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• J. 

ltalya HUautlarda Hazırlık Mı Yapıyor? 
Zecri tedbir )erin ilga --- ·- .w _. -- . ·-- - • 

edilmemesi ihtima Jile 
askert tedbirler alıyormuş 

Yugoslav Başvekili 
zecri tedbirlerin 
ilgası lehinde 
nutuk söylemiı 

Roma radyosuna göre ,Uya 
bizde de iktisadi mahafil 

Milletler cemiyeti •sambleal ıeıebbüslerde bulunuyormUf 
Reisi M. Benes 

Roma, 3 (Huauai) - Sila1or M..olini ...... 6rb ••• ,,.,_...... lraW etti. 
Paria, 3 (A.A.) - Oeuvre suet••tle Mıüm 'l"alMıilil, ,_,.orr , · 
M• ftalpa pek ili iNiiyor ki: Masoliai, ........... AwUllwıa, y ...... ..,. 

._ Frama ............... ukerlerini ..,_ber ....- mehMirle bp _... Milill 
tedWleri aım.ldachr. lacilt.. n FNll• MriciJ'• .............. dila .... .. 
..... hakkwla ..... meıam.t .......... AncM bitin kabineler, o.•• .. .... 
Lldarmm 15 lııuiran wri tedbirlerin kal........... takdirinde ppıceil 
liyui Wr &Waaıı makacldeawi oldaiu mü,.._,...., ....... ftalp, o tarilde , ......... 
ileri pç.a laachdlarda ukai ....,._ JllPl'CÜbr· Fakat .. ......,... ldt Wr 
..._ filiTat Be teenlcl edecek dejildir. 

......... Tal.oaia, ft.lpa ihpiluann ..................... IC........ ...... 
............... almit olduldlıaw t..a. etıalldedir. Dfiw ............... 11.a,a 
.. iıwti, 15 lauirenclaa ..... taadut .... ,,, ............ WDalann ........... .. 
............. ~ ..................... iııllfade ......... ,...... ...... 
.... &-. mi ~ .......... a,.nt ebmkte61ir. 

Londralll ~r llllllkat 

..................... 
Milletler Cemiyeti toplantısı için hazırlıklar 
B..Hn 3 (Hmmi) - 13 )er komiteai reisi Madariqa buıüa Praıda Milletler 

Cemi7eti uampleei reiei n çekoslovalqaCamhur Reisi Doktor 8eDill ile ı&iiftl. 
Alamplenin toplanına11 ile aecri tedbirlerin idaresi mıH'eeinin lr:onupldaia ..... 
~. 

Cenevre, 3 (A.A.) - Milletler Cemi1eti uambleei. Arjaatinin vaki muracaab 
~ ihtimal bu aJJll 23 ünde toplanmaia çainlacakbr. KODNY içtimauun ela 
- tarihe kadar tehir edilmesi ihtimal dahilindedir. 

Parit 3 (H .... i) - Murada hüküm aüren kauata ıöre MiDedt!r CemİJetİ uamb
leti 23 de toplanacaiı İçİla 16 da toplanacak olan konseJ, içtİmallU .eım sin tehir 
edecektir. 

Milletler Cemiyetine müzaheret birliğinin karan 
Clupw 3 (A.A.) - Be,nelmilel MU letler ~ ......... et fed...,ona 
~ B. Hemi RoUin aBelçib» 11111 reWiii abada INr çeM aldebniflir. B. 
... ltal,aa • Mabet ilatilifı b•ldnnd• Wr karar mtl ........... 

(Denmı 9 ancu ..,,.......) 
== 1 

Din AnadoJD lültepellllde1d Piyade Atıf Okulunda uted tatbikat Jllpılmıt, modern slJAhlınn ve mubuebe 
vasıtalamwı lndlanma tanWmı ft bunlara kaqı mldafaQı amelt bir fUlld• gG8tennek gayealnl gtlden tatblklt 
oot aGul 't'8 muvarraıayeUI olmUflUr. Reamlmll tatbikatta muharebe tanaıeıerınm yer müarebealne 1fUnt11m1 
ve tanklınn piyadenin taamızunı dtışman maJdneU tofek yuvalanm enıek nretlle yardımlarını ıoatermekted& 
Askert muharrlrlmlzln tatbikat hakkındaki f8Zl81DI 6 mcı sayfamısda buJaoakmnız. 

Dün Trakyada askeri ış bır ıgı 
tetkikat yapb İngiltere hükiimetinin tedafüi bir pakt 

akdini diicündüg" Ü bildı·n·ıı·yor 
CiJmlılll' baılcanı göçmen -r 

eolerlni ti• geztlt Londra 3 ( A. A) - Siyasi mahafil, ln2iliz bü-
..,. bdentliler kumetinin, karad., denizde ve havada teaaffii ve 

latanbul, 
3 

(A.A.) _ Reiaicüm- askeri İf birliğini iltihdaf eden bir lngiliz - Türk pak
hur Atatürk bupı ubah saat 6 da bnın akdini ciddi surette nazan dikkate almakta 
refakatlerinde Trakya genel iepek- bulunduğunu gizlememektedir. 
teri genCral KAzım Dirile de oldu-
iu halde lıitanldtan otomobillerle Bir arltad.,ımı.ın garip neırigatı miinuebetlgle 
hareket ve eaat 10 a doiru Çorlu· 

ya muvasalat buyurmu,lardır. A- Hangı· b ayı duz·· eltmeli? 
tatürk cloinica kolordu lwaraihı· 
na inmitler ve orada birkaç aaat kalarak kolordu ı-aatanı ile JÖ-- lnailiz bandıralı Deme vapurunun surett4= hakimdir. Bir zabata he,eti. y. 
rüflDiiıflerdir. devlet memurlannm emirlerine ve hl- ma reiai bir kanunun hlkmünG ica 

Öileden to11ıa yanlarına kolor • ktimet kuvvetlerine rajmen KaradeBiz ~in bir ecnebi gemieine sitaialer ele 
Habeş f mparatoru Dün 
öğleyin Londraya vardı 

Halk Negüsü teahüratla karfıladı, Maref8) 
Badogliyo da Romaya muvasalat etti 

(DeYamı 3 üncü ayfac:la) ve Çanakkale bojaZtanndan ıeçerek töz geçireme.inler ve bu pmf btitüa '":::=========:! kaçtığı yazılmıfh. Bir sabah arkada • devlet otoritesini çiğneyerek hem K., 
.; tımızda bu haberi okuyunca : radeniz boğazından, hem de Çanak • 

- imkansız, dedik. Kara ıulan • kale boğazından sellemehünelA• 

londra, 3 (Hususi) - Habef im- ru hararetle alklf'ladı. 
Paratoru Haile" Selisiye, oğulları, kız- Habet imparatorunun ikamet ede
~ ve Raa Kassa ile birlikte saat on ceği sarayın civannc:la bulunan Habet 
'-'Çte buraya muvaaalet etti. Merasim elçiliği etrafında kesif bir halk kitleli 
:apalmadı. Fakat Vaterloo istasyonu Negüıün muvaaaletini bekliyordu. 
,:1talide kalabalıktı. Halk imparato- (0..- t - ..,ı-rila) 

Iraklı Prensesin 
macerası 

Haber Bafdatta 6om6a 
gi6l patladı 

mız dahilinde kanunlarımız mutlak (0.oanu 8 İllCİ ~-•) 

Afişaj işi gün geçtikçe tuhaf 
safhalar arzediyor 

AfitaJ İfİ dünden 
'beri pek tuhaf aafha· 

Gazetelere sansür kondU; lar arzetmeie bqla· 

Garip bir piyango davası::=~.';,.:..-::!: :7~:;:
1

-.;:; 
B Ba k 

korkuluyor Kurun ıazetesinin 4/ 

ir Ermeni kızı Kredi ~iyo~e n a- ıı.;.ıa• 21 MaJ- <J:I~·' Muıoamn- ,:.:s ;:s.::;: 
SJDdan 1 5 Milyon lıra JSf eyor mizden) - Kralın he1Df11'es• ~~e~ emire bundan sonra da be· 

. t Azzenin Rodoata İtalyan tabuyetinde bu• I d" • b . • • , 
T · d · · ı R bir pnonla evlenmit olmuı. e ıyenm u gını llti• 

a:yyare pıyanoosunda kazananlar· bılecek ka ar carıptır. unan um . . 1 1 ha -L Cla • • And ! L d b·Jbuaa Baidatta bomba 81h• zama a an ar re&•• 
n ve kazanamayanlardan bazalan çok Hadieerün kahramanı, ron... a ın· Irakta ve ı . :.ı di &ari b" 1 _ __ ..ı da-..... l>ün1'• ıazetelerinde preneea te ıeçm.,.er r. 

P vak'alara kahraman olmuılardır. da orta yatla ar ıuDaır. :JN' • ._.r. . • . .... 
Bu vak'alann pek anlabla anlatıl• Androiük. bundan yirmi sene evvel. bakkuıcl• çetat çept ,azılar ÇJ)tllllfbr. ~- Bu tarif,mn uçuncil 

"'-"ur oJ .... J h h bilın bı'r u---r tahvili abruf. Ve o eeneki ketid~ rap sel• ecneW ıazetelerde preneeam maddenin C fıkra• 
-· anm emen emen eyen - · ld · • · )'oktur, de r.disine ıo bin alt1n1* bilyijk ikrami· İ9minin muhtelif pkillerde yaza ıisnı ıör· unda '<tatbik edilen Bir ticarethaneye verilen aftpj makbuzlaruıdan biri 

Fakat anlatacaiumz hidiM. en met' ye iuılMt ~ dünı. tarifeden afit itleri bürOIU :rüzcle elU ten·ıfıkra varclır. Bu fakra pazarblda reeim tG-ı 
1-i '9·1119111 m·cerah•• aiilı••• Bhts f 1 1 ) ..(a..- •ild u;f lft aa.tıt , .. _,.,. ....,, ın 4lft .,._ Wt (8ısıa• 1 --..,,.,., 
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rrtl -, Resimli Makale il Tenkit a 

Kög, Mektep 
Ve Ordu 

-
Dü ·· , .. .,._ ·· fUdar.· Bu-._. . . flUI qama.z 

•ün; bafl• lıahraman ordumu.z, 
6iitiin memlelıele famil ve binlerce 
.zabiti olan bir melıleptİT. Bahtını•, 
Aarl inlfılöuulan .anra orJaJa 
olnıma yUMG b "lenlerin milıtarı 
yiUJe Jo"-ıı •eçmiffir. Hele lıü
çülı zabitlilı 19pnuı olanlar barün 
lıöylade miilNmmel azrelle maal
limlilı etmelrtedir. Bu •on aylar zar
lınJa 6a iti• olaJıaJar olan arlıa

ılatlarımı.z, Anlıara civarında aelri.z 
on lıöyü ••diler. Buralarda öyle 

elamanlara rul •elmiflerJi iri bun
lar orJuJa Aiiplı :ıabitlilı yapmq 

okumalı, yanaalı öğrenmi,ıerdir. 

Bunlar, lıöylerinJe çoaılıları bafla

rına loplayarelı lıenJ:lerine olıayap 

yaMna öjrdrnelrtediTler.» 

Kültür Bakanımız sayın Saffet A

rıkanın. bütçe konuşmaları sırasında, 
Kamutayda .öylediği' yukardaki söz-

lerini, Muhafız alayı ile Muhafız Gü -
cünün yıldönümleri törenle -

Tenkit iyi teYdir, ..._ ay...-,... Y apbiı iftelıi laat.ayı dü

zeltmesine yardım ecl.. ı...n. cl.a.. titiz, _.._ dirbtli, tlaha 

itinalı olmayı öjretir. 

Fakat Mzal1 tenkit lııltil audısatla yapdw. tp boan.ayı, imam 

hefkalan niiacle küçik ~ istilııdaf eder. O yaJıit tenkit 
eclileıııı ,.a... ... ,=ı1ea ,..blar, lııinlen yere T111'11r, " J.erkesia 
ininde =-+=ra eder. • tekil t.nlöt za....ı. temittir. 

Tenkide hıheıınmiil Wr içtimai terlııiye mmdeıidir. Dar fi • 

k~ lıeaclini beienmit, .bodcün inHelw tenkide dayanamaz
lar. Kelldi bildiklerini mutlak Ukiliat -bır. Miinekkidi IUİ
niyetle itham eder ve kızarlar. 

Halbulıi iyi maksa~a yapalan tenkidi W. kendimiz aramalıyız. 
Karpmacla itJerimizi didik didik eclea tilis bir miinelrlrit oldu
junu bilirsek, uluorta hareket etmez, t_....li ve ihtiyatlı bulu
nur, yaptJiınm itin kusursuz olma ......... ça)Jfll'.lz. 

T enlıitten korkmayınız ve korkmamaıla alıtınız. Hiç bir fik
rin mutWı INr .. kikat ifade ebneclp Wliaiz. 

(~S_Ö __ Z_A_ R AS 1 N D ~ ) 
~:!:::":04 ibtca --H-E-RG_ü_N_B_IR-Fl-KRA-j 
Siaaranııa tulld Bizim evi su bastı! 

Hangi millet 
Daha çok 
Ekmek gigor? 

Haziran 4 ., 
S&rin Kısası 

-
Prensesle garson 

Erınel • Tah 

Ç irkin ve isterik bir prenses, bir o

telde garsonluk ederek ekmeğini 

kazanan akça pakça bir delikanlıya 

abayı yakmış, onun uğruna dinden· 

imandan çıkımf, nihayet bat göz ol • 
mu,lar. 

Bu basit aşk oyunu, Yunan ve Türli 

matbuatında uzun uzadıya mevzuu 

bahsedilen bir hadise, bir dedikodu ze· 
mini oldu. 

Niçin? Bu garson, çalıştığı otelde " 

ki kat hizmetçilerinden biriyle evlen • 

se idi, ve yahut ki o prenses, umumi 

harbin tac ve taht sahibi ettiği kralcık· 
lardan birinin istikbali mqkuk veliah· 
tine varmlıtl olsa idi,, kimse ağzını açıp 
da bir şey söylemiyecekti. Fakat, halk· 
tan yetişme bir adamın, halka yan ha· 
kan bir sülalenin kızı ile evlenince 
bunu bir hadise yapıyoruz. 

rlnde, derin bir sönül rahatı ile, bir 
kerre daha habrl.dık. Ayandan,. adliyeci Mdımet Galip 

bey çok boı Mhhet. nükte yapmamu 
M:ver bir zattı. Birgüıı. düJiincdi bir 
halde meclis koridorlannda dolqıp du
narken, arltadap Recai zade Ekrem 

Halbuki peri padişahının, dünya 
güzeli biricik kızının keloğlana nasıl 

gönül verdiğini dinliye dinliye büyü • 
yen, ruhan demokrat Türk çocuklari· 

na Atinadaki hu son aşk macerasi, 
Bir Alman p- kat'iyen aykırı görünmemelidir. 

zeteainde okudu -
Okuma yazma hilenlerimizin çoğal

ması büyük claTalarımızdan biridir: 

iumuza söre Bizim ve hatta dünya yüzündeki bir 
dünyanın en çok ekseriyetin bugünkü telakkisine göre 
ekmek yiyen bir prensesle bir çoban kızının, bir o 
memleketi Bel _ tel garsonile bir pernsin arasında ze"' 
çika imjf· Adam • kadar fark yoktur. 

T edriai kolayllpran yeni usuller, da
ha çok mektep binası ve daha kalabalık beyle hıııJaştı. 

Ebem Bey M>rdu: 
muallim kadroeu. Babaların çocukları
nı okutma arzuau, bu inkılap davasının 
herke.çe ne kadar iyi kavranılmış ol -

dujunu göeteren hir batka miaaldır. 

- Ne o) Nen var, Galip Bey) 

- Sorma, evimi dün sece IU bastı 1 
Ekrem Bey tattrdı. Ga )ip Beyin evi 

denizden çok uzak bir yerde idi. Bir 
kaç cündenberi de ıehre yaimur yağ. 
mamıft1. Bunun için: 

bafına senede Demokratik camialarda, insanlara 
218 kilo ekmek imtiyaz veren, nescb dciildir. En mü· 
dütüyormut • tevazı bir kökten yetitmit her hangi 

Fransızlara, 200, Avuaturyalılar ve bir ferdi, demokrasi, ilim ve fazilet 
ltal~anlara 140, lnsiliz.lere 1.36, A- kıstasına göre yükseltir; ve demokra • 
merıkalılara 132, Almanlara 126 ve tik camialarda, namuskarane çalışıp 
lııviçreJiJere. de 107 kilo ekmek iMbet hayatını kazanan her insan diğerleri • 
etmekteymış. le müsavi derecede hak sahibidir ve 

F ranaada ciıara tiryakileri cigaranın 
me~tep vardı. ~uncu yı.~da bu ıayı HM üncü senesini tes'it etmek üzere 
6713 ve son yılda ıae 7100 u buldu. Sal bir kaç gün eorıra aralumda bir top _ 
tanat devrinde bütün imparatorlukta Jantı yapacaklardır. 

Bir kaç rallam verelim: Cumuriyet 
kurulduğu zaman Türkiyede 4894 ilk 

•OOO kadar ilk mektep muallimi çalı- .. .. . . 

d B {j 1383
..1 da Tutun çok eekidenberı tanındığı hal-

tıyor u. ug n, tt vatan ts ço - de b .. ed .. L _ • .. 

ki d 1 k 
"f . . .. , ugun m enı nayatın bır lazımı 

cu arımızı ay ın atma vazı esını u- . ··L~L · ded'l . 
. . gayrı mURn&l a ı en cıgara; aııcak 

zerlerme almlf bulunuyorlar. Cumun- 104 YAj\lındadır. 
yetin birinci 71lmda iJk mekteplerde 
336061 çocuk okuyordu. Onuncu yıl- Rivayete nazaran cİpranın mucidi 
dönümünde bu •Yl 452136 ve 193.5- Mıaırh bir aakerdir. Napolyonun l\·fı-
36 elen yılında iee 660688 idi. Bu ken- illi zapta kalktıiı zammılarda muhasa-

- Su mu hastı} Ne münaııehet). 
Nasıl oldu). 
~ eorurn:a, Galip Bey, ıoğuk 

kanlılıkla: • • • 
lnglltere Kraltaın Mfl•• taeı 

kim koracak? 

- Bubayağı oldu, ittel dedi: ön
ce Meb'us Kara!u ıe1di.. arkasından 

Nemlizade .. onun da arkuındaD Çürük. 
sulu ıeldiler .. ba~tan a~a~ı aıraı'klam ol-
dum ı Beş asırdan beri lnıiterede krallann 

ayni hürmet ve itibarı görür . 

Bu kaide umumilefmeye başlaya) ı• 
danberidir de insanlık günden güne. 
hakiki durumunu bulmakta ve yüksel• 
mektedir. 

•------------,• başına tacı lnaibrenin maruf Dey-
Uzun gaşamanıtı moke ailesi koymaktadır. Bu seferde Onun için, varsın prensesler dile: 

bu merasimi Lord frank Scaman ya- dikleri kocaya varsınlar. Kendilerinin 
Sırrını yacaktır. Bu miblmebetle lngiliz p - halka teveccüh etmeleri, lehlerin• 

d" ı..~-· b · rek d fak t d ra altında bulunan bir askerin piposu 
1 U&f&na ır or ur, a avamızı kmhruf, o da tütünleri klğıda sararak Bildire11 Kat/ut 

tamamile kannılnııt aaymamalrtayız. · ... L-... 1--·- --=ht ·a.:L ___ _ 

zeteleri Lord Scaman hakkında uzun kaydolunacak bir harekettir 
uzun tafsilat 'Yermektedirler. ~--

~- /~i'~ Ca · k-...ak k.. d h" b. k IÇIDele ~~ve 0 .... en lu1Jarcn 
yemız en u,..... oye a ı ır me - cipra bütün dünyada tanınmıf. Mis Katrin isminde yüz Yatına ge= .. l ord Frank yirmi •~nedenber~ tiri~i 

tep verebilmek ve okuma yazma bi - len bir lnaiJiz..kadını uzun yapmanın dunya olmuştur. Scrhelabyde1u mali-
lenler niıbetini en yüksek seviyeye çı· • • • arrını ifp etmit ve gazetecilere ltanesine çekilmİıf. Ye 20 8elledenheri 

-------------------------------brmalrtır. K•..........,. ••dltlll · d _ _ı L 1 fU kansından '--ka, inanm yüzünü ıör-Hecek ~ ..-.. tavsıy eroe DU unmuştur: .._, s·ıı ~ ? 
B ela ba , __ L __ •• <'\O. 25 • «Uzun yaf8D1ak için, hayatta htt memi~tir. Yalnız ba merasim müna - ıııgor ..-asrına 

un n flMl, DUgun ~ ya A .1 ___ ._ b . l .. "f • 1_ -L 
-~ b l L- ı·· ._ ·· men&aaa kumarbulardan biri ~i ifrata ıitmeden yapmak 1Azımdır >> ac etıy e, unı or.rnaBUlı aıyereııL ,_.re .,..- u unan ILOY u aençıc:r on uç ya- • ~J • • 20 . L • • 1 - Van l)yck kimdir) ..ı_L! • ..,.. L··1t- - ·· bu . ._ talih oyunı....m tetkik ederek iN oyun- Ben ku·· ··L _ı_ L_ • ı·· t·· LuJ ınecek ve ICIM'denhen tera ettiii "naa&a cwnurı,. ..... &U urunun ıac- 7· ÇUIL YBfimmangcrı u un a - d'" lu L _L 

·ı · · den fa dal b"l • 1 · larc:lan kaç çeıtit oyun ve ihtimalin lanırım f-'--t ··nd d .. t · d unyaya te ar aBVUfaCaatır. 2 Prens Dö Galin türkçe mana11 "~ n ey1'm y ana ı m1' er mı - , a&a ıu e or caaara an -
du) S.yın Anbn bana cevap yeri • me~cud olduiu~~ ~laınıt ve fU fazla içtijimi bilmem, haftatla muay- Londra halkı, kn1m tetvicinclen dir) 
yor: ((Orduda okuma yazma bilenle • netaceye VU'IDlf. _750 milyon muhtc- yen günlerde soframda .-rap hili ziyade lordun hayata ve bu kısa bir 3 - Tranvay kelimesinin aılı nedir. ne 

• Dl_ 90 · · Ord bü" lif ihtimal varmıt ve bunların cümle- H _ ,_ :_...ı_ .. de '-- k _ııt.L- _ .l ı : .. · > rm aay1aı 7fJ ı seçDllflır. u, - . ___ _ı .. f '_,_ . . mevcuttur. er gece, vaat.1DUC yattı ~ zaman ıçın o... arpeı•na ~ r-en &e morar 
•• JeL-- l b" Lt t" •ne tQCIQU etme& IÇ1ll de muadan w h . . L L - "k L _ L) _ L - -• tün mem &ıı:ac fall'I ır ıne.: ep ır. l) eli" kalkma L . gım alde ayda akı .. ere ncyecanlan - ı L~& emeata.' ·• 4 - Osmanlı padifahlarwMlan Deli lb-

ı sene rna.: lizını ııeliyor - k .. I . b f'l I . ._ h" ı Tören dolayiaile ziyaret etti • ma uzere aece en za ıta ı m erı aey- • • • rahimin en gözde hasui ve müsa ıp e · 
iimiz Muhafız alayında bu mektebin. muf. retmeğe giderim. istirahat etmek '8rt- rinden banaıilerini hahrhyabilininiz> 
yalnız okuma yazma öğretmekle kal- • • • tır. Fakat önce yorulmak gerektir. Kazaya uırar•• doktor S - Hara - Kiri nedir) 

mayıp insanı hayat bilıiai ile de iyice Rrtrekler -••I kedıw~- yemek meselesine gelince, eti de Londrada bir otomobil b'ir adamca- ( Cevaplan ~arın ) 
cihazlayan ideal bir mektep olduğunu ho•l•nıyorlar 'P sebzeleri de, sütlü fCYleri de müteva _ ğıza hafifce çarpm• 'ft yaralam19, im-
ıördük. Okuturken türlü açık hıwa Amerilrada ıcnç erkekler ara11ında zin olarak yer, hiçbirine fazla paye ver- dadına gelen pom yarahnın koluna 
aporlarile talebeainin vücutçe de geliş- bir anket açdarak nası) kızlardan hoş- mem. Hayatın asıl unsuru müvazcne- girmiş, ve bir doktora ıötürmeğe te -
mesine, sihhatlı ve disiplinli birer va- landakların 90rulmuf, gelen cevaplar dir. Onu elden kaçırmamak lazımdır.» şebbüs etmiş, yolda: 
tandaf olarak yetifmesine uğraşacağı- tasnif edildikten sonra fU neticeye va- ·- · · · · · · • • • " ' • • • • ·---· ·- •-u 
nı vadeden en modern mektep tipi ola· nlmıf: () _ Güzellik. 
rak bildiğimiz Amerikadaki Fainhope ; . _ Yumu~ak'· , ve şefkat. 
veya FranMdmlri L'Ecole dcs Rochca 1 - Canlılık ve vücut tenasül:ü. 

