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Türk- gosl·av - Yunan Akdeniz Paktı 
Üç taraflı bir Akdeniz 
paktı için Cenevrede 
konuşmalar oluyormuş 

İtalya ve Akdeniz 

• 
Bir İtalyan gazetesı 

" lngiltere Akd~niz 
statükosunu bozmuştur. 

Türkiyeye Boğazlar mes
elesinde müzahereti de 

bu maksadı istihdaf 
ediyor ,, diyor 

Elyevm Cenevrede bulunan Dıı İfleri 
Bakanımız Tevfik Riiftü Aru 

· • C vreden haber aldığına göre son iki 
Londra, 15 - Deyli telgraf gazetesının ene .. .. .. . L • Akd • 

•. . . T" k• nin teşebbusu uzenne oır enız 
IUn ıçınde Yugoslavya, Yunanistan ve ur ıye 1 ilt • • tir&kı 
pakh imzası 1Dev%\lu bahsedilmi.ftir. Bundan ınakıat Fransa ve ng erenın lf 
~Lnaksızm bir karıılıklı yardım pakbna varmaktır. 

ltalyan gazetelerinin nesriyatı ____________________ _...,;'----- ki 

R 
• b · yazısında diyor : ' 

oma 16 (Hususi) - Tribüna gueteaı ır .. b" Akdeniz paktı m';vzuu 
« Cenevreden ve bqka yerlerden gelen haberlere go: fır d Akd • • iata • 

ı,ahstır ve bundan maksat Akdeniz'deki istatükoyu m a az,aL~· ld 1~ . 
a:ıı_ 1 . . • . kinden sonra ouzu u. n•aa.. gemı· 
~u-.osu ngiliz denız kuvvetlerinin, Akdemze sev • b" • t ibd tt' 
leri Şarki Akdenizdeki deniz üslerini ifgal ederek yenı ır vazFıye uf e 

1
' )' 

ı J d 
· ·· 11ü yapması ransa ve ıpanyanm •· 

ngilterenin skenderiyeyi, Yafaya, birer enız u • •. b ---•..&-- b k 
_,, • • .. . Akd • in ısta.tukosunu OUIUULuuı. il§ a 

lnanıarından ıstifadeye tqebbus etmesı, enız ak • • jurkiy • iüa-
Lir İfe yaramamıftır. Nihayet İngilterenin Boğazlar• kaparn IÇlll eyı m 

bereti de bu. maksadı istihdaf ediyor. Akdeniz devletlerini İtalya 
Acaba İngilterenin yeni Akdeniz paktından oıaksadı. 

aleyhinde toplamak mıdır?n 

-lngilizler ne diyorlar ? 
Londra, 15 (A.A.) - Havas ajansından: .. •. elere ~dau' Pflilaıeal 
Bir Akdeniz misakı tanzim edilmesine ınüt~lUk ~o~eki kuvvetlerini tahdit e-

tnllnasebetile fngiliz siyasi mabafili, tngiltere'n~ Ak . ~be an etmektedirler. 
~ecek her türlü muabedenamenin açıkça r,ed edUeceğidnı b" Y demi tecavüs ve karp· 

B hafil ı . . uların a ır a 
u ma , ngıltere'nın Avrupa'nm cenup s b abedenarnenia milkad • 

lıkl d • • ancak u mu ı yar un misakı akdme taraftar olduğunu, • . bile tahdidine kail olma • 
Beratının Akdenizdeki lngiliz cüzütamlannın h1Ç bır v~ ak üzakereler esnaamda 

alet 'b t · · ·ı ·de yapuac m in an ı aret olan naılız noktai nazarının ı en ka detmektedirler. 
Musolini tarafından kabul edilmesine bağ,lı bulunduğunu y 

Paris, 15 (A.A.) - Maten gazete -
iıinin hususi muhabiri ile bir görüşme 
1'apan Musolini, Habeşistt'nın ilhakı -
nın kat'i olduğunu söylemiştir. Muso
fini ezcümle şunları söyJC"miştir: 

