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Cenevre Yeni Bir Tehlike Karşısında! 
................................................................................................ 

Ün devlet Milletler Romanya Dış Bir Fransız Heyetşinasının iddiası 

C 
. ki Bakanı ansızın G J k k •• ··ı • emiyetini çekılme e Belgrada gitti e ece ış, goru memış 

' 
tehdit ediyorlar! Tayya;e ile yapılan bu ani bir kış olacakmış! 

ziyarete Romanya ile Yu- M · ı b 
A.rjanf . H b 1 • • . 1 etti"-i heyeti goslavya arasındakı· fı'kı'r evsım e eraber Kutublardaki kadar yaman soğuklar~ 
\l ının a eş mese esı ıçın ta ep ~ başhyacak ve tam 25 gün sürecekmiş 1 
lllunıiye içtimaında, C&..-ııiyet, prensiplerinden vaz ge· ayrıbkları sebep olmuş J 

~erse bütün Cenubi Amenka devletleri aynlacaklarmış Rasadhane Müdürümüz 
ne diyor? 

Arjantinin talebi 
iyi karşılandı 

Zecri tedbirler lıintl• 
/ngilterenln düşünceleri 

Heryo yazdığı bir makalede 
" Vaktile Papa soruyor: 

yedinci Greguann sözü 
dinlendiği gibi bugün de 
Musolini'nin sözü dinle-

necek mi? 
C M. Heryo 

~l'rı. enevre 30 (Hususi) - Mttıcder Cemiyeti Hey'eti Umumiyesinin derhal top· 

1-dır -~~ İsteyen Arjantinin muracaatı, Cenevre için mühim bir imtihan sayılmak
hey•~. illetler Cemiyetinin kuvvetli olmasıdı isteyen Cenubi Amerika devletleri, 
Ci\k, kı U~uıniye İçlimamda Cemiyetin prensiplerine sadakatinin derecesine baka· 
lt._ıac._~ndıni kuvvetli gösterdiği ve tecavüzü tanımadığı takdirde cemiyet dahilinde 
ttliyett lardır. Aksi takdirde bütün Cenubi Amerika devletlerinin hep birlikte ce· 

llıı en ayrılmaJarı bekleniyor. 
lleıiieU devletler funlardır: Brezilya, Orugvay, Arjant~ Şili, Paragvay, Bolivya, Ve· 

a, Kolambia, Ekvador, Peru. 
•••••••••••••••••••• 

Ar jantinin talebi ve akisleri · 
J..rc ~riantin d l t' · M'll l C · · · h"kA · kk'.l" d .Y Cti ev e ının ı et er emıyetı yem u umetın teşe u un en sonra an-
l'a ı uınuın. . . . . d l 1 
1 

ıt olın ıyesını ıçtımaa avet e öna- laşı acaktır. 
teleri A. ası ile zecri tedbirin akibeti mese- Arjantinin Talebi 

l"ıı.rtı e/'flıPada siyasi rnahafiJi işga]de de- Cenevre, 30 (A.A.) - Arjantin de• 
e . IYor A . . k A ıyi k · r1antmin talebi, umumiyet- !egesi Guinazu bugün umumi atip ve· 
~· a.rşıla · A hl ' · h 1Yetj u nınış, hor yerde Milletler Ce- on'lü ziyaret edip, Cemiyet sam esının 
q atta tch7~ın.' hey' etinin bugünkü çetin, içtimaa davetini istiyen bir nota verecek-

Cccii k 1 elı vaziyeti tasfiyeye hizmet e· tir. Bundan sonra, asamble reisi Benes ile 
L ~ec .ana.ati ileri sürülmüştür. konseyin bu seneki başkam Eden keyfi-
~alt rı tedb · ı d·J ki d' t "ttı<ld k ır ere gelince İtalya bunlar ,Yetten resmen haberdar e ı ece er ır. 
'llla 1 Ça A h f ı· d A · · h"kA · llsund vrupa işlerine karışmamak Cemiyet ma a i ın e, rıantın u u· 
:Ctıirı bun~ tarar ettiğini gösteriyor. fngilte· metinin dileğinin kabul edilmek ihtimali 

eyll. lta.ı arı kaldırmadan evvel Almanya bulunduğu söyleniyor. 
'°ıır .Yadan k k · · l d 0 ld·v· " A l Ccck b. or an milletlere emniyet Umumıyet e zanne ı ıgıne gore, r-
enttıekte~~ şeyler yapılmasını istediği söy· jantin hükumeti, önümüzdeki sonbaharda 
~ansanın ne düşündüğü ise (Devamı 4 üncü sayfada 

l<analizasyon medhalleri
llin kapakları çalındı! 

Çıtçırd an Kıztaşına, Vefadan Fatihe kada~ kapağı 
çalınmamış bir tek kanalizasyon methalı yok 

~ 3 4 
ırsı 1 sene l . k· ~ık ol evve lstanbulda tuhaf bir t 
1
, kan<lli muş, meçhul bir el sokaklarda-

l'tıırd ~as yon ):' en y ınedhallerinin dökme de-
<ltih aptırılmı k 

t<1 ttıınt k ş apaklarını çalmıştı. 
syo a asınd b' 1· 3 n ka .. a ır tek demir kana ı~ 
- 5 [· P<1gı k 1 la. ıraya a mamıştı. Her biri ancak 
tın Yaptır 1 b·ı k 

'ol Sctlın 1 a ı en bu demir kapa • 
"ttı ışı bel d. 

<lir" 1.tş, bütü e ıyeyi bir hayli masrafa 
1.tlerek ,, in _kapaklar yeni baştan dök-

M. Stoyadinoviç ve M. Titülesko 
Belgrad, 30 - Romanya Dış Bakanı 

Titülesko, Yugoslavya Başbakanı Stoyadi
noviç ile görüşmek üzere bugün ansızın 

tayyare ile buraya gelmiştir. 
Siyasi mahafilde söylenildiğine göre, 

Titüleskonun bu ani seyahatinin, ya Bük
reş konferansı hakkında mevcut bazı fikir 
aykırılıklariy]e yahut ta yabancı mahafil· 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Bergamada müthiş 
bir cinayet 

Bir enişte iki kayınbira
derini öldürdü 

Bergama (Hususi) - Burada eşi 
az görülür bir cinayet oldu. Merkez 
köy katiplerinden Ahmet, kayin bira
derlerinden Hüseyin oğlu lbrahim ve 
Mustafayı tabanca ile öldürdü. 

Bu cinayet şu şekilde işlenm~tir: 
Köy katibi Ahmet, iki ay evvel, yu· 

karı Kırıklar köyünden, öldürdüğü a· 
damların kızkardeşiyle evlenmİf, 
vak' adan bir gün evvel de karısının 

( Devunı 4 üncü sayfada 

Küçük kızlara 
Musallat olan 
Berber 

Zaharya ismin• 
de bir berberin 
küçük çocuklara 
musallat olduğu 
hakkaında müd· 
deiumumiliğe is
tida ile müracaat 
edildiğini yazmış· 

tık. 

Kasyope adında maruf bir Fransız he· 
yetşinası, önümüzdeki kışın müthi§ olaca· 
ğını iddia ediyor ve diyor ki: 

- Kinunusaniden itibaren, kutuplar
daki kadar yaman soğuklar başlıyacak. ve 
tam «67» gün sürecektir. 

Kosyope' nın ilmi delillerle isbata çalıı
tığı bu korkunç iddia, bu terletici mayıs 
gününde bile insanı, bir kanunusani ayazı 

gibi titretiyor. 
- Acaba, en maruf heyetşinasımız Bay 

Fatin hoca bu iddiaya ne der?. 
Ben dün, bu sorgunun cevabını alabil· 

mek için dağ ta§, yokuş mokuş demedim, 
ve ta Kandilli rasathanesine kadar tırman· 
dım. Fakat beni hayli düıündüren bu su
al karşısında Bay Fatin kılını bile kıpır• 

datmadı. Evvela sadece: 
- Olmaz böyle ıey 1 diyerek kestirip 

Rasadhane Müdürü Bay Fatin 

tap karı§tırmağa bile lüzum görmüyorum.. 
Çünkü bahsettiğiniz ıekilde bir kehanette 

aw. b ulunuşu, cehaletini isbata yeter de artat 
Fakat sonunda, Babıaüden ta Kandilliye bile. Çünkü hııva vaziyeti hakkında mev .. 

kadar yorulan bir meraklıyı böyle üç keli· cut malumat, bu kabil hükümler vermeye 
mecikle geri çevirmeyi doğru bulmamı§ müsait değildir. 
olacak ki, ilave etti Hatta bugün, havanın yirmi dört saat 

- Evvela ben Kasyope adında bir a .. sonra ne olacağı bile yüzde yüz kat'iyetle 
lim tanımıyorum. Ve hu iaımde bir Alimin ke:ıtİrıfemiyor. Hele güne§ ve ay tutulma• 
mevcut olup olmadığını anlamak için .ki - (Devamı 4 üncü sayfada) 
.... ........................................................... . 

Dünyanın en hügük iki gemi&i arasında 

Atlas Okyanusunda yarış 
lngilizlerin " Kraliçe Mari ,, si, Fransız bandıralı 
"Normandi,, nin Amerika yolunda tesis ettiği rekoru 
kırmak üzere, Nor~andi de şimdi ondan daha hızlı 

gitmek için hazırlık yapıyor 

Sağda «Kraliçe Mari)ı, solda «Normandiya» 
Bu istida üze-

rine Zaharya tev
kif edilmiş, zab1· 
ta tarafından da 

L?ndra, .3? (Hususi) - «Kraliçe Mariye meydan okumağa karar verdi
M~rn> g.:mısınd~n gelen radyo haber - ği anlaşılıyor. Normandiya Nevyorktan 
lerme gore gemıdekiler bugün Atlas J () s·rnt geç kalk k f k k · d 
O

k d F • · aca , a at va tın e 
başlanmı~· yanusun a ransızların Norman- Çerbu ~ I k 

0 .Ter erın k 
~" e onulmuştu. 

ç.qldı • illan hı 
eqn &_ı derrıir k rsız yakalanmıştı. Fakat 
,... dıgı İçin apaklar çoktan eritilip har• 

T d' . . . . . ~. rga varmaga ca l:Şaca tır F ran _ 

f
.h z h k f l ıya gemısının tesıs ettıgı rekoru kıra- I .d . • · tı. Maama ı a arya e a ete rapten kl d h f l k . . sız arın ı dmsına göre gemide yapılan 

hl
. d'I . t' ca arına a a aza anaat getırmııı d'IA ta ıye e ı mış ır. b 1 k d 1 T ı son ta ı attan sonra Normandi)·a saat· 

hadise etrafında tahkikata 

"''"trı onla · . 11Hı. rın ıstırdadı mümkün ola-

Seled' ti.ir·· 1Yen· l.lp Y • ın o zaına . b d'.k tek erıne k n yenı aştan o -
tar oydurd .. k . . çillının ugu apaklar şımdı 
1( ıştır. 

t .. ilnaıı· 
l.l k·· ~asyo 

h 1.tfe3 • h n ınedhall · b .. ·· ·· " Qİ · ı al· erı utun suprun-
r ÇoJcı ınde .. 

ltilld arı el d' ~çı müzahrefat doludur. 
ır, .... 1 a er1 b' liı .. , a.r İ.i • n ırer kuyu şeklinde 

etl'rı. L Zerınde b .... k 
b e~tedirl uyu bir tehlike teş· 
o~ ._ er. 

•o~•kla.rd 
• fener de olmadığı için 

Çalınan demir kapakların 
bot kalan yerleri 

bu üstü açık kanalizasyon medhalleri çok 
tehlikeli olmaktadır. Çırçırdan Kıztaşına, 
Vefadan fatihe kadar bütün sahada kapa· 
ğı çalınmamıı bir tek kanalizasyon med· 

hali yoklut.: 

. u unma ta ır ar. •>• • . Yukarıdaki resım babası tarafından K l' M . .. te .ıl mıl yapabılecek hale gelmİ!':tİr. 
•• • A •w ra ıçe arı bugun saatte 30 ~rn . ' 

muddeıumumılıge müracaat edilen mil yapmıs du"n .. _1 d b .. ..:1 Londra, .lO - Kraliçe Mari öğleden . , , og e en ugun og e- . .. .. 
Yorgıyadır. ye kadar 7()(j mill.k f k- . . sonra sıs yuzunden ya'l.·aşlamağa mec· 
_..,,, • • • • ..... •:::t ••• , ...... ._iti... . • • • • • ı mesa e at etmış-

u•• J kJ tir. Norma,.!1diya .ise bu müddet zarfın- bur oldu.' Gemi ~1Üt.emadiyen düdük 
Ç ay 1 ar da ancak ı18 mıl yapmıştı. Kraliçe çalarak ılerlemektedır. 

Dul, yetim ve mütekait maaş- Mari dün de 7 4 7 millik mesafeyi 28,88 Gemiye biletsiz giren ve dün yaka • 
lan sah günü başlıyacakhr. mil sür'atle kat'etmişti. lanan işçi hütün yolcuların yardımı ile 

Tafsilat 11 inci sayfamızdadır Diğer taraftan buraya gelen haber • karşılandı. Kendisine külliyetli &ane 
lere göre Normandiyanın da Kraliçe toplanmış bulunuyor. 



2 Sayfa 

r H ,, ' Resimli Makale 

Yeni bütçemiz 

Yana ı F. R. Atar -

K amutay yeni bütçemiz hakkmdalci 

görüşmelerini bitirmiş ve devlet 

masrafını 2 12, 7 5 5, 5 80 ve gelirini 212,-
764,000 lira olarak kabul etmiştir. Elimiz
de Cumhuriyetin açıksız bütçelerinden biri 

daha bulunmaktadır. 
Fakat bu, azami imkan nisbetinde, mil

lı kalkınma ve inşa davamızı aksatmıyan 
bir açıksızlıktır. Yalnız maaş ödiyen, mem
leketi atalet içinde bırakan bir buhran 

denkliği değildir. 

Hayabnızm dümeni elinizde midir, 
.korkmayınız. 

Yarını göremeyen, ufakları dar, kafa· 
lan .karanlık zavallılar hayatlanmn dü
menine ya talihi, ya kaderi, ya tabiab o• 
tur:urlar. Talih ve kader onlan nereye sö
türürse oraya l(İderler. Çünkü ne yollan 
bilirler, ne dümeni kullanmanın aımna vi
kıfhrlar. Bu sebeple dümene geçm.efe ce
ıaretleri yoktur. Dümeni talihin eline tes. 
lim ederler. Bunlar .kendi hayat ve .irade. 
lerine sahip olmayanlardır. 

Talih ve kaderin de bayatta rolü var
dır. Fakat hayatın dümeninde biz ken
dimiz otururuz. Önümüze talih bir çok 
güçlükler çıkarabilir. Fena tesadüflerle 
karfılatabiliriz. O vakit dümeni iyi idare 
etmek sayesinde tehlikeyi atla~abiliriz. 

Bir vapur veya otomobilin dümeninde 
talihin oturduğunu farzediniz. Böyle bir 
vapur veya otomobile biner misiniz? O 
halde hayaı'tımızm dümenini evleviyetle 
talihe terketmemekliğimis lizımdır. 

SON POSTA 

a Dümeni bırakmayınız a 

En başta milli müdafaamıza gelirimizin 
yüzde otuzuna yakın kısmını veriyoruz. 
Çünkü milli hürriyetin, şu halde her şeyin 
temeli, Tiirkiyenin güvenliğindedir. Tari
hinde uğradığı en tehlikeli taarruzlardan 
birini defeden Türkiye, taarruz olunamaz 
bir memleket haline gelmek lazımdır. Biz 
koUektif emniyet davacısıyız; barışçıyız; 

milletdaşlarımızın bulunduğu topraklar 
hakkında hiç bir hırs beklemedikten baş
ka, bu ekalliyetleri ana vatana yerleştire
rek, bu hırssızlığın muvakkat değil, fakat 
daimi bir Türk politikası olduğunu isbat 
ediyoruz; ailahsızJanma konferansına sa-

( s O_z_A __ R __ A_s_ı _N __ D_A____.) 

. mimi iştirak edenler arasında bulunduk. 
Ancak bir tarafın iyi niyette olmaaının, 

dünyayı güllük gülüstan kılmağa yeter ol
madığını da görüyoruz. Onun için, diğer 

memleketler gibi, milletin verdiğinin bü
yük bir kısmına, milletin hürriyetini müda
faa tart1annı gerçck.leıtirmeğe hasrediyo
ruz. Gerçi bizim milli müdafaa tabirimiz, 
lıigat manasınadır: yani yalnız müdafaa
mız için hazırlanıyoruz. Ancak, eğer bir 
tecavüz: olursa, bu tecavüze karşı, aman
sız. sonsuz, tahripçi bir taarruz ve tenkil 
ihtirası, milli müdafaa fikrimizin esasıdır. 

Milli müdafaanın, hele timdiki zaman• 
da, bir memleketin medeniyetinin topye
kun kudreti maniıma geldiğini de unut
muyoruz. KamAliat medeniyeti kuracak o
lan faaliyet tube1erimiz için elden gelen 
fedakarlığı eıir1rememekliğimiz bunu is
pat eder. Bayındırlık, Kültür, Sıhhat ve 
Ziraat Bakanlıklarımıza bütçemizin yüzde 
19 una yakın kısmını ayırıyoruz. Hususi 
idarelerle, diğer teıekküllerin yine bu şu
beler için yapmakta olduğu masraflarla 
endüıtri sermayelerimiz gözönüne alınır

aa, Türkiyeyi bir İt devleti telakki etmek 
zarureti meydana çıkar. 

Evet, haznenin uzun aeneler bütün ge-

lktısadi buhranın 
Bittiğine 
En büyük delil 

Amerikalılar buhranın bittiğine en bü
yük delil olarak şu hadiseyi zikretmekte
dirler: 

Şikagodaki bir ldübün azaları, binanın 
duvarlarını klğıtlamak istemişler, bunun i
çin de yeniden duvar kağıdı almıyarak, 

ellerinde bulunan ve buhran yüzünden hiç 
bir kıymeti kalmayan hisse senetlerini du
varlara yapıftırmışJardır. 

Şimdi, duvarlar yine çıpla~ kalmıı. 

Çünkü hisse ıenetleri yükaelince aahipleri 
onları duvardan söküp almışlardır. 

* * * 
HatbUstUvadakl meyva •taçlan 

Bizdeki meyva ağaçlan. zamanla geli
tirler. Mesela ilkbaharda çiçek açarlar, 
yazın meyva verirler, kı§lD da yaprak dö
kerler değil mi} 

Halbuki hattı üstüvada bu yoktur. Ora
da mevsim mefhumu olmadığı için ayni 
ağacın üzerinde olmuş mayva, çiçek., yap
rakları dökülmüş dal, ve ham meyva gör

mek kabildir. Buğday bazı tarlalarda ye
şildir, diğerlerinde toplanmq ve demet ya
pılmıştır, üçüncü bir tarlada da ekilmek
tedir. 

* * * 
DUnyanın en kırm•tll hedlyeal 

cam göz 
lirini faize ve horca hasrederek, bir iki se- Geçenlerde Fransada ölen maluf avu-
ne için daha dola-un rakamlı bir iş bütçe· kat Henri Robert miiekkillcrindeo aldığı 
ıi göstermekliğimiz imkansız değildi. Bu, hediyeleri bir camekanda ıaaklann1ş, bu 
yalnız bizim menfaatimize uygun olmaz• hediyelerin içinde en ziyade hangisini sev• 
dı. Osmanlı mirasyediliği ile geniş mezhep- diğini kend~sine ıorduklan zaman bir cam 
liliğinden kendimizi, bir cinayetten kaçınır 
kadar, uzak tutmağa mecburduk. Tuttu
ğumuz ıistemle, yanlışlarımızı düzeltmeğe, 

tecrübelerimizden faydalanmağa, zararla
rımızı çabuk ve ucuz önlemeğe, yeni ihti
yaçlarımızı düıünmek fırsatından istifade 
etmeğe vaktimiz vardır. 

Gücümüz yettiği kadar, fakat hesaplı 
ve bilhassa devamlı, organize ve rasyonel 
hareket etmek: İtte bugünkü Türkiye için 
en mantıki ve tabii hareket planı 1 İsmet 
İnönü bütçelerinin itaat ettiği milli menfa-
at düsturu budur. 

göz çıkarmıt ve ıunları söylemiş: 
- Bir adamı çok ustalıkla müdafaa et

tiiim halde ölümden kurtaramamıştım. 

Kiyotine oturttukları sırada son bir diye
ceği olup olmadığı kendisine sorulunca, 
şu cam gözü çıkarmıt. ve: 

- Beni kurtarmak için çok uğraşan a
vukatıma minnet hatırası olarak verin 1 de
miş. 

• * • 
Terzilere mDjda 

Terzilerin koskocaman ağır bir makas
ları vardır. Biçarelerin kollarını yorar, e-

---·~ ----···-· • • ·-··-·-- ziyet verir. Bunun önüne geçmek için, A-
Bi/igor Mu&un uz ? yusturyalı bir muhteri, makaslan alümin-

yumdan imal etmeğe muvaffak olmuştur. 

1 - Mikrobu keıfeden kimdir} Yaptığı tecrübelerde muvaffak olduğu i-
2 - Marc Aurele kimdir? çin, terzilerin kendisine bayır dua edecek-
3 - Avrupanın en küçük kralı hangi-' !erini ümit ediyormuş. 

sidir? çocuk babası olan Üçüncü Murad' dır·-;; 
4 - Amerika ile Asyayı birleştiren ( 12 7) çocuğu olmuştur. 

boğazın ismi nedir? 
5 - Salı 1rünü bazı kadınlarımız tara

fından niçin uğursuz addedilir~ 
6 - Cinai romanların mücidi kimdir"> 

(Cevaplan yarın) 

* 
Dünkil Suallerin Cevaplan: 

4 - Westminster, 1840 senesinde Lon
dra"da Tayms kıyılarında eaki saray üze
rine yapılmış, müteakiben bir çok tadilata 
uğramış bir saraydır. 

5 - Efsanelere göre oğlu İsmaili Allaha 
kurban etmek isteyen peyi'amber Hazreti 
İbrahimdir. 

6 - Stendhal ismile tanınan meşhur 

Fransız romancıaının hakiki ismi H. Bey
Je'dir. 

•·-------------.. 
HERGüN BiR FIKRA 

Tahta kurularından 
kurtulmak için 

Bir yaz, Ercümend Ekrem - yeni 
adıyla Erme} Talu - Erenköyüne ta
ıınmışh. Tuttuğu evde kat'iyyen rahat 
edemedi. Tahta kuruları, maalesef ek
ıeri sayfiyelerimizde olduğu gibi, kay. 
nıyordu. Geceleri göz. yummak kabil 
değildi. 

Zvallı arkadaşımız. dostu Ömer 

Seyfeddin merhuma dert yanıyordu: 

- Harabım 1. Perişanım!. Bu mel'
un tahtakurulanndan kurtulmak için a
caba ne yapayım, Ömer? diye tordu. 

Ömer Seyfeddin: 

Yolda güriime&ini 
Bilmeyen Almanlara 
Ce2:a verilecek 

Hamburg' da otomobil kazalanndan 
bıkan belediye kabahatin yalnız şoförlerde 
olmadığını görerek yaya yürüyenlere de 
ceza tertip etmeğe karar vermiştir, 

Sokaklarda beledi ey nizama• 
tına uygunsuz olarak gezenler-
den bundan •onra para cezam alı
nacaktır. Bu havadiaten ıoförler fevkalide 
memnun olmuşlar, ve 

- Şimdiye kadar kabahati hep bize 
yüklerlerdi. Şimdi hatalannı anlıyorlar, de
mişlerdir. 