2 - Scksappel. idi. 
.i - Ahlik v~ J. -ıreketlerindc vu.zuh. 

Bu törende gördük iti türk ordusu, ken

- Azizim demİf yine talihiniz var-

mış, yakınımızda doktor var. Sizi ora· 
ya götürüyorum. 

Adamcağız biT aralık sumıuf ve 
sonra: 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 

t - Hün hükümdan Attil&nın hem en, 
büyük düımanı, hem de en büyük dostu 
Roma ba§kumandanı Aetiü9tür. Aetiüs 
bafkumandanltktan evvel Romanın Hüft 
elçm idi. Attila ile senelerce d01t olarak 
yapmı,, Attila kral olup ta Aetiüs le ba,. 
kumandanlığa geçince birbirlerile aman• 

sı:ı bir mücadeleye batlamıılardır. 4 - Kibarlık. 
5 - Şıklık. di unsurlarının dörtte üçünü t~kil eden 

köylüyü eline aldıktan sonra, Ecele ac· 
tive denilen bu mektep tipinin uısuJle-r 
rini, tatbik ederek, onu köyüne, yal - İ S T E R 

Bu malumatı veren Amerikan ga
zetesi bu meziyetleri üzerinde topla -
yan genç kızın çabuk koca bulacağı 
hükmünü veriyor. - Evet ama demİf o doktor benim. 

İNAN İSTER İNANMA! 

2 -- Osmanlı tarihinde ilk defa kardet 
' katili olan padişah birinci Murattır. 

nız okuma yazma bilen bir vatandaş 
değil, kendi için hayata iyice hazırlan- Adapuar Muhabirimiz yazıyor: 
mış ve bulunacağı muhit için de fay - Adapazar inhisarlar muhasebecisi Muammer (30) bin lira 
dalı olmak imkanlarını elde etmiş ol- ibtilis ile maznun olanık hakkmdaki hikmü beklemektedir. 
gun birer insan olarak iade ediyor. Bu ih~ilisı ilk defa meydana ~aran Kocaeli m•huebeıi 

de zarardan bayii müteesaW- ohılaflm. 

Fakat itin asıl hayrete değer kısmı bu deiildir. Asıl mesele 
4 senedenberidir devam ettiği söylenen ba ihtilisın müteaddit 
teftitlere rağmen meydana çıkmamıt obnumdacbr. 

Şimdiye lı:adar dört senede beı defa yapıldıiı söylenen bu 
teftifle-rin doiru dürüst yapıldığına artık. 

Türldyede köy - mektep ve ordu, en 
candan bir emek birliği ile birib\rini 
tamamlamaktadır. 

iSTER 1NAN !STER İNANMA! 

3 - lstanbulda eski Bizansın at oyun• 
larına, şenliklerine sahne olan Hipodrom 
Sultanahmet parkının bulunduğu yerd• 
idi. 

'4 - Demirbaş ismile anılan kral 1.v~ 
kralıdır. Asıl ismi Şarldır. 

5 - insanların maymun neslinden gel· 
diğini iddia eden alim Amerikalı Darvin· 
dir. 



İş Kanununun Kamu tayda 
müzakeresine 

Arnavutluk 
Hudutlarında. 
Talıkimat 

E 
Uzak Şarkta durum 

B ir tarafta tam bir .,.... tereddi& 
içinde kıvranan bir Avrupa nr. O. 

dün başlandı IM1r taraha da bu tereddütle atbap beraber 
ıiden vaziyeti kannakantık bir Uzak Şark. 

Ergeri köylerine SOO ltalyan Uzak Şarkın mlifkülit içinde çarpuur 
•1 • l-~-=li olması. Japonlarla So'7d Rusya araaa • 

Ekonomi• Bakanı, bedeni ile' fikri ile çalımanlar aı esı yerK09ua• yor daki münuebetlerin hal& tanzim .... 
..,-..• - memif bulunmasındandır. Maamafih iMi 

• • b kan fah d t •ı • Js d d• Atina, (Huauat) - Gazeteler, ltü- kanpk vaziJetin buaünden yanaa bir 
ıçın u un re ve saa e vesı esı o un e 1 ya . Arnavutluk aruında yapılan IOll harp dojuracajuu iddia etmek te müH-

. muaheclenin tatbikine geçilmeli için lliah bir hareket olur. 
Ankara. 3 (Hueuel) - Kamuta • icldiumda deiiliz. Çünkü busün ~ çwlrma• muhterem heyetinize Tiran bü)u1meti tarafından emir veril- Demiftinı ki Uzak Şarkua llkınbh vazi • 

lfta bugünkü toplanmında eanayİ nazari .ahadaki malGma~ kuv • nuı~ olnnlftW:· Bunun için mÜlll • diğini yazmaktadırlar. Ayni pzeteler yeti, Japonlarla Sovyet Rusya aruandaki 
~ulitı fiyatlannın kontrolü hak - vetlerimizi kullanmak euretiyle b • adenizle h~ tebrik etmek ilterim. Arnavutluktaki faaliyet hakkuıda da münuebetlerin tanzim edilememaindea 
t..cL.: kanunun birinci müzakereai ya· nunu huzurunuza aetiımit oluyoruz. Bu m~ek·tin~ hakiki evlatlarına, fU maJ4mab vermektedirler: ileri ıeliyor. Bu. bir tam ifadedir. Haki· 
..... tan eonra İf kanununun ıörütül· Fakat kanunun müteklmil olduiu v• memleketın hakikt ihtiyaçlarına muh· 500 ltalyan aileainin Erıeri köyleri· btde. münasebetleri düzelemİ)'en clnlet· 
-..ı..e batlanmıfbr. yahut nobanlan bulunduiu ancak ta~ oJcluiu kıymetli eeeri aiz hediye ne yerlqtirilmeai iflerine baflanllllfbr. ler, Sovyet Ruqa ile ~ur. J• 

Ankara, 3 - Kanunun hey • tatbikat eahaiana seçtikten eonndır ediyonunuz. Diler taraftan da Amavutluiun Yu • p.onya. ~ukaonan MmW •fa~ fto 

'ti Ulnumiyeei üzerindeki müza· ki kendini ~· Bunun tat • Ve bu çahfbn bir zGmrenin ..bu· naniatan ve Yuplavyaya hudut olan zıyetle alikadardır •• her weye ~ ol.._ 

~ eanaaınc:la IÖz alan Ekonomi Ba· bibb üzerinde büyük bir ha-eiyet- •azlık.la beklemekte 0 1duiu bir elel'dir. -terinde ftalyan aubaylannın neza • 1
1 e~e. Ja~.':_Yab~~~-~re, ım·;~~..._.J I;... . - inde tela Bu----!'- ile ,,- ennın aa11111 UU111t91 - ıe en .... , a .. 

"""1 CeW Bayar, kanunun mnelelerin le durarak nobanlan ~ •• • • ~ ~emin ederiın ki. •yi reti albnda yapılmakta olan talıkima- ponya ile Sovyet Ruqa oluyorlar. 
~ bir ,Kilde buitlettiril- düf ettiklerimizi de mecli8i IJmga ile. bedeni ile. fikri ile çalı,.D vatan• ta devam edilmektedir. * 
~ •uretiyle amelt bir tatbik tekli ve- arzetmek nreriyle kanuna tabii ... datlanmız için elimizde bulunan bu Yugoelavyadan p1ea haberlerde ele Japonya ile Sovyet Ruqa ar•nd ... 
~ huneunda söeteri)en bir arzu- linde mütekamil ıafbaya c:loiru aötl- kanun refah ve eaadet veaileli olaun. Arnavutluk tarafuıc:lan fn11mn bir te- münasebetin sersin. iki taraf matbuatuua 
h br,ılık olarak fimc:liclen bunun Ü• receiiz. . (Alkıtlar) •• cavüze maruz bJnwiıak için tedbir • mütemadi ..rette miinak~ laaliad~ ........ 

durmaya lüzum olmadıiını Şunu ilave etmek i8tiyorum ki. ~ Ek.on.omı Bakanının bu beyanatım ler abndıimı, hudut muhafaza kıt'a • ~ ~en. ~ iki devletia :ralaa 
h ......: . &--L-dan b L-- L!ı-oı.1. __ _.:_;.ı.. kabul eltili müteakip maddelere -.cilmlf· ye ka • lann &-'- . ediJdi"X.: d • _1 • bir atide bır harbe aıroıeleri mevmuhaM 
~.,-.. umumıye UU1UU1 • &1111un uu7 ua PiK~. al- .. .. •;ı. ın uaAVıye ••• evrıycıeruı deii(dir. Çünkü. harp. ber iki.min de tim-

edildikten eonra alakadar büro • büyük ye ana prenaıplerinden .. nar ~unun 53 uncu madcleaınm müzakere- 11k aık doL.,makta olduldan bi1diril - dilik ifine selmifen bir afettir. Fakat kir 
~· amelenin anlayabileceii bir tekil· DUfbr• ilham alnuıftır ve ona pre tan• :..:1::' ~ ~ ~unun bazı mektedir. topal yflriiyen bu mUnuebeti ihW edebf.; 

ı.-.- kanun üzerinde müteaddit brofür· zim ediJmiftir. . . 'kk alman eti umum~yeee ~n Ayni pzeteler yeni ltalyan • Ama- 1ecek olan 181'· Çinin Şemi ~etine doi
Jlt ne,retmek auretiyle alAkadarlan Bmlen evvelki meclialerin el~d• dı .. •te verilm ~. telıliflerle birlikte vutluk iktıtadt muahedeainin Roma • na ilerlemek iltidadma söeteren komlailt 
~ ecf-JU-: .. I • de • • bulunduiu halde fimcliye kadar,, ... • encwnene iftir. 31 . . •••• MhHkeeidir. Bu mmtakada. komünitt Çia 

-•~ eoy emlf ve mıftır • -L-- '--'- tellkkl it kanununun • L_Jan madd • da geçen ayın ınde unza edildıpı bvYetlerile Nankin r:_ bükOmetjni• m-
ı mama•nı bir naa-aa OJal'll& • • •• ~ aa e ilave etmektedirler . . "r" . • ·ı tm ·~- mahal voktur. len iizenndekl aoruı.melere Kamuta • vetlen karta karpya bulunmaktadulu. 

unun mütesAmı_ aafhuından e eye 99 " -'-L- ..ıı-L K ::_:-.. '- ı -•--L • • • . --•-flerimlz kanunun C1111M1 yın cuma auu&:Ü toplanbamda devam •I. ı• • Şı • omuuaa ~uvvet er ıarptan •~te ft 
k... --erken ula bua(hıkfl hakiki ih· Bızun RIC ·1er r:"-'--• ;.n ... edilecektir • ırıuso ını - u-enı'a fimall Çin villyetlerine ~ 
"7leilJl • .A....J ..::- --~-Lf)j 0 0 ÇlklftUIDI arza etti 0 rauıa y• r" r e HaJb L! b ~-L- e( .1!1-- j 
~ aza ,UM.le ,u.. cevap ~ r ı~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •l"l "'k UJU u ının~ yevm ..... apoa---•uu:•:•n;•••••n•:••••••:••nnu•:•n•••1jrJer Golosta kanh ırı u a atı ~ ukeri kontrolu a1tan• balmunak• 

F ılıstinde ılk şıddetlı ted b Ad. 1 Viyana. 3 (AA.) - iyi maltlmat Şu hale nazaran Sovyet Ruqa • Japora-

tatbl.k olunuyor 8 ise er oldu almakta olan mabafil Muaolini ile Şu,. ,. atUnuebetlerini bozmak illidaduu .a.-
niıin bupn Duçenin Bo1opa yala • 18"8 badilelerdea biri ele. On dahila.• .. 

!İ 1500 Ü Grevcilerle zabıta çarpqb, nmdaki malikineainde aörü~ ~ lr.~müniat cere:ra.nlandar. Mum~ ft• 
Şimdiye kadar tevkif eclüenleria ayı• ... beyan etmektedir. lll,Yetin ~azilr.lepneunde ~ o~ Wr .. 

~ti yeniden bombalar patladı o en ve yaralananlar var A 1 ah f'l bö 1 b" .. .. yi ier hidiae. Sovyet Rmya u. mıDt Çin hil· 
o-y • ynı m a ı • y e ır gorutme kGmeti aıuında hUl olmıya bqhyan ,.. 

"'" " "' • • A.ied Atim. S (ffü.a.t )-CoJo.ta ·-~ ..... fd'büa jplr 
0

1 .W.. • .,. __ , .. -8abU .... aHi, .. Qa ..... 
MA~tıaüa~ 3 (A-!'.) ~ BusOn aen• • umiaerzablerine ~u hare- ifçiler tarafından ilan edilen pey çok tunu ilave etmektedir. Ç6nk6 kendi • ....... Japonpdaa ............. ct..elıdr. 
. .,..... teati ~~ ve bır ~ ~m~ a- kuvveti~, ıta uv;w.::.- • gürültüli w kanla olmllfbu. Grevin m: Ba ile. Japon:ranm tahammGI edelM"leoell 
~ır. Filiatmde buiÜJı hıç kame- ket edebiJeceklerdi. patla. b" · · IÜJIÜ tehir tam bir • · • 1 - Muaolinin Avuaturyada vub bir ..,. delildir. Zira, Pekinba W.W.. 

Ci~ediii ve yaralanmadığı bildiril· Y~~ ~~ imali ye bu .m_addelerin d:"1~ıftır. aDarfl açm- bulan eon deiifiklikten aonra ne Iİbi -~ fimalt Çinin beı villyetini muhtar 
~edir. Filist:ıne ıthali yuak edilmiftir· Gr cilerle zabıta _..ndelci müte- bir temayülde buJunduiunu öğrenmek. haline kO)'lll•ktan munkkaten vaz segea 

T.nif ecllenler Bu yeni nizamname, Araplann U• ddi ev '"aac:lemelerde iki kiti öl .. 2 Be 1. il R aaındaki Japonya. bu feraaatiae mukabil üç tut 
kudüı, 3 (A.A.) - Kargapbkla • mumt pevine, bir niha~et v~~ iç~ •6 1.:~· Z:: ---•---· ..... Grevciler m:; .. -be r m e 

0~ aı kOllllUftU: 

b. . • hülr.Gmet tarafından ittihaz echlm'f bir ...,ı 7 ............. .,.-~ munaae tler hakkında izahat almak 1 - JaPOn aleyhtan propaaanclalara 
idayetindenberi 1109 Arap ve . . . . zabiti yaralamıfJar ve pndarmanan da Mzuauncladır. nihayet verilmea• 
Yahudi yablanmıftır. Dün yeni tıddetli t~· ri aiWwu ahmflardır. Aynca iki mala• 2 _ Japony~ Çan ve ~o.,.. 

• ngiliz taburunun plmeai vaziye • ı...um bwvedlr za da yaima edilrniftlr. Etibuk H...ti UmllllliVMi emda ..ta bir iktiacll tefriki m..S; 
IGkUıı bulmuana yardım edecek• Kudüa, S (A.A.) - Alman ha_ber Bqbekan Metak.. pzetecilere, vıvu ı- J _Ayni büktmetler arumda koma. 

• alına bilroeu bildiriyor: Kudm • ~ • Golot ijçilerinin yapbklan pev delil. Ankara, I (A.A.> - Bltçe, n1zm. al.,btan bir cephe tetkUL 
Yeni ninn••me da demir yolunun bir kmm ~fin tahrip bir kayam telakki ediJeceiini 8iiylemif- lktuat ve Divanı Muhasebat cm- Ba tartlar s&teriyor ki. Japonya. sue. 

kudüı, 3 (A.A.) -Yeni bir husu· edihnifl8 de bq6D aefer~ tekrar tir. c&menlerindeamllrekkep-Etibak· laimdan yakaladıiı Çinin. .. •e:ra ha .. 
ıai ...... - b"t•• "azaları -e L-.. ı---m. ümit edilmektedır. Seliniktelr.i 24 1Mdik pev h•lrJcm. heyeti umumiyeti bup Kama- retle elinden kurtulmasına tabammlll n 

iL._ --aıname. u un mag n ,.. ~,,-- idea laailiz k vvet • 
~ mÜQaeeelerinin tekrar açılma- Gazeteler, yem --~ da İM henüz buraya re9mt pıa)Gmat taym 8ltçe F.ndimeai aloamacla müsamaha edemez. 
~ leri eldiiin • kıtJaı ın,evc;uuunun .-..;.1- • • toplanarak birinci İl .. 1. de.,,.. Binaenaleyh Çinin kurtuba tetebl>ü. • 
L ~emretmek ve emirlerioe kaJ'fl ı• 1 _..!:.x.._. 'L!ldiıi" lar: 15ıı;ıauaemifbr• --L.ı.I 7ua leriain artma nisbetile müt• ... .;.. o•--L 
Rlalere para cezası vermek hakkını b- 8000 kiıP ........ - 1111~ • ~ 9197- line aid idare meelili raporw ___.. taqlA 

Atatürk 
(........,. ı inci ..,W.) 

'du komutanı general s.Jih Omur
'-ia ve T ekirdaiı valiai Hatim l,ca· 
Ilı da ahp kalabayı aezmifler, ordu 
e.i b.lıçeainde bir müddet iatirahat 
b.annnutlar ve ondan aonra o cİ• 
~ yapılan yeni aöçmen köyle
l'iıü aönııek için bumt trenle Mu· 
1-tlıya kadar aitmiflerdir. 

• Atatürk bazı aöçmen evlerine 
~ tetkikatta bulunmuflar ve 
M~lülerle ıöriifmüflerdir. Girdik· 
leri evlerdeki temizlik. kitaplar, 
~ ve karyola sibi düzıün 
9'1• bilhaaea takdirlerini celbet· 
ın;-: 
~·r. 

fu terke.köyünde trenin tevakku· 
eanaaında oradaki alay komuta

ıu, nahiye müdürü ve Saray kay· 
~ı ile görütmütlerdir. Gerek 

.. rlu gerek Muratlı ile Çerkeakö-t: Ve diğer yerlerde halkın Atatür· 
kal)fl aöaterdiii sevgi ve baih· 

lak tezahGrab çok büyük ve heye • 
canı. id" ı. 

AtatUrk aece yanaı bU8UI tren
le ••tanbula •.det buyurmuflardır. 

Amerikadaki 
T edhit cemiyeti 

Teıkilibn zannedildifin· 
den korkMQÇ olduğa 

anlqıb19r 

At:.... 3 (Husml) _ Kral. pek ya· lllllak.-e et-:..:... S. ...__. Um Şarkta, davfjf ihtilaalleri ,..,...... 
.._ ~ Wlir. Binaenal.,la. her fe)'deD ....ı, U .. 

kında Makeclenyaıun flmalitule bir ae- betle Ekonomi Bakw CeW a.. ıak Şarkın buometr• olaiak Çin • J• .. 
yahate çakarak, Dedemirf• Ciimülci - yar heyeti am•ti1'J• ....... _,. mfhaaeebetleriae bakmalaclar. a. mi
ne, Drama ft Kavalqa ujnıdıktan ima bir ••-• htblar .....a.; auebetlerde yakınhk vana. tehlike M .. 

'd •ı• ~ L-..: aonra Seliniie pıec&•• olaa me•üiJle lallinbdeld p -i. fiuıdilik azdır. Eier 1:Hi yakınlak ... 
içindeki faaliyetine ait izahat rilemipe, bu teWil&e de •n: .... 

Avusturyada sitHllrin askeri vermiftir. Bu izataab mlteakip 

talim ripmalan Jasak bankanm raporu be,eti umumi- .. Den1Z0 yolları llııll Alrar 
o (A.A.) Hüld\met, 20 Jece ele bin.ip edilmittir· "9 

Viyaaa. " - Ankara. J (A.A.) - Denia yollad 
HaZirandan 30 Eyltle bdar deV8lll • .w.a. flletme. ~ illrltlM ft lebrib w IW 

turizm ~ açak havada iki VV""P Ylldlft• carpb. 'mlar w.r.ae~ ~ chw • U-. 
'9e kapah .aJoaJarda her türlü topt.nta- Aydan 3 (A.A._) - Sürekli yaimar Mt ve iktilad .....,.ıerioden 111firekbp 

liıar ya.,.ım-ı men~dfti~. yalarken Köitc bmunw WL Ç~ ~·.a amUDU7 ... buaün Toplawak ... 
Sivillerin •kert talimleri de yuak ve köyü civanna )'lldmnı dUpnUf. iki p. Waıel-.ıa l93S ~ .., .. ,. •• 1'.Ar wu 

ediJmiftir. Yalnız yataneeyerler cephe- cuia çarparak her ikiaini de felce uirat· ..... ,.... ........,. tetldk -... taaTip 
• • - L__. _ _w....: ma.teanadır. mlfbr. -.lemiftir 
11nm~· 



Sayfa ., ·-

Kızılay Haftası 

Dün Fatih kolu tarafından ,,.. 
tezahürat yapıldı. Abideye 

çelenk konuldu 

Kızılay haftası münasebetiyle dün 
Fatih ışube.i tarafından tezahürat ya
pıl1Jl1'br. 

Önde Kızılıayın resimleri ve canlı 
tim1&1leriyle dolu bir kamyon olduğu 
halde dört kamyondan mürekkep bir 
alay saat 1.( de Unkapanından hareket 
etmi~tir . 

Bu alay. Fener, Vefa ve Beyazıt 
yoliyle Babı!Iiye gitmiş, lstanbul Kı
zılay müme!silliği ziyaret edilmi~tir. 
fıtanbul mümeseili doktor general Ali 
Çalımlı kısa bir sCSylev verdikten son
n. ziyaretçilere teker ikram edilcıi~
tir. 

Alay buradan Eminönü kazasına 
1 

uiramış ve orada da ufak bir tören 

yaptıktan ıonra doğruca T akıimc gi
dilmiş ve lbideye çelenk konulmuştur. 
Bu esnada Kızılay Fatih ~ubesi azala -
rmdan RüttB, Kızılayın tarihçesi ve 
bahanın ehemmiyeti etrafında bir 
konferans vermiş ve meraBİm de niha
yet bulmuftur· Alay bundan sonra ay
ni yolu takiben Unkapanına hareket et
ıqtir . 

Belediye beş ayda ne kadar 
ceza aldı? 

Münhasıran belediye cezalarına ba
kan ve Galatada çalı~an sulh ceza 
mahkemesinde bu yılın ilk b~ ayı 
içinde 915 it Kelmiştir. Bunlardan 908 
\anesi karara raptedilnıiştir. Bitirilen 
itlerden 56 aında belediye tarafından 
tarh edilen cezalar kaldırılmı~, diğerle
ri tasdik edilmiştir. 

Belediyece verilen cezaların 3 lira
dan elli liraya kadar olmasına göıe, 

taadik edilen ve belediyece tahsiline 
te9ebbüe olunan 5 aylık para cezaı;ı 
miktarı tahminen 5000 lirayı aec;mek
tedJr. 

Yerli Mallar Sergisi 
Sekizinci Yerli MaHar Sergisi ayın 

26 ıncı cuma aünü açılacaktır. Taksim 
bahçesinde. dünden itibaren yer tevzi
atına başlanmıttır. 

istiyoruz 
Ellmlale k•patblnnrz bir 

• gellr kaynaıı 

Istanbulda her~ ellerinde 1ıiı değ
nek, sırtlarında bir çuval veya küfe 

olduiu ltalde eokaklardan parça, 
hurda. kırpınh klittlan toplayan
lar fimdi ortadan kaybolmu~lardır. 
Kağıt iti ile menul olan müessese
lerin böyle kırpınb ltiğıtları artık pa

ra etmez olmuıtur. Bu yüzden ge
çinen bir çok fakir insanlar da orta
dan çeltilmişlerdiL Bize anlatıldığı

na göre bunun aebepleri ıunlardar: 
Evvelce bu kağdar İtalyaya satılıyor

du. Tonu 25 lira ediyordu. Zecri 
tedbirler hu satıoa mani oldu. Ka
ğıtlar kaldı. Altı aydanheri İtalya
ya ahlamıyor. İtalyadan evvel bal
ya halindeki bu kliıtlaı Bulgarista
na tonu 35 liraya kadar ıatılıyor ve 
bunların kilosu latanbulda 2 • 2,5 
kuruşa kadar toplanıyordu. Bu yüz
den bir çok kimseler geçjniyordu. 

Bidayette Bulgariıtandan döviz eel
mediii için kifıtlar sönderilemedi. 
Fakat •onra parp .kağıt gönderme-
ie mukabil BQ]caristan kömür 
ve peynir vermek istedi. Buna da 
1ktisad vekaleti razı olmadı. 

(<Kontenjana dahil olan mallar gönde
rilsin» dedi. Halbuki Türkiyede o 

mallar ucuza tedarik ediliyordtL 

1 

,.,,SON POSTJ\ 

Bir delinin zoru 
Orta tedrisat Müdürü 
Avniyi öldürecekmiş 

Dün akşam üzeri maarif müdürü 
T evfiğin odasına bir adam girerek : 

- Orta tedrisat müdürü Avniyi 
görm~k istiyorum. Onu !'imdi hulu -
nuz 1 Öldüreceğim, diye bağırıp çağır -
maya baflamıştır. Bu adamın hali 
şüpheli görülmüş ve derhal polise tele
ton edilmiştir . 