- Muhtaç olduğu inki~af sahasını 
ftalyan milletine vermemek için Ha -
beş meselesi hakkında yiıı ütü len ten -
kitler çok iğrençtir. İptidai milletle~e 
kuvvetten başka bir vasıta istimal ed!l-
diği tarihte görülmemiş bir hadisedır. ı• 
fıasen. dünyanın en büyük imparat~r- Habeş mparatoru 

inanılmaz bir hab•r • 
Bir lngiliz Generalının 

Aksarayda ev 
basan hırsızlar dün geceki garip nutku 

mektep talebesi mi? lstiklô.l harbini, Allenbinin Fi/i$tinde biz• karşı kul-

E 
. b I landığı usulü aynen kopg• ettiğimiz için kazanmışız! 

vı ası an kadın yakalanan * * * 
Mehmedi görünce "haydut- Maraşal Allenbi Filistinde hatalı harekat yapa yapa yetiımiı, 

)ardan biri budu dedi kendi ordularmdan çok zayıf Türk kuvvetlerine karşı Şeria mu-
Ak d p . r ." . k harebelerinde mağlup dahi olmllfbır. Muvaffakiyetini temin eden 
d ~ri' a . ert~~ıyal lı~esı ark - son taarruz bile hatalı bulunmaktadır. Bizim İstiklAl harbimiz ise 

sın 8 8 ırenın evını soyan arın ya a- .. k k sevk ve idarenin b" şaheseridir 
landığını dünkü nüshamızda haber yu se ır 
vermiştik • ,... 

Yakalanan Mehmet mektep talebe
sidir. Nadireye gösterilir gösterilmez 
Nadire büyük bir korku geçirmiş: 

- Ta kendisi, demiştir. Bir tanesi 
boydu beni soyanların. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Starhemberg 
Romaya gitti 

Viyanadaki lngiliz sefiri 
eski Başbakan muavininin 
M usoliniye gönderdiği 
mektuptan dolayı teşeb-

büsde bulunmuş 

Kadın tayyareci 
Amy MoUison 

Kap - Londra rekorunu da 
bir gün 14 saat farkla kırdı 

Londra 15 (Hususi) Londra -
Kap seferini muvaffakiyetle yaparak 
rekor kıran madam Amy Mollison 
Kap-Londra seferini de muvaffaki -
yetle tamamlamış ve rekor kırmıştır. 
Dönüşü seferi dört gün 16 saat 17 da
kika da yapılmıştır. Bu yolda en son 
seferi yapan T ommy Rose'in rekoru 
bir gün 11 saat kırk dakik.!} ile kırıl-

Büyük harbe ait resimlerden: Maraşal Allenbi KudUse girerken 
Londra 15 (Hususi) - Mareşal Al - uMareşal Allenbi'nin Filistinde takir 

J.,nbi' nin vefatı münasebetile general Jhon ,ettiği sevk ve idare tarzı bilahnra Anadolu
Shey bugün radyoda müteveffanın haU• da Türk - Yunnn hnrbinde Türkler tara • 

' rasını tebcil için bir hitabe İrad etmiıtir. lından aynen kopye edildi. >J 

General, ~~teveffa Mareşalin ~~y~tını an- Askeri muharririmiz diyor ki: 
latarak buyuk harp sırasında Fılıstın cep -
,hesinde idare ettiği hareketlerin parlaklı • Dün gece Londra radyosu Jngiliz gene 
,iından bahsetmiş ve bu münasebetle ıu ralı .Sir Jhon Shey"in bir konferansını neş-
.ııözleri söylemiştir: (Devamı 10 uncu aaylamızda) .................................................................... 

Küçük kız düşmanı 
cana varın kurbanlarından 

birisi ortada yok! 
Anası Fatma ırz kundakçısı Delarujun pençesine 

nasıl düştüklerini anlatıyor 
Delaruj adındaki eski Rus zabitinin İ§· altı yaşında bulunan Delaruj, sekizle on 

lediği canavarlıklar hakkındaki tahkikatı- dört ya~ arasında bir düzine mlaum kız· 
mıza dün de devam ettik: cağızı nerede, ne ıekilde tanımış, ve neyle 

Halen fngilizce muallimliği eden, ve elli (Devamı 5 inci aaylada) 

Tayyare şehitleri ihtifali 
çok heyecanlı oldu 

luğu d@ bu gibi kuvvet vasıtaları ıle Cenevreye gidiyor 
kazanılmıştır. . 