••• 
Fr11naada kadınlar 

olurlarsa 
nazır 

Fransada Leon Blum iktidar mevltline 
- Yallah cancağızım! dedi; hen geldikten sonra, neza.retlerin birine bir ka-

bir çare biliyorum amma, yapmazaın.. dın getireceğini söylemiı ve namzedini de 
cevabını verdi. tayin etmişti. Bu b.aberi veren Fransız ıa-

- Nedir} zeteleri şu mahzuru ileri sürmektedirlerı 
- Evi değiştir, cancağızım!. <ıFransız kanunu medenisi, kadının ma-•-·-------------ofr lik olmadığı bir talam haklan kocaya bah-

Bir kadın hayatında şetmiştir. Koca, kanıının yerine ifa aahi-
Kı k • ı bidir. İster misiniz. cünün birinde, bayan 

aç 1 o nazırın kocası, ceridei resmiye ile emirler 

Gözyaşı döker? isdar etain .. Buna kaıp hiç bir ıey de ya

Kadınlar ekseri pamayız, çünkü kanun ona o hakkı bah-
ya hırslarını göz şetmiştir. » 

yaşlarından alırlar. 

B~u nazarı dikka· 
te alan Kanadalı 

• • • 
Şatıh1111 fenalılı 

Aşağıdaki vak"a Marailyada aeçmit-
bir adam: Sinirli tir: 
kadınların 18 ya-
şından ıonra, ne 

rini hesaplamış, ve 
bunu 500 kilo dört yüz elii gram olarak 
hesaplamıştır. 

Tabii bu hesabı vasati bir hesap ola
rak yapmış, ve kocalarından hiyanet gö
ren kadınların bir ton kadar ağlayabildik
lerini de söylemiştir. 

* * * 
Kraliçe Mari gemisinde 
Çekilen /ot uğra/ lar 
/ılevgorku gemiden evvel 
Varacaklar 

f ngilterenin meşhur gemisi Kraliçe Ma
ri Amerikaya müteveccihen yola çıkmıştır. 

Gemi Amerikaya varmadan altı saat evvel 
gemide çekilen resimler, Amerikada hal
kın elinde bulunacaktır. Bunun için de sa
hile 300 mil kala, boyunlarında, filmler 
bulunan, ııüvercinler, uçurulacaktır. 

* * * 
DUnyenrn en yDksek otell 

Kafkasyada Elbroz dağında 5000 met-

Şaşı olmakla maruf bir gemi kaptanı 
karşısında bulunan üç tayfadan sağdaki
ne: 

- Nerelisin"> diye ıomıuı, ıoldaki cbu
radayım f ı> diye cevap vermiıl 

Kaptan: 
- Sana sormadım deyince: 

Bu sefer de aaidaki: 
- Efendim ben bir fey ıöylemedim JU .. 

diye cevap vermif. 
Halbuki kaptan 

mek istiyormuş. 

ortadakini isticvap et-

..... 
lnglltere krah be,ıncı JorJun 

kotra•ı bat1rllacak 
Müteveffa Kral Jorj Britannia isminde 

olan kotrasiyle gezmesini pek severmiı, 
ve hatta iştirak ettiii yarışlarda bir çok bi
rincilikler almış. Ölümünden üç ay evvel 
kotrası hakkında flllllar& aöylemiş: 

- Kotramı artık yarıp sokmıyacaiım, 
ve ona ancak kendim bineceğim. 

Onun bu arzusunu yerine getirmek i
çin kotra yarışa sokulmuyormuş, kendisi 
de binemediği için. çok sevzili kotrasmın 
boynu bükük kalmuını istemeyenler, kot
rayı merasimle babrmağa karar vermiıler, 
ve bu ameliye yakında yapılacakmıı. 

B~· h~be
0

~i ·~~;en Fransı~·~:;~;e~CSööö 
re irtifada yeni bir otel İnşa edilmeğe baş-
1anmıştlr. Bu otel 200 edalıdır. Ve bazı 

metrede tedavi görecek hastaların oraya 
ç1kıncıya kadar, öleceklerini söylemekte~ 

hastaların tedavisi için İnşa edilmektedir. dir. 
1 - İstanbul tehrinin tam ortası Şeh

zadebaşıdır. Mimar Sinan Şehzade cemü
ni yaparken İstanbulun merkezini aramış 
ve - o devirde §ehrin vaziyetine göre - Şeh
zade camiinin bulunduğu yeri merkez itti
haz etmiştir. Hatta bunun bir nİ!lanesi ol
mak üzere de oraya bir taş dikmiştir. Taş 
el' an mevcuttur. 

İSTER İNAN iSTER 
r 

iNANMA! 
Bir gazetede okuduk: 

ıı Geçen gün İstanbul tebligat kalemine Ankaradan bir mek
tup gelir. İllanbulda bulunan davacıdan dosyanın temyiz 
mahkehlesine ıönderilmeai için masraf istenir. 

<1Bu masrafın kaç kurut olacağını tahmin edebilir misiniz? 
(<Bu ma&rafın ne olduğunu biz aöyJiyelim: 1248 kuru§. 

Y anlıt okumuyorsunu:ı: Bin iki yüz kırk ıekiz kuruf. 
ııİl8.mlara davanın içindeki paraya cöre pul yapıfhnlır. 

Bunların binlerce llraya çıkması kabil ve pek tabüdir. Çünkü 
bu bir harçtır ve kanun nisbi bir miktar tayin etmiıtir. 

<ıFakat istenilen bu 1248 kurut yalnız temyiz mahkeme
sine gönderme masrafıdır.» 

Mayıs 31 

r'--sa_dl_n_K-ısası ___ , 

Galatasaragın pilavı 

Er nel • Tallı 

B ugün, yüzlerce Galatasaraylı, alt-
mı§- küsur yıllık tertemiz bir tarih' 

malik mekteplerinin çatısı altında bir)~t' ~I 
rek. birbirleriyle olan bağlılığı teyit vo 0 

tarain ediyorlar. 
Aralannda. Türk orduaunda kadct11• ~I 

kademe generallığa kadar yükselip, harP 
meydanlarında ün almış muhterem aııket' 
ler.. devleti, en müşkül anlarda, hariçte 
muvaffakiyetle temsil etmiş diplomatlar•• 
Mali müesseselerimizin başında yüksek 
kabiliyetleriyle yüzümüzü aketmiş aeçkiO 
İş adamları.. Fikir aleminde kendilerirı• 
mevki yapm~ş yazıcılar, profeaörler, feO 
müntesipleri.. spor meydanlarında kazaıt' 
dıkları muvaffakiyetlerle aarsılmaz birel 
ıöhret edinmiş sporcular.. Ati için insaıtl11 

yüreğini ümitle dolduran gençler var. 
Bunlar, bu Galatasaraylı arkadaşlııf 

mektebin o bin türlü tatlı hatıralara ınelc' 
olan bahçesinde, bir an için, mes'ut çoc~' 
luk çağlarını yad ederek güle, oynaya ııoh· 
bet edecekler, sınıfları gezip dolapcaklıafı ~ 
ve nihayet yemekhanede, tahta sıralıırııl ~ 
üzerine dizilerek, şen ve teklifsiz bir haVI bi 
içeritinde bir «mektep yemeii» yiyece~· ile 

ler. ~ 
Üç senedir tesis edilen hu ziyafetlt 

biz Galatasaraylılar pilav adını verıni,İS' 
dir. Çünkü Galatasarayın pil&vı bizim içİI' 
bir 1emboldür. Altmış bu kadar yıldır, {)•' 
latuarayın çatısı altından aeUp g~~ 
gençlik bu muhadenet sembolünü tarıd' 
Ve her Galatasaraylı, mektep haricind61 
husuai hayatlada bu pilavın hasretini ~ 
ker. 

Derslerin çetinliğini, imtihan aıkınt~ 
nnı. mektep çocuğunun bin bir derdij 
bin bir sevincini bizim nazarımızda teıı> 

eden bu pilavdır. 
lıte, limdi, üç senedenberidir, her ~ 

tan arkadaşlarımızı da bu samimi pıfj 
sofrasının etrafında topluyoruz. 

Herhangi bir yabancı bile, bugün o~ 
dairi manzaraya şahit olsa, oradaki ne 
kardeılik havasını teneffüs etae, araııııı' 
kan11p ta bizi dinlese, eminim ki bitiıO 
kadar o da heyecan duyacaktır. 

Galatasarayda ve onun mezunlarınd~ 
bikim olan ruhu bilmeyenler, kendiler 
nin herhangi bir imtiyaz davasında old~' ( 
larmı zannetmek gafletinde bulunmuşl..ı' 
dır. 

Bizim asla böyle bir iddiamız yokıu;: 
\re toplantılanmızın şekli de sösterir 
gönüllerimizin olanca samimiyetiyle Jt' 
mokratız. Bu memleketin ve bu rejimin Jı• 
\'aaı bizim davamızdır. Sırası geliJJ' 
ce bu dava uğruna her sŞJ>I' 
da, her vatandaıı gibi çalışmayı da, çıı.rP1f 
mayı da, ölmeyi de biliriz. 

Bizim başkalarından tek bir farkı~ 
varaa. velinimeti irfanımız olan mektebi' 
rnizle, bizimle ayni pilavdan tatmış o~ 
arkadaşlarımıza karşı daima vefakar d•; 
ranmaklığımızdır. Ve biz, GalntasarıtY 
lar, bu fedakarlıktan kuvvet buluruz ... ~~ 
mızdaki muhadenet vatanımıza ve buF 

wt' 
}erimize karşı da bir duygu birliği do&-

muıtur. , 
Ve bugünkü toplantıdan sonra, Cıı~ 

huriyet abidesine her seneki gibi Sarı • 1'J bild 
mızı çiçeklerden yapılmış saygı ve se. . fe,,. 
armaganımızı koymağa giderken, her b~ fi~ 
mizin saf ve samimi gönlünden taşan , k~ 
tek duygu, muazzez vatanımızla, onu ku~~ ıt 
ran, onu yeni baştan yaratan Atatür1' \. 
aşkından başka bir şey değildir!. 'el 

~ı 
tel'tt 
:\'~ 
~~8 - ../' ---------r:--.....-· 1 ' ...... ---.mı-•~ . • 

Özlü sözler A. 
-- ~u 

Ölürken demişler ki .. • et ifa~ 1 
Hayat komedisini iyi oynadım mı~ ~e <tj 

iendinizse alkışlayın. tilllli ' 
(Ölüm döşeğinde) ~ 
İmparator AugıJ5t ~ 

Bir imparator ayakta ölmelidir. ~ \! a 
(Ölüm yatağında kendisini kldırf1'111• ~ Utı..ı) 

larını söyliyerek) ı. 2G 1 
• ti q'L 

İmparator Vaspasıııı lrıay, 
Ji I ~tın• 1 

Allahım, ruhumu ellerinize teslif1l e ış 
R ı yorum. 

2 - Türkiyeye tütünü ilk defa olarak 
İngiliz gemicileri ıetinnişler ve halka ilaç 
yerine kullanılmak üzere satmışlardır. 
Müteakiben tütün bütün Osmanlı ülkesine 
yayılmıştır. 

3 - Osmanlı padiıahları içinde en çok 

1STER 1NAN 1STER İNANMA f 

Şarlı:11_., , 
. Jil 

l Devlet düşmanlarından başka hıÇ 
~anım yoktu. 

Kardinal RifliY~ 

t 
atnı..ı 



Sayfa 3 

B v 1 Konferansı 1 Fenerbahçe Kudüste E 
ogaz ar Moskovaga 

.~· Filandiıi ile Menemencioğlu konuştular Çağırıldı son zamandıı ltalya ile Almanya a-

ih' 3() ( rııııında siyasi bir yakınlık hıııııl ol-
bt Paris, 30 (A.A.) - Dış İşleri Bakanı Flanden, Türkiyenin Paris elçisi Suat ile AnkaraK, • A.A.) - Sovyet bü - Londra, 30 (A.A.) - Kudüsden duğuna veya olacağına dair ortaya sık sılı:: 

Yeni 
Müsademe/er 

Almanya ile ltalya 
niçin anlaşamazlar? 

~ tlık T 1 N M • yük elçisi araban, Türkiye Rampiyonu bildirildiğine göre Yahudi üniversitesi '1'e o:r. te ürkiye Dış fşleri Bakanlığı genelSekreteri Büyük E çi uman enemen~ı Y bazı haberler atılıyor. Ara sırıı tekzip, çok 
c-lunu ,_ b 1 .1 . 1 . h kk nda bır F enerbahçe klübünün Temmuz veya civarında şiddetli bir tüfek müsade - defn da sükut edilmek suretiyle nev·ı·ma L K:a ul ederek Boğazların yeniden askeri eştirı mesı mese esı a ı I .. 

'ltar 1 L h d . A Ağustos ay arı zarfında Sovyet Rus • mesi olmuş ve arap mütecavizler takip teyid olunan bu haberlere, bence inanılıp i-' t. a ınak Üzere Montreuda 22 Haziranda toplanacak olan ozan mua e esı ıı· d ht l'f l k l B 1 d b" · 
'itleri 

1
_ ya a mu e 1 maç ar yapma üzere olunmu;Ş ardır. u arap ar an ırı ya- nanılamıyacağını vaziyetin kısa bir huliiııa-ıtonferansı üzerinde konuamalarda bulunmuştur. !' d d"Jd•w• · H · · V k l · 

... - avet e ı ıgını arıcıye e a etme kalanabilmiştir. sı gösterebilir. Bu sebepledir ki, bugün, 
Ar Yunanistan ve Türk noktai nazarı .. . . . •w• bildirmiştir. Hayfadan gelen haberlerde de şi - burada, böyle bir müşahede yapmnk zıı· 

\ı ına 31 (Hususi) - Türkiye elçisi Ruşen Eşref dun harıcıye vekı!lıgı Davetliler meyanında diğer atletler mal mıntakasında karışıklıkların yeni- ruretini duymuş bulunuyorum: 
latnurn direktörünü ziyaret ederek haziranın 22 sinde Montrede Bogaz- de vardır. Müsabaka zamanlat'l her ne den başladığı teeyyüt etmektedir. Aka- AlOUlnyıı ile ltalya anısında bir yakın· 
te::e tekdrar tahkimi meselesini müzakere edecek konferansa Yunanistanı kadar Temmuz ve Ağustos diye gös • bede yapılan taharri yat esnasında da lık husulü ihtimali, her zaman mevzuubah· 

in' B n avet etmiştir. terilmiş ise de klübün angajmanlarına tüfek müsademesi olmuş ve mkteca _ solagelmiştir. Bu iki devletin ikisi de, harp 
eıı ~tita~-Ivebesile ile buranın büti:in siyasi mahfelleri Yu~anbi~tanın, kon~~dranfsa nazaran bunun tepdili mümkün olabi- vizlerden biri ölmüş ve bir çoğu da ya- sonunda mağdur bırakılmı§ olduklnnndan 
o- ....ı li: e raber Türk noktai nazarını pek hararetlı ır surette mu a aa 1 kf l dolayı şikayetçiydiler. Rejimlerinde, oto· 

""Cee~· . ' ece ır. ra anmıştır. riter olmak noktasından tnm bir benzer• gını teyit etmektedirler. 

S ----------·+illl---..... ---- BJ ş h h lik vardır. Fakat bu bitisik noktalara rağ-
la • • • ·kı A 1 B ı tt umun programı a atın seya atı men bu iki devlet, birbirleriyle bir türlü 
'«flYeDID IStı a 1 e gra .

3 
Pads, 30 (AA.) -Blum, Sen eya- Belgrad, 30 (A.A.), - Berlinden anlasamadılar. 

y Bu imkansızlık, ilk ve son Hitler - Mu· eni kabine bu meseleyi Grevciler bir nümayiş Jeti sosyalist federasyonu tarafından bildirildiğine göre B. Schaht, bu ay ma- solini mülakatı münasebetiyle açıkça ken· 
sosyalistlerin muvaffakıyetini ve bey- caristana ve balkanlara bir seyyahat dini gösterdi. 

p halledecek yaptıJar nelmilel kadınlık gününü kutlulamak yapacak ve Macaristan Yugoslavya Ve anlaşılmış oldu ki ltalya ile Alman· 
~et::is, 30 (A.A.) - Humanite ga· Belgrad, 30 (A.A.) - Dün grevci maksadiyle tertip edilen miting esna - Bulgaristan ve Yunanistan bankaları yanın esaslı bir itilafa varabilmeleri, A· 
~e f:' •tıde komünist mebus Peri, Suri- inşaat amelesi ile bunlara karşı silah smda bir nutuk söylemi,.ş ve demiştir müdürlerini ziyaret edecektir. vusturyn meselesinin halline bağlıdır. 
bıt ~aknsız mandası meselesi hakkında kullanan Jandarmalar araS1nda kanlı ki: b" S Avusturya, Alman halk ile meskun bir 
Bele,, a a.le yazarak, B. Blumun bu me· hadiseler o1mustur. «Gelecek hükumetin en birinci vazi- Bir Alman vapuru ır ovyet memlekettir. Harpten sonrn, sağı, solu kır-
k "e bı b 1 1 d ' b d · . d 1 .c •• kt d" b h .. ·· d . ) Vapuruna Ç8rpt1 pılmak suretiyle öyle bir hale getirilmi§tir ~irıj .. r çare u ması azım gel i - Evvela, mesai orsasın a, ışçı e e- ıesı ı ısa ı u ran yuzun en genış e-

Soy} k k . . 1 f . hak f 1 . o ( A ) s ki, bu şekliyle hnyat hakkı dahi adeta hı· Ve ş b erne tedir. Son kanunusani gelerinin tesir altında kalara , grevcı- mış o an en ecı ve en sız se a etı Moskova, 3 A. . ovyet 
U t h k 1 k rakılmak istenmemiştir. Kendi kendini ik-tllcr1· a adiseleri üzerine Suriye par- l • hukukunu fena müdafaa ettikleri tehvin etme o aca tır.» Menjinki vapuru kaptanının bildirdi -

f tıe S erm Bl k w h .. k" k .. tisaden idare edemeyen, etrafı düşman 
"alt ile' 1 u~iye ile Fransa arasında, şayi olduğundan bir arbede kopm~ş : . u~,. ~rac~~ u. umete .~?1u~ ğine göre •. ~ezku~ V~~ur 24 ~ayıst~ komşularla çevrili bulunan bu memleketin 

lle.seb ngıtere arasında mevcud mü- tur. Zabıta hadiseyi yatıştırmış ve ışçı- nıstlerın ıştırakmı temın edemedıgm şimal denızınde sıs ıçınde mutemadı Almanyayıı ilhakından daha tabii ne ola-
• 

01uııa ata rnüşabih münaşebetler tesis leri dağıtmış ise de bunlardan 1500 ka- den dolayı esef .beyan ederek: . . işaretler vererek ağır ağır ilerle,;ken bilirdi. Nitekim milli Sosyalist Almanya 
ta:ut kcab~t Vaid edilmişti. Halbuki Sa· d B 1 d dısarı mahallelerinden «ldbarda da ıkbalde de kendılerıyle <cRossich» adındaki Alman vapuru ge- da böyle düşündü. Faknt bu suretle Al-a arı, e gra ın "iT • • b b · M ff k 1 j 

ff ınesi bu vaidi tutmamıstır. . d d k d 1 k b" ıster ıstemez era erız. uva a o • lip çarpmıs ve Brüksel mukavelesi ah- manya, talya ile hemhudut olmak ve her rr Pasıno Br 0 a te rar an top anara ır k .d 1 k d .. b·· .. k 7 abe · . ·. k . · 1 d" Zab t sa a o masa a, tesırı utun eme • kamından tevellüt eden taahhütlere zaman cenuba, yani Akdenize ııkmak ih-
b Şıstanda bayındırlık işleri mıtıng yapma ıstemış er ır. ı a · f lak d r ed kf K ü d M ·· k. tiyacını duyacaktır. 65 milyonluk zinde, 
''

0zna 30 memurları bu toplantıya mani olmak ç~ slını. ınıb'a. akabah ecle. ı~. d om - rağmen ne durmuş, ne .e . en1ı~ ı 
&e;-i, D ' (A.A.) - Bakanlar kon- . . . .1 • • w nıst erın ızım a at erımız en ve vapurundan yardım isteyıp ıstemedı • hayatiyeti kuvvetli bir Almanya ile hudur 
leti i . oğu Afrikasında bayındırlık iş- ısteyınce grevcıler kendı.le;hml ı taş kyag- zafımızdan istifade edeceklerini zan - gwini sormamıştır. beraberliği ftalyanın hoşuna giden bir şey 
1\. Çtn k ed" u n tutmuşlardır Sı a a mu a • k h d d · • değildir. Bu sebepledir ki Almanyanın bu •qGst k' r ı KOnsorsiyomu dahilinde muru a • I b" netme ata ır.» emıştır. Alman vapuru hasara uğrayan Sov-
L - a ıl b· b ) b k 1 Jandarma ar ır temayülü, ltalyanın kat'i muhalefeti ilo ~ ır şube vücuda getirmeğe e eye mec ur a an . . Bu nutkun Blumun kabineyi yet vapurunu telsizle vuku bulan ta -.~~~bVerrni~tir. işçiyi öldürmüş ve Üç tanesını d.e. ya: kurmazdan önceki son nutku olmak leplerı"ne ragwmen orada bırakarak yolu- karşılaşmıştır. 1 k ~... 

11 

J d 1 d d t k Nitekim Avusturya bnşvekili Do füıı at• ' rıiacak enin sermayesi 100 milyon liret ralamışlardır. an arma ar an or I· ihtimali vardır. na devam etmiştir. ledildiği zaman, Brenner geçidine doğru 
~ şi yaralanmıştır. ıevkedilen İtalyan fırkalan, böyle bir ilhak 
~ l Belgrad valisi tahkikata baş lamı~- Devlete geçen madenler Muğlada nUf us yazımı ve iltihakın önüne geçmek için alınmıf 
M,llll.an lider/er tır. Ankara, 30 (A.A.) - lktısat Ve- Mugwla 30 (A.A.) - Nüfus yazımı iptidai bir tedbirdi. 

k"l f d Ereğli kömür havzasında - ' .1. M k Şu hakikat gösteriyor ki samimi ve 

t. ecl,·s,· tekraı Çinliler Bir Japon trenine a e ın en . ~ı •ıA . hazırlıklarına devam edı ıyor. er ez gıllugışsız bir hnlyan - Alman anlaşması 
ki kömür ocaklarıyle Mug a vı ayetın· ·ı 1 d k"" ··f d ft 1 · a 

S. Uikast yaptılar · · · · ve ı çe er e oy nu us e er erı Y P • ciddi bir surette mevzuubahsolıımıız. Kal-
t Op/anıyoı ,,.... deki krom madenlerını ~ıraya vermış tırılmakta ve bütün köylerde tarama dı ki halya için Fransa ile hoş geçinmek 

Tientsin, 30 (A.A.) - Japonlara bulunmalarından dolayı 281.8 nuı_n~ - suretiyle geri kalmış nüfus vak'aları hususunda daha bir çok sebepler vardır. Ak • ' · · 1 k i. · ı· maddesı mucıbın- . . .
1 

k ed" ""\ d karşı her türlü nümayış ıcrasına manı ra ı anunun .., ınc tesbıt ve defterlere geçırı me t ır. 
k enız pakh etrafında olmak için alınan bütün tedbirlere rağ- ce imal ruhsat tezkereleriyle . maden Hüviyet cüzdanları köylünün aya • 

Ati ta)a izahat verildi men, Tientsin ile Tangku arasındaki ihale imtiyazları devlete geçmış A bulu- ğına götürülmekte ve dağıtılan cüz -
deıı b:a 

3
1 (Hususi) - Dün saraya gi- şimendifer köprüsüne bu gece bomba nan amil ve mültezimlere m~zkur ~a- danlara köy adları yazılmaktadır. 