Gelen memur bu adamı alarak Aya
sofya karkoluna götürmüstür. 1srni -
nin Vedat ~lduğu anlaşıla~ bu adamın 
aklında noksanlık olduğu görülmüştür. 
Tıbbıadli tarafından muayenesi yapıla
caktır • 

Deniz Ticaret MüdOrlUgü 

Haziran 4 

MEKTUPLARI 
kağıt fabrikasından çıkanlan 

. . 
ışçı .. 

oİzmilli bir oJmyucunuz:e imzası ile bir na rağmen son günlerde çıkarıldığını an 11 

mektup aldık. Mektubuna l.mzasını atmak - !atıyor. Nicin çıkarılmıştır belli değil, kene 
tan cekinen bu okuvucumuz İzmit klltıt fab- disi kimdir ınechul. o halde mektubundaD 
rika..sına· daha temeli atılırken girdilint bu- ne fayda. bekllvor? Anlayamıyoruz. 

~~~...,...~~ 

Hocapaşa tahakkuk me
murluğunda bir münakaşa 

Galata taksilerinde nöbet 
meselesi 

Sirkecide Alemdar berberi BaJ Mahmut Gazetemizi yakından tanıdı~ını. üc beş 6~ 
iki av evvel -.erd111 bir tstldanın neticesini nelik nesrivatmclıı.n ı>arcalar zikretmek 1111 
anlamak üzere Boc&pa.sa. T&b.akk.uk memur- isbat eden bir okuyucumuz bize Galata talf• 
luituna gitniliJ. blr ... red cevabı karşısında. silerinde nöbet işinin üzerinde dikkat sarfı• 
taJmı.e: na deiter bir manzara ~österdiitlnl anlat.ıyo1. 

- Şimdi ne yapa.yun? diyor. Tabii gidip vaka zikrediyor. Bununla beraber biz bu~ 
diseyi gazeteye aynen yazmayı favdalı gar.., 

defterdarlıh 41.t.lyeı edecek~ir_ ,amma... Se- medik. Azami bitarafııkıa tetkik edecek .. 
beP6f:- ha~ise olmaz. Gördüğü muameleYi dom bulursa. önüne geçecek bir mevkld$ 
J:;ıanı:.~.. mW1aka4& hazırlamıştır? Bize onu bulunan btr zatın dik.tatlne arzettik.. ünılt 
oa sovlemelivdt. ederiz ki düzelecektir. 

Tuzlada köylü sigarası Koca elinde pirinç ekimi 
neden yok? yasak edilmedi 

"1nladaıa im ıaııııııUa:o ahlık. cliYor ki: 
Inhisar idarem bti.ün köyler gibi burada İzmltten gönderilmiş olup Son Postanın • 

1 da öted~nberi atılmakta olan Jı:öylO sfştara- Mavıs tarihli nüshasına g~ıp.tş olan bJ1 
sını son zamanlarda ortadan kaldırdL Bu mektubun muhte'Ybatmı Yine Ism.itten •• kadrosu hareketi ile de b!zl teess\lre dü.süı:dü. derllm1s oıan baıka bir mektup tashih ei • 
Tedblıi umuml mahl,ette sandık, fa.kaı son- melrtedir. Denilly0r ki: 

Deniz Ticaret Müdürü Müfit Nec- raclan ö~encWı: ı:ı cıvar köylerde köylü sı- Kocaeli oolgeslnde Pirine eld.mi yasaJrrJ 
det yeni sene kadrosunu hSmilen An- garası elan satılmaktadır. Acaba. bizi birden- dllmiş debldir. Yasak edllen çeltik tarla 

bire zenıinleunll •nmaJarmm sebebi ne - fenne uyanın ol.nuvanlar. atma llavnalı 
karadan gelmiı:ıtir. Ticaret müdürlü • dir? line ı.relmiş bulwıanlardır. Karar yanlış aıı. 

T • • • lasılmıs. SOJlra ıa.sıını edllnUltlr. ,,, 
ğünün bu seneki bütçesinde mühim 

İnhl.sarm TwıJa .ıı. Jel'inde kö:vıü 11aua- Sokaklarda otlayan beyg·ır değişiklikler yapılrnamı~tır. Y almz o- sı tükemni.ı olacak, diyoruz. 

tuza yakın Jiman reisi ve memurunun Bandırma elektrik şirketi sürüleri 
yeri değiştirilmiştir. Bu becayi(iler da- ile bir ihtilaf Bir okuvucwnu3 l'Önderdll'l bir mektuDtl 
ha ziyade Karadenizdedir. .. diyor ki: 

Ba!1~ırmada aTllkat Hüsnü ~ıbek nı.em. - Bahar ve ya.z ınevsiml.erinde Edirnetaoil 
leketının elektrik tlrketi ile ihtilaf halindedir. dan Yedikuleye kadar bütün kale boyu KÔ • 

Bu suretle parça kağıt ihracatı kal- 1

' 

dL 
Muayene memurlarının yeni 

bürofarı 
Hülii!'iaten diyor ki : cebe cln~enelerin çerı;elerl ile dolar. ~il! 

oSirket benden ert aylık elektrik ücreti nn başı boş ve hergele denilen ehlileştirllJllJI 
alarak 738 ku.ruı l.ltedl. Bu para verllme~e beygirleri vardır Çingeneler bu hayvanlail 

Bundan ıonra lzmit klğıt fabrikası Ü· 

mit verir gibi oldu. Fakat tonunu 
l 5 - l 6 liraya almak istedi. 5 00 
ton aldı. Sonl'a eyerim yokıı diye
rek fazla almadL Halbuki latanbul· 
da senede 1000 ton parça kağıt 
toplanır. Şimdi hiç bir tarafa sev• 
kedilemediği için İıtanbulda 1000 
ton kadar parça kliıt stoku vardır. 
Bunlar ııevkediJemediği için kağıt 
toplanmamaktadır. 

İzmit kağıt fabrikaaı tonunu J 5 lira
dan aldıiı h11lde Anlr.arada birik
miş '40 - S O ve lzmirde de birikmiş 
hurda ve parça 40 - 50 ton kağıt 
vardır. lzmite tonunun nakli 26 li
raya malolduğu için fabrika alsa bile 
bunlann nakline imkan l'Örüleme

mektedir. Allkadarlardan ha itin l>ir 
an evvel yoluna koıımaauu ve ziyan 
olan bu eclir kaynağının tekrar a
çılmasını istiyoruz. 

lstigoraz 

Mahkemelerde 
•• surat 

. 

cere:vanı kesecetıat ııöJledl Filhakika evimin · 
Muhtelif yerlerde çahsmakta olan elektrik cereyanı da ara sıra Arızalar gös - onu. Yirmisi bir arada ve bir sürü halind' 

• . • -~ termeye başladı. ımıa:vet oaravı verdlm. Fa- eehir içindeki bos a.rsa.la.rda otlatırlar. 
ambar hancı muayene memurlarının kat hesapta sa.at klra.ınnm. 25 kuruş olarak İstanbulda Cocuk behceleri ve cocuklad 
hepsi dünden itibar · Limoncu h kavdedllmlş olduitunu anladım. Halbuki Na- mahsus ovun yerleri :volttur. Cocuklar ~· 

en anı • fla Vekaletinin 1/1/138 tarihli ve 7023/11 nu- mekteDten cıktı1dan ııoma temiz bava al • 
na nakledilmişlerdir • maralı emrine &&e bu saat ücretinin 12,5 mak ihtiyaclarını bu bo.ş arsalarda aynıya. ı: 

B ı kurnş olması llmndı.• rak temin ederler. Halbuki başı bO'\ ve :vnrl 
u memur ar, bundan ıonra, orada Bu okuyucum.m hakkını 1ıakye:rinde arı- yarıya vahşl yetişmiş ha:vvanların istllflsın .. 

toplu olarak çalısacaklardır. Bunları :vacı:ktır. Saat ktrui meselesinde mademki d.~n buralarda oymyamamakda, bunların sü.ı 
. • ,. .. .. . ~ ~a_fıamn em!J n.rmı11. fazla tahsill.t vaı:s~ ru halinde iç sokaklarda dolaşmaları da sol 

başına, Galata ıthalat mudur muavını ıstırdat edebilir. Fakat uaranın verılınediiı k kl d ~ıdi enş· .. 1 tir kt d" A 
. . • • . • · ihtilaflı zamanlarda elektrik cereyanının ke- a ar a ~ P P: ı guç eş me e. ır. • 

Nıyazı getınlmıştır. silmis olması haU nrsa bu tedbire itiraz et- caba belediye zabıtası nizamnamesınde bi 
D ·· b h G ·· ··ki U M ·· mcve hakkı olaJDQ'acaktır, ıanıru.. Zira :is- hail ~ıenede:ı bir maddo yok mudur? Vars 

un sa a umru e~ mum u- tanbqJdan da llillriz. •irket bir hesaıt cııka - ne lem tatbik edilmemektedil'? 
dürü Mahmut Nedimle lstanbul güm- rır. a~one ona nnnekle mükelleftir. Fazla. 
"'k] · L_ ··d·· . . M I hakc;,ız bir uara lstulld.iki zannında ise bunu Hasta fazla, doktor az 

ru en oaş mu ur muavını usta a bilfıhnra istirdada oa~. Fakat b&:de bir 
Nuri, hana giderek tcftis yapmıslar _ i~<lia ile borc denllen Darayı vermekte «eci- Ankarada 393 numaralı taksi ııoförü Ala 12 

d 
• • kir"e cere:vam kesilir. Bu. artık beyllk olmuş met Çolauşan Ankara Nümune hastahane • 

ır. bir kaicled.ir. sinde çaJ-n dok&.rJann adılından diri • 
- -- K k • • M k • •? yetçidfr. Di:vor ki: 

0 aID m.J, eO alD mi cAyın 25 inci ım2arlesi ~Ü çocuğumu riııt 
Fizik ve Kimya Enstitüsü Son Pastanın 2D mayıs tarihli n\ishasında türdüm. Saat on bire ıı:elivordu. Baktım. ~· 

bu serlevha altında bir mahkeme haberi cık- leme odasında elliden fazla ~ocuk annesi ~ 
Üniversite merkez binasının arka • tı. B1r muhakeme afhasını anlatr.vordu. Bu *1zarda, bu k&dınlardan birinin yavrusu da 

mesele ile alakadar olan Moiz ve KAzım ıs - aon dakikalarını :vaşamakta. 
ıında yapılması tekarrür eden fizik ve minde iki artadu bizden eu noktalan kay- Sordum, bu payyonun doktoru henüz geı-
kimya enstitüsünün 250.000 liraya detrnekliitimizi ~rlar: memiı;tL Bekledim. fakat beklerken de dü • 

ı - Ele geçen madde Meokain delU. Ne - ettndüm.ıı 
kC\Şfi yapılmıştır. Pek yakında inşaata 
başlanacaktır . 

Enstitüde kullanılacak aletlerin mü
him bir kısmı Fransa ve Almanyaya 
ıipariş edilmiştir. Mühim bir lısrnı da 
jn~aata b~landıktan sonra sipariı;ı edi
lecektir. 

vokaindir. 
2 - Hadise Be alüad.a.r laimler Len delil. 

Moiz ve Kazımdır. 
3-Muhakeme celJesinde kimyaker bu mad-

cenin istihbarattan kokain uydi ııe aelme
si üzerine işler1nln ooklutu dolaY1alle tam 
tahlil yapılmadan kokain diye rapor verdili-
ni sövlemi:stır • .mtd1 tam tahlil Ylll>&caktır .. 

"' * * 
Doktor bir rin a"ttilun~. hatta hastaran .. 

Bıl.$ olabilir. ne ıibi mizereti bııla.ndni'wıt 
bilmiyoruz, fakat. anlaşılıyor ki okuYUcumlP 
sun asıl sikintl IJelki elli çoealu bu pav • 
:ronda :yalnız bir dokto.run muaJcne etın4 
mecburiyetinde baJan11$11dar. Eter bu. rete 
eekten böyle ise üzerinde düşünülecek bit 
noktadır Bu satırları Ba7 Kl3ım lle Moizi memnun 

etmek için yazdık. Palıat lllve edelim: Yaz - Bir meslek mektebi arıyorum 

Yer tevld etmek işi halledildikten 
tonra ıanayicller inşaata ba11layacak • 
lardır. Serıi. ayın 26 s.mda davetlile
re, ertesi günden itibaren de umuma 
açık bulunacU.br. Bu seneki ıergi ni· 
ramnameai cleiiftirilmi,tir. 

S it h t h f · t dıktan sonra da bul IDmnlarını dillate de-

B• J • J • } U ana me 8 rlJft 1 fer bulduk. Aclanadan A. K. imzalı bir mektup: 
ır SUÇ U SUÇU iŞ er iŞ e- Sul h J h fr' 1 t b ld ,. · o"'gallJO c32a doırumıu:nmı. orta meırtebi bitirdiınc tana mette yapı an 8 ıyatta S an Ü a çmgene , r Ç r mall Vaziyetim tabsiHme mani oldu. bir mW' 
mez mahkum oldu Ve her gün yeni mozayiklere ra&lanmak - Beşiktaşlı Bar il. Na.c.l yurdun muhteill ltk mektebi arıyorum.ıı 

Veni Adlr·ye Sarayı tevkif edı.Jdı· d M 'ki · 'k' k mıntıkalarına 1alln edllm1ıs olan otnKeneıe- Diyor. Güzeı .. fakat böyle ba.sit bir taleb!Jl ta ır. ozayı en ı ı ısma ayll'an A- rin son yıllar lotnd• bulunduklan yerleri bı- altına imzasını atmaktan neye ceklniyor1 

Yeni. yapılacak olan adliye ıarayı • rasta çarşısının harap kemerlerinin ra~arak İstanbul muhitinde toplanmaya Biz onu anlıyamı~oruz. Maamafih l?.ara.sı9 
.. • , başlamış oldutıanııdan llttphelenm:I~. tetkik devam edilecek iki meslek mektebi sovlive .. 

nın 700 bin lira olarak tesbit edilmiııt. Evvelki gün Galata aulh ceza mah- yıkılması tekarruı etm1', fakat bu ış etmiş, şüphelerl.DID tuvvetıendii.tinl görmüş. Um: Biri Tayyare Makinist Mektebi. dilerl 
· -r · • --1.. - 1t··ı· 1 l '- Alakadarların dlkb.t ııösünü çeki.var. Deniz Gedikli Mektebi. olan tahsiut 500 bin liraya indirilmif- 'kemeaınde tuhaf bır dava aörülmüs- YÇA. muş u at a yapa acaam. 

ttr. lıtimlak itine on güne kadar ba~- tür: Kopil ve Hüseyin adında iki kah- .Sünkil. yıkılma i,~ne i~ edilme " Gümrük 
lanacaktu. veci muhakeme olduktan aonra d•m dıgı takdırde mozayıklerın kmlaca - l 1 ....... ~::_, ~e:!:~. '"j ,. çıktıkları zaman Kopil, Hüseyinin ü- ğından korkulroakracbr. Bunun i~irı 

DUnkU kazalar zerine hücum etmit ve Hüıeyini döv- kemerlerin sühuletle yılctmlması için 
J\yasofyNa Alerı:dar caddesinde mü,tür. bazı tedbirler alınacaktır. 

oturan mütekait E8'8t Edimclcapı me- Hüseyin de ten yüzüne seri clön -
~arlıklannda aezinirken üzerine bir müş Ve hAkimin huzuruna çıkıp: Nöbetçi 
eclvi yıkılmı9, Eaat altında kalmış ve - Bay hakim bak halline, dayak 
muhtelif yerlerinden yaialanmıştır. yedim diye şikayet etmi,tir. Eczaneler 
Eaat derhal Cerrahpafa hastanesine Halcim kendisinin hemen mahke - Bu secelô aö"1etçi ecuae'8 pnmdır: 
kalcbnlmıf. fakat orada ölmü~tür. k l . .. d k "kA lstanı._ul cilıemdelaile.r: 

* A k 
.... d cL .• •• _1 me a emme muracaat e ere şı aye - u 

rnavut oyun e .;x:t uattinae o- . . b'ld" · · ·· l · K ·ı· • 
K K ha d 

tinı ı ırmesını: soy emış. opı ın cıe 
tuıan enan, a ta~ta tTamvay an lb" . . . d I . · · . K ce ı ıçm ıcap e en ere emır vcrmıştu. 
atlarken düf!llÜf, yaralanmısbr. e - e· K ·ı h-"k. · h ' ır saat sonra opı a ımın uzuı·u -
nan hastaneye kaldırı1mıstır. k n1 Şah"tl d tı" ·ı · · · na çı a mıs. ı eT e ge n mrstlr. * Asmahmecittc oturan Yasef, H'°'-· el' -ı...·t'-~ di ı ' · . .... •n axım avacı ve ,..,...a iCTl n emış, 
Okçumusa caddesınden geçerken 1 ılm K .1. hk k d H·· · · 

· · 1 d k l opl m ma eme apısm a useyım 
numaralı otomobılın a tın a a mıs, d~ . d d ı b" h k 

la 
• ovmcsın en o ayı ır ay apse on-

yara nm)ftır . k · L d" · · d 
.L Ak d H be: k v masma arar vermlf, &en ısını e ora-
'l'l t.a~ af acı qyraml so ~~ı_n- cık.ta tevkif ederek tevkifhaneye gön -

da oturan ~re tramvaya at amaK ıs
dermiştir . 

terken dü~mÜf, başından ağır surette -----------

yaralanmıştll'. Anneler Birliği talimatnamesi * Zeytinburnu caddesinde oyna - . ·v· .. 
k 

' 
M l"h t t '.l•J 4:). 1 Anneler bırlıgt dun saat 16 da top-ma ta o an e a a e .>..... numara ı 

"ki ı_ k t ı lanarak Anneler birliii talimatname -
motosı et çarparax. açmış n. 

Melahat ağır surette yaralanmış, 
Etfal hastanesine kaldmlmıştır. Ka -
f;an motör sahibi polis tarafından a
Janmaktadır. 

sinin tadili için görüfilleler yapmış. ve 
bazı münakaşalarda bulunmuştur .. 

Talimatnamenin tadili için önüm.üz -
deki haf ta karar verilecektir • 

Akaarayda: (Elem Pertev). Alemdar
da: (Ahdülkadiı). Baknk.öyünde: (la
tepan). Beyazıtta: (Belkiıt). Emmö • 
nünde: (Beşir Kemal Cn-at), Fener
de: {Emilyadi). Karagümrükte: (Suat). 
Küçükp.azarda: Ha.san HulUai). Samat
yada: (E.rofüoa). Şelııeminmde: (m. 
zım). Şehzadebaşında: (Halil). 

Beyoilu clbetindeki.ler: 

Calatada: (Asri İttihat). Hasköyde: 
(Yeni Türkiye). l<:uımpaıada: (Tu -
ran). Sarıyerde: (Nuri). Şi,lide: (Kur
tuluş). Taksimde: (GuiL, Limonci -

yan). 

Üsküdar, Kadıköy n Adalardakiler: 
Büyükadada : (Şi11aai). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy Pazaryolunc:la: 
(Rifat). Modada: (S)hhat). Üaküc:lar 
imrahorda: (İmrahor). 

1.-----------------------------~ 

Komisyoncuları
nın Defterleri 
Gümrük kaçakçılıjı ve uyu,turucu 

mecburiyetinde bulundukları defterleri, 

ber üç ayda bir, sümrüğe ibraz ile tas
dik ettirmeleri, pmrülder umum mü

dürlüğünün umuınt emri iktızasm -

dandır. 

Bundan sonra. clefter yoklamaları 
1 Haziranda., 1EylUl.1 Kanunuevvel
de ve 1 Martta yapılacakhr. Aksi tak

dirde defter tutmamış addiyle hakların
da kanuni muamele yapılacaktır . 

Gümrüklerde İf takip etmek üzere 
muhtelif makamlar tarafından veril -

miş olan muvakkat veaikalarla mua -
mele takip eden tüccarlara verİİmİf o.-

lan her türlü vesikalar, on be~ Hazi -
randan itibaren ortadan kaldırılacaktır. 

mecmuanın 8 inci sayısı C:l~ll'. Bu sayıda 
bir cok güzel restmıerle allkalı yazılar var ... 
dıJ'. 

Fizik na:ıarlnleri aleylaiıMle - Bu lsiıncW 
pek meraklı bir eser eı.kıxUıtır. İçinde ıtiınU."t 
le arzın ve dlf er yıldızların atırlıkları, haD 
muvazenede bulundukları. umumi cazibenlıı 
yoklu~u. arzın c~betmek lktldarı olmadıb 
a.tem Te elektron namriyelerinin hayale müa-

tenlt olduitu. hararetin e.sll Utremesl • 
zlvanın da esir da~·aıarı olduıtu. elek .. 
trik denilen şeyin esirden ibaret oldutııı. 
ıtibi bahisler vardır. bütün tıtapçılarda bu .. 
lunur. 

Türk Şairleri - 5adeddln Nüzhet ErguO 

tarafından ne§l'edllmekte olan TÜrk Şalrled 
ansiklopedisinin 'I inci sayısı çıkmıştır. m 

sayıda A harfinden 15 pir vardır. 

Ziraat Gazetesi - Ziraat Mektepleri Me• 
zunları Cemiyeti tarafından pkarllan bu aJ• 

lı.k mecmuanın 5 inci sayısı intişar etml§ • 

tir . 
Varlık - Bu edebiyat. ve fikir mecmuasınııı 

70 inci sayısı Yaşar Nabi, Vasfi Mahir, Cev 

det Kudret, Füruzan Selçuk, Reşat CemtJ. 
Cemil Sena, Süreyya Samizade, Behiç Enver. 
Sabahaddin Ali ve Nahid Sırrı'nın makale, 
hikaye ve şürlerile çıkmıştır. 

Bu tarihten aonra, muamele takip e- Yaz ortasında Bir GC<'elik Rüya - İngillS 
debileceklerin elinde, gümrükler u- şairi Şckspirin bu meşhur eseri Nurı d.lin se
mum müdürlüiünün karnesi veyajvin tarafından dilimize çevrilmiş v~ Hllınl 
başmüdürlük tarafından verilmiş mu- Kitabevi tarafından_ da ncşr~dilmiştır. KitaP 

vakkat vesika bulunacaktır. güzel bir kap ile süslenmiştir. 



4 Haziran SON POSTA 

MEMLEKET HABERLER/ 

Ödemişte mahkômlara 
diploma verildi 

j Bolii.gırda 
Namık Kemal 
ihtifali 

Gelibolu (Huıuat) - Her yıl oldu
ğu gibi bu yıl da Bolayıra gidilerek Na
mık Kemal ihtifali yapılmıştır. 

Bu yıl yalnız Namık Kemalin meza
rı değil, yeni ba,tan tamir edilmiş o

lan Rumeli fatihi Süleyman Paşanın 
kabri de ziyaret edilmiştir. ihtifale bü
tiin Gelibolu halla iftirak etmif, o gün 
Geliboludan Bolayıre giden otomobil, 
kamyon, araba aibi nakil vasıtalarının 
aayııı dört yüzü aeçıni,tir, 

Edirneden, Kctandan da pek çok 
ıelenler olnıuftur. Mezar bafında nu
tuklar, <'iirler söylendikten sonra me' -
lit okunmuf, bundan ıonra Süleyman 
Papnm mezan ziyaret edilmiftir. 

Bir kiden boğuldu 
Adapazarı (HU8119t) - Hacı Mer-

Ödemiı (Huauel) - C.. ......_ letilri1ı çay ikram e411ınit. ~ birer can köyünden 65 Yatında Gülıüm tar
lialkevinin hima,.eeinde (AJ •• (8) •· .,.._ te eisara claiahlm..-. lac:t. ça)lfll'ken birdenbire yajmur bat· 
nıflarını ihtiva eden bir okutma kunu a .. Ceza evinde ınahk.Bmlar muhteltf ıu • lami!f, cofkun bir .t hasıl olmuf ve 
•im.,, bu kureta dört ayda 210 kili oku • b lere ayrt'lnflllardır. ~nfmalıtadır ı kadın sele kapılarak boğulmuftur • 
hp yazma öir....u,tir. Y ..... n İla.._ • . .W. uhta mah ua. 
•onunda, 126 kiti muvaffak olau11aur. c .. lar. Elde edil• mdab m ç p Şarkışla at yarışları 
ıa · d b .. b ı LL '- lara daiıhlmakta ır. 

evın e u munaıe et e un topıanb ya- S (H h 
Pllmıt. muvaffak olaolua .-Uetaame- c- eviaia miclirii Zl:ra, m=hh+-'9 • ivu uauai) - Şarkıtlada ar 
.. · ·ı T fa d ı b' n yıl yapılmakta olan ilkbahar at yarı•-rı vcrı miıtir. oplantıda tehrim.izin en ran ceza evinden cemiyete Y a ı ırer u • 
ileri celenleri bıdunmufhlr. MahkGmlara ıur olarak cıkJulamu temia illa pJaı • lan için yapılan hazırlıklar nihayet 
bu münasebetle Halkevinin bancloea clia· makt8dır. bulmllf'tur. Bu balta içinde yarıflara 

batlanacaktu. 
~~----~ ........ 

Sivas gençlerinin Zengin hırsız Sivuta yeni yll mahsulü 
•• J • Sivas (Husust) - Sivu ve çevre-m usamere erı &ellide kasa soyan adamın sine yaimurların zamanında yağmaıı 

Sivaı (Huaual) - Sivu liwind• b• iki portakal bahçem var bu yılki mahsulün iyi olmasına çok 
tıl mezun olan 4S genç; muallim ve veU- yardım etmiştir. 
ierine çok cüzel tertip edilmit bir mU.. • lnlli. «Koa • Yeni yıl mahsul6nün ~imdiye ka -
anere vermiılerdir. Müaamerede millf o • yadu (Hueu· dar aörülmedik bir tekilde bol olacajı 
l'unlar oynanl1Uf ve cençler büyük IMr mu• el) - Tilecar• ümidi günden pne artmaktadır. Zi • 
