

K. Çekmece e:yan 
Cevizlik syon 

Yefilk6y " 
Sakızağacı 
Filorya büyük pil•jı 
Zeytinlik 
K. Çekmece 
Ak bıyık 
Rıhtım han 

Antrepo 
Gümrftk aralığı 

" Rıhbm han 

Mizan Oğ. han 

Arslan han 
Hüseyin ef. han 
LimoncuJar 

" 
Yemiş iakele 

Kiliseler 
Safra 
hamam 

Verginin Miktan 
No. senesi Lira K. -bill 932 432 00 
18 " 

18 90 
bill " 

864 00 

" " 
432 00 

" 
1440 00 

16 " 
174 66 

78 
" 

172 80 
46 

" 
2 25 

1-8 
" 

96 00 

.. 3 " 
432 00 

1 933 183 37 

" 
119 06 

1-2 932 1620 00 

2-5 ,, 24 00 

J-16 " 
192 00 

1- 2 " 
36 00 

4- 2 " 
720 00 

" " 
006 00 

24-26 " 
300 00 

2 

name 
No.sı 

7-79 
1121 
7-94 
7-62 
1-78 
7.30 
7-71 

14-20 
31-43 

31-54 
51- 8 

31- 9 
31-64 

31- 4 

31- 2 
31-52 
13-42 
13-43 

13-78 

Krem Da lsamin 
Tabi~l!n bahşetliği güzelliği kıy

meUendırır. Esmer, kumral, sarışın 
l her tene tevafuk eden yegAne 
kremdir. Latif kokusUe sevimli bir 
hava yarabr. CUddeki leke, sivilce, 
çil '\'e buruşuklukları kAmilen gide
rir. Gençlik taravetini haiz yumu-
şak ve cazib bir ten yarabr. 

KREM BALSAMIN YACLI 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN YACsız 
GOndOz için beyaz renkli 

KREM BAL&AMIN ACI BADEM 
Gece için pembe renkli 

KREM BAL&AMIN ACI BADEM 
GOndOz i~·ln beyaz renkli 

BOtnn tanınmış ıtriyat ve tuhnfiye 
..ıİiliilıİİiliiiilıllıiııiıl•lıiliiıiiılııiMiiıiıllılıl m ağazalannda vardır. 

~!!!~~l!!N~G:!l!:,L~IZ:.!ll!A~N~Z~U~K~~ZANESI BeroQlu • latanbul 

J ~-E_m_ıı_k_v_•_E_y_ta_m __ a_a_n_k_a_•_• _ı_ıı_n_ı_.,_,_J 

Satılık Ev 
ESAS NO.SI MEVKİ VE NEV'İ DEPOzJTO 

" Köse zade Müteahhit Taşçılar " 
25 80 

]4-22 C. 12 ŞehzadebaJinda Feyziye mahalle.sinde Kemal 
~ k Cemal . 'k 

1 
• • b'Jd. . Pata sokağında eski 10 Mükerrer yeni 28 

ı ı u arıd bes' d . . 1 mükelleflerin Yeni tıcaret ve ı amet yer ennı ı ırmemış ve yapı- No. Iı Ev. 440 Lı"ra 
'il a şu ı, a ı ve ışı yazı ı .. .1 ll · k · · 

L araştırın 1 d d b 1 lduklarından hizalarında gosten en yı ara aıt azanç vergilerı ih- Yukarıda tafıilitı yazılı ev pe•in para ile aatılmak ve 3 Haziran 1936 ta. 

fi'ıtlktııaınelen· ab~r at 8bl" _ ~ u~~mk•.?11' 1° madıg-ından hukuk usulü muhakemeleri kanunu hükümlerine tev- 'h · t düf eden Ça b d a . ızza te ıgı mum un o a rı ıne esa rf8n a günii aaat on a ihalesi yapılmak üzere açık: 
..._ n ılAn b ·- arttırmağa konulmu,tur. 

en te lıg olunur. -=ır J ıteklilerin tafsilat almak için her gün arttırmağa girmek için de tayin 

Elektrfklca suyu varilmif 
yont MAVİ JİLET biçak· 
larının imalinde. en son 
fıanni tekimülat tatbık 

edilmiştir. 