• ~ııı ha,~,..~kile ile kral arasında Yunanista· atılmıştır .. Bunun neticesi olarak, Çin- nunun 5 ve 6 ıncı maddelerıne gore Kısa bir zamanda il içinde hüviyet 

~r .:rı~=~::Yasetine dair çok uzun süren 1i demiryolu memurlariyle müstah - verilmesi muktezi tazminat 1 Haziran cüzdansız yurtdaş kalmıyacaktır. 
J> llısıa111 e :Yapılmıştır. Başvekil, Yu - demleri Japon otoriteleri tarafından 936 tarihinden itibaren iktısat Veka -
.. Otlara ,·

11

at•llluhtelif elçilerinden aldığı ra- sıkı bir tarassud altında bulundurul - 1 ti tarafından verileceği cihetle bu Mahsullerden tayyare hissesi 
"llt ın d e . . 'J4 H . ltıia~tın "al.~e~~ Akden~z pakb~ı,I Küçük maktadırlar. . .. . amil ve mültezımle~ın - azıran lzmir, 30 (A.A.) -Türk Hava Ku-

Bu sebepleri şimdiye kııdar açığa vurmak 
istememişse, bunu, onun gizliliği tercih e• 
den diplomasisinin bir tnbiyesi olarak te· 
liıkki etmek gerektir. Şu halde: 

Almanya ile lıalya, bugünkü şartlar i· 
çinde ciddi bir itili'ıf yapamazlar, der ve 
geçeriz. - Selim Ragıp 

(Böyle bir nnla,manın siyasi tesirle
rinden de ayrıca bir bnık zaman bahse' ijl.eri" ı ve zecrı ted ır er mese· Japonların iddıalarına gore, suıkas- "36 tarihine kadar bızznt veya mu • . . .. .. I · d l k 0

u ·•de k 1 1 .. .. .. ;-ı. • • I A k d rumu ıçm yer urun erın en a ınaca tlo~ :rıC3el 1 ra a izahat vermiştir. Kra dm vukubulduğu esnada bu koprunun saddak vekilleri marıfetıy e n ara a d h" . . t b"f . . k l t 
tai na e er hakkında hükumetin knt'i üzerinden asker dolu bir tren geçmekte lktıs:t Vekaletine müracaat etmeleri yal r ım .. dısse.s~?m .:ts ı ı Tı;.. a~ar adş ı- Bir Fransız generalinin 

d So}'len:.~~ını bilmek istemiştir., d l b. h 1 uş rı an yuz e ı ı mı arın azıran an I I . . 
. y" lider) ıgıne göre hükumet pek yakın· idi. Erzak o u ır vagon arap om ' lazımdır. itibaren mevkii tatbika konulması İcap Yunan 1 ara tavsıyesı 

deceğim.) 

le~~tıiıta:ı meclisini toplantıya çağırarak bir çok beygir yarala~mış v: tt.renf ar- eden talimat gönderilmiştir. Türk hava Atina, 30 (Özel) - Fransız gene -0ıt dec ~ ~u hususa ait düşüncelerini tık yoluna devam e ememış ırb. ~ ~ Paraguay yeni ihtilal arefesinde kurumu İzmir şubesi 1 Haziranda mu· rallerinden Giyoma Selunikte bulunan 

1 e tır. sanca telefat yoktur. Japon za ıt erı Buenos Aires. 30 (A.A.) - Pra • karrerat dahilinde faaliyete gcçcek ü- bir dostuna yazdığ ıbir mektupta çıkfü 
OQiffe tahkikat açmışlardır. dan gelen haberlere göre, vaziyet zere tertibat almıştır. cak bir muharebede Selaniğin işgali 

b ~tıd re· Mısır müzakereleri --- ~~~yfenalaşmıştır ve ye~i bir i~.ti.ı.a.ı muhakkak bulunduğu için en seri va· 
f ildirifd;~: 30 (Hususi) _ Kahireden Türkiye - İran den korkulmaktadır. Hüku~e.t butun Filistin gazeteleri ÜÇ gün sıtalarla şehrin ve civarının tahkim e-
evk ı &ıne g·· f memlekette sansür ilan etmıştır. çıkmıyacak dilmesi lüzumunu bildirmiştir. I~ a ilde k ?re, ngilterenin Mısır 1 k Ef . t n 
~G. t\1ısır O~ıseri Sir Lampson, fngi- ra ve ganıs a . Kudüs, :-ıo (A.A.) - Arapca gaze- R"bb t 1 d "tf 
?ı ~Ctiyle ~~~akereleri hakkında hü- Sosyalist kongresı teler üç günlük bir muhadenet grevi 1 en rop ır an aya gı 1 
e"kadar LRoru~rnek üzere bir kaç gü- Iran elçisinin aktedilecek p . ')() (AA ) - Sosyalist parti- yaptıklarından, dün hiç bir tanesi inti- Londra, :m (A.A.) - Büyük elçi 

<' ond arıs .ı . . V R"b d"' L.~ t ·ı 'Al evkalt.d ray.a hareket edecektir. mı·sak hakkında beyanatı . . ,,.~ .. .. ·ır kongresi bu sabah şar etmemiştir. on ı entrop un a~am ayyare ı e 
"eJ " e k sının "" uncu mı ı A ş· )" f J d h k t t · tir Al-t.. er ih·- . ornıser, bazı mühim me· H l'I F h · y ··~leden sonraki top- Meydanlara, arapca yazılı resmı teb- ıma ı r an aya are e e mış · "~a ~rınde in ·ıt h . . . ·1 Iranın yeni büyük elçisi a ı e mı açılmıştır. arın og ~ A • b"' .. k 1 . . d b" hafta ka -

\o 
8 

ettik gı ere arıcıyesı ı e Ankaradıın şehrı"mize gelmiştir. Büyük el· I d . l vaziyeti tetkik edecek -ı ligler asılmıştır. Hükumet, arap dılnde man uyu e çısı ora a ır ~ ten antı a sıyasa . k d l d L d d ynin misafiri ola· ltı etttıek .. sonra müzakereye de • çi gazetecilere beyanatında iki ~omş~ dost tir Blum pazartesi günü müzakerata devamlı hır gazete neşretme tasavvu- ar ~or kon on err 

. eseleler ..... uekzer Mısıra dönecektir. Bu d 1 da tam bir kardeşlık munase· ~~:~~~~~~~~t·~========r~u~n~d~a:,;;d~ır~·============'=r':a:k==:k:al:a:c:a:t:ı:r.========:=:=· ••ıe t ev et arasın iştırak ey cyece ır. la ~or. baıı mevcut olduğunu beyan ettikten sonrn 

Atık S fllllhabirin· • f t" Türk - İran transit yolu hakkında da ma· ı- ı·kı• 1 1 
l':!t . ara, 30 '" zıya e 1 lumat vermiştir. ahbap çavuş ar 
d~ kıye l"lluh <.~·A.) - Tas ajansı Beyanatına devam eden büyük elçi ---------======================;==========~.==== 
e .bu ak a abırı Stoklitski tarafın - şunları söylemiştir: . . • 

t 'f aJans tn~· rn şehrirnizdeki matbuat _ Irakla aramızdaki hudut ıhtılafına 1 
ltıiştir Untesiplerine bir ziyafet ve- ı· e Cemiyeti Akvama havale edilen 

. ge ınc w ·k· 
A bu ihtiliif şimdi doğrudan d~gruya ı ı 
lilllerik;-----:-- .. . devlet ıırasında görüşülmektedır. Bu me-

l Yaşitıeto nın denız butçesı sele halledilir edilmez Türkiye : han, Irak 
~ ı.ııuı.. n .3Q (A A ) Sa l I Af · tan ıırasında ııktedılecek olan uf) .... Ve · . - y av ar ve ganıs 

.c;6 ........ ) senato bah . b.. . . . k müzakeresine başlanml\sı tnuhte -
tıih ·•ıı Yon d rıye utçesınm mısa ın 

tt ~Yet anla olar olrnası hususunda meld:_:i:,:r·------------
~lerdir. Şrnışlar ve bütçeyi tasdik .. t la 1 or 
l\Onıany d . Leh parlamentosu op n Y . 
'!3iik a a hır köy yandi Varşova, ;~O (A.A.) - Cumur reı-

lll reş, 30 (A . . b'uslar kurulu ve senatoyu 4 Ha-
Utıunda b· .A.) - Radauzı s~ med fevkalade toDlantıva caQ:umış· 

saat sürrn .. ır jangın çıkmış ve on zıran a 
u~ • 8 ev yakmıştır. tır. 

' ; 



4 Sayfa• ,so'N POST~. 

Cenevre yeni bir tehlike karşısında! 
(Bqtanfı 1 inci &ayfacla) mak lazım g~eceği mütaleasındadır.» 

toplanacak ve Amerikan devletleri ile Mil- İtalya teminat almazsa konseye 

Dünkü kazalar Şark şimendiferleri Tophanede cinayet 
letler Cemiyeti arasındaki münasebatı tet· if tirak etmiyecek 
kik edecek olan Amerikan kongresinden Roma,, 30 (A.A.) _ İyi haber' 
evvel Milletleı: Cemiyetinin siyaseti ve lan mahafil, İtalyanın, arada mu 
muhtemel istihalesi hakkında sarih malu-

Bir kadın 12 metre yük
seklikten düşerek öldü 

Dün yapılacak toplanb Bir adam beraber yaşadığı mat elde etmek arzusundadır. teminat almadıkça, konseyin gel 

ekseriyet olmadığından kadını Öldürdü Framalar Ne Diyorlar? içtimaında kendisini temsil etti 

b k - k Jd Paris, 30 (AA.) - Akşam ıazete- istemiyeceğini söylüyorlar. 
aş a gune a l Cem hl . . Ayni mahafilde beyan olundu" 

Bqşiktafta Tayyar sokağında otu - Dün Tophanede bir cinayet olmu~, leri Milletler ~eti ~m . ~ının ~o~- göre Grandi ile Eden Suvich ile 
ran 10 yaııında Hasib og-Iu Dog·an, rı- Hükfunete satılmak üzere bulunan bir ada k ··ıd·· ·· t"" Öld"" ·· !anması hakkındak.ı Aı:1antm talebının 

T ~ m arısını o urmuş ur. uru- · D d S · h 1 K t 
"' d d'" ·· - k 1 Şark demiryollarınm hissedarları hü- len k d dı M h . d" M h . müsait bir ıek.ilde karplamakta ve Habet rummon ve gene uvıc i e oP nar agacın an uşmuş, ayagı ırı mış, a mm a u sıne ır. u sıne b 1.'ld k .• b" Ch b d iiJ 

imdadı sıhht otomobili ile Çocuk has - kfımetle temasa gelmek üzere bir hey- T h ed L "') · k - d C 'd meselesinin şu veya u teıu e atı ır am run arasın a geçen son Dl 
•
0 P an e u ecı so agın a avı e - ·neticeye bağlanacaiından dolayı memnu· katlar esnasında bu zevat, Habefdl' 

tanesine kaldırılmıştır. et seçmek için dün bir toplantı yapmış- nın evinde Sezai isminde bir adamın . t .. t kted' 1 U 
* Sarıyerde Sular caddesinde otu- lardır. Bu toplantıda hükfuneti temsil metres' 1 k t kt d M h · nıye gos erme ır. nın ilhakı Üzerine talya ile Mi 

.. . . ı 0 ara 0 urma a ır. u sı - , Siyasi mahafil asamblenin Eylül 1935 Cemiyeti azası beyninde hadis 
ran eczacı Karabetin anası 90 yaşında ct~ek .u~cre .. Şark . demıryolları !'8ş ~enın bir de çocuğu vardır. Anlatıldı- taı:ibli içtimaı hitam bulmayıp, sa~ece te· müşkülatı bertaraf etmeğe çalıııtJJ 
Ar9inik müvazenesini kaybederek 12 mufettı9ı Salahaddinle Devlet demır - gına göre güzel bir kadın olan Muhsi • cil edilmiş olduiundan, böyle bir davetin T 

metre yükseklikten yere düşmüş, öl - yolları ticaret ve tarife reisi Naki ha- ne Sezaiyi beğenmemekte, onunla a- .P. rensip itibariyle hiç bir muhalefete ma- dır. 
b l Gene bu mahafilde söylendiğine 

mÜftÜr. zır u unmuştur . rada sırada kavga ederek ayrılmak is- ruz kalmayacağı fikrindedirler. 
ı Lo drada L&!L_ı kılırsa, zecri tedbirlerin tatbiki gel 

* Fenerde Ayvansarayda Toprak çitimada bulunmuı kanunen lazım temektedir. Hatta bundan bir kaç sene n JDUD1U8f hah k d d . "idi"'' 
sokağında oturan Hüsnü oğlu Hakkı, gelen ekseriyet hasıl olamadığından evvel de Sezaiden aynlmış, Diyarıbe- , Londra 30 (Hususi) - Arjantin dev· ds~nd ar~ a .adrd"levamke~tır1ı lgı 
Aziz d d b• v I b 1 h' cclilm. · k" 1 . . b"J-.ı ,_ . d .. k ır e vazıyet cı ı eşece tır. ta ye a ın a ır çocuğun attıgı taş a u top antı te ır ıftır. ıre gitmiş fakat avdetinde gene Se- . etımn asam 1 <>:r• ~tırnaa avete onaya __ 1 d k . k f k 

d ---• Bal h 15 " ~ J ·ı h! ___ _ı l . . ' ı b d · · k l t Çü kü ıHU avranma ısteme te, a at gözün en yauuanmış, at astanesi- gun ı-ası a ı e 1118CQar ann top- zaı ıle beraber yasamaya başlamı _ ,oması ura a iYi arıı anmış ır. n . " . . Jac:I 
ne kaldırılmıftır. . ]anmalarının temini için toplantı günü ' ş asambile, konseyin yükünü hafifletmlt ve mukabil zecrı tedbırlerın kaldırı 

tır. b "' d ·· · k edi 
* Osmanbeyde Şafak sokag"'ında o- iki defa ilin edilecek ve son toplantı 3 o·· b ·k· ·ı· d k mes'uliyetini yük.lemniı olacaktır. Asam i· aını a umıt etme t r. 

un u ı ı sevgı ı arasın a avga 1 M"ll 1 C . . · b"L· h • t" 1 .., ___ H'" .• n '- A 1 k t d 1 Ltır ş· k t h' k . kin e, ı et er emıyetinm ... ım eye ı o - Heryonun bir makaleıi 
uucau usnunun ~arısı Yfe e e - emmuz a yapı acag; . ır e ısse - çı m.~·· s_ezaı tabancasını çe v ce kadı- 'duğu için büyük ve tarihi meselelerin ka-
trik ütüsünü pirizde bırak.mı,,, yangın darlarının seçecekleri heyet bundan nın uzerı~e boşaltmış: ç.ocugun: rarlaştırıldığı sırada toplanması ve vaziyete Paris, 30 (A.A.) - Ere Nou 
çıbnıf, fakat çabuk söndürülmüştür. sonra hükdmetle temas edecek ve satın - Öldurme annemı dıye yalvarma- hakim olması çok muvahk görülüyor. gazetesinde tieryo diyor ki: 

• *Şişli B~lpr ~rşısınd~ oturan Ya· alma işinin teferrüab hazırlanacaktır. ları, tabanca sesleri içinde kaybolmuş- :Çünkü bu meseleler asambile tarafından «Yarınki hükfunetin en birinci 
nı oilu Vaııl Şt,Iı caddesmden geçer- G l l ı B _ tur. Muhsine ölmüştür. itiraza yer bıı:akmayacalr. tekilde hallolu· fesi Fransa ile Anglosakson detJJ 
kendisine 3511 numaralı kamyon çarp- a atasarag 1 arın ugun Bet yaşındaki çocuğu şimdi öksüz- nabilir. ıilerinini biribirlerine yakınlaşt 
mıf. ajır surette yaralamıştır. Yapacakları toplantı dür. . Bununla beraber hilkGmetin bu meae- olacaktır. Amerika ile son defa * Fatihte bir boya fabrikasında ça· Galatasaraylılar Cemiyetinden: Bu- le k.arşıııında tutacaiı siyaset henüz anla- dilen ticaret muahedesi ve Bl 
hpn Mehmet oilu Ali fabrika baca - aün Galatasaray Lisesinde, Galatasa - Fransa zeytinyağlı dolma ahyor ,ıılrnamıştır. beyanatı daha şimdiden çok gü:ıel 
ıındaki kurumlan benzinle yak.mıya raylılar tarafından her yıl mutad olan Fransa, zeytinyağlı dolma konser - . Zecri Tedbirler Ve İngiltere teair yapmıştır. İngiltere ile ar . 
ça}ıfırken üzeri tutuşmuş, vücudunun toplantı yapılacaktır. Bu toplantının veleri için Türkiyeye Haziran nihaye· Londra 30 (AA) - Morninıı Poıt ııkı bir yakınlık hasıl olması elzetJJdİ! 
muhtelif yerlerinden ağır surette yan· programı fUdur: tine kadar mer'i olmak üzere elli ken - yazıyo0r:. l il ltal . lix.: d Sözü lngilterenin endi§lerine jolJ 

ı___ L-'d l . . . <C un, ng tere • ya gerım aan e Lal • H b h d 
mıf, na.staneye &11.1 ırı mıştır. l - Saat oncla melrtept• top • tal kontenıan vermıstır . . b fifl L- ded"-=-. B la ~ ettıren eryo u ususta a 

.Lr'\.....a._ • bıraz a eme &1&Y UUU9tir. unun 1_. 
Jllvnaköyde Has sokakta oturan Ya- lant · af ~• • 1

• B" h hkO ld beraber bu gersinliii tamamiyle batar · 
ku -.atman Muhıinin idaresindeki tram 2 - Saat on birde lronlerana •a· lr lrSIZ ma m O U ·etmek hususundaki müfkülat aynen baki- «Musolini Deyli Telgraf, gazet 
vayla Betiktafbm geçerken başını lonancla Ercüment Ekrem Beyoğlu Parmakk:apıda oturan yar- dir. Zecri tedbirlere tarahar milletlerin ço- de beyanatta bulundu. Suçlarını • 
tramvayın penceresinde çıkanp dıııarı ( Ermel Talu ) tarafından bay Alinin evine girerek inci, altın bi- ğu bunlann hem Jilzumsuz hem de tehli- cak ve kafi surette itiraf ettikler• 
bakmak istemif, fakat bu sırada başı ta- melıtep ve lılübiin tarilıçe•i lezik, altın yüzük ve bir miktar da al- keli olduğunu takdJr eyledikleri halde hl· dirde, kendisi, zecri tedbirci devi 
mir edilen bir evin iskelesine çarpmış, h LL d 6. ı.. •• tın para çalan sabıkalılardan Naimin la bazı maha. fil bu tedbirle~. ilg~ çok affa müheyy.a bulunduğu~u ~öy)ii ..ıı 
ğı ---1-- al(11:ın a u "aç .a.z. h k . d"" .. .. •. d . l b" al ı--Ln d dd d A ha ak l p y d Gre,-a r ıurette ,..uuaumıftır. M lı b. mu a emesı un uçuncu ceza a netı- zaTar ı ıı: mıs "9ILll e ecegı ı ıum a• ca , v tıy e apa e ıncı 

e te ın •n •enç ue en Ytıf· 1 · t" dır. arın ıo""zu·· dinlendigw i gibi, bugUJJ. 
l •ı..• al L-~-· h. ı.. l ce enmıf ır. 
1 1" 1 t e~ı~ "ilave eri. Naim bir sene altı ay hapse mahkum Bu sebepten dolayıdu ki Eden. zecd Musolininin sözü dinlenecek 

3 - Saat 12,30 ı/11 pilau. edilmiştir . tedbirle;r kaldınlmazdan önce, Milletler Kanossaya seyahat etmenin hot bir 
Paraşut kulesi Sultanahmette 

J&pılacak 
Uzun :ı:amandanbori yapılan arat· 

tırmalar neticeıinde paraşütle atlama 
yeri olarak Sultanahmet meydanlığı 
mÜnaaİp &lirüJmüf VO belediye fen 

4 - Saat 14,30 tla. Cumhuriyet Cemiyetjnin muvaffak.iyetsizliğinden ıinir- oldugwunu bilirim. Fakat Edenin bıJ 
~1..·c1 • __ , L eı·r sahtekA .. cezalandırıldı }enen ve bilhassa kendilerini Almanyamn 
uuı esıne ıı--en11. Al --'-atı yapmağa istekli olmaeındsP 

S _ Mera.im •onanJa ma··ata/ı • J d J k h J d h J ve yahut ki İtalyanın tehdidi alhnda ıCS· :1au 
"' an arma ı tan ter is o un uğu a - ren devletlerin emniyeti için bir şey yapıl· fiiphem vardır.» 

hel yuvayı si.yaret. de askert elbiseyi üzerinden çıkarını -

hey'etince parafiit kuleainin de burada 8 "d ••kseJ• 
!apılması takarrür etmiştir. Kulenin Ug ay YU ıyor 
ınpıına temmuz iptidalarında başla- f stanbul buğday piyasasında son 
nacaktır. 6().-65 metreyi geçmiyecek haftalar yükselme gfüülmektedir. Bu
irtifada olacak olan bu kuleden talebe- na sebep piyasaya az mal gelmesidir. 
ler 40 metreden atlıyabileceklerdir. Yağan yağmurların, harmanların 
Belediye fen hey'eti ve mütehassıslar gecikmesini intaç etmesi, fiyatların 
yapılacak kulenin kroki ve projelerini yeniden yükeelmesine fırsat vermiştir. 
hazırlamaktaclırlar. Samsun mıntakaeı, buğday piyasa -

Deniz ticaret mUdUrf UğU kadrosu 
sında son hafta içinde hiç bir hareket 
olmamıştır. 

yarak bir takım desiselerle ötekini be -
rikini dolandıran Mehmedin bir sene 
iki ay hapsine ve bu kadar da emnyeti 
umumiye nezareti altında bulundurul
masına karar verilmi~tir. 

GUlhane hastanesinde vangm 
Dün akf&m saat 20.15 de Gülhane 

hastanesinin mutfak kısmında bir yan
gın çıkmış, tevessüüne meydan veril
meden söndürülmüştür. 

Tioaret müdilrü Müfit Necdet bu 
akfAJll idarenin 936 bütçesi ile kadro· 
ıunu vekalete tasdik ettirmek üzere 
Anbraya hareket edecektir. 

• F enlandiya elçisi 
//kmekfep Fenlindiyanm Ankara elçisi Onni 

idarenin bütçesi geçen seneki büt
çenin aynidir. Bu sene kadrolarda ha· 
zı değitiklikler yapılacaktır. 

"V Palas Budapeşteden şehrimize gelmw-
n amp /arz tir. Yarın Ankaraya gidecektir. Onni 

Maarı.f y k~ı t" ·· d di"'" b" t Palas Fenlandiyanın ayni zamanda e cue 1 aon er gı ır a • . . . 
'l b yıld "t"b "Ik t h ·ı y Budapeşte ve Vıyana elçısı bulunmak-

mı e u an ı ı aren ı a sı çagın-

da bulunan yavruların da yaz tatilin • tadır. 
Tahlisiyenin yeni yll çahşmalari de kamp yapmalarını alakadarlara teb- Refakatinde Fin dışişleri bakanlığı 

lig"' etmis,tir . şeflerinden Yalanti bulunmaktadır. 
Tahlisiye umum müdürü Necmed • , 

din bugün Anbraya hareket edecek- Mekt~plerde bu iş ~çin yapılan hazır- f 
tir. Necmeddin Ankarada vekaletle lıklar nıhayete ermıştir. Bir kısım Nöbefçi 
1936 · h kk d t mektepfer kamplarını nerede ve ne za· 

mesaı proaramı a ın a ema • E l 
_, kt" B . . bat man yapacaklarını maarif müdürlüğü- czane er sa 15ıı:nece ır. u proıenm en ş a ge- . . . . 

ı L_ l • d""d""kl · "h" ne bıldırmıflerdır. en ı-ener e ve 111 u u erı mu ım İıtanbal cihetindekiler: 
olduiundan evvel& bu işler tesbit edi- Kampa iştirak edecek her talebenin Aksa.rayda (Ethem Pertev), Alem· 
Jecek ve eğer tahıisat kifayet ederse ~eli~i~den ~cret a~ına~tır. Bu ücre - darda (Sırn Rasim}, Balurköyünde 
ikinci derecede gelen işler de bilahara ;ı~ ıkı t~~sıt~~ v;r~lmee~~ttırb. M

1
em - {Merkez}, Beyazıtta (Cemil). Eminö-

Bir Fransız Heyetşinasının 
iddiası 

( 8aftarah ı inci .. yfact. 

sının hava tahavvülitile hiç bir alakuı yok· 
tur. 

Bütün bunlarda Koayope'nin bir llim 

değil, bir şarlatan olduğunu isbata klfidir 
aanırım. 

Zaten, Kasyope ıibi ilim ıarlatanları, 
gökteki yıldızlar kadar çoktur. 

Ben bunludan bir kaç tanesini tanınm. 
Çünkü neşrettikleri Br.rleri dünyanın 
bütün rasathanelerin• olduiu gibi bura7a 
da gönderirler. Bazılan cüneııin bir ıaene 
sonra söneceğini iddia ederler. Bazıları: 

- Dünya, alb a7 ıonra altüst olacak! 
derler. 