•affakiyetle Çoban piyeei le Hu Bel.,. dan Emin Soy raat Bankaıı fakir köyülye tohumluk 
!komedisini tem.U etmiflerdir. lunun rnapzaaı· 

Sivas ilk mektepleri-~ 2J M• na siriP lcHawm buiday tevz.iina batlaınıtbr. 
ziranda Ziya Gök AJp ilk mekteltinde .,,_ soyan Eızurum .. Yozgatta ucuzluk 
Yiik bir •erci açacaklardır. lu Bekir tevkif e· Yozgat (Husuıt) _ Burada havalar 

Erkek muallim mektebi talebeleri de d'l • t' 
ı mı~ ır. r~k mİ7'~ı gitmektedir. Yakında yeni 

)'akında bir veda müaamerem verecekler • Beki Dö ır- e~ 
r rt mahıul çıkacaktır. Zahire fiyatları u -

dir. yolda iki portakal cuzlamaktadır. Buiday 325 kuruştan 
lzmir sigara k'~ıdı kaçakmları bahçainin sahibi 210 kul'Uf8 düşmüştilr. Tereyağı 50, 

-B Y" .dir. Tornacı ve kuzu eti 20, yumurtanın yedi taneıi 
mahkOm oldular manuıaozdur. Kendimyle hapiahane - bet kurufft satılmaktadır. 

lzmir (Huıuai) - lzmir ihtisaı de görü,en Eınin Soyluya: ---1-
rnahkemesi şayanı dikkat bir sigara kl- - Haklumcl~ -~·n ftZ geç, 157 maliye memuru zmi~ 
gıdı kaçakcılığı fıakında kararını ver· nem katanı tamır e<leyun, hem de çal- hususi muhasebesane gaçlı 
rniftir. Sabun klgıtlarını bir matbaada dığım parayı ödeyeyiml demi"ir. İzmir, ., (Husuıi) - Bina ve arazi 

ıigara kagıdı teklinde ke9tlrerek sat - vergilerinin muhaaebei huıusiyeye 
ttıaktan suçlu Şehsuil iki yıl habiı ve KAhfada yangın devri dolayısile 157 maliye memuru 
altı ay sürgün cezasına, Arif bir yıl Kahta (Hususi) - Kahta çarşısın- muhasebci hususiyeye geçmiştir. Bun-
habis ve altı ay ıürgün cezasına, Oavi da bir yangın çıkmıt ve esnaftan Ot· )ar haziranın ilk ıününden itibaren 

~ç ay habis cezasına mahkum edilmit- man ve Adıyamanlı Mehm~ ai~. iki yeni vazifelerine başlayacaklardır. 
tır. Suçlulardan 2.160 lira para cezaıı· dükkan yanmıırtır. Yangını ılk ıoren fe 1 • 
nın müteselsilen tahsiline kuar veril- mahalle bekçileri ıilih atmak ıuretile lzmir - lstanbul hava se r en 
tniftİr. halkı ve zabıtayı haberdar etmiş ve Jzmir, Huıuel) - lzmir-lıtanbul 

hemen mahalline yetifilerek söndürül- ve lzmir-Ankara han poıtalarının 
Kahta camiini soyanlar müttür. temmuz 15 de baflam ... muvafıkıoı~ 

yakalandılar rülmüştür. Buna sebep . tayyare rın 
Kahta (Husuıi) _ Bundan bir fakılrda göçmenler lzmirde inecekleri hav~ ıatasyonunun 

k K h _ faL-lı (Huıusi) - Göçmenler gel- tay'ın ve tesbitidir. lzmır-Ankara hava aç gÜn Önce a ta camiinin pence IU d ı • 
· k . ~ 1..-~la ~.. D-X.--Jıyan bzuı - f ) · h ftanın iki günün e, zmır-rcsı ırılmış ve içerden iki kilım ~ın- me•• --t mlfıı.u. &.KIP'- se er erı a . h .• I 

lrııftı. nın bir çok köyleri, gelen göçmenlerle lstanbul postalan ıae er ilJD yapı a -

Zabıta derhal harekete ceçmif, Abu· dolmuftUr. Geçen gece gelen aöçmen caktrr:.. ----------

zer ve Eyyüp namında iki tabıblı ar- kafileleri. iyi bir tekilde brfll~mıftır. Kızılcahamam 11rğu hakimliği 
ltac1a, kilimleri Urfa mıntakaaına ıe - Bu vaziyet, bütün ıöçmenlerı mem - Ha .) M bal 

K nlcahamam. ( ınıaı - ün 
çirip orada satmak üzere ik.n yakalan- nun etmİftİr. . . ı h"ı..' l·v· Ha 

k faa] b ı kazamaz soıau aJUm aaane Y • 
lnıtlardır. Adliye bu her iki hırsız hak- Buiday alım mer ezı wıyete ~- u unan ıu hakimi Mustafa Remzi Aktan 
kında tevkif kararı vermİf ve hakların- mİf, muhtaç aöçmenlere, bugday dagı- mana 90

'
1 

. . 
tayin edi mı§tır. 

da kanuni takibata batlanmıftır. tılmıya başlamıftır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

-

1 

Çoeak Yok H-- lleyl H ..... ,. - Peki, annen 
Hasan Bey - Gel INıb·ı ... Dem~ en ._ • ..._ L - kimle U.S• ecliJ•T. 

lan oilum, ami bf sWir Y--• pelli amma, __ .... -

sokakta defter kalem ........... ,ok -ı 
IÖriiyo,..__ 

Sayfa S 

l, __ H_A_L_K_IN_Ft_K_R_i _ __.I 

Hocasının evini taşllyan talebe 
B ir kaç zamandanberi 1ıazetelerde herhansi bir ıebepten dolayı öiretmenlerine 

muğber olup ıerketlik eden talebelerin hatt& bazan ıil&ha bile el attıklarını 

okuyoruz. Bu &at talebelerden birisi hocasını ölüm derecesinde yaraladıiı için 

bugün hapishanede yatıyor. En son ola rak da bir ilk mektep talebeıi kendisine 

imtihanda numara vermeyen bir hoca sının evini taıladı. Bu hldiselerin tekerrü
rü nazarı dikkatimizi celbetti ve bu ha diteler hakkında halkımızın Eiltrini ıorduk: 

- Talebelerin hocalarına karıı yap tıklan bu hareketler üzerinde tevakkuf 

edilecek bir ehemmiyette midir} Buna sebep nedir} .. Önüne naaıl geçilebilir}. 

Aldığımız cevaplan aıra ile a14ğıya dercediyoruı: 

7'- ,• /' • .,.,,.., ." .. ·· .. ·· ·.· ·. ·.· : 1 :~ .. 
il 

~ ·· .. . . ·. . 

ti~·~.·~·· . . ">-.. ,_. ·~'' 

.... :. . . ... 

'·· <· !. + . itJ' 
.. ', ~-

Ulelül• JC.oU.ı.ı. ÇOCNli Eıirı.,,.. h- Halııılı F alıilleai 
,.,. Anla T•laı yonaı Btıy R.,11 H• nılıı ~ 61r1i1i 

liJ: MY eti LfaraiıwfM ... - Bir muallimin tale

besine ka,. luaeumet beıli· 

1ebilec:eiini aklımıza bile 

- Gazetede obduja- 7'111 So/ina T """""' ı 
muz ilk hadiMye ehemmi- - 8- bu hadieelerden 
y4t vsmemı,tik. Fakat hl•'ul olarak yalms mek
talebelerin öiretmenlerine tepleri ıönnüyorum. Melt· 1ıetirmeyiz. Talebe - hoca 
karp yaptıktan bu mÜn• tepler kadar aile ocaklan anlaıamamazlıimın, mu· 
ferit ıerkeılik vak'aları bir da çocuk terbiyuinde &- allimin talebesini İyice tet
çok kereler tek.mir etti. mildirl.... Ve tabii aile o- kik edememainden Deri 
Ve timdi hepimisba nazan .. klan • baıta selir. seldiiine kaniim. Talebe· 
dikkatini celDedi;ror. Çocuklar öyle bir alem· ye karp vukua selen hak-

H~ ıüphai& ki IMa m• clir ki onlara nizam vermek 
selelerin alakadarlan tara- . . aazlıklar. bir husumet eeeri 
fından lizım ıeldiii ehem- tÇtD onla.rla teker, t~er uf- delildir. Bu ıibi hldiaeler 
miyetle tetkik edilmesi bU- ratmak ecap eder. albuki bapmazdan çok ıcçtiii i

tün bir memleketi memnun biam ailelerin çoju fakir- çm Wliria. Her muallim ta-
edecektir. dir. Analan tUtUnde. ·ıura-

lebeeinin iatikbaliyle ali
Fakat bu terl>f7e ifiyle ela. burada çala .. n çocuk-

.. ~-L h d ~ ı~ kadar meselelerde çok 
Yalnız mektepler al&kadar r uuıil er IJ auan o uu-

h ... ı ve dikkatli olmalı deiildir. Çocuiua terbiy .. iu ıibl ilk terbiye sıdaaın-
ıi mektebe gitmeden evvel dan da mahrum kalırlar. •e her ,eyden evvel tef· 
aile içiıade 'b.elu. Anadaa. Maamafib çocuklaran katle hareket etmelidir. 
babadan bi ~ sa.... Wyle W olmalamacla bir H... ae .ur.de oluna ol
çocuklann ahlAb mek- parça mekteplerin ıuçu ol· ma habızlaia maruz ka· 
tepte bozulmaz. Mektep- mala, bir &iretmen her ..,. laa talebelerin de ihkakı 
te ah1lkaızlık J'&Pl'D ço- ) .. . halt ic;in murac:aat edec:ek-den evve çocuıa ıevmcaı· 
cukların muhakkak ki aile . "ir t li 

Dl ve eayma.anı u e me • 
terbiyeleri bozuktur. O-

dir, kendini sevdiremeyen nun için terbiye ve disip-
line çocuklar .. ocakla- Ye aayduamaJ'&D hocalara 
nnda alaımalıdırlar. ~ hooa denilebilir mn Bea 

F abt tabii terbiy_. bilmiyorum. 
olmac:laiım içia l.a .azı.. S.... e'ffel& oocuiu .. 
rin bihaem hir 4eierf ola- yaaa .nkatmemell Fakat 
bilir mi) Bu .,..... ihtm- el.r iqaa edene o zamu 
sam delildir S. .... ı. ile Ü tok Mit bir eelillcle ce
terbiyecller ....._ allb- ulandumala ki bqblanna 
dardırlar. •ret olama. 

E..Uyet Sanclılın· 
fltı BQ Zelti: 

- Bizdeki ...W,e ._ - 8a mevzu hakikaten 
teminin aakathll a.. hlcli- tok ehemmiyetli bir meY• 

selere Mbe~.t •eriJor. cudur. Çocaklann hocalara 
Ve bu sakatlık ..... ...._ br11 olan bu isyanında mu-
tep dieiplininde hem de hakkak nahl bir nik vardır. 
tedrimat uıuliladeki zecri- Belki .iti terbiye ile yeni 
liktedir. terbiye ara•ndaki azim 

Talebe idar..a.de ol- farklar. belki ebeveynin 
duiu sibi propamlarda ihmali. l»una saik oluyor. 

Jeri vasıta taı. bıçak veya 
tabanca olmamalıdır. Mağ 

dur bir talebe muallimden 
hallan korunmasını 

bu vasıtalarua haricinde •· 

ramah •• muallim de bak-
lana taleb meYkünde bu
lunan taleb~ni büyük bir 

lailmllni)'et ve dikkatle 
clbaleclikten sonra hakkını 

tealUn etmelidir. 

2461 numaralı Sir 
lıed talı.iri ıof öri Ba 
Mu.tala: 

- Bence mekteplerde 
17i terbiye veremiyorlar. 
Benhn oturduium mahal
lede dört bet tane mek
tep 'Vllr. Reqeldiiim ço

caklarıa hemen. hemen bir 
eolunda mektepli çocuk 
terbiyui yok. Hele bizim 
cinrda huauai bir lise var 

Ve ted..:..•ua serbestlik il· o.=-dı'l'L ben'ım 1 w • 
·- ,...... 1& mes egım onun terbiye ve çocuk ye-

zımdır. olmadıiı için bu ıeylerle tiştirme usulüne ıaşıyorum. 
Bizde talebe emirle i- fazla meıgul olmuyorum. Çünkü bu yatı mektebin· 

dare edilir. Halbuki ted- b h k d Fakat bu hadiseler: üzerin· de çocuklar aa a a • ar 
ria hey' etinin ona bir yar- de tevakkuf edilecek hidı ıarkılar söyleyıp bağrışıp 
dımca gibi aörünmeai la- ıe.lerdir. Ve bunların kök· oynuyorlar. Ve biıtun ma
zımdır. Her inan gibi ta- ten halli bu i~lerle her za· halle uyku uyuyamıyor. 
lebe de emir karpnnda man meıgul olan terbiye· Biz de vaktıle mektep 
daima ıerkeolik eder. cilere aittir. Herhalde on- gordük amma, sabaha ka· 

O biraz daha fazla iten· lar da bunun ehrmmiyetini dar uyumayan ve şarkı 
di kendini idare etmeli- takdir ediyorlar ve bu me- sôyleyen yatı mektepleri 

d • 1ele ile meşgul oluyorlardır. görmedılc. ır. 
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Alffll11.ea• 
" Son Posta ,, nın müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 
Piyade Atış Okulunda 

dü.nkü tatbikat 

Sizi en fazla alô.kadar eden tarihi vak'a hangisidir, 
canlandırmakta. en çok muvaffak olan ressam 

tarihi vak' aları 
kimdir? 

Gayesi modern silahların ve muharebe vasıtalannın 
kullanma tarzlarını ve hunlara karşı müdafdayı ameli 
bir şekilde göstermekten ibaret olan tatbikat, cidden 

güzel hazırlanmışh, çok iyi idare edildi 
( "Son Posta,: mn Askeri Muharriri yazıyor) 

Güzel Sanatlar Akademisi direktörü, 
merhum Namık Jsmailin bu nefis tablosu 
1 9 1 7 de cihan harbinde. sekiz cephede as
lanlar gibi döğüşen Mehmetçiğin ölmez 
adı için yapılmıştır. 

Bu tablo bize, büyük şair Yahya Ke -
malin nefüı bir §İİrini hatırlatmaktadır. Ol
gun bir tarih kültürüne sahip olan şair, on 
beş, on altı ve on yedinci asırlardaki Tilrk 
akıncılarının, harikulade kahramanlıkla -
rını şu bir kaç (satırın içine) geniş bir 
boşluğu gnşyeden incecik bir gül yapra • 
ğının nesci içindeki ıtır gibi toplamıştır: 

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi ~endik; 
Bin atlı o gün dev &lbi bir orduyu yend1kl 
Ak tulrah beylerbeyi haykırdı: İlerle! 
BJr yaz rünü reçtik Tunadan kafilelerle ... 
Şimşek ribi bir semte atıldık yedi koldan, 

Şimşek rihJ Türk atlarının geçtifl yoldan. 
Bir rün dolu dizıin botanan atlarımızla, 
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o bula_ 

Cennette burün gülleri açmı~ ıörirüı de, 

Bili o kızıl batıra tHrer ıözümüzde! .. 
Bin atlı akınlarda çocuklar ribi •endik; 
Bin atlı o rün dev gibi bir orduyu yendik! .. 

Bu tiirin kar,ısında duyduğumuz heye-

14- Türk atlıları 

cam üıtad Namık fımail merhumun tablo·ıClıyarak dökülen muazzam bir ıelr.lcnid 
IU kar911ında da duyuyoruz. Bjr Türk atlı korkunç aiı~lıiı . ile dü§ecek ve onu ezia 
lıt' aıı hücum etmittir. Bu htioum, dilt • yok edecektir. 
manın üzerine, yüzlerce metreden uiul - Re,ad Ekrem Koçu 

Haftf tanklar taarruzun merkezi siklet mıntakasında pqadeye voı açarken 

~K/JJelİ.ı Amerikada inanılmıyacak 
===sade mantolar kadar garip bir hidise 

Bu bahar tay -

yfü ve truvakar 

mantolar çok gi • 

yiliyor. Her an 

gördilğünüz bu 

modellerden bık -
tınızııa sade hafif 

bir manto yapın. 

Bir bomba tepu ateş mevziinde 

Hem bazı vü • 

cutlara manto da· 

ha çok yaraşır. 

Bunun için size 

çok zarif bir man· 

to modeli veriyo • 

rum. 

Koçnk bir tank sislenmiş 

Dün. Anadolu Maltepesindeki piya
de atış okulunda askeri bir tatbikat 
yapıldı. Bazı gazetelere yanlış bir ta
kım izahatla geçen bu tatbikat cidden 
güzel hazırlanmış. çok da iyi idare edil
miştir. 

Tatbikatın maksat ve gayesi mo -
tiem silahların ve muharebe vasıta -
larının kullanma tarz1arını ve bun1ara 
karşı müdafaayı ameli bir ~ekilde gös
termekten ibaretti. Bu maksat dahilin
de tertip edilmin olan mesele, ayrı 68.f
halar halinde cereyan ve öğleden ev -
vel ve sonra olmak üzere, saat on ye
diye kadar devam etmiştir. 

Gösterilen harekatta gerek muhte -
lif •sınıfların birlikte çalışmaları, ge -
rekse her sınıfın kendi rolünü ifada 
gösterdiği muvaffakıyet, seyirciler ü
zerinde güzel tesirler yaratmıştır. 
Muharebe tayyareleri ile zırhlı otomo· 
bil ve tankların )'Ürüyüş kollarına ta
arruzları ve bunlara karşı himaye ve 
müdafaa; ke7.a dii~man mevziine gir
me ve yarınada bu iki sınıfın ve top
çunun piyade ile birlikte çalışrttaları; 

bir mıntakadan geçerken 

Yaka ön ve kol 

yanları daha ko • 

yu renk kumat • 

tan. düğmeler de 

bu koyu renge 

uydurulmuftur. 
M. F. 

w ........................................ __ .... _ 

firma atışlar hakiki bir muharebeyi 
canlandırıyordu. 

Tatbikatın başlangıcında ve sonun

da okul komutanı ile öğretmenlerinin, 

bu<ıii.ı:ı.kü asri muharebe vasıtaları 
11akkında verdikleri kıymetli izahat ile 
kara ve bilhassa hava hedeflerine kar

şı piyadenin, ağır ve hafif makineli 

tüfekleriyle atışlarına dair olan mah1-
mat bu tatbikatın yüksek kıymetini bir 
kat daha arttırmıştır . 

Bir kaç gün evvelki nutkunda «Or
dumuzun her türlü modern silahlarla 

techiz edilmiş bulunduğundan ve yur
dumuza müteveccih her türlü tehlike

yi karşılamağa hazır ve muktedir oldu

ğundan)) bahseden ve, bu vesile ile, 

Türk ordusuna karşı büyüklerimizin 

besledikleri haklı güveni tebarüz ~tti

ren sayın Başbakanımızın yüksek 

takdirlerine kahraman ordumuzun 
liyakatini bu tatbikat, bir kere daha 

' göstermiştir. 
Gaz keşif kıtası] Erleri Razlanmış bir 

mıntaka içinde gnzsız yerleri 
keşfedip işaretıerlerken Yazının başında. dünkü tatbikatın 

kıPaların, düşman tarafından muha _ bazı gazetelere yanlış bir takım izahat
rebe gazlariyle gazlanmış olan bir mm- la geçtiğine işaret ettim. Fi1hakika 3 
takadan geçiş tarz1arı çok canlı bir su- Haziran tarihli gazetelerden birisinde 
rette gösterilmiştir. Piyadenin taarru- ve bu '3tbikattan bahsede11 bir yazıda 
zunu himaye eden ağıı: makineli tü - uzehirli gaz manevralan yapılm(ştır.» 
feklerin hakiki mermi ile yaptıkları a- diye bir kayt mevcuttur. Cerek inem-

F evkalide dindar bir rahip karısının kız kardeşi ile 
beraber haydutluAa baıladı, dağa çocuk kaldırdı 

Nevyorktnn bildiriliyor: - Bir hafta
danberi bütün Amerika gazeteleri genç 
bir rahibin birdenbire müthio bir haydut 
kesiliverdiğini, bu din adamının ahvali 
ruhiyeıindeki tebeddülün yeni dünyada
ki bütün adli doktorların merakını mucip 

olduğunu yazıyorlar: ı 
Nevyork Taymis gazetesi, vaktinden 

evvel inkişaf eden bazı çocuklann, ıonra
ları anormal vaziyetler takındıklarını an
latarak genç rahibin macerası hakkında 
ıu izahatı veriyor: 

ccMüttehit Amerika hükumetlerinin ln
dianal eyaletinin bir kasabasında bundan 
on sene evvel, l '4 yaılarında bir Jiıe ta• 
lebeeinin fevkalade zekl ıöıterdili nazarı 
dikkati celbctmişti. Bu talebe bilhaaıa din 
derslerinde hocalarını hayrete ıevkedecek 
bir kabiliyet eösteriyordu. Bir müddet 
ıonra kasabada nam kazanan bu çocuk 
zengin ve kendisinden dört yaı büyük olan 
bir kız tarafından seviliyor, ve kızın ısrar
lanna dayanamayan ailesi genç çocuğu 
16 yaşında iken bu kıza veriyor. 

Talebe artık zevcesinin parasiyle tah

silini ikmal ediyor. Bilahare vaiz ve daha 
ıonralan da rahip tayin ediliyor. 

Sekiz ıene beraberce uysal ve temiz 
bir hayat ıeçiriyorlar, iki çocukları olu· 
yor, rahip o sıralarda kanıma rüyasında 
Allahı gördüğünü ve kendiıinin insanları 
ıılah etmek için Allah tarafından bu dün
yaya gönderildiğini ıöylemege başlıyor. 
Kan~ı. kocasının erdiğini görerek mem
nun olurken, onda yenj bir ruh tebeddü-

lünün de farkına varıyor. 

Rahip: 
- Ben artık canları kurtaracak bir 

rlitbeye geldim timdiye kadar kurtardı
iım canlar bini aıtı. Fakat yine ben fa· 
kirim ve senin paranla ya~ıyorum. Ne 
ıöhret ne de para kazanmak ihtimalim 
yok diyor. Ve tazalluma baılıyor. 

Bir kaç gün sonra, Griffin isminde o
lan bu rahip baldızı ile birdenbire ortadan 
kayboluyor, 20 yatlarında güzel bir kız o· 

leket içinde ve gerekse hariçte yanlış 
bir telakki doğurabilmesi ihtimali olan 

ve ~ümullü bir mana tasıyan bu cümle, 
askerlik bilgisi noksan bir kalemden 

çıkmış bulunmaktan ba~ka bir günahı 
olmamasına rağmen, düzeltilmeğe 

muhtaçtır: Dünkü tatbikatta ne zelıirli 
gaz kullanılmıştır; ne de bunun kul -
}anılmış olmasına ihtimal vardır. Hele 
(zehirli gaz manevrası diye isim veri
lecek bir tatbikat yapılması ne bizde, 
ne de başka bir yerde. hatır .:lan aeçe -
mez . • 

Rahip Crittin 

lan karısının kız kardeşini, civardaki bil 
kasabaya aötürüyor orada beraber yeme. 
yiyorlar, ve lokantadan çıktıktan sonrıtt 
kapının önünde boş duran lüks bir otomO' 
bili kaçırıyorlar, rahip artık sevgilisi ola .. 
baldızını yanına alarak baş döndürücü bit 
ıür'atle kasabadan uzaklaşıyor .. yolda iyi• 
ce giyinmiş bir çocuğu da kapıp, bir köye 

ııidiyorlar. 

Ve çocuğun ailesinden fidyei necnt is• 
tiyorlar. Yalnız Hauptmanı taklit eden bd 
gangster, onun kadar bu işlerde mar·fetli 
olmadığı için takibata maruz kalınca ya" 
kayı ele vermemek için çocuğu terkediyotc 
Fakat nihayet yakayı da ele veriyor. 

Genç sevdalılar yakalanıp tabii hapsi 
atılıyorlar, fakat mahkemenin huzurun4 
çıkacakları eün, jandarmaların clindeQ 
kurtularak kaçıyorlar, ve dağlara iltica e• 
diyorlar, her ikisinde de beş para bulun ... 
madığı için dört gün aç susuz dolaştıktal'I 
sonra yorgunluk ve açlıktan baygın düşü• 
yorlar ve yine polis tarafından yakalanJ• 

yorlar. 
Mahkeme bu eaki rahibin ahvali ruhi

yesindeki tebeddülü anlamak için işi tıbbı 
adliye havale etmiştir. Şimdi tıbbı adlinin 
raporu beklenmektedir. 

Keyfiyet, yazımızın yukarıdaki kıs
mında da izah ettiğimiz veçhile, düş .. 
man tarafından gazlanmış olduğll 

farzolunan bir mıntakadan kıtaatın ge