ADEMi 
iKTiDAR 

TufsiJAt: Galata P. K. 1255 Hormobin 

olunan gün ve saatte tubemize müracaatları. (356) 

* * 
Satılık Ev 

Esas No. sı Mevkii ve nev'i Depozito: Lira 

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

~ 936 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat onda ihalesi yapılmak 
uzer: açık arthrı~ny~ konul.m.uştur. ls~eklilerin tafsilat almak için 
h~rgun,_ arttınnıya gırmek ıçın de tayın olunan gün ve saatte (.'ube-
mıze muracaatları. l357J °" 



12 Sayfa SON POSTA 

[ ] 

1 
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_1936 modeli D. K. W pedalli 
otomatik kapısı ile mücehhezdir. 

Yeni rotatif D. K.W. Super .. six 
makinasile mücehhezdir. 

0
/ 0 70 cereyan tasarruf edilir 

DKW 
Mtleııeseıı, Tlcaretlıane wı evler için lla seaelllll J8DI 
gelen baz dolaplarw takdim eder. 1931 modeli mlllltelll 
blytlldbte dolaplar we vlTlllNLIB De Doadanaa f8r1Nd 
we ıa maklDalan gel••ıttr. 

Daimi erq·mizi ziyaret Ediniz 
btlldll Caddesi, ıto. 28 • Teıeıoa: 43849 - Telgraf: lıtubaı D E B A w ı 

IZMIR: SATIŞ YERi PENNETTI VE PARIENTI 2307 .. 
BELVU BAHCEs· 

a ·~··-

Yeni bir idare altında 

Bugün 

AÇILIYOR 
Telefon : 4909 l 

Deniz kızı EfTAl YA SADİ ... BestekAr BiMEN ŞEN 
S!lz heyeti: Keman: Necati Tokyay, Kemençe: 1 

Aleko, Piyano : Y orgi, Cümbüt : 
Okuyanlar: Ağyazar, CelAI, Yahya 
Bayanlar : Mahmure Şenses, Nebile, 

Cemal, Klirnet : Ramazan, Kanun : LeylA, Ayda, küçük Muzaffer 
Ahmed, Darbuka: Hasan Fehmi 

SelADWI mepar Abdi dl ıahnımzde dlDllJIC8DIDIL 

Güzelliği v~ yakınlığı itibarile ıeluimizin yeglne bahçesi 

PANORAMA 
Bu akşam açılıyor. 

Memleketimizin en yüksek ve maruf artist ye san'alkArlarım 
dinliyecekslniz. Telefon : 41065 . 

BAY AN SAFiYE 
Saz heyeti: Artistler: Okuyucular : 

~eman : Cevdet Bayan Muzaffer Bay Yaşar 

Kemençe : Sotiri Bayan DUrdane Bay Hamid 

Piyano : Feyzi Bayan Snzan Solist Mustafa 

Udi : Mısırlı İbrahim Bayan Atitab 

Klarnet: Şeref Bayan Fahriye 

&evlmll san'atklr besteklr Tanburl Sallhaddln 

Gayip: 0-. Seyriiaefer id..-eainde 
kayıtlı saıulalım bir kaza neticesinde par· 
çalanmlt ve 6221 numaralı plika kaybol· 
...... (639). 

ltalancl Vittall 

&on Posta Matbaası 

Netri7at Müdürü: Selim Rqıp 

Sebipluia A. Ekrem. S. RaslP. H. Utfl 

------

Uzun tecrübelerin verdiği 
F azll Çil ilacı 

Sizi çil, leke ve sivilcelerden 
kurtarır. 
İmal merkezi Edirne kimya· 

ger Fazıl Soysal laboratuan. 

Bayan S A F i Y E 
PANORAMA 

Babçuiacle 

~ALİ MUHİDDiN 

HACI BEKiR 
ticarethanelerinde 

TAZE ÇiLEK REÇELi - TAZE ÇiLEK ŞURUBU 
Pek yakında ALI Muhiddin HACI BEKİR ticaretha.-i 
Taksimde Ayaz paşada Park Otel karşısında gayet Şik bir 

ıube açacaktır. 