Bazılan da kamerin büsbütün ortadan 
kaybolacağını söylerler. 

Halkı tedhiıı etmek.ten zevk duyan bu 
zirzopların yeri bittabi rasathane deiil ti· 
marhanedirl 

Ne yalan söyliyeyim: Fatin Hocanın bu 
sözleri, şu 6 7 ırün ıüreceii iddia edilen 
müthiş kışa kartı duyduğum korkuyu ıide-
receğine arttırdı; ve: • 

- Ya, dedim. bu ıaefer de üstadın IÖy
lediklerinin ak.si çıkarsa) 

Selim T evlik 
bitirilecektir. e etimız e ı e a tat ı ıne aş ana· nünde (A. Minasyan}, Fenerde (Vi· 

cak küçük yavrular kampını bu yıl Romanya Dış Bakanı tali). Karagümrükte (Suat}. Küçük • 
Belediye ve maliye tahsil şubelerı ıK'çin bilr ay mhiıak"ddketkle devamdedecektir. pazarda (Hasan Hulusi). Samatyada Belgrada Gitti 

Maliyeden belediyeye devredilen amp ar mu a surette enize ya- (Rıdvan). Şehremininde (Nazım), 
kın olan yerlerde kurulacak ve talebe- Şehzadeba .. ında (İsmail Hakkı). (Battarafı 1 inci •Jfacla) 

bina. arazi ve buhran vergileri şubele- y u 
)erin yorulmamaları için azami itina Beyoflu cihetindekilert )erde endişe uyandıran Beck'in ziyareti · e 

rinin belediyede faaliyete geçebilmesi ) k . al"ı_adar olması muhtemeldir. 
ı -'- 1 h d h gösteri ece tır. Galatada (Hilal), Hasköyde -için yapı maa. o an i zarat ün ni a· Yugoslav e.,ı,.kam Belgrad'a 

yete ermiştir. · Yarından itibaren işe Kampa iştirak edecek talebeler ev· (Halk), Kaıımpa~da (Merkez), Sa- Gitmek latemiJor 
başlanacaktır. Bu vergilerle alakadar vela kamp doktoru tarafından muaye- nyerde (Osman). Şişlide (Şiıli), Tak-

. "l k · M ed hh" sı·mde (Galatasaray, ve Nikopulo). Belgrad, 30 (AA) - Roman7a Dıı 
maliye memurlarından 286 tanesi be- ne ettırı ece tır. uayen e sı 1 d ı 

h - _ı l 1 Osküdar • Kadıköy ve adalardaki • Bakanı Titülesko. küçük antant ev et re-
Jediye emrine geçmiştir. Ve bu suretle vaziyetinde fWÜp e cai en yavru ar ler: isleri arasında Bükretde yapılacak toplan· 
29 olan belediye tahsil şubesi 58 ze kampa iştirak ettirilmiyeccklerdir. tının teferı:üatı hakkında Yugoslavya Bat-

K l 11• 1 • • t" kk" Büyükadada (Şinasi). Heybelide 
baligw edilecektir. Diğer taraftan mali- amp ar, mua ım erın ış ıra ı ve bakanı Stoyadinoviç ile ııörüıımüıtür. 

k d k d · t h k (Tanat), Kadıköy Modada (Sıhhat), 
Yeden belediyeye geçen 286 memurla amp 0 torunun aım ve er çocu O Stoyadinoviç bu mUlikattan sonra dahi 

ı 1 k Pazaryolunda (Rifat), sküdar l.ke • 
malı'ye s, ubelerinin kadrosu azalmıAtır. üzerinde ayrı ayrı mcşgu o ma sure· kendisinin bizzat Bü1nete ıitmesini lüzum· 

T le batında (Merkez). 
Ve bu suretle tahsil ve tahakkuk şube- tiyle kontrolü altında bulundurulacak .._ _ _... ___________ _.... suz göTmüştür. Bunun üzerine Titüleıko-

lerinden de bazıları lağvedilecektir. ve banyodan istifade edecek bünyede- teplerdeki himaye heyetlerinin muave- geldiği tayyare ile CSiledeo ıonra Bük· 
f'akat şimdiki halde lağvedilecek şube- ki yavrular gene doktorun daimi kont· netleriyle i9tirak ettirilecek ve hiç bir ı:eıe dönmüştür. 
!erin hangileri ve ne kadar oldu~u he- rolu altında banyo yapacaklardır. talebe bundan mahrum bırakılmıya • Prena PoPün Btikret Ziyareti 
nüz tesbit edilmemiştir. , Kamplara fakir yavrular da' mek· caktır. Bükreı. 30 (AA) - 6 Hziranda Ro· 

Bergamada müthis 
bir cinayet 

( BaJtarah 1 inci &a:yfada) • 
hastalığını bahane ederek terket~~ 
Bunu kadının kardeşleri haber alP'":. 
lar, Bergamaya gitmişler, eniştel 
bulmuşlar, fakat enişteleriyle bo1'f 
maları hayatları pahasına olmuştd' 

Çünkü, onları kal)tlısında göretl 
nişte, tabancasını çekmiş, ateş 

ikisini de öldürmüştür. 

BugOn 
MELEK sinemasınd• 

2 film birden : 

1- GNNA KARENi~ 
2-taeRoDVAYMEi 
Robert Taylor • Bleanor Po:J 

Yaz fiyatları: 20-25-35 kU 
Hamiş: Melek ve lpek sıne~ 

lannın kuponlar keşidesinde ~ 
nanlann hediyelerini almak 
Melek sinemasına mUracaatlatl· 

Gebze icra dairesinden: 
Alacaklının ismi ve ıöhreti: 

idaresi Gebze müdürlüğü 
Borçlunun isim ve töhreti: lkatO 

meçhul: Mukaddema Galata Ceyliı> 
'7 numarada tütün ticaretiyle iıtigal 
olan Kadir O. İsmet Gebze tütün aıı 
~nda bulunan 2 34 7 kilo tütün 

Haczin hangi gün ve saatte Y' 
20/ 5/ 36 saat 5,50 de , 

Haciz için mahallinde zabıt ~
tutulurken tebligata rağmen hazır b 

l ·~ · ti dığınızdan işbu varakanın teb ıgı ' 
den itibaren mezkur kanunun 1 O 1Jıl 
maddesine tevfikan on gün içinde .,.. 
rakasını tetkik ve diyeceğiniz varl'l I 
meniz için Gebze icra dairesine ge 
ilan olunur. _ .... .............................................. 
manyaya gelecek olan Prens Pol R0 

da üç gün kalacak ve bu misaferet'.jf 
koslovakya Cumhur Reisi B. Bene• 
yaretiyle birleşecektir. 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Memlekette idman şenlikleri 

1 

.. Kütahyanın meşhur Ilıcaları 
Kutahya (Huaut) - Şehrimiz. tabiatın bütün aüzeJlilderiJe kucaklaııan. hava 

dar, •uyu bol. zUmrilt albi bahçelik bir yerdir • 

.. Şeh~ ciTa~a. a~lecek bir çok mes ir*" vardır. BunJar, Abu. Bqikkaya. 
Mudena bahçua. Zerrıa Uatür, lıtaayon al h, Koru önü, Hisar, Hi1ar altı. Sultan bağ. 
landır. 

Yine, ,.hrln oinrında MU'Q, hav .. ve manzaruı fevkalide yerlu vardır. Meseli 
"J oncah ve 1J.. kaphc:alan •ulanma ıifuile mothurdur. 

Buıalard., 971'i.I nilıqedn~ _ ~~_"~ ~d ırlı kamp hayatı eürülmektedir. 
_..4US4ZUUWNU W""1"' ,-_, •---."? ~ 

Y ~!!~J._!erc~. ~~~~el.~~!~~~~~!!~?.! 
caddeler her ah •llprillllp ıulanmalı:.ta, y olhu'tn bomlı: kaldF1Jnluı ,.ph~alcta, 
bu devamlı çalıımalar netfccııinde de Yozgat her 1ıün biraz daha ıtzellqıncktedir, • 

......... ~~ 

ılitı~;~İr]eriınizin memleketin dört kÖfO"lnden slfnder·ı tftrk günü münasebetile Samsun Halkevindc Özyurt piye
~ R . rnan Şcn1ik1eri intibalarını DC!fre devam ediyo - ai temsll edilmiş, Sivasta muhtelif müsabakalar ve cirit 
~nQ'u~•rnlerinıizden 1 ve 6 numarah11 Samsunda, 2 • oyunları yapılmıf, Afyonda lise ile Halkevi bir maç, Bar
? - Sa akta, 3 ve 9 - Afyonda, 4 - Y ozptta, 5 - Sivasta, tında orta okul gençleri güreş müsabakaları, Y ozgatta 
hll~ ~~ında, S - Tokatta yapdan 'tenlikierden birer saf • Halkevinin Üç - ok, Gürbüzler Ergücü ve -lise talebeleri 

Q'osternıektedir. idman Şenliklerinin yapıldığı Ata- bir gezi yapmışlardır. Şefaatli nahiyesi 
Kaferiyat j Fizik oe kimya / 

nahiyesinde Enstitüsü yapılıgor 
Yağmurlar zararlı 
olmıya başladı 8 936 - 937 tedris 9Clleainde Üniver-

İr c .. h sitede görülen ihtiyaç üzerine bir fizik 
Lir uın uriyet abidesi, ve kimya enatitüsü yapılma•ı tekarrür 

)'abb mektep, bir köy etmiftir. Tahsisat yakında gelerek in-

~ odası yapbnlacak pata baflanacakm. 

Bir köyü 
koyunlar 

su bastı, 
boğuldu 

~ Clttıan (Hu ") Kafı • Yapılacak olan bu enstitü için Bcya-
cl."L :>'esinde bir sushı .- .~~ zittaki Üniversite merkez binasının 
~iL cum unyet au 
~ Qfleaj telcarrü · · Abide arkasında, timdi Türkkuşunun bulun-

,h....._ etrafıncı. büy··: et~~~:; L!_ ;_ duğu saha aynlmıfbr. Yapılacak olan 
-~rıb __ , - U&. ve.~ mr par& A .. . . el . 
~~- in batlan bu enstitünün vrupa unıvereıt erm-

~Yede bir ~~h mekteı> ııuıtu'~ den her bir tqkilab itibarile noksan 
__ .._ r etn..:-ı_ &n.ı__ Lft.L - olmamasına ça}lfıJacaktır. 

-ae ola --..,ur. U1111 UD<f&a nu - -
~r. ralt bir köy odua da yapala. da,.nfittiir. Kilosu 7 kul'Uf iken eleme· 

l(ar le belediye tarafından 9 kuruş narh 
.ı- aman b ~ d fi 1 L_ ~ai bii .. Po~t~ telefon ve telgraf i· konulmuştu. Bugün ~g ~y .. ya~. arı 
'""ftllıUttadYult bir ıntizaın dahilinde ça· beher kiloda 3 kuruş du~kun1uk goa • 

Su .. d ır. terdiği halde ekmek narhı yine 9 kur~-
Q' ay fiyatları 4 kurufa kadar tur. 

Fakılı (Husuıi) - Bir kaç gündcnhe· 
ri, buraya ve civarımıza ıiddetli yağmur -
lar yağmaktadır. 

Avanus kazasına yağan şiddetli yağmur
lar neticesi, coşkun ıcller hasıl olmuş, To
paklı köyünu su basmıştır. Ovada otla -
makta olan bazı koyun ve inek yavruları 
boğulmuşlardır. Yağmurun, ekinlere de 
ziyanı olmuştur. 

Mu, (Hususi) - Bu sene bu havalide 
çok yağmur yağmı~ır. yağmurlar cl"an 
devam ediyor. Yağmurun çokluğu yüzün
den ekinler biraz sararmıı görünüyor mü
tdıasu.lann tahminlerine göre bu yaiıo 
daha uzun müddet devam ederse insan bo· 

Pazar Ola Hasan s. Diyor Klı 

mahwlü yetiıtirmeie münittir. Son za .. 

manlarda baicıbğa kalfl da halkta, bir 

Şefaatli (Huw•İ) - Evvelce iıtuyon bi
nasile yalnız bir kaç evden ibaret olan Şe
faatli nahiyesi buaün. belli baılı mamur 
kasabalanmızdan bı"n" hal" I . . heve. uyanmıt. bir çok boı yerler bağ ha· 

IOC ae mıttır. . • . • . 
Nahiye müdürü bir, iki yıl içinde bir çok lıne getırılmıııtır. 
yenilikler yapmıt. yollar açtırmıı, böylece, Burada, iki yıl evvel açılan buiday alını 
nahiyenin birkat daha güzelleımeıine çalıı· ı merkezi, nahiyenin ticari ehemmiyetini art· 
mı§tır. Şefaatli sanayiden ziyade ziraat tırnuıtır. Nahiyede. okuma ihtiyacını kar
memleketidir. Verimli topraklan her türlü şılayan, bir ilk okul vardır. 

yu yükselen ekinler kuımen çürüyecek • , 

~i~. Mar~. ayı içinde 5 7 onda iki, nisan ayı 
ıçınde yuz otuz dokuz onda üç, mayısın on 
dokuzuna kadar iıe dört onda dört mili
metre ki cem'an iki buçuk ayda tam iki 
yüz sckıen onda dokuz milimetre yafmur 
yağmı§tır. 

Biga (Huıuai) - Bir aydanberi de • 
vam eden soğuklar ve yaimurlar dut 
yapraklarını kavurmuotur. Böcekçiler te • 
laıı içindedir. Çünkü hiç birisinin yaprağı, 
açtığı böceğe kifayet etmiyecelctir. Bir 
hafta on gün 80nra yapraiın kiloıu 1 S ku
ruşa çıkacak diye söylenmektedir. 

. --------------
Hadiseler 
Rarşısınd 

Dillenen adam 
İzmirde bir adamın on yedi yıl eV'Vel 

dili tutulmUflllUf., Geçenlerde bir a.ğa. 
cın altına yatıp uyumut. uyanınca bak· 
mıı ki dili çözülmüo konu,uyor ... 

Söz gümOpe. ıükut altındır.. detrlerr 
altını bırakmıt. aümüoü almııı.. Haydi 
hayırlısı .•• 

Ne meaut adammıı: on yedi yııl po
kırmadan, çam devirmeden yaşarnıııl 

On yedi yıl kendisi kös dinl~i. ba• 
kalım ba§kalarına ne dinletecek) 

Sordular: 
- Yahu, on yedi yıl naaıl patlama 

dan durabilmiı? 
Cevap verdim: 

- Kadın değil de ondan 1 

Dıllenmek fena şey değıl, f altat dile 
düşmek fena ıey 1 

Bir takım arkeoloji ilim· ı ... Düayada ilk havadis vası·ı . Tat üzerine kazılRUf birı Haaan Bey _ Oncı 1 ... an evve, 
leri, yapbldan teü aetice8İll • tasıma, budan 3400 ,.ı1 evvel.. ıazete oldufunu kqfetmitlet ! dedikodu mevzuu arayanlar ae 

... 7apı7orlarnut. acüa? J 

Hitabete meraklı olanlara tavsiye e· 
derim: O ağacın altında bir lcerecık ol• 
sun uyusunJar. 
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Boğaziçi niçin çöküyor? 
Bir anketten çıkan neticeler 

• * * 
Eğer Boğazı kazanmak istiyorsak onu yalnız bir aayfiye değil, yaz kıt 

içinde oturulabilecek bir ~bir parçası haline koyalım. Boğazın butane-
l tramvaya, modern evlere ihtiyacı vardır. ye, yo a, 

Yazan: Suat Derviş 
Boğazın her iki sahilinde - Kavaklar 

müstesna - adım, adım dolaştıktan ve Bo
ğaziçlilerin de dertlerini dinledikten sonra 
bir kere de ben gördüklerimin ve işittik-

1• rimin muhasebesini zihnimde yaptım ve 
işte ı'ihayet bu neticeye geldim: 

- Boğaziçi çöküyor. Bunu gözlerimle 
gördu.n. Temelleri yosun tutmll/} yalılar 

teker, .eıceT, hayır, çifter, çifter, hatta be
şer, ona· yıkılıyor. Dünyanın en güzd yer

lerinden biri olan Boğaza sıcak yaz gün
leri meltemlerin en serin ve en tatlısı esen 
Boğaza, güneşten kavrulan Suadiyeler, gü
neş batıncıya kadar sokaklarında dolaşıl

mıyan Adalar tercih ediliyor. Yzları şeh

rin karşı banliyösüne taşınanların sayısı 

arttığı halde İstanbullular, güzeller, güzel 
Boğazın ismini ağzına almak istemiyor -
lar. İstanbulun her tarafında her bo, kal
mış bir avuç topralc üstünde apartıman • 
lar, evler kuruluyor da Boğazın hiç bir 
köyünde bir kuruculuk faaliyeti görülmü
yor. Acaba buna sebep nedir} .• 

Sık, sık işittiğim iddialara göre yalnız 
ve yalnız Şirketihayriye bilet ücretlerinin 
pahalılığı mıdır? 

Hayır!.. Hiç şüphesiz ki yalnız bu de • 
ğildir. İstanbul gibi sakinlerinin en aşağı 
yüzde doksan beşi parasız olan ve mü • 
tevazı bir hayat geçirmeğe mecbur bulu
nan bir şehirde veaa'iti nakliye ücretleri • 
nin mutedil veya çok pahalı oluşu bazı 

semtlerinin hemen, hemen tamamile ter
kedilmesine sebep olabilirse de başka 
semtlerdeki, başka nakil vasıtalarındaki 

bilet ücretlerine baktıkça ve o semtlerin 
bundan dolayı rağbetten düşmediğini gö
rünce buna başka aebeplerin de amil ol -
duiunu düşünmek icap eder. 

Boğaziçi bakımsız mıdır). 

Vaktinde yırmi beş halayık, bilmem ne 
kadar uşak, kaç ahçı ve yamağı ile, bağcı, 
bahçıvan, kavae, ayvazla işleri görülen bu 
yalılarda, bu yalıların varisleri nasıl olur 
da tek hizmetçi ile veya tek hizmetçiııiz ha
rınahüsinler. Bu eski yalıların bir odaFı, 
Taksimdeki yeni apartımanların sekiz o -
dalı bir dairesini içine alabilir. Kışın bun
ların ısıtılması nasıl mümkün olur. Esi'ı;:iden 

böyle bir yalıya sahip olanların kışlık bir 
de konaklan olurmuş. Yazlık ve kışlığa 

giderlermiş. Halbuki Şimdi) . • . Bo-
ğaziçinin oraya kiraya gelen m • 
sanlar yüzünden, yazdan ziyade 
kalabalıklaşması lazım geliyor. Fra • 
kat buna mani olan şeylerin başında da ge· 
ne bu ev belası geliyor. İstanbullu artık 
modem binalara, banyosuna, duşuna, kü
çük ve pratik mutfağına alışmıştır. Nasıl 

olur da eski zamanda bahçenin bir köşe
sindeki mutfakta pişen yemekleri, ayvaz
ların tabla, tabla taşıdığı bu berhanelerde 
rahat bir yaz geçirebilir. Boğaza kalabalık 
,celhetmek istiyorsak oray yeni, küçük ev
ler yapılmalıdır) 

Halbuki Boğazda İnşaat yapılmıyor. 

Buna mani olan şeylerin başında hiç şüp
hesiz ki yapı ve bina kanununun sureti tat
,biki hakkında belediyenin neşrettiği tali -
rnatnamedir. 

Boğaziçi denilince ilk hatıra gelen şey 
nedir, yalı değil mi) Halbuki hu talimat
name Boğazda yalı yapılmasına manidir. 
Çünkü bu talimatnameye göre yapılacak 
binalar sahilden asgari on metre geride o
lacaktır. Ve on metre geride inşa edilen 
,bu binaların boyu da beş metreyi gcçmı -
yecektir. Ancak otuz metre geride yapılan 
binaların daha yüksek olmasına miisaade 
vardır. 

Rumeli sahilindeki Boğazın en uzak Memlekette muazzam bir inkilap olmuş, 
lcöy]ülerini bile Maslak yolundan şehre İçtimai vaziyet tamamile değişmiştir. Bu
bağlıyan şoseler, bütün köylerin yeni rıh- gün Boğazda eski yalıların yaşamasına im
tımlan ve bu yolların temizliği kusursuz - kan yoktur. Boğaziçine büsbütün başka bir 
dur. Anadolu ıahiline gelince buradaki ,sınıf halkın yerleşmesi lazımdır. 
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" Son Po8ta ,, nın mü8abaka~ı : 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 
Sizi en /azla allikadar eden 

canlandırmakta. en çolc 
tarihi vak'a hangisidir, tarihi vak' al arı 

muvaffak olan ressam kimdir ? 

Eski Romalıların en çok zevk aldıklara oyunlann başında 
Gladiyator'ların boğuşmaları gelirdi. Gladius denilen kılıçlarla 
dövüştükleri için Gladiyator adını alan hu muhariplerin dö
vüşleri, seyircilerine en yüksek heyecanı verebilmek İçin bir
birlerini öldüresiye çetin ve kanlı olurdu. 

Gladiyatorlar önceleri harp esirleri arasındaki pehlivan 
yapıla delikanlılardan seçilirdi. Bunlar kendi memleketlerine 
mahsus kıyafet ve silahlarla dövüşürlerdi. Fütuhat devrinde, 
her büyük muharebeden sonra galip gelen Roma generalları, 
binlerce harp esirini birbirleriyle dövüştürürlerdi. Mesela Tra
jan, Daçya seferinden döndüğü zaman 10,000 Daçyalı muha
ribin boğazlaştığı bir Gladiyator oyunu tertip etmişti. 

Sonraları Gladiyator oyunları bil' san'at ve meslek haline 
girdi. Ya zevk aldıkları yahut ta para kazanmak için hür a
damlar da Gladiyator olmağa başladılar. Bunlar Gladiyator
luk san' atini hususi bir okulda öğrenirlerdi. Burada sıkı bir 
nizam ve daimi talimlerle yetiştirilirlerdi. Gladiyator olmak 

isteyen: «Reisleri tarafından kamçı ile dövülmeğe, vücutları
nın kızgın demirlerle dağlanmasına ve hatta öldürülmeğe razı 
olduklarınaıı yemin ederek söz verirdi. 

10 - Gladiyatorlar 

~,.. .•. 
.··c:,;tı~~?;,,'*,. ·. 

~~h·~··~',,~~ ~ 
::..::..J .. ~ %.~ .....:®, ~ 

hür elinde bir Gradiua. kısa ve enh bir kılıç oulunurdu. 6~ ~ 
lıcı kullanan sağ eli ile ıai kolunu da madeni bir ıiperin içırı .. 
muhafaza ederdi Diier muharip iıe, hemen yarı çıplak ~b 
halde bulunurdu. Bütün ıaldırma ve korunma silahı üç ça.tıı ~ 
bir mızrak ile rakibini içine almak için kullanacağı madeni b 
ağdan ibaretti. ~· 

Muhariplerden biri yere düştüğü zaman, galip gelen aY11 ., 

nı onun boğazına basar ve seyircilerin kararını beklerdi. M:~. 
li'ip olanın öldürülmeaini yahut bağışlanmasını seyirciler ket ,
laştırırdı. Mağlup yattığı yerden sağ elini tribünlere uzatır. ~ 
nının bağışlanmasını dilerdi; fakat ekseriya seyirciler sağ el;. 
rinin baş parmağım yere doğru bükerek «öldür!.. Öldür! .. » 
ye bağınrlardı. •ı• 

Oyunların sonunda sirk hizmetçileri gelir, cesetlerin a.Y11J 
1 

na birer ip bağlarlar, ve alandan sürükleyip götürürlerdi. ı:;~et 
içlerinde ölmemiş ve iyileşmesine de imkan görülemiyerı e 
varsa. kafalarına birer sopa vurularak öldürülürdü. J ıJI 

Gladiyator oyunlarının sonuncusu, Roma geneıalı ·~ıi' 
kon' un Vizigot kralına karşı kazandığı bir zafer şerefine ıt1 1 .,. 
dın 403 yılında yapıldı. Bu kanlı dövüşlerin önüne geçmek.~~ 
teyen T elemak isminde bir papaz dövüş alanına indi. Dö~·ı 
leri ayırmağa uğraşırken telef oldu. Fakat bundan sonra G 

1 

diyator oyunlan bir daha yapılmadı. 
Yukarıdaki tablo, reseam Gerome'nin eseridir. Yerde r,· 

tan mağlup, ıeyircilerden hayatının bağışlanmasını istiyor. , 

k8ylerin kusuru muntazam bir yol ile bir- Harpler, saray]arın yıkılışı ve saray 
birlerine bağlı olmamaktır amma!.. Gene devrinin ıönüşü, inkiliip, mübadele ve ni
her köyün temiz olduğunu ve her köye iyi hayet son kriz seneleri Boğazı tamamile ho
bakıldıiıru gözlerimle gördüm. ,şaltmış gibidir. Ankara merkez olmuştur. 