çişine ait bir temsil ve izahtan ibaret
ti ki burada bir (gaz keşif kıt'ası} nın, 

gazlanmış olan mıntaka içerisinde 
(gaz} dan masun kalmış olan aıozİ 
kısımlarını nasıl keşfedeceğine ve, 
arazide işaretlenmek suretiyle, bu kı
sımdan kıtaatın nasıl geçe. eklerine ta
alluk ediyordu. 

Celil Dinçer 
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Galatasaraylıların pilavı 
* * * 

Erme/ Talu nutuk söyledi, 
ve bütün Galatasaraylılar, 

1 katmadan ağız tadıyla 

Ekrem Reşit dua etti; 
pişmiş aşa soğuk su 

1 bir pilav yediler 
Saat tam on iki, Galatasarnyın konfe • 

rans salonu hıncahınç dolu. O kadar do· 
lu ki balkondan attıkları iğneler yere diiş
müyor. Acıkan midelerin zil seslerinden 
baska çıt yok.. Herkes bekliyor.. NeyD 
Anıma orası meşkuk: ya Erme! T ahınun 
nutkunu, yahut ta nutuktan sonraki pilavı. 
Bu arada sabırsızlarnm bir kaç kişi ayak 
vurmıya baılıyorlar: 

- Haydi bekliyoruz! 
Ermel Talu ortalarda yok .• 

Sabırsızlar çoğalıyor, bir ağızdan 
rıyorlar: 

uBatlar mısın, baılıyalım mı'?» 

((Pilav ıribi haılıyalım mıh 

bağ-

Mektebin müdürü Behçet görünüyor. 
O~tadın yeni hüviyetinden haberi olmıyan
lar, soruyorlar: 

- Ercümend Ekrem nerede, yahu> 1 
Cevap veriyor: 
- Şimdi ıelecek, mutfakta bir iki ka· 

tık piliv atııtınyor. 
- Y abu bize pillv kalmıyacak, getirin 

ıunul 

Çoban Mehmet - Ben ıetireyim .. 
Muvakkar T alCı - Bea ondan korkarım, 

babamı tutunca öldürür! 
lzzet Melih - Bendeniz kendisini ser

medi bir tarzda alıp ıeltem. 
General Cevat - Bir keşif kolu çıkar

eak mı? •• 
Hacı Salahaddin - Bu iyi bir fikir; ke

ıif kolu elzemdir. 
Cevdet Hamdi - Ben de i~tirak edi • 

yorum. 
Kaleci Muhtar - Rica ederim baylar 

ne yaparsanız yapın. Fakat bu Hacı Sa
llihaddinle Cevdet Hamdiyi keşfe gönder
meyin! Onlann yapacakları ke§İf, Ercü • 
mendin buraya gelmesine değil, pilav • 
Jarın bir parça daha eksilmesine yarar. 

Cavacip Cevat - Şey pilav dediniz de 
altlıma seldi, fU tencereleri biraz açsanız 
da pillv kolauıunu duy1&k. 

pınız biliyorsunuzdur. 

bir kere daha ... 
- Sarı kırmızı pilav 

olur mu? 

Ercümend Olur 
olmaz, söz geli~i Ö) le 

geldi. Ne diyordum?· 

Abidin Daver - Bir 
dakika Bay Ercümend; 
bir şey soracaktım. 

Ercümend - Sor ba• 

kalım! 

Abidin - Yemekten 
sonra bir gezinti yapa· 

cak mıyız? 

Ercümend - Nasıl 
gezinti? 

Abidin - Yani şöy• 
Je bir gemi, yahut bir 
zırhlı ile bir Boğaziçi ge· 

zintisi. 

Keş~af Saim - Şim• 
di başka boğaz davamız 
var! Ondan !!Onra enine 
boyuna bilhendese öl

çüp düşiinürüz. 

Ercümend -Si:ı ken• 
di kendinize mi konu· 
§acaksınız, yoksa ben mi 

söyliyeceğim? 

Selim Ragıp - Sahir 
Seni unuttuktu biz. 

Ercümend - Öyle İ· 
se yeniden hatırlayın. 

Sözüme devam ediyo· 

rum: 
Bugiin burndn piluv 

masası etrafında dolaı:ıan 

arkadaşlar 1 

Bekirim Haındi -
Hangi pilav masası, pilii-

vın daha ne masasını, ne 

tabağını gördük. 1zzet Melih - Olmaz efendim olmaz, 
ıonra koku üzerime ıiner, maazallah her • 
kes beni ah91 zannediverir. 

Ercümend Söz Müdür muavini Sait - Ben yapayım 1 
geliıi öyle demek icap eder. Yani biraz 1 _ Olmaz, sen bu adamlar bir daha ge-

- Geliyorll. 
Bütiln sözler kapıya çevrilir. 
Tanburcu Ahmet aia Ercümend Ek • 

ıemi zorla ealona ıokar: 

- Ercıümend - Ne oluyorsunuz ca • 

ıonra oturacağımız masada yüzlerce, bin- r mektebi altüst etmeseler .. diye dua e-

ıerce. On binlerce, yüzbinlerce arkadaş. ıp b k b" . . ap•ın 1 
dersin, aş a ınsı y " d • 

Müdür Behçet - Aman ne yapıyor· lzzet Melih - Bendeniz dua e erım 
sun ustat > Bu kadar ki~iyi nasıl doyuru· amma efendim nasıl dua edileceiini bil • 
ruz? · Pariste iken bir kere camie git-

mıyorum, 

Ercümend - Ona ben karışmam.. miıtim. Ondan ıonra ..• 
Kestaneci Necdet - Öyle ya, senin kar· - Ekrem Reşit aklımıza gelmedi ona 

nın doydu, geride kalanlar taş yesin. dua ettirelim, hazret ofudur dal 
Muallim Bekir - Ne l\Öylüyorsunuz? 

T aı yenilmez, hazmı imkansızdır. 
Vala Nureddin - Ben de hocamla ay· 

ni fikirdeyim. Ta~ yenilmez, yalnız şuna, 

1 
buna atılır. 

Muallim topçu Emin - cıAtarlar sengi 

(
tarizi dırahtı meyvedar üzre.>> 

Ercümend _ Müsaade edin de §U nut• 

ku bitireyim 1 
Sermubassır Şevket - Vay daha bit-

medi mi? 
Ercümend - Nerede bitecek başla • 

madı bile .. 
Sermubasııır - Niye başlamadı> 
Ercümend - Görmüyor musun her 

kafadan bir ses çıkıyor. 
Sermubassır - Çocuklar içinizde ağ • 

zını açan olursa iki tevkif bila af 1 
Naci Sadullah - Hocam esniyeceğim 

ne yapayım~ 
Sermubaııısır _ Aldın iki tevkifi. 
Ercümend _ Biraz susun da söyliye • 

yim: Şimdi pilava gidiyoruz. Ekrem Recit bulunur. 

Sayfa 7 

Avrupa ve Amerik da 
haydutlar nasıl olup a 
yaşıyor ve çoğalıyorlar? 

Meşhur bir Fransız detektifi "Buna sebep halkın yersiz 
ve mübalağalı korkusudur I ,, diyor 

Amerikada gangıterlerin otomobili içinde öldürdükleri bir adam 

Şöhret kazanın-. bu Fran8'1Z detektifi 

yazıyor: 

Haydutların ıöhret kazanarak dünyaya 
korku telkin etmelerinin müıebbibi halk

hr. 

Ben ıimdiye kadar bir çok defalar ıöy
ledim ve ıene ıöyllyeceiim. Haydut ve 
gangster denilen adamlar, dünyanın en al
çak ve budala inıanlardır. Bunu ken • 
dileri de taedik ederler, ekseriyetle konuş-

tuğun uz zamanlar: 
- Mazimiz kirli, tabiatin bedbaht in-

sanlarıyız, ne yapalım geçinmeğe, paraya 
ihtiyacımız var. Parası olanlardan bunu 
tedarik ediyoruz. Mesele basit diyorlar. 

Bunlar gayet korkak adamlardır. Ve 
haklarından gelmek için çok uğraşmağa da 
lüzum yoktur. 

Bunların tecavüzüne maruz kalanlar, 
ekseriya korku geçirirler, ilk yanlııtlık ta 
bu korku ile bal'llar. 

Size bir iki 'ak'adım bahsedeceğim: 
Bır gün Fontııine sokağında bir ticn • 

rcthaneye iki kişi gelmişJer. ŞapkaJnrını 

yüzlerine indirerek, direktöre: 
- Bize üç bin frank demişler. 

Direktör hiç tereddüt etmemif, anide 
haydutların bir tanesinin beline bir tekme 
indirmiş, diğerine de bir yumruk sallıya -
rak ikigjni de yere serdikten sonra, iki bay
gın serseriyi yerlerde sürüyerek kapının ö
nüne bırakmış, o gün bugün, o kabadayı 
gangsterler bu müesseseye uğramamışlar. 

ikinci vak'a Amerikada cereyan etmi§: 
Gene bir ticaret müessesesinden para sız
dırmak istemiııler, direktör kulak asma • 
mıı, bunun üzerine haydutlar, müessese
nin hariçteki şubelerini soyacaklarını bildir

mi~ler. 

Direktör vak'ayı polise haber vermiş, 

ve bunun üzerine Üç tane de haydut ele 
geçmiştir. Aradan bir hafta geçtikten son
ra, yakalanan haydutların arkadaıların -
dan mürekkep bir çete, bir gün direktörün 
odasını basmıvlar, ceplerinden tabancala
rını çıkarını )ar: 

- Davanı geri al diye tehdit etmiıler, 
yoksa beynini yakarız. Direktör, korkma -
mış, saatini ma anın üzerine koymuş, ken
disi de telefona gitmiş, ve sert bir eda ile: 

- Beni korkutacaiınızı zannediyorsa· 
,nız, ölsem de arzunuza ram olmam, bir 
dakikaya kadar dışarı çıkmazsanı;ı: kara· 
kola haber veririm, demiş. 

Gangsterler böylelerine ıokakta rast -
geldikleri ı man bir de yerden selim a

lıp önlerinden öyle geçerler. 
Gang'<tcrlerin meydanı boş bulmaları -

nın asıl mühim sebebi, halkın, emniyet ter
tibatına ehemmiyet vermemesidir. 

Muela kasalara ba~kın yaparak ban· 

Bir gangster çetesinin ele geçen silahlan 

kım kimselerin himayesinde gönderect'k· 
leri yere gönderirler. 

Haydutlar böylelerine de çalmazlar, 
posta arabalannı soymak demek kafese 
girmek demektir, derler, lngiliz banker • 

lerindcn bir tanesi bana: 

- Pııra,>ı otomobile koyup, ofore bir 
de tabancalı muavin veriyorum. dedi. O -
nun hu usulünü hiç beğenmedim. Zira, o· 
tomobili soyacak haydutlar bir şoförle 

muavininin hakkından gelecek kadar ted
bir almışlnrdır. İngilizler yeni bir usul keş
fetmiıler, otomobilin içine gömülü, bir ka
sa koyuyorlar, o kasanın madeni, ate te t:· 

rimiyor, içine kurşun işlemiyor. Kasanın iki 
anahtarı var. Biri mürsilde, diğeri de mür
selüileyhte duruyor, öyle ki, haydutlar ka
,sayı ele geQirscler bile içindeki par. lan 
ziyan etmeden kasayı açamıyorlar, kasayı 
~lmak için, otomobili de beraber nak
letmek lazım, velhaııl uzun İ§... Siz de 
öyle yapın ••. 

Camekanları kırıp mücevherleri 
•oyanlar 

Kuyumcular, sermaye sahibi insanlar • 
dır, camekanlarda teıhir ettikleri kıymetli 
mücevherleri muhafaza etmek için lazım 

gelen tedbirleri ihmal etmcmdidirler. A -
merikada, Frnnsada, camckiinlara bir 
yumruk indirdikten sonra, içinde olanları 

el çabukluğu ile yüklenip gidenler ve sırra 
kadem basanlar pek çoktur. Bir kuyumcu 
arkadaşım bu tehlikeye karşı bir tedbir bul· 
mamı istedi. Tetkikat yaptım. 

Evvela kırılmıyan camlar var, foknt bu 
camlarda da vitrinlerde olma ı ı:,z.ım ge -
len şeffaflık yok. Bazı camekanların iç ta• 
rafına demir parmaklık konduğunu gör -
düm, o da tabii, manzarayı kapattığı için 
pratik değil. En son sistem usule göre, '<ÖY· 

le bir çare bulunmu§. cam kırılır kırılmaz 

yukarıdan al'lağı ve kendiliğinden, çelik 
bir perde iniveriyor. Ve hu uretle bu nevi 
soygunculuğa da mani oluyor. 

Otomobil hırsızlıklarına kar ı da bir la· 

tırlıyouunuz, içeriye: 
kalan, ticaret müeııseselerini soyanları hıı· kını çareler bulunmuştur. 

- ElleriniLi kaldırınız diye giriyorlar. Haydutların en korktukları fey Hep bir ağızdan - Nutuk bu muydu~ 
Ercümend - Bu değildi amma sizin 

yüzünüzden böyle oldu. 
Konferans salonunda ikişer olurlar. Ge-

_ Haydi bir dua et 1 
Ekrem _ Cemal nerede'? 

_Ne olacak~ 
P. ·1 bana refakat Ekrem - ıyano ı e 

Siz i~ter istemez itaat 
da ka ada buldukları 

et • 
_gidiyorlar. 

ediyorsunuz. Onlar Haydutların en korktukları ~ey, 'atan -
paraları toparlayıp daşlardaki cc ;uetıir. Onlara karşı hirnz 

di!Iİnizi gösterdiniz mi, "ize uzaktan sel:,m 
verip geçmeyi tt-rcih ederler, polıs v. k"a 
olduktan sonra iındadmızn yet• ir, belki 
haydut yakalanır, fakat o zamana kadar 
paraları saklnmış ve dağıtmıştır. Maksat, 
hırsızlığa hedef olmamak, polise muhıaç ol-

Dım 1 ~u pilivın tadına bir bakayım, 
elim, rahat bırakmadılar ki .. 

Etraftan ıeıler: 

de -

- Küraüye, kürsüye, nutkunu ıöylel 
Eıcümend kürsüye çıkar. 
- Baylar, bayanlar .. 
- Ercilmend şaşırma, aramızda bayan 

Yok. 

Ercümend biddetfe: 
- Olsun olmasın nutka böyle başlanır. 

Dt'vam eder : 

- Bugünkü toplantımızın •ebebini he-

neral Cevat kumanda verir: 
- İleri, marş! 
_Sol, sağ, bir, iki! 
Mar~ söyliyerek yürürler. 
ccPilavımız ne güzel, sarı kırmızı .. » 
aYemeyince duyarız midede sızı .. » 
ccÇala kaşık gideriz durmayız bir an .• ıı 
«Beş. on tabak yetişmez alınca hızı.» 
Yemekhanelere dağılırlar: 
- Dazır hoca nerede? 

- Gelmedi .. 
- Peki, duayı kim yapacak) 

sini . 
' _ Operet şarkısı l!Öylemiyecekaın, dua 

edeceksin. 
Ekrem _ Şa~rdım, durun edeyim 1 
Yemek peçetesini başına sarar. 
Ekrem - Dertlilere derman, deli dolu

lar• ferman, işbu mahalde mihman bil
cümle kesıına ayrı ayn pilavlar nasip eyli-

ye. 
Amin. 
(Devamı 8 inci aayfada) 

Halbuki banka ve ticaret müe"eıeleri 
veznedarın ayağının altına en yakın polisi 
çağıracak §ı-kilde zilli ihbar vesaiti koy • 
sa. bu meseleler olmaz, haydutlar, böyle 
tertibat var diye so) gunculuğa teşebbüs bi· 

le etmezler. 

Para nakliyatında emniyet 
Büyük mali müeE!eseleı para nakletıir

mcsini hic; u.vmnler, o paraları demir 
paunalı.hklı aıabalaıda ve silahlı bir ta • 

mamaktır. Hele erkekler, biraz da yum
ıuklarını yağlama~ını bilmelidirler, tünel
de, tramvayda, cebinizi yoklıyan, yan -
kesicinin nakavut olması kadar :Ze\ kli bir 

ICY yoktur. 



8 Sayfa SON PO"STA 

Yazan: Orhan Selim 

KAN KONUŞMAZ! 
Garip bir piyango davası 

Son Postanm Edebi Tefrikası : 6 

(a.,ı-.fı 1 inci •Jfada l Hatta -de öbür sene .d~. tam y,irmi 
Fa'kat; şimdi fstanbulda bulunan mat- yıldır, kazandığı 20 bin altının yirmi tane

mazel Andronik, bu herkesi gıbtaya sev- sine elini sürmemiş. 

Ben dedim ki: vin içinde kıyametler koparıyor. dokundu. 
- Ölüm de doğuş gibi, bafsız ve Sarmanla Gülizarın arasında iki a- Yorgancı Selimin rehinlerini, al -

kedebilecek !kadar yüklü olan i.k.ramiyeyi. Ye parasını ı§imdi, o zaman, Mısır tah
ıayaru hayret bir eoğuk kanlılıkla lcar11la- villeıini öclcmeii tekeffül eden Kredi Lio
mış. Hatta bu sUkCınetine fllfllnlara: ne bankasından istiyor: Hem de yirmi yıl· 

sonsuz, tezatların birliği halinde, dur- dımlık mesafe var. tın saatle gümüş köst~i çekip çıkardı - Ben de, demiı. sizin telaşınıza hay- lık mürekkep faiziyle. 

maksızın değişip akan maddenin, yani Gülizar, en ufak bir hareket yapar- göğsünden. Koşarak merdivenleri in
bizim dışımızda bize bağlanmadan var sa kediyi kızdıracağından korkuyor. di. Gümütı kösteğin halkalanmış zin -
olan, kemmi terakümlerden sonra sıç- Aklına Ayetülkürsiyi okumak gel - cirlenişi parmakları arasından sarkı -
rıyarak başka bir keyfiyete geçişidir. di. yor. Sokak kapısını açtı . Peçesini in -

ret ediyorum. Aldığım bir tahvile büyük Banka, bu matmazelle anlaşmak arzu-
ikramiye çlkışından daha tabü ille o1abi- •undadır. '\ı'.e ona-: 

Ölümü ve doğrusu anlamak için İnsan Hocahanımdan duymuştu ki<c koca- dirdi. 

lir? 
Memurlar. matmazele müjdeyi cötür

Qlüşler. ve; yüklü bir bahfİ§ koparabil
mek için de: 

- Sana, diyor, 1.50 ıbin lira verelim de 
fü olalım! 

Fakat Matmazel, bu havadan 
koca serveti kabı.il etmiyor ve: 

selen 
oğlu «felsefe» kitaplarını değil, biyo - sı askere giden genç bir kadın, bir kış Sokağa ilk adımını atmıştı ki bitişik 
loji tetkik1erini okumalı. Yalmz dik • gecesi, evinin kapısını hırsızların kur~ Bakkaldan saUana sa1lana çıkan yor -
kat etmeli ki, bu tetkiklerin kafaların- caladıldannı İfİtİnce bu ayeti okuma - gancı Selimle karşılaştılar. Selim dur
da bir papas kukuletesi, yahut bir imam ğa baflamış. Evin içi, tatlık, bütün o - du. Gülizar durdu. Selim. Gülizara 
sarığı olmasın!. dalar birbiri üstüne yığılan kürsülerle, doğru yakla~tı . Kolları öne doğru u-

- isterseniz, demişler, aize zahmet ol-
masın paranın tesellümü içio Jazım &elen - 'Ne münasebet1 diyor. Ben, eizden 
muameleyi biz yapalım? tam bir ~uçuk milyon lira isterim. Ve bu 

Matmazel Andronik bu tekliflere de 0 • paranın bir buçu'k 'kuruı1undan hile VAZ• 

muz silkmiş, ve: ıeçmcm. Çünkü ben ikramiyeme tam yİr· 

Ben, o ve ötekisi ölüm hakkında bu iskemlelerle dolmuf. Hırsızlar içeri gi- zanmış ve elleri açık. - Lüzum yok ... demiş. Şimdilik para- mi yıldır, .bu faizi kazanmak için el aünrıe-

ıözleri ettik. Fakat Gülizar bu sözleri rememişlern Ci.ilizar, avucunda sıktığı rehini, al- ya ihtiyacım yok... dim. 

duymuş bile olsaydı bir şey anlamazdı. Gülizar, Ayctülkürsiyi okuım:iğa tın saatle gümüş kösteği bu açık .elle- Ve ne o gün, ne öbür hafta, ne öbür Bu yirmi acne iç.inde aç .kal~ım &Ün• 

0 zaten ölümün ne olduğunu düşün - başladı. rm üstüne fırlattı ve ko~mağa b~la- ay, ne öbür sene, gidip ikramiyesinin on- lcr bile oldu. Fakat di,imi aıktun -ve altın• 

rnemişti. O sade biliyordu lc.i, inıan öl- Sarmanla ölünün arasında kürsü ve dı. 
parasını almamı§. larıma el sürmedim. 

dükten sonra ahrete gider. Ahrette iskemlclrrden bir duvann yükselme · 
cennet vardır, cehennem vardır, bir de eini bekliyor. Fakat Ayetülkürsiyi üç 
sırat köprüsü vardır ki kıldan ince ve defa baştan aşağı içinden geçirdiği lhal
kılıçtan keskindir. de o kurtarıcı duvar yükselmiyor bir 

işte bundan dolayı, Gülizar, yatak türlü ... 

* -9-
MERHAMET 

- Bugün günlerden ne hocem? Ka
fam öyle kanftı ki günleri şatırdım. A
lay etme hocam l İyi mi ettim, kötü 
mü? iyilik .kötülük yerine göre deği -
şir. diyeceksin. Öyle amma, ben bu 
yerde bu zaman içinde iyi mi ettim, kö-

Bir arkadaşımızın garip neşriyah 
münasebetiyle: 

odasındaki yükten çıkardığı Trabuluı Sarman .... (Baıtarafı 1 inci sayfada) miyi tevkli cder.di ve icap eder.ae .kuv-
geçsin. Devlet, .kendi kanunlarına vei ccbiiye istimal ederdi.» battaniyes"ni - bu battaniye eski bir ... Ben bu bahsi daha bir hayli uza-

Fizan sürgününün rehiniydi - Zübey- tabilir ve «Edgar Alen Po'» nun ((Sizi 
de hanımın üstüne örterken birdenbire ille de korkutecağ1m! Böh) diyen hika
irkilmekten başka bir fCY yapmadı. yelerini taklide çah~bilirdim. Muvaf
Başka bir şey düşünmedi. fak olurdum, olamazdım, korku ede-

boyun iğmeyen bir tüccar acmısıne <tSon Posta» ya çatmak bahaneai7le 
karşı aciz kalsın! Olamaz böyle ifl nessr.iyatındaki ciddiyetle (J) öjün· 

Bu bizim kendi kanaatimizdi. f.akat mek fırsatını kaçırmıyan ıl'diltimia 
kanaatle ~ görmedik. Meaeleyıi alika- ibua'lara acaba 11e buywur) 

Zübeyde hanımın gözleri açık ... biyatı diye bir şey vardır, yoktur, bu ~ 
Sımsıkı kapalı ince dudak.lanndan çe- nun sosyal ve ruht sebepleri şunlardır, 
nesine iplik iplik salyalar akmıf. bütün bunlar bafka mesele. Bahsi u -

Zübeyde hanım ölmüftü. zatmayışımın sebebi bunlar değil. 
Gözleri açık kalmı' bir ölünün öl - Ben Cülizarın size kısaca. bir tarafı-

müş olduğunu anlamak için büyük bir m anlatmak ve Zübeyde hanımın öl -
tecrübeye ve derin bir bilgiye ihtiyaç mÜf olduğunu haber vermek i.atedim. 
yoktur. Siz de bunu anladınız, bundan haber-

Gülizar battaniyeyi ölünün üstüne dar oldunuz. 

tü mü? (Arkası nr) 

-~fatas~~~Yi;j;.:ın pilivı 
(Bqtarafı 7 nci sayfamızda 

Ekrem - Midemizi hoşnut, ka91kları • 
mızı nohut, karınlarımızı ut .eyliye! 

- Amin. 
Ekrem - Kem ırözden ırak, 91rtımıı; -

da fırak. burada çırak olmamız hürmeti
ne. Cemi Galatasaraylı kullann itleri ha -
sit, giyinişleri cümle ilem gibi takııit ile 

olal 
- Amin. 

darlardan sordurduk. Bu işte ıbirinci 
derecede alakadar olan liman .re.isi Hay
.reddin .idi. 

O zaman biz:ıc dedi ıki: 

H- Beme ;vapuru 1caçmamıştır. Bu
Bdan transit olarak geçmiştir. Tran -
sit pratikası almış olduğu için de polis 
acmiyi tevkif etmeğe tC§ebbüs etme -
miştir. Eğer po1is isteseydi elbette .ge
mi .durdurulur ve icap eden muamele 
yapılırdl. Yoksa hiç bir gemi Türk ka
mınlarını ayak altına alıp kendi başına 
hareket edemez.)> 

Trakya 41"""'11 lliifettişi 
Şehrimizde bulunan T.rakya empe\.• 

törü ,eenera1 Kaum Dir.ik Çorluya git
miştir. Oradan başlayarak Traky.ada 
hir tettif yapacak ve .Ediraeye &ide ~ 
cektir. 

lki otomobil çarpıştı 
bıraktı. Geri çekildi. Ve ağır alır dü • Şimdi şunu da biliniz ki, belki Cü -
fÜnmeğe başladı. Ölümün ne olduğu- lizarın korkudan bayılması, belki bef 
nu degil, nerden geldiğimizi deiil, bu yüzüncü defa Ayetülkürsiyi okuma -

«fani dünyadan insan ihtiraslarının sından sonra sabah olmuştur. 
«boşluğunu» ve asıl meselenin uvar o- Gülizar, sabah ışığile ölüleri hort -

Ehem - Ve ezcümle iŞbu ziyafeti ter
tip edenlerin dünya ve ahirette mekanları 
pilaY, Cbibbaları manav, ralt.ipleri mırnav o
la! 

-Amin. 

Unkapenından geçmekte o1llft Ah~ 
medin idaresindeki 23Sl nummalı o
tomdbil !nhisar •darcsine ait kamyon
la çarpLşmıştır. Her ikisinin de cam,an 

Biz liman reisinin sözlcrlni gazete- parçalanmıştır. 
mize geçirdik. Beme vapurunun kaç - ;......;. __ _.; ___________ .,., 

madığmı, iki üç ıgiin onra tekr.ar lima
nımıza avdet edeceğini de .ilave .ettik. 

Beme döndü 

lup, var olmamakta)) olduğunu da de- latmak kudretini kaybeden Sarmam 0 - DuaJ'ı müteakip pilava kaşık atılmıya 
ğil !.. Çünkü Gülizar Hamleti okuma- dadan kovduktan sonra Zübc} de hanı- başlanır. Bundan sonra kimsenin sesi, sa
rnış ve soytarısının kafatasım eline a- mın üstüne kapıyı kilitledi. T el~la dası çıkmaz. Çeneye kuvvet konu~ak 
lıp ccmütalaatı felsefiye» de bulunan çarşaflanmağa ~ladı. Pelerininin göğ- bitmiş. çeneye kuvvet yemek başlamıthr. 

icara prensin meşhur adını hiç bir ak - sünü iğnelerden elJerine kata hir~yler lMSET Dediğimiz de "Çıktı. Beme vapuru :n 
~ün~ın~ndin~~~. -~====~==~================1==~===~M~~Ç~a~·~~~~vi~i• Gülizar ilkönce cenazeyi nasıl kal- Iraklı Prensesin Macera arı larak boğazdan geçmış 'VC ayın birinc!e 
dırtacağını düşündü. Sonra nereye sı- (8aftarah 1 İllcİ .. yfada) lecek ve eğer fikrinde ısrar ederse mem- ve ayın birinde yani evvelki grce lı. -
ğınacağını düşündü. «Tekrar Gözte - Prensesin ismi ne Azardır ne de Az..ra- lekete alınmayacak, hB.ncdan aulile.indea taubuldaıı gene transit olarak Kösten-
peye dönsem beni alırlar mı}» diye dır. Yukarıda aöylecliiiın gibi Azze'dir. reddedilecektir. ceye .geçmiştir ve tevkif edilmeıni~tir. 
düşündü. Sonra, Seyfi geldi aklına. Ve Kralın en küçük heıntireaidir. Şimdiye . Atina~ Olup Biten~ . . Çünkü baklwıda tevkif &arar.ı yoktuır. 
Yüreği bınkuldu. Sonra ölüye baktı. kadar hanedana menM&p bir prcııaeNn di- Atına, 2 Haziran (Hu uaı MuAabın- ,ı;-.::._ .L Lk _._ .. _ '-'f '--- -"-- d • 

. d ) 8 _. _ L" ı" Azz .1 ~ na&. ını:uı u:;VtU ~rı ıuua ev 
Daha dikkatle, bir daha, bir daha bak- nini değiıtirerek hıriatiyan olduğa. oe cö- mız en - .. raoa mua prenses e 1 e j !ku ff:J-" dbe de B 
ta ve öyle sandı ki ölünün üstündeki rülmüı ve ne de ifitilmiı olduğundan ha- carson Haralamboa mesele.inden bahse- ; k ~wıt \ t ~e ~;mı 
T rabulus battaniyesi hafif hafif, apğı, di.e, bilhassa. saray muhitinde büyük ve dilmektedir. Ü~ a~a_~u arında tev i. eder e. i. 

derin bir infial uyandı ............ r. Prenses Azze'yi garsonu bırakarak ou artu:roaşunıZtn neşrryabna 'tnan-
yukarı kalkıp inmektedir. ··....- ı_ ı _,,. d 1 h - 11_ 

Bu hadise hakkında yan yazan ecnebi Bağdada sitmesi iç.in ikna etmek maksa- maK. ıazrrn gcurse ev e't er gun xa -
İşte o zaman birdenbire korku dü:.,- b 1 !I d • 'k- - "k ~ · gazeteleri iki cündenberi memlekete so· diyle Irak aarayı bat ma cy.ncisi Kadri ra su arınaa oıaşan uçucu mr gemı-

tü içine. Kurutma kağıdına düşen bir kulmamaktadır. Jrakta çıkan gazetelere i- Tahsin pa§anın Atinaya gelmesi de bir ha- yi tevkife muktedir olamıyor demek -
mürekkep damlası gibi korku aau a- se sansür vaz'edilmi:ıtir. dise olmuştur. Kadri Tahsin paşa laken- tir !.ci böyle hir ihtimal hem iıtülünç, 
ğır yüreğine yayıldı. Bu hadisenin, bilhassa cahil halk üze· deriyeden lonie vapuru ile Pireye geldiği hem de çok acıklı olur. 

Dışarısını dinledi. rinde fena tesi ika etmesinden korkulmak· gün rıhtımda ga~lerin hücumuna ına- Bütün bunlardan sarfınazar Beme 
Dı arda rüzgar çıkmıştı. Dı~arda tadır. ruz kalmışbr. Baş maheynci npurdan çı- vapuru hakkmdA tevkif karan olmadığı 
k 1 f l 1 b ı Kralın iki maruf mabeyncisi vardır. kar çıkmaz etrafını alan gazetecilerin su- ha .L:f _ _ı:ı_ • 

şan · i bin erce ağız ısıltı ara ir şey er ve geminin zin r tev..U c:aiaaıemcBl 
Bunların ikisinin de -bazı emirler alarak allerine hiç cevap venneınif, derhal bir o· 

SÖ} lüyor. . Bağdattan hareket ettikleri söylenmekte- tomohile atlayarak, doğru Atinaya, pren- yJd.mm tdg.-a6a hem Çanakkale va -
Ölüye baktı yine. dir. Bunlardan Kadri Tahsin paşanın Ro- ses Racihanın bulunduğu Akropol pala liliğine, hem de diğer alakadar makam

Pencerenin önünde yatan ölüni.in 
üstündeki batteniye, artık iyice fark.e
dilecek kadar, bu dıprdaki fwltılara 
cevap veriyormuş gibi lumddanmakta
dır. 

Gülizarın gözü bu yere bata11ca bat
taniyeye takılı dururken bir kedi rnı
yavladı. 

Sarman kapının eniğinde. 
Gülizar, birdenbire Hoca hanımın 

bir sözünü hatırladı: 
- Üstünden kedi atlıyan ölil hort -

lart 
Sarman, aiır ağır, git dide kaplan

laşarak yaklaşıyor. 
Gülizara şimdi öyle geliyor ki bu 

her adımında büyüyen hayvan, yayla
nan bataklarile ansızın sıçrıyacak ve 
kendi başının üstünden geçerek gidip 
ölünün açık gözlerini çıkaracaktır. 

Dışarda rüzgar büsbütün azdı. fı -
ııltılar çığlık haline geldiler. Pencere
lerin pervazları, camları, kafesler :sal
lamyor. Alt katta mutfağın kapası açtk 
kalmış olacak ki c:amı kmk pencere -
lerdcn giren rüzgarla bu kahrolaııca 
lcapı çat! çat! çarpıyor iki yanana. E -

dos ve oradan Atinaya gideceği rivayet e- oteline gİtmİ!ltir. Gazeteciler, otelin salo- fara btldin.miştir. 
dildiği ıribi, Haydar paıanın yine bu İ§le nunda. saatlerce Kadri Taluin paşanın a- Bu gazetede bahsedilen yıldınm tel-
meşgul olduğu ileri sürülthektedir. şağı inmesini heklemişlerae de bat ma- grafları işte bu telgraflardır. Ve garibi 

Macera Yeni Değildir beynci bir türlü af8iıya inmemiştir. ~u ki bunlar arkadaşımızın neşl'iyatını 
Duyduğuma göre, bu aşk macerası ye- Kadri Tahsin pqa içerde Prenses Ra- teyit değil, tekzip etmektedir. , 

nı bir şey değildir, geçen sene başlamış· ciha ile uzun bo,.lu görüpnüş, bilahare te- Liman reist'ne diyor? 
tır. Ve hatta dedikodu saraya kadar da lefonla avukatları Mavridisi davet etmiş,. Bu arkadaş liman reisinin: 
gclmi:Jtir. Ancak, prensesin bir garsonla ve sonra da ingiliz clçiliiine telefon ederek _ Ben Son Poatay.a .böyle bir fCY 

evleneceği hatıra getirilmemiştir. konupnuttur. .öylemedinı, dediğini c:ıc y&z.ıyor. 
B 1 ' K 1 ~--'--L-sa Para Teklif r.ı:ı=-or u maceraya atı an prensesıe ra ın ~ ~ Buna da hayret ettik ve gidip fun.ı 

akrabası Prens Abdullahın evlenmek iste- Prenses güzel bir kadın deiildir. Hara-
reisinden •<>MWt: 

diğini burada bilmeyen yok gibidir. Bu lambos ise hakikaten yakıpkh denecek 
- Bu •Özteri siz mi -söytediniz? mükemmel namzede, bütün marlara rağ- bir erkektir ve çapbnlıiı ile maruftur. Ka-

rnen, prenses daima red cevabı vermiştir. dm kalbini kolay çelecek kahmyetlere ma- Liman rem Hayreddin derin bir hay-
Evvelden HuD"lanmıt liktir. Bu itibarla prensesi •everek evlen- ret içinde: 

Prenses daha evvelden kafasında ha- miı olmasına ihtimal ve.rilmemekte. bu - Bana 1bu iş hakkında Son Posta 
%ırladığı planını tatbik için nisanın ba~n- macerayı para için yaptığı söylenmekte- gazetesinden ba'-ka kimse m'iiracaat e
dan beri havanın sıcaklığından fikayete dir. dip bir fey sormadı ki ben bu .sözleri 
ha lamıı. yazlığa, deniz kenarında bir yere Şayialara göre vaziyeti bu yolda gö- söylemiş olayım. Her halde bu gaze -
gitmek arzusunu göstermiştir. Nihayet Ro- ren Irak mabeynciai, garsona prCAsesi ter- lenin muharriri beni $8narak ba~kasi
dosa, geçen sene başlayan macerasına 80• ketmesi şartiyle mühim bir servet teklif et- le görüşmüş olacak. 
na erdirmeğe gitmi~tır. mdı: için gelmiştir. Bu servetin l 00,000 O 1'Ün •İze söyledilclerimi bugün 

Yola çıkacağı esnada bütün mlicevhe- lngiliz lirası yani bizim paramızla takriben Gem ')') M gene tekrar edebilirim. i -- ayıs 
700,00() lira kadar tuttuğu söylenmekte-ratını yanına alması ıüphe uyandırmışsa 

da prense :n bir çılgınlık yapacağı ve böy
le bir İşe cüret edeceği kimsenin aklına 
gelmemiştir. 

Prenses Kadri T ah.in paşanın 90zune 
itaat edip de avdet ettiii takdirde aifed.i-

sabahı kaçmMftı,tır. U.u'lü <lairesinde dir. 
Fakat prenses ile Haralambosuıı Rodo- muame4eeini ikmal ederek 'Yoıuna de

sa gitmiş olmaları, bütün bu planları al- vam etmiştrr. lf.ğer hükumet geminin 
tüst etmiı ve Kadri Tahsin p&§a Racihayı tevkifine lüzum görseydi transit pra -
alarak Baidada döanaüıtür. tikasını filin nazarı dikkate almaz, ge-

Bir Doktor.un 
Gtlnlilk 
NotJ ... ıadan 
tfilMiahmmn: 

Af,on ,..,kn -.u•n 
/agdası 

Midesinde ekıimeden ve saacadan ti
kl\yet eden hastalanmdan hir ~oiıanu 
Afyonkarahisar maden euyu ile teıia • 

vi ettim. 
.Afyon maden suyu. 
1 - Çocuk barsak nezlelerinde. 
2 - Mide bulantılarında. 
3 - Kusmalara kar§ı. 
4 - Mide ekfilıiiinde. 
5 - Y emeklerc!en J'&nm waat •nra 
baılıyan sancılarda. 
6 - Kara ciier tiıkinliklerinde. 
7 - Böbrek ain'lannda. 
Afyon maılen .uyu.dan sabalıılan ac 
karnına bir bardak. ıÖğle yemeldeiia -
de bir bardak. Günde azami ÜÇ bal' -
dak .içirmek ametile çok faydalı neti • 
celer aldına. Bıı'mcıla .dikkat edilecek 
bir .okta "\'ar ... On giin d~mh kul -
1andıktan oaonrrı bet ıgün fasıla 'Ver -
mek. Ve bir nıadea .uyu \iiiüne aene
ıcle azasıi ~ ay dCTam ~ek mecbu· 
riyet'idir. 

( •) Bu aetlan kesip ·uldaynm, ya· 
W Wr .ıltüme ,.pqtwıp kolleloiyon 

~ 51ıanh samanmızda bu notlar 
bir a.ldor pi imiladlrm:a yetifebilir. 

1 DE a L BULU'e 
Yaz gelince paltoların ) erine par

destiler gelir. Yeni pardesn ) aptırmak 
için çok para ınr.ım. i''ak .ıt işıni bılen 
eski 1rnrdesllyti IJ:ı"'Atib istim BOYA 
fabrikttsı Akif Ultiftoe 'hemen yeniye 
tahvil eder. 

Merkezi: Falih tramvay 1'ttrııtt. 
:ŞUbeleri : Kftthk~y Muvaklk1tnıme, 

Sultanhauutm Mesadel han N~. ı 



4 Haziran 

Habeş İmparatoru dün öğleyin 
Londraya vardı 

SON POSTA 

l __ S.;;;;.._po_r _I [ 
9 

Hikaye 1 Çocukların tahammül~ 
( Baıtarafı 1 inci sayfada) 

Negüs geldiği vakit halk polis kor
Ctonunu yarmış ve Habeş imparatoru -
ho ~ı1gınca a1k~lamır.tır. 

savvurundayız. Habeş imparatorluğu 
daima mevcuttur ve mütearrız olduğu 
ilan edilmiş olan bir memleketin as
keri harekatı ile mahvedilemez..n 

FinJandiyalılarla 
•• •• uçuncu •• maç 

Bu akşamki maçın çetin 
olacağı tahmin ediliyor 

Suat Derviş 

Habeş elçisi cumartesi günü Habef 
sefarethanesinde bir resmi kabul vere
cektir. ltalya sefirinden baska bütün 
kordiplomatik davet olun~ustur . 

londra, 3 (A.A.) - Deyİi Telgraf 
gazete.inin Oksford '9apurunda bulu
ban muhabiri, Neca,iye l-labeş dava
ıuu bizzat müdafaa etmek üzere Ce .. 
Deneye gidip gitmiyeceğini sormu' -
hD: 

lmpaYalor, su cevabı vermistir: 
- Milletler, Cemiyetinden 'adilane 

htr ha] sureti bulmasını istemek ta .. 

Maretal Badoglio Romada 
Rorna 3 (Hususi) - Mareıa1 Badog

lio, Habeşistan fatihi ııfatiyle Napo)i ve 
Romada fevkalade tefZahiirlerle karşılan
mıştır. Napolide Veliaht ve b.ükWnet eTka
nı ile coşkun bir halk kitlesi Mare§Alı istik
bal etmiş, Mareşalın şerefine 21 top atıl
mıştır. Romada Musolini Badoglioyu kaı
ıılayarak kucaklamış, kırk binden fazla 
halk mareşalı hararetle alkışlamııtır. Halk, 
Badoglionun otomobilini taşıyarak kendi
sfne karşı beslediği hisleri göstermiştir. 
Mareşala Napoüde ve Romada askeri me

rasim de yapılmıştır. 

İtalya hudutlarda hazırlık mı yapıyor? 
(Battarafı 1 inci ıayfada) 

Bw Jruar mrdinde Milletler Cemiyeti uamıdaıı, cemiyet için kabule ,ayan aörü· 
lecela bir W sureti hulmaJan idenilmelde zecri tedbirlerin ibk.Mı Te pldetlendirD
meai ve efllıin onmmiyenin laaklıa riicu tetüae seferber edihnaine çml•plma11 ilti-

.... oluaac.ldır. 

nutku Yugoslavya Başbakanm ---Ba~ bak.anı M. Stoyadinoviq buaün eöylediii 
Roma 3 - Yugoslavya 

Alr nutukta İtalya - Habet harbmın 
lhnn geldlfine İfaret etm;,tir. 

ıon bulmasına mebni secr tedbirlerin kalkması 

TtirldJe iktisadi malaafili de zecri tedbirlerden tikiyete b&Jlanuf 
bububahnm bu yiUden ~k zwara uifadığJnı söylemeğe hatlamıtbr. 

(.SC. Posta: Bu il~ Roma Radyo kumpanyası venniftir. Bizim 

•• T°ÜJ"kiye 

böyle bir 

19yden haberimiz yoktur. 

Afişaj işi gün 
safhalar 

geçtikçe tuhaf 
arzediyor 

(Sa§taratı 1 inci sayfada). ı hür bittabi bir mani if~de etmemek~e.dir. 
liline yol açm1şl1r. Ne resmi bir müesseıenın, ne reımıi bır te-

Vergİ Pazarlığı şekkülün, ne de belediyenin bir müclürİ· 
Köprü başında bir saa tçi mağazası var- yetinin, bir ıubesinin iaırıini ta11IDamakt~

dır. Bir gün buraya mültezimin tahsildan dır. Bu garip mühürlü ihbarnamelerle hır 
ıeJmiş, 30 Üralık bir afişaj resmi ihbarna- mağazadan bir haftalık taksit olarak 3 lira, 
mesi bırakmıııtır. Mağaza sahibi bu ihbar- bir müesseseden bir ıenelik 4SO lira, bir 
namenin ne biçim bir mükellefiyetten bah- müesseseden de 1 05 lira 60kuruı istenilmiş· 
•ettiğini dü§Ünüp dururken, bir ikinci tah- tir. Bu paralar birer tek afi§ ücretidir. Bil· 
ıildar gelmiş, o da kendi takdirine göre farz 480 lira istenilen müessesenin ıehrin 
ayni ilan için 5 O liralık bir ikinci ihbarna- muhtelif yerlerinde böyle. yüz tane daimi 
me bırakmıştır. Bittabi mağaza sahibi bu afişi olsa yalnız bu müe;sesenin senede 

~Hiyelte taşırmış ve hemen ticarethane• 48 bin lira resim ödemesi icap edecektir. 
nin hukuk müşavirine koşmuştur. Bu arada Halbuki belediye bütçesinde afİpj reımi 

geliri ancak 6 bin lira olarak ıöııterilmiş
tir. Yalnız T aksinı meydanında bir ilan 

Şehrimizde iki mühim maç yapmıt olan 
Finlandiya güre~ takımı, huaün Taksim 
stadyomunda gürqçileıimizle üçüncü defa 

kar§Jlaşacak tı r. 
• Finlandiyalıların iJk müsabakalarını va-

purdan çıktıktan bir ııaat sonra yapmaları 
netice üzerinde mühim bir teıriT icra et· 
mişti. Nitekim dinlendikten ıonra, yaptık
ları ikinci müsabakayı büyük bir farkla 
5 - 3 kazandılar. 

Şimdi, mümkün olduğu lcadar dinlen• 
miş olan Finlandiyalılar oyun tarzımız 

hakkında az çok bir fikir edinmi~ olduk
larından bu akşam yapacakları müsabaka
nın daha çetin ve o nisbette zorlu olacaiı 
tahmin edilebilir. 

56 kiloda büyük ümidimiz olan kti~ük 
Hüseyinin ikinci müsabakada minderi 
mağlup terlcedişi hafif geçiliı bir mailöbi

yet değildir . 
61 kiloda pek hlkim bir pre~ yapama

yan Yaşar da kazandıaı ıalebeyi pek ü ... 

Ruaan pat.ildeıinin parlak burunlanna 
bakışları donuklaşan Iİnlliyah gözlerini dik-
mi§ti ... 

tün bir ıekilde elde etmemiıtir. Finlandi
yalılara karşı yaptıiı ilk maçı kaybeden 
büyük H üseyin kendiıinden beklendiği ka
dar cesur bir güreı yapmıpa da mağhiblı
yetten kurtulamamıttır. Hüııeyinin ayni ra· 
kiple son bir defa daha ka~ıla~muı onun 
hakiki kıymetini kolayca 0 rtaya koyacak· tu. Mürebbiyesi ihtiyar bir kadındı. Kol • 

Lüle, lüle ve ibritim aibi yumutak u.rı 
saçlarının süslediği minimini başını önüne 
eğmiıti. Yüzü pek solgundu. Dudaklan bile 
bembeyazdı amma... Onda bütün bu sol
gunrulı:tıın ha?keı her hangi bir telaş ve he· 
yecanı belli eden hiç biT fevkaladelik yok· 

tır. 

Birinci m üsabakada beklenilen büyilk 
hakimiyeti gösteremiyen Mustafanın ikin
ci bir maçı bu noktadan dikkatle takip e

dilecektir. 
Serbest gürette rakibini güç te olsa 

mağlup eden Çoban Mehmedin alafran1ra 
yapacağı müsabaka, belki de, serbest sü
reşten çok d_aha çetin olacalı:tlr. 

tukta oturuyordu. Bugiin nedense yün ör
müyordu. Hareketsiz oturuyor ve gözle -
rinin ucilc odanın ta ortasında duran küçük 
Mehmedi tetkik ediyordu. 

Fildişi yüzlü minimini delikan lı haki -
kalen de gayet garip bir ıekilde odanın 

ortasında durmuştu. Minimini bir heykel 

~ihi hareketsiz, adeta cansızdı. 
Mürebbiyesi: 

lam diye lovalayan Lu afacan birdenblrJ 
bir kız çocuğu gibi sessiz oluvermişti. 

Mürebbiye kendi kendine: 
- Öldüğünü anladı mı?. 
Diye soruyordu. Ve aonra: 
- Nereden anlar o ölüm nedir bilir 1).1 

diye düşünüyorlardı. 

* Genç ölünün mezarının üstünde taze çt .. 
çekler açmıştı. Ölüm gününün üstünden tant 
beş buçuk ay geçmişti. 

Mehmet bir gün anneıinden bahselm~ 
miş, annesinin ölümünü anladığını kim s' 

seye ihsas etmemişti. Kendisine ne za • 
man annesinin hala hastanede olduğun\) 

söyleseler, hep inanır ve kanar görünmÜf" 
tü. 

E vdekiler bunun için kanaat getirmiş " 

lerdi: 
Mehmet annesinin öldüğünü anla • 

Bugün Kaaad.apcak Cüre§Çiler 
Bu akşam ıckizde k.ar§ılaşacak ıüreı· 

çiler şunlardır: * 
- Galiba öldüğünü anlıyor, diye dü - madı. 

tündü. 
Beş buçuk ay sonra idi. Bir gün Meli • 

met oturma odasındaki halının üstünde ~" 
zanmıştı. Ve önünde eski bir mecm\l~ 
vardı. Onu kanştırıyor ve resimlerine blf 

kıyordu. Kena1da mürebbiyesi yün örg • 
yordu. Babaııı henüz iıten ııelmiş gazell4 
aini okuyor, büyük annesi köşe minderi~• 
de, boş gözlerle yalının penceresinden •\t• 
ların akı§ına bakıyordu. Kimse Mehmetli 

meşgul değildi. J 

56 - k. Mustafa-Perttunen (Grekoromen) 

66 • ,. Ymmf - Ranta ,, 
79 - ,. Adnan - Veckıten ,. 

67 • •• B. Mustafa - Korhonen ,. 
Ağır 

61 -
72. 
)6 .. 

06. 
79 -
87 • 

Necmi • Yörvinen ., 

,, A. Ahmet • Lanne ,. 
.. A. Hüseyin - Kolr.ko (Serbut) 
., Ömer - Perttunen ., 
., Vefik - Ranta (Grekoromen) 
., Mevlut • Vecluten (Seıbeet) 

Ve bu düfiince ile müthiş endiıe duy • 
du. Evet öldüğünü anlıyordu ealiba. Eğer 
öldüğünü anlamasaydı, neden bugün her 

günkü ne~esini böyle kaybetmiş ve bu ka
dar ciddi b ir tavır talunm.lJ olurdu. Evet 
muhakkak ... Muhakkak ki o annesinin ö

lümünü anlamıştı. 
Yalnız dün akşam ölümden iki üç ııaat 

sonra uben annemin yanına gideceğ1mıı 
dedi4i zaman mürebbiye: «Annen çok 
haııta yanına girilemez uyudul> cevabını 

vermişti. * Mehmet mecmuanın yapraklarını çeılt 

da dükkana bir üçüncü tahsildar gelmiş, 
Bunun da yeni bir ihbarname yazmak üze
re bulunduğunu gören mağaza müstahdem 
leri hemen mağaza sahibine haber vermiş· 
lerdir. · 

için bir müesseseden bin, diier htr müetı