Fakat buna rağmen gene şunu ıöylemek İstanbul ıehri nüfusunun büyük bir kısmı
iıterim ki Boğaziçi bakımsızdu. Boğazın , m kaybetmiştir. Eeas tehir küçük ve ıe • 
ıai ve sol sahilinde bir çok köylerin rıh - hirliJerin büyük bir kısmı fakirdir. Yazın 
tımından gayri bir yerde elektrik fenerl .sayfiyeye Kidebilecek olan ıehirlilerin sa- 1 

Oyun günü muntazama bir sıra ile dövüş alanına Çlkarlar, 
İmparatorun locası altından geçerken: Allahıımarladık Se
zarl. Şimdi burada ölecek olanlar seni selimlıyorlarf..» diye 
bağırırlardı. Sonra boru ve trampet sesleri ile ikişer ikişer, ha
zan da bir kaç kişilik gruplar halinde dövüşe başlarlardl. 

Gladiyatorlardan biri, haşım ve yüzünün her tarafını sakla
yan bir miğfer giyer, karnına meşinden geniş bir kemer sarar, 
bacak]arına bir siperlik takar, bir elinde küçük bir kalkan, ö-

·.le~ 
kat bütün ıeyirciler baıparmaklarını yere doğru çevirın•::v 
onu öldürülmesini istiyorlar. imparatora gelince, bu kanlı 
nenin başında, keyifli ve rahat, meyva yemekle meşguldiit· 

Retad Ekrem ~ 

aramak abes olur. Bütün sokak llmbalan ym ile tehir sayfiyelerinin ıayısım göz Ö• Bir Leh 
Nuhu Nebi zamanından kalma petrol ida- nüne getirdiğimiz zaman sayfiyelerden ne• 

re llmbalandır. Boğaziçinde bir tek hasta- den bazısı bot ve bazısı dolu oluyor, an- Jlllekfebz•n -'e 
ne yoktur. Anadolu eabilinde oturan in • ,larız. İetanbulda deniz sporu taammüm et- lV.l j Uı 
ıanlann hepsi ani bir kaza ve hastalık yü· rniştir! HaJk elbette plajı olan, güneı ve cı·nayef 
ziinden sıhhi en ufak bir yardım 1ıöremi - ~eniz banyosu yapılabilen sahilJeri ter • 
yecekleri için hemen ölebilirler. Bilhassa cih edecektir. Suadjye ve civannın Boğazi- ------

Anadolu sahilinde köyden, köye munta - çine tercihinde oralara vapur, otobüs, tren Çocuklar bir olup zekasını 
zam yol olmadığından Üsküdardaki has- ve tramvay işlemesinin yeni ve modern bi- d•kJ k d 
taneye kadar bile nakledilmeleri hemen, nalar yapılmış bulunmasının amil oldu - çekeme 1 eri ar a aş-
hemen adimülimklndır. Yalılar eskidir. ğunu anlamak müşkül olmaz. }arını Öldürdüler 

• Bugünkü modern hayata uymamaktadır. (Devamı 9 unca •aylada) b 

CÖNÜL İSLElıi 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
H. G. F. V.: 
Sizin vaziyetinizde acınacak biri var

sa o da halanızın kızıdır. Anlatılıyor ki 
ai:ıı: dostunDZQD luzile evleneceksiniz. Aı-

leniz de onu istiyor, ıiz de ona müte -
mayileiniz.. Bence de doğrusu odur. Ak-

raba, hele bala gibi yakın akraba kızı 
De evlenmek doğru değildir, babuıua a-

t'ada bir nİJan da yoktur. Sözden ko • 
layca dönülebilir. Yalnız halanızın kı -

zınm da izzeti nefsini korumak lazım. 
Binaenaleyh onlara, anne ve babanızın 
ıizi daha evvelden ve sizin haberiniz ol
madan öteki kıza nİ§anlandığını söyler 

ve onlamn sözünden ç•kamıyacağıruz 

için kabule mecbur olduğunuzu anla -

tırsınız. Bu suretle zahiri de kurtarmıf 
olursunuz. Ve hakikatle de öteki kızla 
niıan ifini ailenizin yapmasını ütersini:ı:. 

Adapazarında Ş. Bayer: 

Madem ki kendinizi artık ıevgi ve 

evlenme itleri için olKU!l sayıyorsunuz 

ve madeın ki aevdijiniz kızın ailesi ta

rafından L-.kasma verilmesinden kor

kuyorsunuz o halde kızı ailesinden iste

yiniz. Evlendikten sonra sizi seveceğine 

hiç fÜphen olmasın. 

* Salacakta Bay «Selami Hikmet» e: 

Ben ııhbat ve terbıye bakımından ço

cuğun biç değilse on iki Yatına kadar 
annesinin yanında kalmasına taraftarım. 
Hatta bu kadın bafka bir erkek ile ev • 
lenmiş olsa dahi. Bittabi bu takdirde si
zi istihlaf eden erkeğin hususi Y&f&Ylf 
tarzlannı ve çocuğa fena bir misal teı· 
kil edip etmediğini bilmek lazım. 

Fakat kuzum çocuğum. Mektubu 
nuzda yamp yakıldağınız halleri daha 
evvel dütünüp te kan.nızdan aynlma -
ıaydllll% olmaz mı idi? TEYZE 

Lehistanda ir mektepte çok acık~ 
bir vak'a cereyan etmiştir. Persen de
nilen şehrin mektebinde talebe bulu -
nan 13 yaşındaki bir yavru, arkadaş -
ları tarafından başı taşla ezilmek ıure
tiyle öldürülmüştür. 

Derhal yakalanan küçük katiller, 
cürümlerini itiraf etmişler, ve şu sebe
bi ileri sürmüşlerdir: 

- Biz çalwtığımız halde onlar ka
dar muvaffak olamıyorduk. Sınıfta bü
tün birincilikleri almamasını, aksi 
takdirde canına kıyacağırnızı kendisine 
ihtar ettiğimiz halde, sözümüzü dinle
medi. Biz de onu öldürdük. 

Bir kaçakçınm mahkümiyeli 
Otuz kilo tütün kaçırırken yakala -

nan Ahmediİı duruşması dün netice -
lenmistir. Ahmet altı ay hapis ile 155 
lira p~ra cezasına mahkum edilmiştir. 

Sarhoşluğun cezası 
Küçükpazarda sarhoş bir halde so

kakta nara atan Veli bir ay hapse 
mahkum olmuıştur. 
...-D••--•-•••••ıı•••ıl;Uotd!ı.e:ı••••••ll••l'll..,.1......,,.11tııınoırıtmıı<11•---

1 
Dün, Bugün 

Bu gün 1 O uncu sayfamızdadır 

Uyku mektebi 
Almanyanın Stutgart şehrinde uyuyamıyanlara uy~~ 

usullerini öğreten bir müessese açıldı 

il' 
Almanyanın Stutgart şehrinde sene- mukaddes kitap verilmekte, bjr 11'~ 

lerdenberi faaliyette bulunan bir uyku det bu kitaplar okutturulmakuı, ~~V 
ınektebi vardır. Hastane denemesi da- çehresi ve endamı güzel ve tectıı~ 
ha doğru olan bu mektebin kapıları bir hasta bakıcı kadın yatak odalı, 
gündüz kapalı bulunmakta, geceleri girerek oyumayı öğreneceklerin b~B ~ 
açılmaktadır. larına ve omuz başlarına kuvveti• ~ 

Buraya devam edenler gündüz iste- masaj yapmaktadır. Bu iş hitafl'l ~ 
dikleri yerlere gitmeğe mezundurlar. d k d l ]A b ]art :O' 
G l . . l u tan sonra o a arın am a ~t 

ece en ıse muayyen o an saatte mut- d" .. 1 k k b' d d d .,. do 
. uru rne te, a a ın e e o ay ... 

laka mektepte ıspatı vücut etmeye . k d' 
gırme te ır. J 

mecburdurlar. . j)t" 

M kt t d h t ff .. h · Doktorun tedavisi sırf telkıJl 
1
,.,J e ep e ers ane, ene us ane gı- Y k k' d ,." 

b. ] k y ] k d 1 ata ta ı a am uyuyuncaya ı şey er yo tur. a nız yata o a an h9~ 
Iunur. doktor başından ayrılmamakta, "tııCo 

Uyku uyumak dersleri doktorlar ta- yı uyutuncaya kadar çahşrtH'' ~ 
rafından verilmekte ve aşağıdaki ~ekil- Bu uyku dersi usulü uykusuılı.Jyıı~ 
de öğretilmektedir. ken adamın kendi kendine uyı.J ı'J1 

Uykusuzluk çekenler yatakta yatı- meği öğreninciye kadar devan1 et 
nldıktan sonra ilk önce ellerine birer tedir. 
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İLMİ BAHİSLER 

Beşizler 
• 
ilim ve 

* * * Bir babnda doğan beş kard~şi gördüm; kavanozlar içindeki kırmızı balıklar 
gibi yaşıyorlar. Bunlar birbirlerinden ayrılıp ayrı muhitlerde yetiştirilmezlerse 

cemiyet için müfit birer uzuv olamazlar 

Sayfa 

Bekar hanlarında bir &aat 

Geceleri üçte kalkıp, 
gündüzleri saat üçte 

uykuya yatan adamlar 

7 

Madame Oionne, kendine gelince: 

Yatanları göstererek "hasta mı arkada~Jar? d. 
d "H k ., ,, ıye 

sor um. ayır, uyuyaca Jar gayri, dedi vakit ikindi 
Yazan: Meşhur Psikolojisi Adler 

lkiz mi doğurd~m~ diye sormuş. 
Ebe kadın da: 
- Evet, demiş, ikiz: üç de fazlası var. 
Doğrusu madame Elzire Dionne demir 

gibi bir kadınmış ki bunu duyunca yeni • 
den fenalık geçirmemit- Çocuklar da, böy
le demir gibi olmak hususunda, temenni 
edelim Jci analarına çekmif olsunlar. Ço • 
cuklarımn ruhi tekamülleri ve terbiyeleri
nin ne gibi zorluklarla kar11lapcağım kav· 
ramış olsaydı kadıncaiız belki bu kadar 
metanet göateremezdi. 

Gerçi meauliyet onun üzerinden kalktı, 
çüukü betiz]eri Ontarlo büktlmc'ıtl kendi 
himayesine aldı, kendi evlid edindi. 
Bir bakıma onlar bütün dünyanın evladı 
oldu denebilir; beşizlerin kapısı yolunu tu· 
tup giden akın akın halk. onlara bakanla
rın omuzlanndaki meauliyete iıtirak edi· 
Yorlar demektir. 

Ben de Callander cbacılarJ» kafilesine 
karıştığım zaman ( o mCMIJiyetten bana da 

oldu. Gece üçte kalkıp Meyvahoşa yoll~nmak lazım. 
Oradan sebzeleri yükler, aramızda taksim eder ve 
tekrar yola çıkarız. Kimimiz Bebeğe, kimimiz Top-

kapıya dağılırız. Yol uzak, ancak!,, 
Sokak dar, berbat. ' 
Sokak dar, berbat amma ııra ile üç ta 

ne kahvesi var. içi tıklım tıklım dolu. Müş- ı 
teriler altı kol iskambil, altmışaltı oynu· 
yorlar. Kağıtlar simsiyah. Tıraılar uzamıı. 

Oynayanlar sanki keyfetmiyorlar. Yo
rucu bir (angarya) yapıyorlar. 

* * Otrduium duvar dibinde benimle ayni 
hizada bir sürü pinekleyen adam daha 
var. İçlerinden biri kalın bir sigara aarıyor. 
Etrafa aık 11k, korka korka bakmuındaa 
belli ki bir kabahat yapıyor. Rahatını boz
mamak için farkettirmeden dikkat ettim. 

bir pay dilftüiünü biliyordum. Beşizler bir arada 
Beşizlere önce uzaktan bakhm. «Yeşil Dionne'ların evi, eşyası fakirane olmak· terecek. Asabiyete v.e münazaaya sebeb 

bı"r <!.L Jı: L la beraber, ter temizdir. Komcularımn çogwu olacak Ke d" "d 1 • b · · d b" 

Çifte kağıtlı bir esrar sigaruı hazırlı
yor. Jıte yaktı. Derin bir nefes çekti. Kö
ıedelr.i kirazcıdan ıealenip bir avuç ta kj. 

raz getirtti. Kirazları önündeki buır ia
kemleye koydu. Tek tek yiyor. Siaara11nı 
arka11na kaldırımın üatüne bırakb. E11ar 
eigarası buram buram tütmeie bqladı. 
Dumanı pek meydana çıkma11n diye i•· 
.kemlesini düzeltti. 

SoKa onmuı ;peyaz bir gül, yine yeşil " · n ı ı are erı arıcın e ır se • 
bir kt b" b adam kullanmadıöı halde onların ev iııine beble b" l"kt i b sa • ır .eyaz cüle ne kadar benzer· • .. ır 1 e yaşama a mec ur en iyi 
•eıı, onlar da o kadar biribirine benziyor· yardım edip öteki çocukları bakan bir hiz. dostlar bile daima kavgadan kaçınamazlar. 
du. Ta yanlanna varcfıimı zaman bile on· metçileri var. Beşizler sofrasının kırıntı • Beşizlerin bu hale düfJDemeleri nasıl ka· 
ları ayırdetmek bana zor seldi. Bir örnek farından bir kısmı aile sofrasına da düıü- bil olur, bilmem. Hayatlarına yeni bir un· 
SİYİnmiılerdL Yataklan. yiyecekleri, oyun· yor ama beşizlerin ı<balü vakti" ile ailele • sur karııtırılmazaa, her biri hayatı tek ba· 
caldarı hep bir örnek. rininki arasında ruhi gerginliklere sebep O• ıına karşılamağı öğrmıemiyecektir. 

Sütnin87 .. onlan biribirinden naaıl a- labilecek bir fark var. Dionne'lar, zengin Beıziler için zorluk, Callander'de sun'i 
Jnd edebildJiini •ordum. beşizlerin fakir akrabasıdır. ziyanan fazla oynamall ile bir kat daha 

- Sevki tabii u .. db-• cevab Yerdi. Öbür çocukların en küçüğü, iki buçu • artıyor. Gülücüklerinin hemen fotoğrafı 
Şüphesiz lumdlai 1- funu henüz geçmiı tirin bir kızdı. En bü • çekilip cıvıltıları sesli filme alınıyor. 
Çin de, bfr anne yükleri olan oğlan ise yabancılara pek so • Geçen yaz beıizler günde dört defa tet-
lçin olduja sibi, kulmuyor. Monsieur Oionne ile madame hir edifiyordu. Ben Callander' cıj gittiğim 
çocukların Jaer bi· Oionne'u görmedim. Çocuklar beni dostça zaman, yani ilkteşrinde. ancak iki nöbet 
rinde bir ı.,.. bal karııladılar. Tecessüs sahibi ve aefiılerine gösteriliyordu. Jlkteşrinden beri İse gün • 
bulunduğunu aöy- itimadı olan çocuklar. de bire indirilmiş. 
lernek istiyordu. Daima polis memurlarının ve sütnine • Bu ,.rtlar içinde beıizJerin normal bir ..,. 

Bir ana ile bir ba- )erin nezareti altında bulunan befizler, böy· rette inkitaflarına imkan var mıdır~ Daha 
hadan, mubteltl za• le bir aerbestlikten mahrum kalacaklar. ıimdiden kendilerinin görülecek bir ıey 
lnanlarda dGnya- Rahat bırakıldıkları yok, kendi bildiklerine olduklarını anlıyar ve kendilerini seyre ge-

Bir nefes daha çekti. Etrafına bakın· 
dı. Gözleri buzlu cam gibi. Sigarayı traıı 
on bet günlük arkadaıına uzattı. 

Karıılıklı derin nefeslerle demleniyor
lar. 

* * 
Sırtımızı dayadığımız duvarda camı lı:ı· 

rık bir pencere var. İçerden yanık bir bağ
lama sesi geliyor. Bir Konya hava11. 

Kapıdan baktım. Birisi hanın iç avlu· 
suna, diğeri dar sokağa açılan iki kapılı 

bir yer oda11. Tek penceresi camsız. De· 
mirli. lçerde em küfelerden. •ndık par
çalarından yapılmıı aıra sıra kerevetler. 
Üstlerinde içi ot, yüzü çuval yataklar. Kir· 
li yorganlar. Duvarlarda aralık aralık el )'a gelmit çocuk- hareket edip etraflarındaki hayatı kendi !enlere dikkat ediyorlar. 

Lı terazileri asılı. 
r, ruhen birbirin- kendilerine keıfetmelerine, ona karışmala· Bir cam ev içinde ya§8mak, insanın nor-

d B k k k k - Merhaba ahbaplar! dedim. en malaakkak rına imkan verilmiyor. üyü er e ar • mal bir ıurette inkif8hna elveriıli değil· 

iki leJJ'al' JemİKİ 

Burada ırgatlık edeceklerine mem• 
lekette çalıpalar yal ... 

- lı olaa adam KUrbete çıkar mı efen
di) Memlekette ırgadın yevmiyesi J S ku
ruı. 

Ağaya senelik çalıpan, yılda 30 lira ile 
beı kat çama11r alının. Bir don, bir göm
lek, bir mintan, bir talvar, bir ceket. Hena 
de bir yıl tamam çalıımadan, altı ay so
nunda hastalıktan yahut kavga edip çıkar• 
san ağa on para Yermez. 

Biri ahJdı: 

- Ben tam iki ay üç liraya çalııtım. 
diye arkadaıının .özlerine tahit oldu. 

Etrafa bakındım, aordum: 

- Kaça buranın kirası. 
- Ayda 8 lira, elektrik te yok. 

f LJ 1 Bağlama çalan ahengini kesti. ar& ı o urlar. Ta- deılerinin çiftlikte ve evde muayyen vazi- dir. Bir kavanoz içine konmuş bet kırmw 
rih ·ı - Çal be hemıerim, ben de anlarım a-ı e edebf7at te- feleri var. Büyük kardetler, küçüklere kar- balık tethir edildiklerini farketmiyebilir. 

- Kaç kiti yahyorsunuz) 

- 12 kiıiyiz. Kirayı ortaklata veriy 
k nadolu havalarından ... 

errür edebilir; fa· Doktor Adler ıı bir meıuliyetleri olduğunu hiesediyor • Ama çocuk, balık değildir. Teşhir edilm~ 
k Sıkıldı. Kızardı. 

ruz. En ucuz oda bizimki. 

at tabiatın cüıtihab hll7U yoktur. lar. ğe alıtık çocuklar, dikkati celbetmezlerse 
Beıizlerd• her birinia. lbürleri laerin· Beti.der mükemmel bir yetimler evinde bahtiyar olamaz. - Ben çalamıyorum, dedi. bailama 

- Yapılarda çalıpnlar da var mı ara 
nızda) 

de, bir nevi t..ıri olacak •• her biri, bu te• gibi yaııyorlar; oysaki bu gibi müesseseler- Şimdilik beıizlerin bugünkü tartlar için
aire, baıka bir surette mukabele edecek- deki hayat hisleri, heyecanları körleştirir. deki hayatlarının neticesi olan tethir fena 
tir. Çocuiun J'aratıcı bYntl. aeciyesini Batka mahzurlar da var. Aile hayatı muh· neticelerini gösteı4memiştir. Hayatlarının 

benim değil. Sahibi burada olmab k.i mem 
leket havalarını dinlerdin. 

- Yok. Onlar yapılarda, tuila harma 
lannda yatıp kalkarlar. 

te •- ·ı f&ı eden YU1f1an, YenMtinden ve mu• telif zihni kabiliyetleri geliıtirir. Meıela filme çekilmesi, bugünlük, ağır bir darbe 
bitinden aJcLiı unsurlarla kendine göre konuşmayı idare eden merkezleri inkitaf sayılmaz. Fakat onlara bakmağa memur 0 • 

~Ofkil eder. O kuvvet olmuaydı (•İz ona ettirir. Bir yetimler evindeki konuıma, bir ]anlar elbette anlarlar k.i çocuklar, bu hal
lateraeniz •ruh», i8te.....U. cöz • ego» de· aile içindekinden çok mahduddur. Bunun Jere bir nihayet verilmediği takdirde. tah· 
)'İn), aym muh.it ayn) Yeruet, biribirinin neticesi olarak, yetimler evinde büyümüı ıiyetlerini ahenkdar bir surette inkipf etti
bpluaı aeclyeler meydana ptirirdi. çocuklar, arzularını, düıüncelerini ifade e• rip harici alemin icabatına hazırlanamaz • 

iki kişi yataklara uzanm11- Biri yere çö
melerek bir teneke karavanaya taze aoian 
doğruyor. Yatanları gösterip aordum: * * Karavanaya soğan doğrayan, bir de ., 

zilmiş domates ilave edip üstüne biraz .-. 
ke, bir parça da zeytin yağı gezdirdi. Ha. 
zırladığı yemeği müdahalesiz oturup kalba 
bir ıNnek bulutunun sölgesin bıraktı. Batı 
daıtaki dizini deiifti. Topuklan ve burunı. 
n tamamen yırtık yün çoraplarını çıkard1.ı 
Yatağa buarak duvardan bir tahta sofra 
indirdi. Bir ekmeii ikiye böldü. Ye.nlııi 

hazırdı. Aç sözlerle kapıya baktı: 

'41.n lk~lerden birini öteki eaadınız mı, bun· decek kelimeler bulmakta zorluk çekerler. lar. 
. hır keyif duyarlar. Betialer biı: örnek Beıizler için bunun önüne geçilebilir ama Beıizler artık konutma yaıına eeliyorlar. 

l1Ydirilip bir imek bflJ'Gdl)clBkleri için ben- bu mahzurun bulunduiu unutulmamalı • Söz ibaasları sabitlettirir. Şimdiye kadar 
•erliltl · • J k erııu. farkında olarak ve,ya olmıya- dır. onlar üzerinde yapı an tecrübeler artık 

~· ' artırınaja .kalkacaklardır. Fakat ka• Aile içinde ana ile babanın tesirleri ara· ruhlan üzerinde bir iz, bir yara bırakabi • 
b b;n altıncf.. fikrt •• rabJ büyük farklar sındaki fark, muhtelif yaşta çocuklar ara· lir. 
.,:, unacaktır. İkiz çocu.klarda daima biri sındaki kavgalar ve barışmalar, hatta hep- Beşizler bir muadelenin remizleri veya 
bö olur, öbürü ona uyar. Betizlerin de biri aini mütecasir eden iktisadi meseleler bir bir tecrübenin kobayları değil, birer İn • 
it ~~e bir bat olacakbr. İkisi veya üçü, çocuiun zekasının, saiduyu (akli selim) sandır. Jlim onların inkiıahna haklı bir a· 
d e dere karp birletebilir, dördü araların· ve ite ittirak melekesinin teıekkülünde bü· lika sösteriyor. Şimdiki tartlar içinde ya
C~· •nlaııp befinciyi ,..Jnız bırakabilir. yük bir rol oynar. şamaları veraset ve muhit meselelerini, bu 
rı:ndelik hayatlarındaki küçük rekabetle· yetim evlerinde büyümüş çocuklar, ço· karııık ve münakaşa edilen meseleleri hayli 

' her birinin özünde id kalır. Ama ha· ~. zaman, harici alemi kendilerine borçlu aydınlatabilir. fakat çocukların mesud ol-
)•tlar1 h b. •-la ep ır surette seçtijinden bu fark· sayarak çalıt1rlar. Arzularının tatmin edil- malarını istiyorsak vaziyetlerinin emulıiz • 

- Hasta mı arkadatlar) 

- Hasta değiller 1 Uuyuyacaklar sayri. 
Vakit ikindi oldu. Biz sabahlan saat 3 de 
kalkarız. Alafranga üçte. Meyvahoıtan 
zerzevatı aldık mı buraya seliriz. Günde 
SO • 60 kilo fasulya, o kadar domatea. ka
bak. Burada paylapuz. 

Saat bet olur. Uzağa sidecekler yola 
çıkar. Bebeie, Topkapıya ağır aiır gidin· 
ceye kadar vakit geçer. Saat 8 den evve:I 

bağırmak yasak. Saat 8 de batlarız. Öile
den sonraya kadar satabildiğimizi satarız. 
Satılmayan yarına kalır. 

- Ne kazanırsınız günde) 

- Belli olmaz. Kilo bapna yüz para 

- Ahmet de nerede kaldı ya 1 dedi. 
- Ahmet bugün Edirnekapıya eidecell; 

idi. Hemen gelmez dediler. 

Biraz sonra kan ter içinde Ahmet gö
ründü. Küfesini yere bıraktı. Sedire uzan• 
dı. Bitkindi. Fakat arakadatmda beklerne
ie tahammül ne gezer. 

- Haydi Ahmet seni bekliyorum. A· 
çıml 

r ;•;aı Yavq tetclı:kül edecektir. mesini kendilerinden ziyade baıkalanndan Jiğini kaldırmak. onlara bqiz olduklarını 
tah· eıız)erj ber huauata aynı muameleye beklerler. unutturmak daha doğru olur. 

1 
tutmak f d' 1 · · ı· · 1 ı ~eritli bir er ?.et .enıun se ıımes~ne e - Öbür çocukların elde etmek için ui • Her birini emniyetli birer aile yanına 

vremek, refahları için daha hayırlı olur, Jle
ri gelen içtimaiyatçıların bir çoğu, yetimle
rin terbiyesi için bu tekli müdafaa ediyor. 
Biribirinden aynlır ve sanki mütenekkiren 
ya§8rlaraa Yvanne, Annette, Cecile, Emi
Jie ve Marie, hayat davasını normal bir 
surette kar11layıp halledebilirlt:r. Alimler 
de onların büyümelerini ve inkipflarını, 
kendilerini sıkmadan, takib edebilirler. 

kazansak yeter. Yevmiyemh baza aün 3S, 
bazı eün 40, elliye, altmıf8 çıktıiı da ol
maz değil. Malın yarına kalmuı kötüdür. 
Zerzevat suyunu çeker. Okkadan kaybe
deriz. 

Gülerek: 

Deyince yeni selen isteksiz iatekliz .Jt-, 
mıldadı. Kar11lıklı oturdular. Bana da: 

- Buyurun. dediler. 

renft . yol degıldır. o bet çocuga ayrı wa mecbur olduiu ıeyler, beıizte • 
elbıaeler · d" · h b · · b k raflllag 

Lat1ta 
0 

gıy ınp er mne aş a rin ayajına geliyor. Büyüdükleri zaman i-
l)'rı yec::uncaklar vermek. hatta onları ~yrı çin ıimdiden hazır servetleri var. T eeanüd 
liııe d ınnek daha ba,ulı olur. Kendıle- ruhu onlarda nasıl tetekkül edebilir) Ken
karde 1

1~n.da arkadq bulmalı, büyük di yüklerini kendileri taıımaiı naeıl öire· 
Le,· f erı ile sık 11Jı: temas etmelidirler; bT 1 ) 
J. 1~ olduklan da kendilerine pek hatır - ne 1 ır er . I 
hlınarn 1 d Her beklediğini başkasından daıma e de 

fe d" a ı ır. Her birinin yeni beliren . . • 1. h ' · · ._ .. 1 
r IYetlerin · b _ .. . 'I edebilmek, ıçtımaı meıu ıyet ıesını aor eı· 

lid· an er tezahuru teşvık edı me· ki h L d "I · · d '" ·· 
ır. tirir ve çocu arı, ep &en ı erını uıunen 

Ruhi b ,_ d . . birer tufeyli eder. Yetimlerde bu hale çok 
h aııum an, aılelennden ayrı ya • . B · 1 1 w .. v d"kl 

ll'laları be . 1 . . . w• . tesadüf ettım. eşız er, a magı ogren 1 e-
An 1 flZ er ıçın bır mahzur degıldır. v · d .. v ı·d· ı B h a arı il Lb I .. .. ri gibi vermegı e ogrenme ı ır er. u uy 
le · . e ua a arı ve buyuk beş kardeş· . . 1 k 1 b 

rı (üçü it :ı_ . • w . . . da kendılerıne aşı anmıyaca o ursa e • 
l>ıl ız, uueı oglan) beıızler açın ya· . . . k ı· b" f d 1 . an beb ki • w v ıizler cemıyet ıçın ıymeı ı ırer er o a • 
Öbür e er evının bulundugu sokagın I 

ucunda 1 Onl h .. maz ar. &eli .. oturuyor ar. arı er gun w . 
P iorrnelerin .. d . f O beş kızcagızı hep bır arada yaşama· 

3'a:tla e musaa e var, ama ım ı- . b k 
1_ 11 Ve çocuk) .. . d . d b "I ğa mahkum edıyorlar; u ye nasak hayat, 

Ceaı;l . ar uzenn e ıcra e e ı e-
erı tesir ınahduddur. onlar büyüdükçe, fiddetle teairini göa-

Biliyorum ki küçük beşizleri ayırmak, U• 

mumun hissiyatına muhalif bir hareket ola
caktır. Mahalli vatanseverlik ve daha bir
çok menfeatler buna karşı koyacaktır. A
ma yine de zannediyorum ki beşizlerin in
san cemiyetinde faydalı birer unsur ol • 
malan o parlak kırmızı balık kavanozun • 
dan çıkarılıp ayn ayn evlere, ayrı ayn 
mekteplere verilmeleri ile kabil olacakw. 

- Onu da terazide parmak oynatarak 
kapatınınız. deiil mi) dedim. 

Biribirlerinin yüzüne bakhlar. Konu
tan cesaretle itiraf etti: 

- O da olur amma adamına. Serma· 
yesi 15 .kuruı olan mala tf çatlasa on ku
ruıtan fazla vermeyen kibritçiye aen olsan 
ne yaparsın) 

Gülüıtük. 

- Sizin taraflılar burada hep satıcılık 
mı yaparlar~ 

- Hayır 1 Yapılarda, tuğla harmanla
rında çalışanlar da var. Onlar da bizden 
fazla kazanmazlar. Yalnız sermayeleri yok
tur fakirlerin de ırgatlık ederler. Denizden 
kepçe ile sabahtan akşama kadar tuğla için 
balçık çıkarmak, dört katlı binalann üıt 
katına küfe ile kum tatunak kötü. 

- Eyvallah, dedim. Ve göz ucuyla ita. 
feye baktım. Yan yarıya faaulya dolu. 30 
kilo ile yola çıkmıf, ancak 1 5 kilosunu ... 
tabilmiı. Kilo batına yüzer paradan 3 7 bu· 
çuk kuruşluk kazanç, Edimekapıya yayaa 
gidip gelmek te caba. 

Saat ( 3) de kalkıp ( 15) de yatakla• 
nna uzanan toprağından koparılmıı adam
ları Tahtakalenin Şekerci ıokağtnda kain. 
Şeyh Davud hanının yer odasına taze ko
ğan ve domatesten ibaret bahtlarıyla ko
yun koyuna bıraktım. 

Kemal Tabir 

Kızılay üye devtirme haftası 
bir Haziranda baflayacaktır .• 

Üye olunuz. 
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ikinci bir top ve tüfek ateşile ok ılar, düşmana yaklaşırken provadan 
yağmurundan sonra Malta gemisinin sıkı bir ateş açıyorlardı. 

Son Postanm Edebi Tefrikası · 2 
ilk tefrikanm hulasası 

güvertesinde yalnız üç kişi ayakta du- Barut dümanları Türk filosunun pro-
d B 1 b ki b 

· d ) Nuri Usta yirmi beş yaımdadır. Fa· 
ruyor u. un ar eş o a eş yerın en va arını örtüyor, tüfekler patlıyor ve 

1 l 
kat meşrutiyetin ilanı yılı sat gözü bir 

yara anmış o an Cütinyani ile Siçilyalı oklar havada vızlayarak du"'şman asker-
i 

çelik talaşıyla sönüp «Mektebi Sanayin· • 

Ronaldo Evaro ve bir spanyol şöval- !erinin vücutlarına ve yüzlerine sapla- den çürüğe çıkarılınca anasının Sarı _ 
yesi idiler. iki şövalye Malta amiralını myordu. guzeldeki tek katlı evini satıp bir <Her 

müdafaaya yelteniyorlardı. Fakat Türk Kardona zaten bir okla yaralıydı. türlü atat ve edevatı mihanikiye tamir· 
gemileri rampa etmişler ve yalın kılıç Şimdi de bir kurşun onun zırhını del- hanesi• açtıfı için ona herkes aust .. , 

leventler bir anda onların üstüne sal- miş, daha fena bir surette yaralamıştı. cıNari usta» der. 
dırmışlardı. Bu arada Uluç Ali Pa§a - At ... şşşl.. # Nuri U6ta hastadır. Medreseli mahal· 
Malta amiralının kafasını bir kılıç vu- Türkler yeniı...:.ı ateş ettiler. lenin bltiJitindeki mahallede otunll'. 
ruşile ve kendi elile kesti, sonra gemi- - Rampa!... ETine ~iderken bakkalın bltiflttndeld 
nin büyük bandirasını aldı. - Kancaları at... Bağla ı... ileri!... eTden bir kadın çıkmıştır. Onan peşlo- ' den de, bakkaldan bir erkek sokala 

Diğer Türk gemileri de diğer düş- Allah Allah!. .. Allah Allah!... fırlamqtır. Erkek kadına talulm&k la-

man gemileri üzerine aaldırmışlardı. Kardonanın gemisi bir iki dakika için- terken Narı Usta qe müdabale ediyor 
Amirallerinin yaptığı gibi düşmana sıkı de Türk yiğitlerile dolm'llf'tU. Türkler 't'e dilkln komıaaa Ali Ustanın çıratı 
bir top ve tüfek atefile ok yağmuru al- ispanyanın en meşhur ve büyük ailelel olan n adına Basan denen eneli çatı. 
tına aldıktan sonra rampa ediyorlardı. rinden yedi kumandan ile be~ JÜZ as- nyor. 
Yedi Vencdik gemisi rampa edilmeye ker tarafından kartılanmışlardı. Fakat lluaa, Nuri Ustayı Hine bclar ıöti-
lüzum kalmadan denize gömüldü. bu arslanca saldırış önünde kim karfı riyor. Ustanın ricuiyte yatalm serll • 

Denizin üstü mahşer gibiydi. Bağı- durabilirdi? Bir kaç dakika sonra bu mesi için anasına yardım edfJor n &icli· 

ran, yalvaran, yardım iatiyen sayısızdı beş yüz kişiden ancak elli kişi ayakta yor. 
ve mavi sular kızıla boyanıyordu. kalmlftı. Nuri Usta kafesi açık cumbanın için-

Bu gemilerle birlikte yüzlerce asker Yine kan , yine inlemeler, bağırma· de J'&tmakiadır. Götü seyredifor. di. Sonra vaz geçti. Bunu bir kadına 
b

• ] 1 k k d bo 1 la 1 . l . d k B' .. .. bilhassa anasına anlatamıyacağını' 
ve an er e üre çi e ğu uyordu. r, çırpınma ar ve zencır erın en ur- ır ~.uru ka.r~a bütün bir değişen fimdiye kadar yaptığı denemelerle bil: 

Venedikli Benedetto Soranzo'nun tulmağa çalıfBn esirlerin homurdanış- r~nk dunyası ıçınde siyahlıklarından diği için garip bir h" .. d d 

maNuri. Bu çalıf senin pvunm çala 
şına benziyor da onun için söyledim. 

-3-
bulunduğu geminin güvertesi de Türk lan... hır.damla.bile kaybetmeksizin kapkara _Peki ama ana~=; uy lu. k b yiğitlerile dolmuştu. Gemisinin esir Kardona filosu darmadağın olmuştu. gelıp geçtıler. Gök yüzü şimdi kurnuni kız) " ı ne o aca u Gavur Cemalin Şöhreti Naetlen 
olacağım anlayan bu kumandan am· Fakat bu sayısız düflllanın sonu gel- b~r kağıda kömür ve tebeşirle çizilmiş Bu sefer anaaı cevap vermedi. Gelir? 

bara koştu Ve barut deposunu at,..ııledı·. miyordu ki... bır denız· resmı' gı"bı"yd" U t b N G 1 ... Ce al h "T (Arka11 var) ı. sa u resme uri usta dütünüyordu: Gülizarın e en gavur m ocaydı. Oda-
Korkunç bir patlayıf oldu. ----E-------~ baktı ve her nedense birden bire ga- başından geçenler romandaki çcrkes dan içe.ri girer girmez. doğru ustanın 
Venedik gemisi alevler, dumanlar Tokat icra memısrluiundan: vur Cemal hocanın bir sözü geldi ha- lıalayığınki kadar beylik, her gu··n ola- yatağına gitti. Elini alnına koydu: 

w l kl d t f ·· l Aç L ·ı ·1 k tırına : At · f'l ve çıgı ı ar arasın a e ra a yuz erce ı~ artırma ı e paraya çevn ece gay· gan işlerden. Yalnız, roman, çerkes - eşın ı an yok. 
tahta, odun, demir, top ve insan par- ri menkulün ne olduiu bir evin 1140 se - ccGök yüzüne melekleri çıkaran da halayığın öldüğünü yazıyordu. Güli- Ustanın anasına döndü: 
çası savurarak denize gömüldü. himde 1125 sehmi aayrimenkulün bulun· biziz, kanatlarını takan da biz ... » Jizar sağdı. Onu Muzaffer Paşalar - Ne diye bunu tembel tembel ya-

B. c . b' s· ·ı .. d duğu mevki. mahallesi, aokağı numarası: t ır enevız ve ır ıçı ya gemısı e - 2 - dokuz yaşındayken evlatlık almışlar. ırırsın an. a? 

d d 
· · p d semerlcant mahallesi cadde sokak No. 26 C onun ar ın an gıtta, apa onanma- B' R d L Ç ·. -M Paşanın bir ogwlu varmııı. Tıpkı roman- eplerınden ta~n franıızca aa,. .. t._ 

d 
ı_· 1 d S C takdir olunan kıymet 500 lira temamı art- ır oman aRi erke• Hllıl.ayık T r- e- ..-sın &Kl gemi er en an ivani'nin bü- daki paııazade gibi. Romandakı' paşa- lerin bir kısmını minderin üstüne fır· 
k 

tırmanın yapılacağı yer gün, saat 25/7 /936 H t 1 w .. .. · b h T tün as er ve kürekçileri bir tanesi kal- as a ıgının uçuncü sa a 1 ustanın zadenı'n adını hatırlamıyor amma Mu- lattı. Mangalın başına ço"'meldı" •. 
Cumartesi günü saat 1 5 de Tokat icrasında t · 1 b mayıncaya kadar öldürüldü; kuman· a eşı otuz atı uçuğa düştü. Fakat a- zaffer Paşanın ogwlunun... - Kendime bir kahve pişire'"m te• 

1 - işbu aayrirnenkulün arttırma şart- .. d k J. • dan Antonyo Rifali iki arkıbüz kuııu- nası 0 gun e yata tan çıkmasına razı _Ana •u ogwlanın adı neydı"'\ elden, dedi. 
"' namesi 5/6/936 tarihinden itibaren 83 ] A ..- r nile cansız yere serilmi•ti. 0 mamıştı. na oğul biri mangalın ba- - Hangı· ogwlanın '\ Gavur Cemal hocanı_. kırmızımtı 

"T No. ile Tok.at icra dairesinin muayyen nu· d kah r 
11 

Uluç Ali P~anın yiğitleri yaman dü- maraaında herkesin aörebildesi için aiuk- şan a ve cezvesinin sapına Y6 Plf - - Şu Cülizarı... rak, kıvır kıvır bir sakalı var. Saçları 
ğüşüyorlar, düşmana göı: açacak ka- tır. llinda yazılı olanlardan fazla malumat mış, öbürü yatakta, susuyorlar. - Seyfi Bey ... kalıpsız fesinin kenarlarından tafıyor. 
dar bile vakıt bırakmıyorlardı. Birer almak isıiyenler, iıbu prtnameye ve 935/ Kahve pişti. Seyfi Bey Gülizarı gebe bırakmt§. ~oa_bıyıklarla ~n .. kaş~ arasında en· 
çeJik duvar gibi ilerileyen saflarda bir 83 dosya numarasile memuriyetimize mü· Usta, duvardaki bir resme bakmak- Romandaki paşazade de çerkes ha- lı bar bu~n. ~tusuz hır pantalon ve 
tek yer boşalmıyor, boşalan yerler he- racaat etmelidir. t~ır .. Bu resim, fotoğraf makineleri - layığı gebe bırakmış mıydı? Usta bunu yakası yaglı bır ce~et. 
men dolduruluyordu. itte dört levent 2 - Arttımaya İ§tİrak için yukarda ya- nm, ınsanları ve eşyaları gölgesiz ve da hatırlıyamıy A G 'T - Bak odaya gırer girmez «t~ el-

g
emisi birden Papa gemilerinden Fiyo- zılı kıymetin % 7,5 nisbentinde pey veya hacimsiz satıhla h I' d k..... 1 or. ma, u ızarın den bir kahve · · • ..ı_..ı· Hal 

d ki d 
. l r . ~ 10 e agıt aştır - gebeliği muhakkak. Bunu bütün ma • b k" . . pışı~eYu:11» ocuun. • 

renzaya rampa etmişler.~ on dakika mili bir bankanın teminat mektubu tevdi ı an evır ere aıtta. Meşrutiyetin ila- 1 ll b'l' N 1 b'l . k" M f u ı mçın kahve ıçerız) Hiç diiıfün-edilecektir ( 124) d ıa e ı ıyor. ası ı mesın ı, uza - d"" .. . 
içinde bu geminin güvertesinde de an· · nan an on beş yıl önce babası Topha- f P k .. h be un mu Nun usta? Tadı için, deeen, 

k b kad l k 1 
3 - ipotek aahibi alacaklılarla digw er d k k b" er aşanın arısı ışı a r alır almaz d .. 'l T d · · k h • .. · . ca on eş ar şöva ye a mwtı. ne e amacı ustasıy en ır resmi kü- G "T k l .. boh ... . egı · a ı ıçm a ve ıçccegıne lamo-

Onlar da yaralı idiler. Hele kaptan alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerin- ~at dolayısiyle çekilmişti. Önde bol 'ub'ızak rın l o tubguldnak. . ~~mı verdıgı nata iç ... Kokusu için mi? O da değil. 
nin aayri menkul üzerindeki haklarını hu· · 1 b 1 gı ı ızı stan u a ı bırıcık k ba Tomazo dö Mediçinin yaralan pek a· terıt i, o nişanlı, ve bol sakallılar, Z"b d h .. d . . a ra 

91 
Turunç şerbetinin yanında bu bulaııık: 

auaüe faiz ve maarafa dair olan iddialarını u ey e anım t B kk T 

g 
.. ırdı. Ölülerin üstüne yıkılmııı, can çe- k il "k' kık d a gon ermı' ı. a a- suyunun k k d" k.? s· . le . 

T iıabu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içı'n· 0 arı ı ı yana sar uruyorlar On- 1 b"t" •w • d z··be d H 
0 

usu ne ır 1 
•• mır rı 

k
. . d .. lar k · an ı ışıgın e oturan u y e ana· b"h d . Laf R k Ifıyor u. de evrakı müsbitelerile birlikte memuri • an ar asında şeritleri daha dar, ni- ten 

1 
e ermış. !.. a ı ne güne 

Vavva dükalığının gemilerinden Pi- yetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde f811lara daha az ve sakalları daha kısa o- ma ... K h .. w duruyor~ .. Hazımmış. Palavra.. Ye-
l ı k il 

.__ - a ven aogudu oglum. kl d 1 ı ö · 
yemontsa da ondan farksızdı. Bütün hakları tapu aic.ilile sabit olmadıkça sanı an ar o arına JUıVUŞturmutlar, el • . w • n:ıe er en sonra emaye . Y eyae nı-
asker ve kürekçileri öldürülmüttü. Gü- bedelinin paylaımasından baric kalırlar. pençeydiler. En arkadaysa pala bı ık- Nura usta soguyan kahvesme baktı. çan ifU meredi içeriz? Çünkü evveli biz 
vertesi kanla örtülmüftÜ. Bordasında 4 - Cösterilen günde arttımaya İ§tİ - lı, uzun fesli ustalar dimdik dizil~, • Gavur Cemal hocanın bir sözünü ha- kahve içmeaek kahveciler kahvelerini 
on bir tane gülle yarası vardı. Gemi rak edenler artbma oartnamesini okumuş ve lerdi. tırladı gene: e<Ôyle insanlar vardır, kime satacaklar) Sonra, alışkanlık de-
su almağa başladı. Nihayet denizde bü- lüzumlu malumat almıı ve bunları tama· Nuri ustanın babası bu en arka sıra- bilirim, başkalarının acılariyle alaka - nen nesneyi bilir misin Nuri usta) Bi· 
yük bir anafor yaparak ve köpükler men lcabul etmio ad ve itibar olunurlar. dakilerin en uzun feslisi, en la hı k- dar olurlarken öyle derine dalarlar ki lir misin ki insan oğlunun hem en bü-
bırakarak batta. 5 - Tayin edilen zamanda gayri men· lası ve en dimdik duranıydı.pa yı ağızlarındaki cıgarayla kendi dudak- yük kuvveti, hem en büyük kepazeliği 

kul üç defa bainldıktan sonra en çok art- F t w f ha . . l k b' larını yakacak kadar gülünç olurlar.l> bu alışkanlık denen nesnedir!.. Biz 
Uluç Ali Paşa ile askerlerin başla- tırana ihale edilir. Ancak arttıma bedeli o ogra , vayı mavı par a ır . .. k - . . . rında zafer güneşleri yanıyordu. ;muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini kağıda baaılmıs ve pembe kal b' Nurı Usta da soguyan kahvesiyle ahve degınnenıle, kahve cezvesıle, 
Şimdi dümeni sancağa karacak, mer· bulmaz veya satıı isteyenin alacağına ruc· kavvaya yapış~ırılmıştı. Nurian tar~~~ şimdi kendini böyle gülünç buluyor. kahvesiyle, eviyle, minderiyle, huku

kez filosunun yardımına koşacak, düt· hanı olan diğer alacaklılar bulu- yordu ki fotoğrafın arkasınd~a y:ld:~- Bir yandan karnında bir çocuk, kar - k_uyl.~, felsefesiyle kendimize bir i~
manın dığer gemilerini haklayacaktı. nup ta bedel . bunlann ° gayri men· h bulutların arasından doğan bir günctı nanda, gene Cemal hocanın dediği gi- cı du~ra yaratır~z:So]nra bu yarattıgı-

F k T ki ah 
kul ile temin edilmit alacaklarının mecmu· d b .. . I d f _ bi en büyük insan verimlerinden biriy- mız dunyanın esm. o ururuz. Baflar o 

a at ür erin sağ cen ile mer· d f 1 k 'Var ır ve u gun,.•ın a tın a otograf- • b' . .. µn an az aya çı mazaa en çok artıra- ...,. 1 k w J b" L-d Ö d ızı yaratınaga 
kez f·ı kt h 1 t çının kuyrugwu çatallı ı"mzası. Bu "ımza- e ogu mu' ır :1U1 m var. tc yan a · . . . . ı osu ço an ma vo mut u. nın taahhüdü baki kalmak uz·· ere arttıma A L k de al fı d bab k k soğumuş bir fincan kahve. rtı~ o ea ıyıp onun 1ÇID n 

Uluç Ali Paşa kendi filosile tek ha- on bet gün daha temdit ve on beşinci gü- nın t tara n a ası, amış ale- b" ... d w kad b" it 

k ı Za d 
. 1 .. be . 1 . .. Birden bire Nuri ustanın aklına ır yenasmı ogurana ar ır avga 

~nna a mıştı. ten üşman da onun nü aynı saatta yapılacak artırmada, debeli mıy e ve rut sırasıy e resmı ku§Btta . . . _ bir gürültü ... Aslanı kafesc alıftınnak 
karşısına yeni ve büyük kuvvetler sabı isteyenin alacağına riichanı olan diier bulunanların isimlerini yazmıştı Ba- kendı de nıçın ve nasıl oldugunu an· . - k . . rla 

d 

._ __ Lı la w • • • • lamadan ,bir hastane kogwucn1 geldi. ıçm onu yavruy en tutup ıçerı ata r .. 
aön eriyordu. aıaca1UI nn o aayri menkul ile temin edil- basının yazdıgı bu ıaımlerın arasında T ı . .. l ".- Sa Bizi kırk yaşında kafese koysalar ü-

Don ]
'an d;.;. Kardona h .. l'Mdnden o··n- .mit alaca.klan mecmuundan fazlaya çak • b" tan . rd k' . d' I da ıraş arı uzamış ınsan yuz en. rgı- ' .... ........- ır eeı va 1 ı, tım ı, yazı lfln n 1 G"" l w• . 1 k 1 d k çünüc günü yerimize alışırız. Ve on 

d M k 
_ı _ p p rnak tartıle, en çok arttırana ihale edilir d k I h il . . . ar. om egının so o un a ocaman ce avranmıftı. er ezaa ertev aşa 

8 
.. 