seeeden 1 300 lira ist~· Ağır -

,, Seyyit Ahmet • Korhonen ,. 
Samsunlu Ahmet - Yörvinen .. Mehmet buna hemen inanır ıörünmüş

tü. •Peki ıı demiıtL Esuen o annnının 

hastalığına tam ıekiz aydır alıfmamıı mıy· 

dı? .• 

rirken bir resmin üzerinde nazarları du ı 

rakladı. Ve siyah gözlerinin içi birdenbfll 
donukla§tı. Mehmet yerinden kalktı. Mec.. 
muayı göğsünde kapamııtı. Bahasının Y"'! 

Mağaza sahibi gelip te bunlardan bir 
fey anlamadığını ve elinde iki tane ihbar
name bulunduğunu söyleyince üçüncü tah

sildar: 
- Adam ıen de kulak asma demiş, ben 

ltiı kolayını bulurum. 25 liraya sulh olu
ruz, hele sen parayı ver demiştir. 

Fakat mağazanın hukuk müşaviri bu· 
na razı olmamış, üçüncü tahsildarın da yaz
dığı makbuzla birlikte her üç makbuzu bir 
latidaya raptederek Vilayete bir şikayet 

lttidası vermiştir. 

Söylendiğine göre vilayete böyle tamam 
54 tane istida verilmi~ir. 

Haftalık Tallsilatı 

Bi.r çok müesseselerden taksitle tahsi
lat yapılmak iatenilmitlir. Verilen ihbar• 
•ameJerde tarih ve imza 31oktur. Bunlar 
tıpkı belediye malı:buzlan şeklindedir. Al
bnda ~ T. C. İstanbul belediyesi ilan afi· 
pj i§leriıı yazılı bir mühür vardır. Bu mü-

İngiliz - Mısır 
Müzakereleri 

Askeri meseleler henüz 
halledilemedi 

l.ondra, 3 (AA) - Siyasi mahafil. 
Mıeırdaki İngiliz fevkalade komiseri Sir 
MiJaea Lampson'un Londraya gelmesi

ile büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. 
1ngiliz - Mısır müzakereleri, bir çok 

•oktalar üzerinde bir anlaşmayı derpiş et· 
lirecek derecede ileı·lemiş olmakla bera• 
Le, ·· l k d • suc mahiyetteki me~eleler hak ın a 
laenti b . z ır tarzıhal bulunamamıştır. 

Keza Sudan meselesi hakkında da he
aüz h' }ı n al sureti bulunamamıştır. 

Fransız Kabinesi 
.. 

Pari,., 3 (AA.) - Nazırlar, müşterek 
tifanan:ıe) · · · I k .. ) erım ımza ama uzere yarın top-

arıacalı:lardn. Müteakiben Saro , istifana
llley; Cumhur Reisine takdim edecektir. 

Mültezim Ne Söyliyor? 

Bu işi iltizama alan müeHeeenin mücli
ri umumisi dün kendiıiyle ıörüpnek iete• 

yen muharririmize demiştir ki: 
- Bu iş hakkında yalnız Vali Muhid

din Üstündağ söz ıöyleyecektir. Bahsedil
diği şekilde bir haksızlık ve usultiizlük ya
pılmış, tetkikat neticesinde böyle usulsüz 
tahsilat vuku bulduğu tahakkuk etmi~ de· 

ğildir. 
Biz Daimi Encümenin kabul· ettiği ta• 

rifeyi tatbik ediyoruz. Maamafih yapılan 
tetkikat yakında neticelenecektir. O zaman 
bu şikayetlerin ne için yapıldıjını ıöyle-
rim. 

Belediyedeki Tetkikat 

Belediye tetkiklerine devam etmekte• 

dir. Komisyon dün bu it etrafında geç vak
te kadar meşgul olmuı, komityona bir ara
lık Vali Muhiddin Üstündağ riyaset etmiı
tir. Vali bu işle bizzat meşgul almaktadır. 

İtalyada siyasi 
değişiklikler 

Musolininin damadı Ha
riciye Nazın oluyormuı 

Paris, 3 (A.A.) - e<Agence Econo· 
mique et Financie·in Roma muhabiri 
Mmıolinin damadı kont Gallazzo Cia .. 

nonun hariciye nazırı olacağını ve f. 
talyan siyaset adamları arasında mü .. 

him tebeddüller yapılacağını bildir 

mektedir. 
Bottainin mühim bir memuriyete 

tayin olunacağı ve Alessandro Paolini

nin faşist fırkası umumi eekreterfiğin
de Staracea halef olacağı ve Suvich ile 
Aloisinin mühim paytahtlara sefir ola
rak gönderilecekleri söylenmektedir. 

Selimiye sahasmdaki futbol maçı 
Pazar gÜnÜ Selimiye ıahaeında Oıkü

darspor klübü ile Kıdıköy çor kJübU bi
rinci Te ikinci takımları aratında futbol ma
çı yapılmıştn. İkinci t•Jumlu müsabaka
aında Üsküdar epor Kadıköy 911oru 1 - O 
mağlup etmiş, birinci takımlar maçında ile 
,müsabaka 2 - 2 ye: berabere cereyan eder· 
ken, oyun yand• kıtmııtır •. 

Feneryılınas K1ütıancle 
f eneryılmaz tpor k]übü baıkanlığından: 
Klübiimüzün yıllık idman ıenliği 7 /6/· 

19 36 pazar gÜnÜ Bozkurt alanında saat 
ikide yapılacağından değerli ilyelerimizin 
bu kutlulamada bu)unmalan. 
~· ....... 11#'. 1 1 ••• ____ .. ___ _ 

Yavrularınızı benim gibi 
tombul, ne9ell, &ıhhatll 

ıetereenlz 

HASAN 
ÖZLÜ UNLARILE 

besleyiniz 

'* Onun ndeki hıçlruık.lann ıeıini duy -
mamaaına imkan var mı7dı} Mehmet hem 
bu hıçkmklan duymut. hem de yanma ıi
ııbılerin kıplorniızı gözlerini ağlamaktan 

§İ~ burunlarını farketmitti. Hepsinin sesini 
nezleli gibi boğuk olduiunu işitmigti, 

Yanına girenler eanki kabahatli imişler 
gibi Mehmedin yüzüne, Mehmedin gözle

rinin içine bakamıyorludı. Sanki Melımet 
çok büyük bir adammıı, çok ıaydıklan bir 
oahsiyetmiı gibi ona karıı ideta hürmete 
karışan bir alaka gösteriyorlardı. 

- Ne istiyorsun yaVTUcaiım. 
- Ne \·ar canımın içi. 
- Peki gülüm. 
Va evdekiler aanki tabiatin yaptığı fe· 

nalıiı ondan ebediyen çaldığı ıefkati, ıef· 
katle, ıevııiyi, sevgi ile ödemek istiyorlar
dı. 

Mehmet; bir metreyi bulmıyan küçücük 
boyile bu minimini adam ... Bunlan seze• 
cek yap gclmit miydi? .• 8 gayri tabiiliği 
fark.ediyoı muydu} Neden diin ıeceden
beri yalnız bu aabah bir kere annesini aor-

muıtu. 

- Annem uyandı mı) 
- Gece sen uyurken onu hastaneye gö-

türdüler. Hutanede ameliyat yapacaklar. 
Jy; olunca eelecck. 

Mehmet bu ıöze de mukabele etmemiş 
ve anasından uzak kalmaiı isyansız kabul 

etmişti. 

- Onu görmeğe gidecek miyiz~ 
Bu ıtıali üzerine odadaki teyzesi hıçkı

rarak kapıdan fırlamışb. İhtiyar müreb -
biyui iae hiç değişmiyen yüzile: 

- Elbet te cevabını vermİ§tt. 
Ve itte o saattenberl hiç bir hırçınlık 

yapmıyan i\'1ehmet pek uslulaşmıştı. Yal

nız kahr lı:almaz iskemleleri devirip at ya
parak üatüne binen ve yahut karşısına çı • 
kan hizmetçiferi babasının baı;tonile: 11 Ben 
Habet imparatoruyum, kaçınız dü~man-

nına geldi: .. 

- Baba. 
- Ne var oğlum}:. 
- Annem nerede) •• 

- Hastanede! .• 
- Hayır!.. Annem hastanede değil.~ 

- Ya nerede yavrum? .. 
- İşte burada. ' 
Göğsünde sakladığı ıeemi babasına lfıl 

zattı. Bu mezarlık resmi idi. 
- Mehmet ... 
Mehmet ıimdi kendini babasının kuca• 

ima atmı~tı. Ve beş buçuk aydanberi bl
yük bir asaleıle gönlünde taşıdığı mato • 
mini hıçkırarak mini, mini kalbinden bo ' 
şaltıyordu: 

Annem... Anneciğim, annemi 

nm. 

* 
,· 

Büyükler ~deta aaygı ile Mehmede ba~ 
lllar ... Demek büyüklerin isyan etmederr. 
ağlayıp çtrpınmadan c;ekmeğe tahammül 
edemedikleri bu ölüm ac.ıeının feci yiilr.ij... 
nü, o beş buçuk aydanberi mini, mini ka .. 
hinin üstünde taşıyor ve sesini çıkarmıyoft 

du öyle mn 
Bahası oğlilc beraber ağiarken, mü f 

rehbiyeai: 
- Şu çocuklar ne harikulade, ne aııQ 

mahluklardır. Nelere tahammül edebiHr• 

lrr. 
Diye dü~ündü. .. ' ........... . ............ ........... - ... 

Lehistanda bir polisi 
Yahudi 

öldiiren 

Minsk, :! (A.A.) uVarr;ıova civa
nndaıı - Bir yahudi sokakta tabanca 
ile bir polis memurunu öldürmfütür. 
Halk yakalanan ve karakola seYk~dil
mekte olan katili linç etmek istemiş • 
tir. Buna muvaffak olamayınca bazı 
yahudi dükkanlarının vitrinlerini kır• 

mış ve sahiplerini hırpalanu\'tır. 
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Melihanın 
.bulunduğu 

düşüncesi, Cemili mahpus 
zindandan kurtara bilmekti 

Meliha, tam bir köylü kızı gibi aırıt-ı -Söyle, çabuk söyle .. böyle bir de-
taktan so?ra, bileğindeki. halhallard~n fine~i na~ıl kaybettiniz?.. ı 
bet tanesıni çıkarmış; Rızaya vermıt· Dıye, şıddetle sarstı. 

ti. Verirken de: Meliha, silkinerek kendini güç kur • 
- San'ada zengin bir dayım var. tardı. Geriye bir adım attı: 

Eğer ölürse, mirası yalnız bana kala - - Biz kaybetmedik. Fakat, i,e 
cak. Onun için emin ol ki delikanlı; sa- şeytan karı11tı. 
na şu bilezikleri verirken gözüm kal- Diye homurdandı. 
mıyor. Bunları uğurlu bir hediye wibi, Rizanın merakı, büsbütün artmıftı. 
karının bileklerine takabilirsin. Salihin ve Melihanın yüzüne dik dik 
sözlerini ilave etmişti. bakarak sormaya başlamıştı: 

Riza, derin derin içini çekmiş: - Anlatın .. rica ederim, anlatın ••• 
- Karım öleli, altı ay oldu ... Bir Bu işe, şeytan nasıl karıştı?. 

kız daha alacak kadar zengin değilim. - Şeytan nasıl mı karıftı) .• Her işe, 
Eğer bunları satarsam, belki bir kız a- nasıl karışırsa, buna da öylece karış -
labilirim. tı ... Seyit Taha'nın oğlunun sünnet 

Demişti. düğününü biliyorsun, değil mi} •• 
Meliha, parlak bir kahkaha attıktan - işittim •.. Geçenlerde olmuf. 

sonra: - Evet ..• Geçenlerde oldu ... işte 
- Hay, Riza hay!. .. Yemende .. se- o düğüne, Nasır MebhUtun klhyası, 

nin ya,şında bir adam .. bekarlıktan hah- Abdülbari gelmw. Orada o bizim rem
setsin? .. E, vallahi ayıp ..• Yemen kız- male tesadüf etmiş. Almıf, Naıır Meb-
1arı bunu duyarlarsa, seni budalalıkla hu.ta getirmiş. Nasır Mebhut, kendi 
ittiham ederler... Bak Salibe, senden yıldızına baktırmıf. Remmal, doğru 
kaç yaş küçük olduğu halde, beni bir sözlü bir adam olduğu için falda gör
tek sözle avlayıverdi. Evimi, barkımı; düğü hakikatleri saklamamıf. Nasr 
anamı, babamı bir tarafa bıraktım. O- Mebhut ta ona kızarak, zencire vur -
nun arkasına takıldım. San'aya kadar durmuş; zindana attırmış. 
gidiyorum ... Bir dağ kızının şehire in- Rizanın, sarsılan dimağı, altüst ol-
mcsi ne büyük fedakarlıktır; bunu bi- muştu. Derin bir hayretle sormuştu: 
lirsin değil mi?... - Demek ki, bu hakikatler, o kadar 

- Evet ... Salih, benden çok bahti- korkunçmuş) .. 
yarmış.Fakat .. para?.. - Korkunç olmaz mı? .. Nasır Meb-

- Canım, Salihin parası mı varL hutun, ancak on beş günlük ömrü kal-
Onu, ben geçindireceğim. mış ... On beş gün sonra, kalenin etra-

-F akat senin gibi hem güzel, hem fını asker saracak.. içindekileri karni -
zengin, hem fedakar sevgiliyi nerede len yakalıyarak kalenin bedenlerine 
bulmalı?.. birer birer asacak .. kalenin tawlarını da 

- Ne yapalım?. Taliine küs, Rt • harman gibi sa vuracakmış. 
u... Elimizde büyük bir define var - Her Yemenli gibi, batil itikatların 
dı ... Eğer onu çıkarsaydık, o zaman fevkalade tesiri altında bulunan saf 
çok .. amma pek çok zengin olacaktık... kalpli Rizanın rengi atmış, titremeğe 
E~er zengin olsaydık, seni de yanı - başlamıştı. 
mızda evlendirirdik. Hatta, benim bir - Acaba, bu .. hakikat mi) •• 
hala zadem var. Sana, onu verirdik. - Şüphe mi ediyorsun, Riza) .. Ta-
Benim kadar, güzel. Benim kadar. fİ- bur sandığmın içinde kaç altın, kaç 
rin. Benim kadar şen bir kız ... Fakat; riyal olduğunu Hüve Hüvesine 
ne çare ki, bu defineyi kaybettik. söyleyen bir remmalin söylediği haki-

Para ve menfeatten bahsedildiği za- kat olmaz mı, hiçL 
man bir Yemenlinin kalbinde derhal - Şu halde.. ben şimdiden başı .. 
bir iştiha uyanmaması mümkün de • mm çaresine bakmalıyım. 
titdir . .. Buna binaen Riza da bu söz- - Vallahi .. artık o senin bileceğin 
leri işitir işitmez ,büyük bir alaka his - şey ... Söz, nereye gelecektiL Haaa .. 
setmiş~ merak ve telaş ile: işte .. eğer Nasır Mebhut elimizden bu 

- Ne definesi?. remmali almasaydı, şimdi o hazine bi-
Demişti. zim olacaktı .•. Ozarnan değil sana bir 
Meliha, büyük şeyler kaybedenlere karı almak .. dört karıyı birden alarak, 

mahsus bir teessüfle derin derin içini bir hafta davul çaldırmak bile mümkün 
çekmiş; cevap vermişti: olurdu. 

R G Rizaya, birdenbire bir durgunluk - Onu, hiç sorma, iza... eçen 
aene, bizim köye yakın bir yerde, bir gelmişti. Bir kaç dakika, derin derin 

b k 1 Se · C"'b. · d 1 düşündükten sonra, zekasını göster • ta ur as er e yıt a ırın a am arı a- . . 
d b . .. d 1 t A mek isteyen adamlara mahıuı bır cıd-rasm a ır musa eme o muş u... s- . l 

k l S · r~b· · d 1 ·d dıyet e: er er, eyıt '--CI ırın a am arının şı - p k "'l" b 1' h · · 
d l . l · d k - e a a.. u remma ın angı zın-

et ı ateş erme ayanamıyara , eşya • d d ld v b T A b 
larını bırakarak kaçmwlardı. Bu ara - an a 0 ugunu ~ ~yoru~.. ca a. o-

d ı d k. b d v d b' nu oradan kaçırabılır mıyım).. dıye a, yan arın a ı ta ur san ıgını a ır .. .. .. 
k . . l d B duşunuyorum. çu urun ıçıne atmış ar ı... unu ıon- . . . . . • 

radan babam haber aldı. Bir çok yer- Melıha, sevmemden tıtremıştı. Kes-
lcni aradı. fakat bulamadı ... En niha- kin ve nafiz zekası sayesinde, ona hiç 

et mahir bir remmal vasıtasile bu de- şüphe vermeden Rizanın fikrini iste
~neyi bulmak istedi. Gizlice, Cemil is- diği mecraya çevirebilmişti. 
rninde bir remmal getirtti. Fakat ihtiyatlı bulunarak Rizay,ı 

Fakat iş belli olmasın diye, onu bi- şüphelendirmiyecek bir lisanla muka -
zim köye civar olan, şuradaki bir köye bele etmişti. 
yerleştirdi. .. Bu remmal, bir gece ya- v· -Mümk~n .olmıyacak bir şey de
rısı bizim köye geldi. Hiç beneksiz bir gıl.. fakat, guç ış. · • 
siyah tavuk kesti. Onun kan ile remil -Evet .. güç. i~.: · .. .. 
dökerek definenin yerini keşfetti. Hat- - Amma .. bır ışın guç olması, bus-
ta, sandığın içindeki paranın mikda - bütün olmaması demek değildir ya .. 
rını bile haber verdi. öyle değil mi Salih? ... 

/SON POSTA Huina 4 

BULMACA 

1 ·YUSUF iZZEDDfil 
1 Öldü mü, ö!dürüldü mü? 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan: Zlga Şakir 

- 32 - 1 deniz yalan söylemiyorum. Ve hane-
Bunu haber alan Yusuf İz - dan arasındaki h~su~i iflere bnfmayı 

zeddin efendi i~; Lfüfi Simavi Be • da aklımdan geçırmıyorum. Ferman 
ye, saray müdürünü yollayarak: zuyurulursa, veliaht hazretlerine iti -

- Vahdeddin Efendinin teşebbüs- mada tayan bir zat gönderilain, o ıu
lerinden haberdarım. Şayet zatı şaha- retle de fikirleri öğrenilsin .•• Veliahta 

Soldan sağa: ne onun bu fikirlerini kabule kalkışır- saniliğın tarihi ananemizde mevcut o-
1 - Evlerde çıkmağa yarar, rabıt eda- larsa, son derecede müteessir olurum. lup olmadığı bahsine gelince ••• Kulu-

tı. 2 - Yüksek, itÖrerek. 3 - Hediye, f- L_ d' 
Badema hiç bir merasime İftİrak et - nuz da biraz tarih bilirim. aaat thn ı-ufkun sabahleyin ağaıan yeri. nota. 4 -

4
_ _ __ llıt_ 

Yardım dileme ifadesi, minarede okunur. mem. ye kadar bizim tarihımizdeı. "ftllahtı 
; _ Fenalatmak, çok değil. 6 _ Ma - Diye haber göndermişti... LUtfi Si- sanilik dye bir kayde tesadüf ebne -

ğara, sulamak. 7 - İtin ilişiği derken söy- mavi Bey, valiahtın gönderdiği habe- dim . 
lenir, rumca bir kelime. 6 - Valde, ila · ri derhal beşinci Sultan Mehmede ar - Tokat, Vahdeddine klfi plmiftİ. 
cın türkçesi, beyaz. 9 - Meydan, nota, zetmirşti. Padişah bundan müteessir ol· Haris şehzade, kıpkırmızı lıreeilerek 
nota. 1 O - Yüz yıl. 1 1 - Her zamanki muş: başını önüne eğmişti... Saltanat hır-
gibi, kraliçe. - Vahdeddin Efendinin arzusunu aile gözleri dönmüş olan biraderine lü-

Yukarıdan &fAiıya: kabule asla niyetim yok ... Haber ge- zumu vechile bir ders verdiiine kani 
1 - Savaşma, ilacın türkçesi. 2 - Çok tiren zata bunu böylece aöyleyiniz, ve olan beşinci sultan Mehmed: 

acıklı. 3 - Elbise, yapılan ıeyler. 4 - tarafımdan da teminat veriniz. - Pek ala.. istirahat buyunmuz. 
İnilti, sız manasına gelir. 5 - Şöhret, kuı- D · · be od w k 

emıstı. Diye, Lutfü Simavi yeeaan çı • lar onunla uçar. 6 - Vatana mensup O ' f d l 
7 - İziyet, ba,ağnsı için kullanılır. 8 - tarihte Yusuf zzeddin efen i, masını ima etmiş; Vahdeddin ile ya. 
Kokulu şeker, ay. 9 - Kaviliğin zıddı padişahın bu teminatına itimat göster- nız kalmak istemişti. 
10 _ Bir meyva, bütün. 11 _ Geni§lik, mişti. Fakat Vahdeddinin ittihatçılarla Aradan bir saat geçmifti. Smay ha-
geriye kalan. teması, Beykoz mülakatı, matbuatta demelerinden biri koşarak Lltfü Si • 

Dünkü Bulmacanan Halli: ( veliahtı sani, Vahdeddin Efendi Haz- mavi beyin odasına gelmit: 
Soldan sağa: retleri) kelimelerinin sıkça sıkça göze _ Zati alinizi, Vahdeddin .&ndi 
ı _ Münakasa. 2 - İman, idman çarpması - evvelce de arzettiğimiz veç- hazretleri görmek istiyorlar. 

3 - Durgun, aile. 4 - ithal, an, ef. 5 - hile - Yusuf İzzeddin Efendiyi sinir - L-- .1.. .... ~ 
Demişti ..• Lutfü Simavt ,_7 , ~ ı 

Rusya. 6 - La. 7 - lt, kibar. 8 -0, lendirmiş; bir iki defa daha Padişaha çıktıgwı azman Vahdeddin• .-.cliven 
Nafiz. 9 - Ayrı, albay. 1 O - De, tali ·· t b t · ti.' 

' muracaa a mec ur e mıtt ba~ında tesadüf etmişti. v.bdwa.lioin 
.kan. J 1 - Ispanak. Bu esnada bir gün gene Vahdeddin T L-11-: .. 

uk d w yüzünde ,acı bir tebeS1Üm _...;, .. i. 
y an an qagıya: saraya gelmiş; padi.şahla ıörütürken; Orada, ayakta, aralarında fU koannna 
1 - Midilli, adi. 2 - Umud, at, yei' tekrar sözü döndürüp dola,tırarak: -r-· 

4 - Angarya, ita. ; - Ulu, o, an. 6 - l h geçmi~ti: 
Ad b - Ferman buyursanız da, fU ve ia - Vahdeddı'n - Yusuf 1--·..1..1•· _ı._n-Ala. 7 - Si, aydınlık. 8 - ana, ap ~ 9.IC 

f k 1 O K l . 11 tı sanilik ünvanı resmiyet kesbetse. defa ne ---- L-L-r 9 - Mi, na a a. - a e, rıya. - di, size en son .. _ ... ~~- aauc 
Demişti ... Sultan Mehmet, Vah • 

~!!!!: .. ~.~:................................................ deddinin bu ısrarına fena halde hid - gönderdi?· 

1 B AD T O 1 detlenm~ti. Bir türlü söz ıeçiremedi- _.., ·--~- ~. - -~Arllw wr) , 
. ği bu haris biraderine, oldukça tok söz- -; 
Bu Akşamki Program lü bir zat olan başmabeyinci Latfi Si-

tST ANBUL mavi Bey marifetile iyi bir ders ver -
18: Dans musikisi (plak), 19: Haber - mek istemiş; zili çalarak.: 

Poıta 
lıtanbul Celir ve Para 

• 
Jer, 19,15: Muhtelif plaklar, 19,30: Kı - - Başmabeyinci beyi çağırın. 
zılay namına konferans: Dr. Şükrü Hazım Demişti. Ve Lutfi Bey odaya girer S • 

7 
• 

1938 tarafından (Kızılayın yardımları). 20: So- girmez karşısındaki sandalyeyi göste- ll----------------ı1 

BORSASI 
nat: Bethofen piyano solo (plak), 20,30: rerek: Türk Devlet BorvJan 
Stüdyo orkestraları, 21, 30: Son haberler. -Şuraya oturun ... Efendi, bir .şeyler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının h 
söylüyor. Ben iyice an yanuyorum. gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
Bir de s~ dinleyin bakalım. cektir. 

Ura 
% 7,1 T. B. I 22,90 
o/o 7,1 T. B . n 20,80 
o/o 7,1 T. B. ill22,40 

Ura 
O/o ı 11u1u a. e.oo 
Dahlll laU1l:Na tl,00 

BOKREŞ Dedikten sonra başını Vahdeddine Devlet Demiryollan 8wa ekzı 
18: Orkestra, 19, 15: Konserin devamı, çevirmiş: ' Ura Un 

20,20: Operet plakları, 21,15: Sözler, _ Biraderi.. Bana söylediklerinizi &rıani 95.oo \\Anadolu l'Nll'9,JO 