1 
b' b d 

1 
ld d'lm . · on o uz yı sonra ma a enın dılane b" k I k . l d I d .... k sene kafeste kaldıktan sonra dıfBrı sal-

61 d 
w k J oy e ır e e e e e ı e:ue ihle yapıla- d"" .. .. M ff p ır an e esıy e o aşan u~u sarı 

osunu agıttı tan sonra an Andre V t taleb' d"" UfmUftü: uza er afC!. b ki k k bo l b" h bak salar on yıl yattığımız yeri üç haftada 

D 
ma&. e sa lf ı upr. ıyı ı, ço ısa y u ır asta ı -

oryanın kendiaile merkez filosu ara- 6 _ Cayri menkul kendiaine ihale olu· - Ana, adı neydi şu kızın) unutuveririz ... Bilir misin ki Nuri us-

ıında bıraktığı boşluğu doldurmak için nan k.imae derbal veya verilen mühlet için- - Hangi kızın ogwlum? cı. ta k • On gün önce, Kasınıpap Merkez ·· · oşmuştu. ,de parayı verirse ihale karan fesholunarak _ Şu Muzaffer Paft-'arclan... Bah . L ahan . . Balkan h b' Gavur Cemal hoca kahve hakkın.da 
UI Al P 1 

ı. d d ~ rıye naat esının ar ı k N . 
uç i aşa onun ie itini görmÜf- ... en isin en evvel en yüksek teklifte bulu· _ Gülizar .. Neye sordun? l I .1 d I la b k w da konferansına devam eder t:n ura ua· 

tü, kuşattığı dii§manın son kuvvetle • nan kimse arzetmio olduiu bedelle almağa yara 
1 arı e 

0 ~ • 
0 

n . u oguşun ta bu acayip adaman kendi ağzından 
rini de ezmek ve toparlanmak için va- razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa Nuri usta cevap vermedi. Bir roman Çahtal~~?a~ ge~arıle~ bı_r . arAkahdaşdı~ı, dinlediği hayatına bir kerre daha gö-
kıt kazanmak gerekti. Kumandasında- hemen on bet gün milddetle arttımaya çı· okum uftu. Bir paşazadeyle çerkea bir A mcoı gorn~eglee Hgıtmışta.w kml e ın zünün önünden geçiriyor. 
L! g .

1 
d b' k karılıp en çok arttırana ihale edilir iki halayığan maceralarına dair.. kolunu kesm•• r. em eag o unu. C ı· "k" - h d G" r &ı emı er en ır ısmına: · . w ema ın ı ı seyı m~ u ur~ avu • 

D
.. k l 

1 
lle .

1 
ihale arasındaki fark ıeçen aünler için o/o - Ana, evveli gün Hasan gene Gü- Halbukı mektepte en uzaga taş atan l w k l ' 

- Ufmanı arfı a .. rı .. 
5 

h 
1 

k f . d w Ah . ugu ve sa a ı. 
E 

. . d' . ten esap o unaca aız ve iııer zararlar lizara sataşmak istedi.. mettı.. G... 1 w ··h t' d""rt 11 kt r mrını ver ı. h"k h k lm ı_ avur ugunun so re ı o yı ı ı · 
ayrıca u me acet a a&sızın memuri- K l N · 

On beş kadar Türk kadirgası hemen yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde - Sataşırlar ..• O da sokağa çıkma- - apı ça ınıyor urı. Ve o bu .şöhretin sebebini şöyle anla· 
gösterilen tarafa doğru kaydı. .( 13.3) evin 1125 ıehmi yukarıda aöıteri- aın. insanın ayıbı olunca gizlenir. - Ya~ öyle mi ana} Gidip baka- tır: 

Kardonanın Eiloau yedi galerdi. Hep- )en 25/7 /936 tarihinde Tokat icra me • Gavur Cemal hocadan öğrendiği ve yım.. ccMeşrutiyetin ilanı yılı ben Anado-
ıi birden ve bir anda kuptıldı. murluiu odaaında iıbu ilan ve ıöıterilea inandığı fikirlerle, Nuri Usta, ~dınla Nuri usta yatağından çıkmak istedi. lucla ( ..... ) vilayeti .idadisinde tarih ..,e 

Türkler toplarını ve tüfeklerini p arttjrma pttnameıi daitdinde aatJlacaia erkek arasında cinai müsavat o!ması Anası alakoydu. coğrafye hocasıydım. 
rülmemit derecede çabuk dolduruyor- illn olunur. llzım aeldiğini anasına anlatmak iste- - Ben gider bakanm. Sen kımılda-
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SKALYONUN öLUMU 
Son Pos tanın tefrikası : 35 

Yazan: Russell Tbomdike 

Hususi imtiyaz olaıak ba cS.,U 
oksijen• (piaz) bqu yeai Tob
Jon kreminde mevauttur. Old• afifuz 
ve bUtün aiyab benı-1 bal •• isal~ 
~- Açık meaa.nıeleri kapatır ve 
tene yeni ve kamqtıncıa bir manzara 
verir. Beyaz reqindekl yeni Tobloo 
krem.ine bu pYaDJ hayret cS.,.U ok• 
ıijen» in llive edllınlt olmuma ıai• 
ınen fiyatı artınlmamqbr• Hemen ba• 
ıünden kullanmaia bqlayımz ve eerl 

ye aıÜllllir tecrübeledai söribülz. 

SON POSTA 

Aman... Yemek lekeai... Kork· 
maJID Bayanlar •• Baylar ••• 

Lekeli elblHleri Fatih ldfm 
Boya F abrikaaı Akif Lltif yep
yeni yapar. 
Merkul: Fatih tramvay durağı. 
Şubeleri : Kadık8y Muvakkithane 

Sultanh•mam Meadet 
han No. 2 

MOSKOVA 
19,Uı Konaer. 20: PiJ• 21,1S: Arzu 

Gzerine verilen konıer. 22 ı Almanca. 2.3,05 
lnaiUzce. 

VARŞOVA 

Sayfa 9 

Çifte kaza 
Faik Bercmen 

lan sofra başında buldu: 
- Affedersiniz arkadaşlar beklettim.. 

dedi. 
Sikin görünmeie çalışıyordu. Yüzün • 

de ıztırap izi yoktu. 
Etrafındakiler de konuımuyorlar; &('il 

kadaşlannın elemine hürmet ediyorlardı. 
Akşam oldu. Jak sükunetini bozmada, 

Er.teai gün de öyle. 
Artık günlerinin bir çok ıaatlerini k9' 

marasında geçiriyor, yukarıya pek aeyı-i 
çıkıyordu. 

Arkadaşlarının yanında bulunduğu Z"4 

manlar yine soğukkanlılığını kaybetmiyot

du. 
Nihayet yolculuk bitmek üzere idi. 
Fransa sahilleri görünmeğe baıladı. fe 

te ufukta Marsilyanın silüeti •• Jak meydane 
da yok. Yatağında arka üstü uzanmıı .. 

Gemi limana girdi .•• Rıhtımda Allan .. 
bir sürü mediller.. herkes tekrar kavuom• 
nın verdiği ıevinç içinde idi. 

Arkadaşları onu beklediler. Bir feıik.a 
ten korkuyorlardı. 

İçlerinden birini yanına yolladılar. Gi • 
den arkadaşı kamarasının kapııını vurduı 

- Hazır mısın J ak~ 
- Hazırım. Geliyorum. 
Kamaradan çıktı. Arkadapnın kolun« 

girdi. Başı düşecek ıibi önüne sarkmıtbıııl 

arkadaşına: 
- Beni tut.. düş.eceğim diye kekeled~ 
Güverteye gelince onlara doğru bir 1* 

dının koşmakta olduğunu gördü. Bir kadal 
veyanında küçük bir kız. Km. 

- Jilberte, Hanriyet., 

Gelen kansı idi .. Jak afalladı. 
Kucaklaştılar.. kamsına. saylklar 

ıordu: 

- Sen.. sen misin Jilberte.. ıen 
sevgilim .• 

İkisi de eevinçten ağlıyorlar. 
- Jak. Gazetedeki havadjlj mi okq t 

dun~ 
- Evet.. 

- Bizi mi zannettin) 
- Hayır .• inanmadım karıcığım •• 
- Nasıl) 

Terkibi.. esrarlı. süzelllll aemlerinln it 
çlnde en pyanı emniyet ve itimad olaall 
dır. 

Venüs Pudras1: 
Şık ve kibar fami)yalann rağbetini f"' 

zanan. narin ve nazik cildlileri teahir edea 
JÜbek nafta epiz pudradır. 

Venüs Rimeli: 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kirpi!D. 

ler kalblere ok gibi saplanır. 

Beyoğlunda tanınmıı ve maruf Kari• 
man, N. T arika, Şark Merkez ıtriyat ve t11a 

hafiye mağazalannda satılır. 

Deposu: Evliya zade Nureddin Ere._, 
kimyevi ecza ve ilit ve ıtriyat ticarethaneı 

ıi, lıtanbul • Bahçekapı. 

19, 30 ı Kliçük orkestra. 20,2 5 : Muhtelif. 
22: Eilenceli neıriyat. 2.3,.30: Koro, 23,30: (Kızılay haftası), 20: Sololar {plak)• 

Dana musikisi. 24,30: Pllk. 20,30: Stüdyo orkestıaları, 21,30: 

1 Haziran latanbul haberler. 

, 18: Hafif mus~i (plak). 19: Haber· Saat 22 den 11onra Anadolu ajlllnaınaD 
ler, 19, 15: Muhtelif pliklar, 19, 30: Kızı- .ıazctclere mahı:ıus havad&a urviei 

,laY namına konferansı Dr. Salim Ahmet ,cektir. 



1 10 Sayfa SON POSTA Mayıı 31 

D~N YUSUF iZZEDDİN 
" Son Posta ,, nın tefrikası ı 95 Yazan A. R. 

· Koca evi şarkılarile çınlatan Meliha a Eski 
? akşam erkenden odasına çekilmişti KFraı'.;~,,~a:'., i!~.~::,~ ~;~'. 

Öldü mü, ö~dürüldü mü? 

Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 

Diye derin bir nefes aldilar. Diye düşünüyordu. lar. Vaktile küçücük gemılerıne hı· 
, Meliha, Seyit İbrahimden daha çok Bu düşüncelerle sabahı güç etmif .. nerek Atlas denizine hakim olan ve ta A· 
mustarıp olmakla beraber; sükfuı, iti- ti... Fakat Cemili kurtarabilmek için merikaya kadar giden Normand korsan • 
Clal ve iradesine daha ziyade hakimdi. hiç bir şey düşünememiş, lıiç bir şe· )arının hatırasından gelen bir ad koydular, 
Dirseklerini dizlerine ve çenesini de ye karar verememişti. gemiye Normandiya dediler. Bu isim, At· 
avuçlarının içine dayayarak başını Sa- Yapılacak şeyleri mağazasında ta - las denizinde meydan okumak idi. 
lihe çevirdi: sarlamak için sokağa çıkmağa hazırla- İngilizler de bir Transatlantik yaptı • 

- Meseleyi adamakıllı anlıyalım. nırken, içeri küçük bir cariye girdi: lar. Vaktile küçücük bir gemiye binerek 
Salih, ~imdi vak'a nasıl oldu ise, bize -Ya seydi .. Seyyide Meliha, sizin· Atlas denizini aşan ve Amerikayı keşfe • 

T den Kristof Kolomb'un hatırasından ge · ·ı 1 t le görü~mek İstiyor. d'l sırası e an a • ,. len bir ad koydular: Kraliçe Mari de ı er. 
Dedi. • Dedi. Kristof Kolomb da Amerikaya «Azize S l.h M }'haya bı'raz daha yaklaı:ı- Aradan bir kaç saniye geçtikten son- . · · 

a 1 • e 1 T Mari = Santa Mariya» gemisile gıtmıştı. 
ti. Seyit Tahanm köyünde cereyan e• ra, Seyit İbrahimin odasına Meliha Bu isim de, Atlas denizi hükümdarlığını i-
Cten hadisatı, birer birer anlattı. girdi. Kapıyı sımsıkı kapadıktan son - lan etmek demektir. 

N 'h .. C ·ı· Abd .. lbari ile ra, Seyit lbrahime sediri göstererek: ı M · ı ayet soz, emı ın u Bence Normandiya adı da, Kra içe arı 
kaleye gittiktikten sonraki kısmına -Oturun, biraı; konu11alım. adı da manalı ve güzeldir. Fakat şöhret ne 
geldi. Salih, onu da şöylece hikaye etti. Dedi. kadar fani bir şeydir. Herkes ınuazzam 

- Efendi, bana çantasını teslim et- Meliha, gayet sakin ve ciddi idi... Normandiyayı unuttu, Kraliçe Mari ile 
miş .. Eğer ben, bir haftaya kadar dön- Seyit İbrahim, şimdiye kadar onu, hiç meşgul. z 
mezsem; bu çantayı götür, Seyit İbra- bir zaman bu halde görmemişti. Onun Atlas kraliçesi ilk seferine bu ayın 2 7 
him Efendiye ver ; demişit. Ve sonra için uysal bir çocuk gibi onun sinde çıktı. Bu yazımı karilerirnin okuya
da, Abdülbari ile çıkıp gitmişti ... Fa- .sözlerine itaat etti. Sedirin kenarına o- cağı gün belki de Amerikaya varmış ola
ICat şeytan, benim aklıma bin türlü turduktan sonra, gözlerini Melihanın cak. Norman korsanının rekorunu kırıp 
Şeyler getirmif,lti. Aradan üç dört saat gözlerine dikti. · kırmadığını öğrenm~ş bulunacağız. Atlas 

k l d N " M bh~t M J'h · ''k" · · d kraliçesinin boyu posu ve hususiyetleri hak. geçer geçmez a e en asır e u un e ı a, aynı su un ıçın e: 

sekiz on adamı geldi. Bunlar, doğruca - Seyit İbrahim!., Ben, gidiyo .. kında bilgi edinmiyen kalmadı. Benim öl· 
bizim eve girdiler. Her tarafı aradılar. rum. çüme göre Normandiyaya ve Kraliçed Ma-
nihayet çantayı budu ar. en verme~ e ı ... l ı B D d' Seyı't lbrahı'm bı'rdenbı·re riye ((gemi» demek yanlıştır! Onlar eniz 

H k anlamadıg"' ı bu so"zlere, yı·ne bu' denbı·re üstünde yüzen ultramodern birer şehirdir. mek istedim. atta çantayı vermeme ... . 
k F d. c ·· 1 · · kı d Bunlarla seyahate çıkan bir yolcu, eger ıa· fnin ölümü bile ihtiyar edece tim. a- cevap vereme ı. oz erını rpma an, A 

• M I 'h .. .. b k k terse denizin yüzünü görmeden vrupa • kat bu kadar kalabalığa mukave - e ı anın yuzune a ma ta devam et~ dan Amerikaya varabilir. Ve öyle sanırım 
met edemedim. Ellerinden pek güç ti. d · · t kle 

ki bunların üzerinden enızı seyre me kurtulabildim... Ve artık, efen - Onun bu sükutu, Mclihaya hayret b' 
denize bakan her hangi bir muhteşem ı • (!inin başına gelen felaketi hisset • vermişti: nanın taraçasında bulunmak farksızdır. 

O k b·ı k için - Anlamadın mı. Seyı't İbrahim?. ı miştim. nu urtara ı me Bence bu ihtişam ve kudret, deniz yo cu· 
kimseye görünmeden kaleye gittim. Ben gidiyorum. luğunun zevkini kaçırmaktadır. 
Bir bahane ile içeri girmek istedim. Diye, sözlerini tekrar etti. Büyük deniz yolculukları bir «Santa • 
Burada da iki büyük tehlike geçirdim. Bu sözlerin azim ve kat'iyyeti kar· Mariya» ile yapılmalıdır: Kristof Kolombun 
~rtık, hiç bir şeye muktedir olamadan şısında kendini toplıyan Seyıt İbrahim gemisi otuz metre uzunluğunda idi. San • 
~vdet ederek, koşup meseleyi size ihbar harekete geldi: ta Mariyanın büyüklüğünde olup 1609 da 
etmeye karar verdim. Fakat talih, karşı- - Nereye gidiyorsun, Meliha?.. İngiliz seyyahı Hudson'u şimal~ Amerikaya 
ma, halazademi çıkardı. Aslen Yamlı Diye sorarken, sesi titremişti. götürmüş olan Demi • Lune gemisi de 
olan bu genç, meğer altr aydanberi üc- - Nereye miL Doğruca, Nafır 1909 da Amsterdamdan Nevyorka, bir 
retle Nasır Mebhfüun maiyetine girmiş. Mebhutun kalesine... posta vapurunun arka güvertesine koli ha-
0 zamandanberi de kalede muhafızlık Seyit fbrahimin vücudu. bir anda linde konularak yollanmışb. 
~tmekte imi~. Hemen ona yalvardım, buz keilmişti... Melihanm çıldırıp çıl- Bugün Kraliçe Mari ile Amerikaya gi • 
yakardım. Paralar ve hediyeler adadım. dırmadığını anlamak için ona doğru den yolcular, hakiki bir Amerika yolcu • 
Efendinin ne olduğunu anlamak için biraz daha eğildi. luğu yapmak isterlerse. aSanta Mariyaıı 
içeri yolladım. Eg"' er kafası kesilmişse, - ereye?. asır e utun a esı~ N N M bh " k 1 • yı «Kraliçe Mari» nin yıkanma havuzla • 

nnda yüzdürerek içine binebilirler. Fakat o kesik kafayı buldurup, size koştura- ne mi?.. Kraliçe Marinin kilerinde bulunan 1 O ton 
caktım .. Halbuki, halazadem geldi. NA- -Evet. şekerden, 35 ton taze etten, 24 ton seb· 
sir MebhUt, her nedense o Türkün ka- -Orada ne yapacakm ~·. zeden ilh... istifade etmemek şartile. Eski 
fasını kesmemir?. Sedece zencire vur- - Cemili kurtaracağım. büyük deniz yolculuklarında, o cesur 
muş; dedi. Artık orada, bir dakika bile - E !. Sen, çıldırmışsın; Meliha r.. gemiciler, erzakları tükenince yelkenlerin 
cıurmadım. Geceyi, gündüze kattım. - Hayır ... Aklıma, tamamile sahi- smmını kaynatır, tahtaları rendeliyerek ta-
Doğruca buraya .... bim ... Bütün gece düşündükten son- laş yapar ve bunlan yerlerdi. 

Meliha, elile Salihe işaret etti: ra, buna karar verdim. Re§Bd Ekrem Koçu 
-Yeter, Salih ... Teşekkür ederiz... Seyit lbrahimin hayret ve heyecanı - · · ... ,_ ·.. · --.... ·''' ............ • 

Hadi sen git. Karnını doyur. istirahat artmıştı. Ve, Melihanın artık hakika
et. Fakat bir yere kaybolma. Biz, seni ten çıldırdığına hiç şüphesi kalmamış-
tekrar çağırtırız. tı.,. Ne söylyeceğini, ne cevap verece-

Dedi. ğini şaşırmı~tı. Fakat Meliha, onun söz * söylemesine meydan bırakmamıştı: 
O gece Seyit lbrahimin evini derin - Evet.. Bütün gece düşündüm. 

bir sükun istila etmişti. Günün her sa- Bundan başka çare bulamadım ..• O za· 
~tinde koca evİ neş'eli şarkılarla çmla- vallı genç; hiç şüphesiz ki: ya Nasır 
tan Meliha, o akşam erkenden odasına MebhO.tun zindanlartnda çürüyecek .. 
gckilmişti. Odasında ışık yakmamıştı. vey•hutta kafası kesilip bir. tarafa atı
Oirseklerini pencereye dayamış; göz- lıverecek ... Buna, benim vıcdanım ta
ieri karsıdaki Cemilin odasının pen- hammül etmiyor. 

(Arkası var) 

SPOUCUillRı 
sahaya 
çi kmdz.d..an 

cer~lerin~ dalmı~tı. Bu pencereler, sım
ııkı kapanmıştı. Orada Cemilden değil; 
CJnun hayalinden bile eser kalmamıştı. 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 

Yazan: Ziya Şakir 
- 30 - l Efendi vekarmı hiç bozmomıf, hissi-

Yusuf İzzeddin Ziya Şakir 3 yatını ketmetmişti. 
Aslanım f.. Allah aşkına şu ilaçları Sadece baş mabeyinciye: 

almayın. Hamdolsun, neniz var. Siz, - Zati şahaneyi bizzat görmek is--
dünyada hiç kimsenin sırtını yere getir- tiyorum. Arzediniz. 
meye muvaffak olamadığı bir pehliva- Demişti. 
nın sulbünden dünyaya geldiniz. Siz- Baş mabeyinci, harem dairesine ka· 
de hastalık ne arar?.. Hem vallahi, dar gitmiş gelmiş: 
hem billahi bu mel'un İttihatçılar, bu - Şevketmeap efendimiz, bilhassa 
ilaçlarla midenizi çürütecekler. Allah selam buyuruyorlar. İstifsarı hAtırı i
göstermesin, sizi yataklara düşürecek- çin buraya kadar bizzat zahmet buyur• 
ler. Ondan sonra da Vahdeddin Efen- duğunuza mahzuz oldular. Fakat şu 
diyi başlarına taç edecekler. Atm şu anda pek şiddetli sancı çekiyorlar. Bu 
zehirleri... ıztıraplarile necabetpenahilerini de 

Diyordu .•• Ve hazan de veliahtın muztarip etmeyi arzu buyurmuyor • 
kendisine küçük bir hak vermesinden lar. 
şımararak ilaç şişelerini pencereden dı· Diye cevap vermişti. 
ışarıya fır !atıyordu. Halbuki bir taraf- Baş mabeyincinin söylediği, haki .. 
tan yine o esrarlı sigaralar hazırlanı- kattı. İhtiyar padiaşh o anda mesane • 
yor; her fırsatta, şerbetlere damla sindeki taıŞların verdiği ıztıraptan inim 
damla kokain katılıyor: zavallı veliah- inim inlemekte idi. .. Fakat Yusuf İz • 
tın sinirleri her gün biraz daha hırpa- zeddin efendi buna derhal alaıi bir ma· 
!anıyordu. na vermiş; Vahdeddin efendi ile u • 

Tedricen bu iki me11'um zehirin te- yuşulduğu için kendisine istiabl aöste· 
siri altında kalan veliaht aünden güne rildiğini zannemişti. 
durgunlaşıyor. Neş'esini büsbütün O teessürle doğruca saraya aelıniH 
kaybediyor; kokainin tesirlerini gece hakikatı anlamak için doktor Bahae~ .. 
uykusunda geçirmekle beraber, gün- din Şakir beğe haber göndennifti. Ve 
düzleri de odasının bir kö11eaine çekile- doktor saraya gelipte karfıtma çıkar 
rek vaktini dalgın ve dü~ünceli bir çıkmaz: 

surette geçiriyordu. - Aşkolsun, doktor. Vahdeddin. e .. 
Aynizamanda, hassasiyeti de artı- fendiyi tahta çıkarıyor MUf8UDUZ, Öy• 

yordu. Evvelce, hiddetini celbeden bir le mi~. 
mesele karşısında mümkün olduğu ka- Demişti. 
dar temkin ve vekarını muhafaza eder- Bahaeddin Şakir bey fena lalde h<>-" 
ken; şimdi iradesine haklın olamıyor; zulmuştu: • 
öfkesini izhar ediyor.. Bazan de - Ne münasebet efendim. Bunu il• 

bu öfkesi uzun sürüyor; hele zihnini zekim söylediL 
kurcalıyan bir mesele zuhur ederse, (Arkaa nr) 
artık onunla uzunuzadıya meşgul olu- •:

1

--.... M .. ~-- ... ~.... 1 
yordu. Spor 

1331 senesi mayısının son haftwsı '-------------
içinde padişah Beşinci Sultan Meh~e~ .. k •• 
birdenbire hastalanmış; mayısın yırm• B ugun u 
dokuzuncu cuma günü -ille defa ola- J lik 
rak • selamlığa bile çıkamamıştı. maç arı 

Padisahın hastalığı halk arasında 

türlü s~beplere - ve bilhassa nüzul isa· 
bet etmesine - atfedilmişti. Bir kaç gün 
zarfında, yeni bir cülus görüleceğine 

dair halk arasında bir dedikodu baş

göstermi&ti. 
Fakat bu mesele ile en fazla alaka

dar olan başlıca iki şahsiyetti. Bunun 
biri veliaht Yusuf lzzeddin Efendi; 

İstanbul lik maçlarının bir an evvel 
sona ermesini dü,ünen futbol heyeti 
Taksim sahası hariç diğer statlara bir 
çok maçlar vermiştir. 

F enerbahçe • Beylms 
lstanbul ~ampiyona&ınm en be.tın "' 

da bulunan F enerbahçe bugün Bey • 
koz takımiyle KadıköY. sahaımda kar• 

diğeri de Vahdeddindi: Vahdeddin, şılaşaca~ır.ilct - lstanbula 
d h 'k · ·· l padıtahın mesane- e' a, pol' 

a a ı 1 
gun evve • w du Haftanın en mühim oyunu hiç fÜP-

sinden fazlaca ~ustarıp oldugunu ~ he ok ki Beşiktaşla, İstanbulepor ara• 
yar duymaz dogruca saraya koşmuş• Y k. 
(istif sarı hatır) bahan esile büyük bi· sın da 1 m:e:r ·d I E .. 
raderini görerek hakikati öğrenmişti. tk· . I'kt a ~· ~ •. ıiı:P aeçen ta • 
Padisah henüz ölecek derecede hasta ınc~ . ı en ırkıncı li . tt • 

.... ' . ' kımlar ıçınde en uvvet vazıye e o 

de~!~ı~t vazi eti, derhal itine gelmişti. lan bu ~ki takımın maçı haf~ sona 

ı y f d d )'ahdı tahrik kadar hır heyecanla geçecek bir oyun Bu mese e etra ın a a ve 1 k 
b. k füzu)" h reket- olaca tır. 

etmek ve onu ır ta ım.. .. 1 .a. . lstanbul atletizm bayrami 
lere sevketmek teşebbusune gmşmış- lstanbul atletizm bayramı bugün 

ti. · Bebekte Amerikan mektebi .hasında Vahdeddinden aldıklan emir üzen· 2 30 d 
1. h yapılacaktır. Müsabakalara , a ne yine İbrahim ile B~ir ağa, ve ıa • ff k 

. . . l geçit resmiyle başlanacak, muva a ı-dın kar,şısına dıkılmdış er: Za yet gösteren atletlere mükafat verile • 
_Aslanım, ne uruyorsunuz. • . 

·d · · V"k l" cektır tışahane haletinezı e ımıf. u e ayı F n1' "' d. ld bguün geliyor 
lb tın· · kendisine bir hal o- e an ıya ar 

saraya ce e ış 'ak V hd dd" Dört müsabaka yapmak üzere şeh· Seyit İbrahim de gecesini üzüntü
lerle geçirmişti. Tam yoluna giren iş
lerin1 'böyle birdenbire bozuluvermesi, 
onu çok müteessir etmişti. 

lursa, saltanat m amma a. e ın . · 1 kolan Fenlandiyalı güreş-
Efendinin geçirilmesi için vasıyet ey• r~ml ızbe ge .. eceR manya vapuriyle Kös .. 

50.000 tabaka Tampon ıünger kağıdı l · çı er ugun ° 
emış. tenceden geleceklerdir. 

150 top battal çizgili kağıt - Aman... T h ld Romanyalılar birde vapurdan çıka-Salih; genç ve cahil bir Cebelli ol
rnalda beraber şimdi İbrahim Efendi 
onun sözlerine hak veriyor 1 

- Ah Cemil.. Ne lüzumu vardı, 
bu kadar fazla ve müfrit bir cÜr'et gös-
tQırrnenin? .. 

Diye söyleniyor. 
- Kaç kere ben ona bu memleketin 

hususiyetlerinden.. Nasır Mebhfüun 
gizli "e müthiş kuvvetlerinden bah
settim .. Kaç kere onu zorla itidale sevk
ettim ... işte şimdi, yalnız kendi haya
tını tehlikeye atmakla kalmadı. Bizim 
i$/Aeri <le alrost edecek bir cereyan açtı. 
Şimc:l> onu oradan, ~asır Mebut•un 
pençesinden nasıl çekıp alacağız}. 

750 top «2>> No. çizgili kağıt - Amanı, zamanı yok. a t e . en .. e bu ün 6 da ille müsa .. 
ukarda cins ve mikdarlan yazılı kırtasiye pazarlıkla satın alınacaktır. gidiyor... Derhal başınızın çaresıne caklarına go~ t gd omunda yapacak· 

Y · 1• l in .~ ........ ,...e ve nümuneleri görmek üzere her gün ve pa- bakın. Fakat dikkat edin, sizi aldatır- bakayı Taksım 8 a Y Verme&: ıs ıyen er ,..... ... _..... .. l • .. 1 · k · lardır 
b:•- İ . d 12/6/936 Cuma günü saat 14 de% 7,5 guvenme para any- lar İttihatçıların soz erme sa ın ınan- . V l bol l 

zar n: çın e . • Alım K . · . 
1 

o ey maç an 
le birlikte Kabata'ta Levazım ve Mübayaat Şubesındeki omısyo • mayın. Kendiler~n.d~n. senet da ın.B . İ t bul voleybol şampiyonasına 

1 2905 v r ht kendısını ıkaı: e en eşLr san ed'ld' nuna müracaat arı. « » ·----..-. ~ ıa 1 • . kk" t ·!:ı. der- Galatasaray lokalinde devam ı ı. 
• _ -- ağa ıle brahıme teşe ur e mıT '. . İ d Be koz elmediğinden l.nhı·sarlar İstanbul Başmüdürlü- hel otomobiline binerek k~raya g.ıt~;r ~k pko~~nh:kme: galip ~ayıldı. İkinci 

ti Saray derin bir sü unet ıçın e o İ b ( 1 r;. 
idi· .. Sultan Reşadın bendeganı, vazi- maçta c.alatasaray ~=:e;s:: - E-g

v Ünden: yetten müteesssirdi. Onun için veliah- 4-?. yendı. Sdon oyun dı /eneryılmaz 
k mb k' 'b' il 'f t up arasın a oynan · Kasım a ve Sirkeci tuz ambarlarına bir sene i~eria~de gelece ve a ar- ta karşı ~er .~aman ı .~· ı tı a -~e ~- C15 -13) Eyübe galip geldi. Puvan 

\ani P"f kedilecek tuzların nakliyesi farbıamesıne gore 8/6/936 da "'at tafatlı husnukahul goste~em~mış erb~· . 'b . 1 Fenervılmaz faıDpiyonanın 
an sev itki 'hal edileceğinden isteklilerin gösterilen günde Betmüdiri- Bu hal, veliahtm kalbme ena ." ıtı ~"'. e .j· d' 

14 de p~zat r ~l ,Ko:Uıyonda bulunmaları. «2902 şüphe vermiışti. Fakat Yusuf İzzeddın ı rakıpsız namze ı ır. yette mu eşe 



31 Mayis 
SON POSTA Sayfa ı ı 

IST AN BUL VILA YETi MUHASEBECILIGfNDEN : 
Emlik ve Eytam Baknasından maaşlarını kırdırmak i•teyen zat maatları sahlplerirln malmüdürlüklerine vize 

ettirmek için müracaat gün~eri: 
Fatih, Eminönü, Beyoğlu Beşiktaş, Üsküdar, ve Kadıköy Malmüdürlüklerinden: 

Askeri Millkt Askeri 

" 
,, 2/6/936 Sah 

" " " 
3/ ,, Çarşamba 

,, 
Tekatüleri " " 

41 ,, Perşembe 

" " 
51 

" 
Cuma 

" " " 
61 ,, Cumartesi 

" 
Mütekait, dul ve yetimlerin Haziran, Temmuz ve Ağustos 936 üç aylık maaşlarının tediye günleri: 

Betiktaı 
MalmUdUrlUğUn den: 

ÜıkUdar MalmlldUrlUğUnden : 

8/6/1936 Pazarteai 
9 ,, Sah 

10 ., Çarşamba ~ 
11 ,, Perşembe 

12 ,. Cuma 

13 .. 

15 " 
16 •• 
17 " 
18 " 

19 ,, 

20 " 

Cumartesi 

Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perıembe 

Cuma 
Cumarteal 

TARiHi 

8/6/1936 Pazartesi 

9 " 
10 ,, 

1J ., 

12 " 

ıa ,, 
13 ., 
16 " 
17 .. 

Sah 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

Camarttal 

Pazarte1I 
Sah 
Çarıamba 
Perşembe 

Beyoğlu MalmlldUrlüğllnden : 
Beyoğlu gişesi Kasımpaıa giı. 

EmioönU MalmüdllrlUğllnden : 
Merkezde Emirler camilndt 

MOlkiye 1etlmlerl 

1 - 250 
251 - 500 
501 - 750 
751 - 1000 

1001 - fA 
Mü kiye tekailtlerl 

1601 - 1750 

1751 - 2000 
2001 - 2250 
2251 - ila 
Hldeı••h vataniye 

Avanı 

Eyüp giıeıi EyUp 
tediye mahaUinde 

A .. ye imleri 

10 .01 - 10556 
MU:kiye yetiıı.lerl 

12001 - 12205 
A.. tekeUtler 

ı ıooı - ı ıa40 
Mülkiye tekaDtlerl 

13001 13057 

• 

-

A .. yetlmlerl 

3000 - 3250 
3251 - 3500 
3501 - 3750 
3751 - 4000 

4001 - ua. 
Aı. tekaOtlerl 

5001 - 5150 

5151 - 5400 
5401 - 5650 
5651 - 5900 
5901 - 6150 

6151 - 6300 
6301 - ili 

A .. yetimleri A.. yetimleri 

1 - 150 4001 - 4150 
151 - 300 4151 - 4300 
301 - 450 4301 - 4450 
451 - 640 4451 - 4550 

MUlklye yetlmlerl 

2001 - 2200 

2201 - 2420 
A11. teluütl •rl 

1001 - 1150 
1151 - 1300 
1301 - 14 o 
1451 - 1550 

Pt.Ulklye tek n le t 

3001 - 3200 
3201 - 3400 

Mii kiye yeti m!ıırt 

6001 - 6050 

6051 - 6100 
Aa. tekalltlerl 

5noı - 5150 
5151 - 5300 
5301 - 5450 
5451 - 5560 
Mü kiye tekaUtlert 

6201 - 6250 
6251 - 6302 

Fatih: MıdmUdllrlüğUnden : 
Samatya giıesi Samatya 

tediye mahal;nde biri ı ci i~e 
A .. yetim eri 

14101 - 14400 

14401 - 14141 
1'Y.Ulki7• yetimleri 

18001 - 18303 
Aakrl tekalltlerl 

16001 - 16300 

16301 - 16602 
Mülkiye tekalt.erl 

19001 - 19238 

A•. yetlınled 

ı 400 

401 800 

801 12CO 

1201 - 1517 
MDlkiye yetimleri 

6001 - 6300 

6301 - 6690 
Aa. tekaUl e. i 

3001 - 3400 
3401 - 3800 
3801 - 4051 
JJmlyıı ve AvaıH 

ikinci kişe 
Mülkiye tekalltlerl 

8001 - 8400 
8401 - 8726 

Merkezde 
MO kiye yelim eri 

5001 - 5100 
5101 - 5200 
5201 - 5300 
5301 - 5400 

5401 - ili 

ilmiye ve peı(n maaı 

Mülkiye tııkaUt eri 

4001 - 4100 
4101 - 4200 
4201 - 4300 
4301 - 4400 

4401 ilA 

A .. yetimleri 

2001 - 2250 
2251 - 2500 
2501 - 2750 
2751 - 3000 

3001 - 3250 

3251 - 11.1 
A .. tekaUtlıırl 

1 150 
151 300 
301 - 450 
451 - 600 

601 - 800 
801 - 114 

Kadıköy MalmlldOrlUğUnden ı 

A .. yetimler! 

3001 - 3250 

3251 - 3500 

3501 - 3750 

3751 - 4000 

4001 - ili 
A•lı:er1 tekaUt' ed 

5001 - 5250 

5251 - 55d() 
5501 - 5750 
5151 - 6000 
6001 ili 

MGlklye yetimleri 

1 - 200 

201 - 400 

401 - 600 

601 - ilA 

hmlye, avan• ye 

Hıdematı ••t••lye 

1501 - 1700 

1701 - 1900 
1901 - 2100 
2101 - IJA 

• 
A•. yetimleri 

1 250 
251 - 500 
501 - 750 
751 - 000 

Mülklye 7etlaılerl 

3501 _ · 3750 

3751 - 390L 
As. tıılı:aUUıırl 

1600 - 1800 
1801 - 2000 
2001 - 2200 
2201 - 2400 
MlllkJye tekaUtlerl 

sooı - 5200 
6201 - 5400 

18 " 
19 " 
20 " 

Cuma 
Cumarteıl 

l _ Zat maaılan sahiplerinin muayyen gllnlerde glıelere mOracaatla maıı.tlar:m almalan lazımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tedlyabn hitamında Ytrllecektlr. 

2 - Tediyata sabah seat DOKUZDAN _ ON iKiYE ve ONÜÇTEN - ONYEDİYE kadar devam oluuacaktır. 

• 

Modern Alman san'alı ve 
Alman Tezyin San'aUarı 

SERGiSI 
İırtıınbul 'da Fındıklı 'da 

G!lzel San 'utlar Yülisek Okulunda 
30 Mavıs'dnn • 8 Haziran'a kadar 

~-·açık buiunacekttr ...... ., 
•• ! ................... ~ 

Her C11111e1rteal ve Pazar 

PARK OTELiNDE 

ELiSABETH SOLVEY 
FERRY KOVARIK 

Beynelmilel ahenkdar Caz 

ve MAZARIK ORKESTRA 
ref•k•tlnd• 

DANSLI ÇAYLAR 

Devren klrahk 
--- --· aprtıman 

1
.. ) 111 rl J J l'I 1 Mısır apartımanında yazıhane, mu-

lat• n bu I Beledly a ı ayenehane ve ikametgruı olmıya el· 
1._..ı__ baınınen verişli 14 numaralı daire müsait şe-

1' e ı· 'Ik t rin ayı sonuna tuıUCU. mu k. alıktır Gö k . 'ını tarihinden itibaren 936 ı e~ . ~. k f d raitle devren ır · rme ve 
kıra bedeli 

400 
ı· I su··yu'"kada da Yürük Alı pla1ının tar tara im a konuşmak için içindekilere müracaat 

b I ıra o an b l .. zerinde bu unan 
ll unan çamlık erazi ile denize nazır salaf ve ara a yo u u . l edilebilir. ev kir k nulmu,tur Şartnamesı evazım -·"'•' ... - ... """ 

nı .. .. aya verilmek üzere açık arttırm~ya 0 t ~ . at makbuz veya Son Posta Matbaası 
l'll U~rlüğünde görülür. İstekliler 30 lıralık ınu_;a~ka te~mde daimi encü • Netriyat Müdüıü: Sellin Rqıp 

e ubile beraber 1 O Haziran 936 çarşamba gunu saa S.hipleriı A. Ekrem. S. RAKiıı. tL Uitfii 

l'llende bulunmalıdır. (B.) (2895. 

,. .......................... !111111!1............... 
Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ncl Ke,ıde 11 Haziran 936 dadtr. 

Büyük ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, J0.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 
...................................................... , 
Ju

.vı ............... ~~~~ ........... .. 
ANTiN KANZUK Olçü üzerine 
Saç boyaları Fenni Kasık Bağları 

Mide, barsak, böbrek 
düokünlüğüne 

Kumral ve siyah olarak sabit 

Felllll 
Kor181ar 
lııtiyenlere öl9ü 

tarif esi gönderilir 
EmlnönU 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmımz. 

ve tabit renk verir. Ter ve yıkan· ~ Bayan s A r· 1 y E 
makla çıkmaz. Yegane zararsız r--
ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. ~ 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 1 

Beyoğlu - lstanbul P A N O R A M A 
~-------' l Bahçesinde 
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ÇABUK' 
RAl-fAT 

TQAŞ OLMAK 
İSTERSENİZ 
HEMEN BİQ 

POKER-PL . _ _...,.._ 

ALiNiZ 

'KDçDk Çiftlik Parkı~ 
Albn yaldızlı köşk!~ ve V.ıaf!le ~hreRuıa! bahçemizde her 
akşam memleketimzin en yüksek musiki aan'atkilan icrayı 

ahenk edecektir, Her Pazar caz vardır. Telefon: 41992 

MUdlrlret .., 

Akay işletmesi Direktörlügünden: 
1Cam1rö1-Ha1claııNata hattmcla t /Haziran/938 tarihinden ~ tatbik 

ehmacak yeni tarife ialıelel~ ..... br. (2941) 

HOLANTSE BANK ütli : : 
'-'<' -"'R Aa..<ÖV - s=t~&-A!S 

• 
ELVERi$Li ŞARTLAR 

( 

SON POSTA Ma711 31 

İstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Verginin 

Şubesi Mlikellefin adı l,i Ticaret yeri Senesi Miktan IY.mame 

Yenicami 
,, 

" » 

,, 

" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" ,, 

" ,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 
" ,, 
" ,, 
,, 

" ,, 

" ,, 
Hoca paşa 

Kortes Vitali 
,, ,, 

Gotey Vitali 
Edvart Piçoto 
Vitali S. Kale 
Ahmet 
S. Krespi 
l Hakkı 
Abdurahhman 
Niyazi 
K. Albukrek 
H. Çevikyan 
1. Levi 
H. Fehmi 
Yani 
Şalom Mişolam 
M. Sarafim 
Nesim 
Riza 
Ha yık 
Molla Hüseyin 
Ş. Mişalom 

Jak 
L Kostan 
Molla Hüseyin 

,, ,, 
J. Lömegerson 
Cemil 
M. Balcı KMdeşler 
Habip 
Kadri 
Cezair 
M. Sabri 
Osman 
Alemünyüm Fabrikası 
Dimitriyadie 
Konyalı İsmail 
bak 
Nesim 
Aram Gabay 
Karakaı 
Salam on 
Pavli 
Abdünnafi 
İbrahim 
M. Menaşe ve R. 
Taranto 

Komisyoncu 
,, 
,. 

" ,, 
Kasap 
Komisyoncu 

" ,. 
Müteahhit 

,, 
" ,, 
,, 

" ,, 
Bakkaliye 
Müteahhit 

,, 
" ,, 

" ,, 

" 
" ,, 
,, 
,, 

Tuhafiyeci 
Müteahhit 
Terzi 
Müteahhit 

" 
" 

Müteahhit 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Avukat 

Havuzlu Han. 26-27 NO. 
,, ,, ,, 

Bamatan H. 5 NO. ~ 

932 
933 
932 

Agopyan H, 7 NO. ,, 
Uzari Papazoğlu han 1 O NO. " 
Tahmis6n(i 3 NO. 
Kama han 3 NO. 
ÇaVUfbqı han 16 NO; 
Kuru kahveci H. 15 NO. 
Fincanalar yokup 
TalımWnil 84 NO. 
Marpuççular 35 NO. 

• Uzuncaovua 58 NO. 
Sadiye ban 
Sadiye han 26 NO. 
Marpuççular 51 NO. 
Sabuncu han C. 33 NO. 
Tahtakale 
Mabumutp8f8 113 NO. 
Marpuççlar 35 NO. 
T ahtakale C. 
Marpuççular 51 NO. 
Telefon sokak 
Telefon sokak 
Tahtakale C. 

" ,, 
Telefon aokan 58 NO. 
Sabruaefa han 32 NO. 
RıaZJ>8f8 C. 116-118 N. 
Rıdvan han 24 No. 
Servili han 
Sabruaef a han 
MısıJ'Ç81'f1Sı 
Mahmutpaşa hamamı 
Cömert Tilrk S. 
Tahmis 10kak 
Asmaalb 50 NO. 
Yağkapanı 
Telefon sokak 58 NO: 
Cedit Han 22 NO. 

• Y enihan 10 NO . • 
Tahmis 'Sokak 
Mahmutpqa 218 NO. 
Camcı zade han 22 NO, 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 
" ,, 
" 
" ,, 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" • 
" ,. 
,, 
,, 
• 
" 
" 
" 
" 
" Muameleci Celal Bey han 35 NO. 

İdhalit Komis. Kiiçilk Kmaciyan han. " 
" .. 

L K. NO. 
384.98 
504.00 
840.00 
283.28 
161.18 
221.sl 
MS.65 
W.71 
4'2.00 

1.80 
.54 
.20 
.os 
.()6 

.o8 

•• 218.34 
.28 
.28 
.88 

8.82 
.08 

1.26 
4.46 
8.88 
1.16 
4.04 

64.48 
1260.00 

20.86 
5.52 

420.94 
.04 
.64 

7.38 
62.88 
56.64 

1.24 
1.74 
2.80 

60.38 
.68 
.24 

64.80 
684.00 
720.00 

84/11 
M/12 
1n9 

84/10 
841 9 
84/20 
84n1 

8122 
84128 
IM/27 
84/'l6 
84n5 
84124 
84129 
85/19 
84130 
IM/33 
84121 
84132 
84131 
84146 
M/30 
81145 
84144 
84143 
84/35 
84149 
84152 
85/17 
841 5 
84136 
84151 
84139 
84/40 
84158 
84/M 
84154 
84148 
84/4'7 
84157 
84137 
84/42 
84141 
85/ 8 
85122 
14139 

Y enicami Herman Komisyoncu Şirin han 11 NO. ,, 378.00 85/ 3 
Yukanda adı ve işi yazılı mükelleflerin yeni ticaret ve ikamet yerlerini bildinnemif ve yaplan 

araştırmalarda da buluuamamış olduklanndan hizalannda g&terilen yıla aid kazanç vergileri ihbarna
meleri bizzat tebliği mümkün olmadığından hukuk uaulil muhakemeleri kanunu hlikiimlerine teftlkaa 
tebliğ yerine geçmek üzere ilin olunur. " 

İstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Şubqi Mtıkellefin Verginin IY.mame 

adı işi eski adresi Seneai Mikdan NO. 

Un K. 

K. Pazar Dimitri Yuvanidia Milteabhid Y. Sinan Ayuma cadde- 932 52 88 111• 
sinde sebze hali 

Eminanli Osman Necati Avukat Tqhan 7 NO • 91 20 111!1 
,. Ka.e zade Cemal Milteahhid Tqçılar bili NO. ,, 27 ot 14111 
Yakanda pbui, adı iti ve yudı mlikelleflerin yeni ticaret•• ibmet ,...._ hildirmemit .. A •• 

arqtırmalarda ela bulunND-•f olduklanndan bir.alarmda '6deril• ,.r. llid k~ •eqpleri W11 .. llYt 
e~ilememİf olmakla hukuk uaulü muhakemeleri kanununun htllnnflne tembn illnen teYit alumr. 

_________ _.., _______________ ·----------------------------------------4 