k ıına Erzurum95,00 Anadolu lıl. •.10 21,35: ( 1875) Küçük radyo or estrası. bir de, başmabeyinciye söyleyiniz. 

21, 35: (364 m.) Filharmonik. kuartet, Diye irade etmişti... Kurnaz Vah _ Soıyeteler Eahaau 
22,05: Şarkılar, 22,45: Piyano konseri, deddin, padi~ahın maksadını derhal Ura 
23 20 PlAk T •-. B. Mt1. 90.00 ı.t. 'l'nml'Q 12,50 

' : a · BUDAPEŞTE idrak etmişti. Fakat, LUtfü Simavi be- ~ • Hl. ıo,so BolDOllM l.JO 

21, 1 O: Ernö Dohnanyinin idaresinde o- yi de kandırabilmek ümidile, bütün ta- • • Name lO,BO Terkol .._ !!' 7S 

b l l . • f · Merkez B. D. 68,00 A. Qlmeıı- -·" 
Pera orkestrası, 2 3, O S: Çingene musikisi, la kat ve ikna ka i İyet erını ur et mı'; l!.-------------:;::;::.:~;-;;;:;;-----------ı1 

ÇEKLER 23,45: Almanca konferans, 24: Plak. şöylece söze girişmişti. 
ıtrı. L T. L. lotn 

W.IJU PRAG - Malumu alinizdir ki, veliahtı sa- taterln 630,25 \\Lire' 
18, 15: Piyano konseri, 16,45: Alman • nilik, ananei tarihiyemizdendir. Ben, F. Franıı 12,03 Dolar 

ca neşriyat. 16,45: Skeç - Muhtelif, 20,20: bu sera iti haiz olduğum için bunun res- l---------:-::::::-------1 '" 
Armonik musikisi, 20,S5: Halle. musikisi, ' · "'h"' d • t' h e-men ilanını zatı şa ane en aa ır am 
21,40: Radyo piyesi, 23, 1 S: Salon orkes• b' tah · e 

diyorum. Bunun için ır sısat v 
trası. 

MOSKOVA imtiyazat istemiyeceğim. Kemafissa -
20,30: Opera artistleri tarafından kon • bık vaziyetimi muhafaza edeceğim ... 

ser, 21: Konser, 22: Yabancı dillerle neı· Şöylece bir istimzaç ettirdim. Veliaht 
riyat. 

VARŞOVA 

20: Radyo piyesi, 20,30: Piyano mu -
sikisi, 21: Plak, 22: Leh ıarkıları, 22, 30: 
Mozartın eserlerinden kuartet konseri, 
23, l): Dans. 

5 Huirao Cuma 
tsTANBUL 

18: Operet parçalan (plak), 19: Ha -
berler, 19, l 5: Muhtelif plaklar, 19,30: 
Kızılay namına konferans: Agah Sırrı ta
rafından (Kızılay 'te içtimai yardım), 

20: Halk musikisi, 20,30: Stüdyo orkes -
traları, 21, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

hazretleri de bu meseleye muhalefet 
buyurmıyacaklarmış. 

Simavi bey, yalancılığın ve haya -
sızlığın bu derecesine hayrette kalmış· 
tı. Hatta o derecede ki ne ıöyliyece -
ğini şaşırmıştı... Buna, aultan Meh -
med de dayanamamış; Ldtfü Simavi 
beyin yüzüne bakarak: 

- Yusuf İzzeddin efendinin müra • 
caatlarını söylesenize .•• 

Diye mırıldanmıştı. 
O zaman, Lutfü Simavt bey kendı

ni topar lamı~; söze başlamıttı: 

NAKİT 
._ 

Krı. -IO F. Franııı 166,00 1Man Jl,00 
ı Dolar 126,00 IO Drahmi ts,50 
ı İaterlln 630,00 20 Le.a lt,00 

20 Uret 196,00 IO lAJ 16,00 

Borsa Dıtmda 
L.K. L.IL 

Kredl Foıulye 1/ Mübadil ..._ J,00 
188l senesl 101.00 oayrt • • M,25 
1903 • 91.SOJı Altın ,,., 
unı ı 86,soı MecldlJ• 

.J 

_.. ..... .. ~"99 .... 

.. ,. ____ _ 
TAKViM 

HAZiRAN 

Rumt sene 4 
Arabi •ne 

1362 UR - -Bızır Resmi sene aı:r-30 19:J6 
- Para çok mu imiş?.. 
- Üç bin altın Rumi .. beş yüz Kre-

- Vallahi, öyle yaa canım ... 
(Arakası var) 

- Veliaht hazretlerinin gerek şifa
gazetelere mahsus havadis servisi verile • hen ve gerek bilvasıta bendenize miı -

cektir. racaatlarını derhal şevketmeap efen - PERŞEMBE 
mic ltını. Bin iki yüz riyal. .. 

Riza, dayanamadı. Yerinden sıçra -
dı: 

- Aman Allah ... Bu kadar para i
çin .. ben, bir baştan öteki başa kadar 
Koca Yemen'i yak.mağa hazırım. 

Diye bağırdı... Ve sonra, kendini 
kaybetmiş gibi M.Jihayı omuzların -
dan yakaladı: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dimireanclm~im.~mdiblıkered~ 

ha arzedeyim ki, Yusuf İzzeddin efen
di hazretleri, ikinci bir veliahtlık ihda
sına kat'iyyen riza göstermiyorlar. 
Hatta, zati şahaneleri tarafından Vah
ded~in efendi hazretlerine böyle hır 
unv.ao tevcih buyurulursa, badema 

Mali ye V ekiletinden: 
Eski 25 kurutluk nikel ve 10 kurutluk Bronz paralar 1 /Haziran/936 ta

rihinden itibaren bir sene nihayetinde yani 1 /Haziran/937 tarihinde tama
men tedavülden kaldırılacaktır. 

Keyfiyet 2257 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince ilin olu· hiç oır merasime iştirak buyurmıya -
nur. ut 17fü> ((2956» r.aklarını söylüyorlar. Tabiidir ki ben-

SABAH b" .. 1 ·ı İM8AK ı----:---ıRe ıu eve s. n. ::>. D. 
s u5 13 8 88 
4 30 2 18 

Öğle İkindi Akşam Yata 
S. D. S. D. ::;. D. S. D. 

E. 4 36 8 36 12 - 2 00 
z. 12 12 16 12 19 35 21 • 
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Kadıköy Vaklflar DlrektörlUğU lllnları f Bu cazip tecrübeyi 
yapınız 

Hakiki Taşdelen Suyu PUDRALARI 
Büyük damacanalarda çift, küçiik damacanalarla galon tiıelerin Dl"~lERı·N·ZLE EZı·Nı·z. 

&zerinde tek kurfUD miihür olanlardır. Y 1 
Bu milhfirlerin bir tarafında (Evkaf) diğer tarafında ( Tqdelen) 

damgası vardır, 
Bu kuroun mühürler Taşdelen kaynağında damacana ve ıiJeler 

Evkaf amelesi tarafından dolduruldukta memurumuzca •ımbalan
IDaktadır. 

Sayın halkın bu kurşun mühürlere dikkat etmeleri ve fişeleri 
hoşnJbnca kur§unlan da imha eye1meleri tavsiye olunur. "2983" _______ :_ ______ ,:__ _____________ _ 
İstanbul 

dan: 
Besinci İcra Memurluğun-

Muıtafa uhdesinde olup Emniyet Sandığı namına birinci derecede 
İpotek edilen ve yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına (2736) lira 
kıymet takdir edilen Maltepede Kuruçeıme mevkiinde 940/5 No. lu 
farkan yeni kü§at olunan Tarik, garben Rıza Bey kö§kü ve Mihalaki 
Ve Maryora tarlaları, !İmalen Koıti ve sabuncu Budoı tarlası, cenuben 
liidayet l'e sahibi senet tarlaları ile Serfus ve Hasan tarlası ve kısmen 
•ığır yo]u ile mahdut, zemin katında karosimen papuçluk, gömülü bir 
küp ve bir sofa üzerinde üç oda, zemini kırmızı çini bir mutfak, hela, 
gusulhane ve merdivenaltı, birinci katında: Bir sofa üzerinde 3 oda, 
bir hela, bir aralık, bir gusulhane ve bahçede ayrıca bir mutfak, mey· · 
\ra ağaçları ve bir ve iki kapısı olan ve zemin kat antre bölünerek iki 
kısım olarak kullanılmakta bulunan elektrik tesisatı ve bir ahırı da 
havi, umum mesahası 1508 m. 2 olup bundan 83,50 m. 2 bina 52 m. 2 
ırıutfak ve ahır ve geri kalan bahçe olan ahtaP bir evin tamamı 
•çık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 6 I 7 I 936 tarihine müsa· 
dif Pazartesi günü saat 14 ten' 16 ya kadar dairede birinci artbrma
sı icra edilecektir. Arttırma bedeli ;kıymeti muhammenenin % 75 ni 
bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 2t/7/G36 tarihine müsadif Sah günü saat 14 ten 16ya 
kadar keza dairemiz.de yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin % 15 ni bulmadığı takdirde satış 
2280 ft{o. lı kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. 
Arttırmaya i§tirak etmek isteyenlerin ·kıymeti muhammenenin % 7,5 
nispetinde pey akçesi veya milJi bir bankanın teminat mektubunu 
hami) bulunmaları lazımdır. Haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarda diğer alikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı evrakı 
Jnüspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan Tapu 

Milyonlarca kadınlar bu tecrübeyi 
yapınca hayran kalmı~lardır. Zira; 
ekseriya yüzdeki aiyıı.h noktalar, açık 
m~ameler. ·ve her nevi gayri !'laf 
maddeler, tane tane olmuş adi hır 
pudradan ileri geldiğini biliyorlaT. 
Filhakika, bazı pudralar parmaklar 
arasında tutulunca kadife gibi yu • 
muşak görünürse de hakikatte kısım 
kısım taneli ve ıert olur. Bunlar, gö
zünüzden kaçabilir. Fakat dişleriniz· 
le pek ala hissedebilirsiniz. Bir par
ça pudra alıp dişleriniz arasında ezi
niz §ayet cüz'i bir tanelik olsa der -
hal hissedersiniz. Şimdi de bu tecril· 
beyi havalandırılmıı yegane pudra 
olan T okalon pudrasile yapınız. Bu 
pudra yeni ve İmtiyazlı bir uaul daı
resinde istihsal edilerek evvelkinden 
on defa daha ince ve dalıa hafif kıl
maktadır ve binaenaleyh cildin nazik 
mesamelerini tabriı eden tancJere te· 
1adüf edilemez. Bu 1ribi taneJi pud
ralardal). sakınınız ve yalnız hava • 
landmlmış ve earantili yegane pudra 
olan T okalon pudrasını .kullanınız. 
Terkibinde krem köpüiü bulunduğu 
cihetle cildde uzun müddet 1abit ka
lır ve artık parlıyan burunlara niha
yet verilmiştir. Ve ıık ıık pudralan
map ihtiyaç kalmamıştır. 

ıicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır· -
lar. Müterakim vergı·, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye ru- lstanbuJ ikinci 1tlas memurlıı~trn-dan: 
IUmuve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Ve 20 sene- Mntlls Derviş Zade tbr1:11ıimin sahi-
lik vakıf icaresi tavizi de müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak bi olup İş Bankasına Birinci derecede 

İsteyenler 22/6/936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için ipotekli bulunan: 
dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934 • 3402 1 - Tamamına 971 

Lira 
50 kuruş 

kıymet konan tstanbulda Eğri Kapıda 
No. h dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebile- Avcı Bev .Mahallesinde İvaz efendi 
tekleri ilan olunur. (3061) sokağında eski 35 İLA 41 yeni 31, 33, 
._.-----··----- 35 37 numaralan havi hududu şart

na~ıede yazılı zeminleri çimento dü-

Beledly••I lllnl srı lst•nbul 

İstanbul 
dan: 

Beşinci 
. 
icra Memurluğun-

Eleni uhdeıinde olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipoleldi 
ve yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına (8865) lira kıymet 
takdir edilen Boğaziçinde Bebektbakonları vardır. Su, elektrik, hava 
yeni 198 No. lu bir tarafı Haber ar~ası ve bir tarafı Nikola arsası ve 
bir tarafı Ali Necip ve İzzet ve saire arsası ve bazan bahriye yüzbaşı
larmdan Sait ve ahçı AbdulJah haneleri ve tarafı rabii tarik ile mah
dut zemin katına mozaik bir merdivenle çıkılır bu katta kısmen 
mermer, kısmen tahta dö§emeli bir sofa üzerinde iki oda \'e zemin 
kırmızı çini döşeli ve sabit kazanlı bir mutfak, ve çamaşırlık mutfakta 
tulumbalı bir kuyu, bir heli, bir koridor, bahçede meyvalı ve meyva 
ıız ağaçlar vardır. Binanın altı bodrumdur. Bodrumda odunluk ve 
kömürlük vardır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda, bir hela, bir koridor, küçük 
bir oda, alaturka tek kurnalı bir hamam vardır. 

İkinci kat: Üç oda, bir sofa ve dolap gibi kullanılan küçük bir 
bölme, bir hela, bir kiler vardır. Binanın bahçe ve cephe taraflarındıt 
balkonları vardır. Su, elektrik, hagazı tesisatı mevcuttur.Umumi mesa 

hası 230 m. 2 olup bundan (153) m. 2 bina ve 25 m. 2 mutfak ve hamam 
zemini, kalanı 52 m. 2 bahçe olan ve evsafı yukarıda zikredilen ah§ap 
evin tamamı açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 6-7-936 tarihine 
milsadif Pazartesi günü saat 14 ten J 6 ya kadar dairede 
birinci arttırması ıcra edilecektir. Arttırma bedeli kıy· 
meti muhammenenin °6 15 m bulduğu takdirde müşterisi 

üzerinde bırakılacakbr. Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit 
edilerek 21-7-936 tarihine rnüsadif Salı günü saat 14 ten 
l 6 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırma
sında artbnna bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulma• 
dığı takdirde sabş 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bıra
kılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu himil bulunmaları lazımdır. Haklan tapu sicilli 
ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren niha
yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay· 
!aşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. ve 20 senelik Vakıf icaresi tavi%i müşteriye aittir. Daha 
fazla malumat almak isteyenler 22-6-936 tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma ıartnamesi 
ile 934- 6586 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut 
vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (3057) ............................................. 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ncl Ketlde 11 Haziran 938 dadır • 

Büyük ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 1 1 
Senelik muhammen muvakkat 

Kiraıı teminatı 

şeli cephe kepenkleri ve istorları ha
rap 259 metro morabbıunda yekctiğe· 
rtne kalbedilmiş maa bahçe Uç dnkkılıı Ayrıca: 15.000, 12.000, J0.000 lirahk ikramiyelerle 

2 - Tamamına ~50 lira kıymet ko- (20.000) liralık bir mükafat vardır ..• 

Kınabadada Yalı caddeıindeki deniz banyo yeri 
Unkapanında Araççı, Kara Mehnı et mahalleıinde 
42 44-46 No. da 208 metre murabbaı arsa 
,Beyojlunda Kamer hatun mahalle ıinde Çukur ıo • 
••iında 47 eski No. lı üıt kat alb odalı ev 

35 2,63 

600 

180 
300 

45 

13,50 
22,50 Floryada küçük plaj (936 birinci teırin sonuna) 

Floryada Havuzlu bahçe ve ıazino (937 ıubat ıonu-
aa kadar) 300 22,50 
· Yukarıda semti senelik muhammen kiraaı ve teminatları yazılı olan 
Jnahaller 937-938-939 ıeneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayn kiraya 
,.eritmek üzere açık arttırmaya ko nulmuıtur. Şartnameleri levazım 
•üdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek iıtiyenler hizalarında aöa
terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber S haziran 
936 cuma ıünü ıaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(İ) (2819) 

SPOUOJınR' 
sahd1:Jd. 
çi kmaz.d.an 

İstanbul: Dördüncü İcra l\lemurluğwıdan 

5 5/936 tarihli gazetenizin 12 inci sahifesi

nin birinci sütwrnnda salış ilanını yapm:ş 

olduğunuz Eınrı.iyet sandığma ipotek gayri 
menkulün adresinde yanlışlık. olduğundan 

(üsküdarda açık turbede Ahmed çelebi nm

hallesinde Uzunyolda ve 22 No. lı kısmı Da

vul a~a sokağında eski 10 yeni 16 - 22 No.

Jarla mürakkam üç kısım bahçeli bir evin ta

mamı) şeklinde tashihen ilim olunur. 

n~ey~m~illeve~~~ayooi~41 .~-··•••-••••••••••••••••••••••-•' No. ile yazılı elyevm 39 No. ya nıtı-
sadif bir ahşap kulbe ayrıca •ı No. ya 
tesadnl eden ahşap nzeri alaturka 
kiremidi havi cephesi yaprak kepenkli 
iç.inde müstecir Mustafa.nın oturduğu 
yemiş ağaçluı ve metruk tulum bayı 
havi 202 metro mnrııbbaında maa usa 
dOkk4mn nısıf hissesi. 

l, ______ ıst_a_nh_uı __ v_ık_tt_ıar __ D_ir_ek_to_·,._ıu_uu __ ll_An_ıa_n _____ I 
Pey paraıı 
Lira K. 

3 - Tamamına 34fi lira kıymet tak
diı· olunan ayni ınahal ve sokakb~ 13, 
15 No. ile yazılı evvelce hane şımdi 1 

Değeri 

Lira K. 
104 33 8 10 K.unıkapı : Eski Nitancı Mehmet Pap yeni 

Muhaine hatun mahalluinde Nipn
cı hamamı sokağında eılri 5, yeni 9 
ve yine ayni mahalle ve sokakta 
eaki 7-9, yeni 11 No. lo yekdiğerine 
maklup 42 metre araanm tamamı. 

bahçeden ibaret bulun~ içinde Mey- ı 
vah ve m eyvasız ağaçıan ve uz un
lama vaziyette oltm 460 met~-~ munıb
baında arsanın 16 bısse ıtibarıle 7 

1 

hissesi. 
4 - Tttmamına 426 lira 40 kuruş 

kıvmet konan Cihftilgirde Firuzağa 
mahallesinde eski çıkmaz araplar yem 
Ptllas soktığırıda eski yeni 3. ÜÇ ve 
Belediye 5 No. lu Belediye çapında 
ı 78 harita No. sile kayıtlı umwn me
satıast 5.3. :30 metre murabbaındaki 
arsanın tamamı. 
Açık arttırma ile sablaeaktır. Satış 

şartlarını gösteren şartna~e 15-6-9?6 
tarihinden itibaren berkesın görebıl-
mesi için dairede açık ~ulundurul
mustur. Bu mallar 7-7-936 Salı günü 
saat 15. 17 de satıl!lcak . v_e lrnnan 
tkıvmetin yozde yetmış beşını buldnt:tu 
takdirde kan bırakılması yapılacak-
hr Kanuni kıymeti bulmadtğı surette 
en. son arttmmm taahhlldfl baki kal
mak şartile 15 gün daha uzaWanık 
22-7-936 ÇArşamba gOnü saat (15-1?) 
de ikinci aıttıı·ması yapılacakbr. Bı-

84 92 

47 16 

6 37 Fab1ı j 

4139 
: Pirinççi Sinan mahalle.inde yeniçe§· 

me caddesinde eski 8 No. lu ve 26,82 
metre arsanın tamamı. 5909 

3 55 Yenihahçe : Eski Karabaı mahallesinde eski 
Canbaz, yeni Perendebaz sokağın
da, eski 11, yeni 84 No. lu 35 mt:tre 
arsanın tamamı. 3541 

Yukarıda yazılı mallar satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttır
maya konmu§tur. ihalesi 11/6/936 Perfembe günü saat 15 de İstanbul 
Vakıflar Baımüdürlüğü komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin Mah. 
liilit kalemine gel.meledi. «2888» 

Tarsus Belediye Reisliğinden: 
"300,, lira aylık ücretle Belediye Mühendisliği açıktır. Talip olan

ların tasdikli diploma örneği vesair resmi kağıtlarile beraber 29 Ha
ziran 936 gününe kadar Belediyemize müracaat etmeleri il.in olnnur. 

"2853,, 

rikmiş vergiler ve son Kanun ile ve
rilmesi ıa.ı111ıgelen icarei vakfiye del
lalive ve rüsumu saire müşteriye ail-
tir. "tsteyenlel'in ko!lan kıymetin yüzde • -------------- _ 

7 
.!> nbbetinde lemımıt parasını veya KAYIP: Beyazit Nümune okulun· KAYIP: Fatma Ziya Httıııının Zi-

n~illi banka mektubunu alarak yuka- dan 1336 de aldığım şahadelnnrneyl raat Bankasındaki 1808 numımılı ht· 
ndt'I. yazılı gl\nlerde dairede hazır kaybettim. Yenisini alacağımdan hUk- sttrrur eüzdttııı için kullanmakta ol-
bulunmalan ve fazla izahat isteyen- mü yoktur. (644) duğu ıııiihiirü kaybolmuştur. Hlikınü 
ıeriıı H35-6 No. ile mnrı:ıeaat etmeleri 

485) Posta nakli\·e memuru Akif ' 'ok lur. r<H2; Falına Z.Jl''l 
ilan olunur. (23 J J ' - ,J • 
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CBURi T ASFiYE 

YOR 
KoUektif Şirketi KA n1 SURETTE T ASFIYE 
edilmekte oldulundan maDanm EHEMMiYETLi 
TENZILA T ile lstanbul ltcaıet •e s-Ji Ocla8I 

iuadesile S HAZiRAN tarihinden itibaren ON 
müddetle sabfa an ediJ01111: 
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Venüs Pudramı 
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zuaa. narin n ...m. cildlileri t..mr eclemı 
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Venüs Rimeli: v-· Rimeli ile tawalet sören ki,.,.. 
ler blbleN ok .a.I ...,Wwr. 

Beyojhmda ........ Ye maruf Karl
man. N. Tardua. Şark Merkez atript Ye t.· ' 
hafiTe maiazalannda. 1ablu. 

l>epcNUs Evfi7& sade Nareclclja Er-. 
kimyevi ecza ve lllt Ye ıtript ticarethaae
el. İ8tanbul • ~apa. 

Modem Alman san'att ve 
Alman T8ZJID San'aUan 
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Sao dGkGlm9111 we keIM*lorden. 

k1lrlUlm* için • mAe881r ll&o 

" ............. brtıa 
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Her eczanede anyınız. 
T.&ifit. P.m ınm- 12SS H<>RMOBIN 

Ankaranın kızılca hamamı 
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dan: 

o u 
o 

EMSALSI 
Duc!uNU 

D 
ORE E 

• d icra Memurla 