Buna, o zamanlar Millet!er Ce~ı - Londra, 15 (Hususi) - Habe_ş im- mış bulunuyor. .. ..v 

Y
etinin mevcut bulunmadığf şeklınde Haile Selasiye Ankaradaki Tayyareci kadın dun ogleden sonra 

Fak b 'f paratoru d b"" "'k b" DO kn · d b" 1 t b Ş 1 bir itiraz yürütülebilir. at u ı ıraza H b maslahat~üzarına gönderdiğli saat ikide Lon raya varmış, uyu ır n merasıın en ır n ı a: ehit eri Sc>lnnılumnk tlzere havava 

da şu şekilde cevap verilebilir:.·~ bi; t:fgrafta Milletler Cemiyeti konse- kalabalık tarafından. karşılan~ış, I~ · . . . . . .. silnh. ab~ırken. • 

O zaman «hak» yok mu ıdı? Ve . . 
15 

H . toplantısında hazır giltere hava nazırı ıle cenubı Afrıka Tayyare şehıtlen ıhtıfalı dun Fatıh ı1 aıme bınlerce halk iştirak etmi~ ve 
k 1 yının azıran b "k . T k d l • 

((hak» insanlar tarafı~dan uru. mu.ş bulunmak üzere Cenevreye hareket umumi valisi tarafından te rı edıl - ayyare par ın a yapı mı!tır. Hava-ıihtifal her senekinden dahcl heyecanlı 
bir müessese olan Mılletler Cemıyetı- d -· . b"ld' · tı"r mistir nın kapalı bulunmasına ragmen mera- olmuştur (Devamı 8 inci •aylada) 

. . / d ) e ecegını ı ırmış • ı. ~ • 
(Devamı 8 ıncı .ay a a 
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16 Mayıs SON POSTA 

[i #1 ~CJ :e •·= e =ı :il :1' ?.·11· / Atatürk lstanbulu - - --- - :!ı _ _ şereflendirecek 

yeni Maliye teşkilat Sa_hte Habeş Ankara 15 - Cümhur Baıkanı D l Atatürk buğunlarde lıtanbulu 

kanunu görüşüldü M:r,j':t~!~~ın .. :.::~::::::~~'.'.:: .. _ .. "-····---
Maıiye Vekili kamutayda uzun izahat verdi ve Starhemberg 

ravaların çokluğuna işaret etti Pariste otomobili çalmış R 
Ankara, 15 (Hususi) - Kamuta - dir. Bunların 129 u merkezdedir. Bu hırsızlık mahsulü t J , Omaya gı• ttİ 

"' b ""ki man o arı 
... n ugünkü toplantısında Maraşın şekilde mecmuu dava 108,630 dur. yu em· C (Ba y ış, enevreye gelmiş ıtarafı ı inci sayfada) 

enikale nahiyesinin Yeniköyünden Merkezde de 329 dava vardır. Bun- B 
Süleyman kahya oğlu Melımedin ölüm dan başka emvali metrukeyi fuzuli iş- Cenevre, 15 (AA) G l aşvekilin bu nutku bütün Avus -cez l · d' h · · - azete er turyaya radyo ile tamı'm edı'ldı', 

asına çarpı ması tasvip edilmiştir. galden dolayı ecri misil davaları varıdr şım ı apishanede b 1 k ' 
Milli Müdafaa Vekaleti 1935 kara ki bunları mecmuu 141. 686 d.r. Bina- Habeşistanın Milletle; ~nm~ ta. olan ~şvekil muavını Starhembergin 

Ve deniz bütçelerinde 48,80-1 liralık enaleyh bugün hukuk mü~avirliğinin dindeki sahte murahh eBmıyhetı nez - kabın~den atılması hiç bir karışıklığa 
tnii k l l D I H k 'l" k d b'' b ası ac a - Ou- sebebıyet vermemiş, Graçta Haym 

na a e yapı ması ve ev et a'\la - mer ez ve vı ayet a rosunu takviye re ın aşından geçen se 1 . h ı d ~olları idaresi 1935 yılı bütçesine An· için ilive ettiğimiz avukatları üç misli zadıya hikaye etmekt .İi ~ erı uzun u- ve r er e.n bir çok gruplar nümayiş 
""rada yapılacak tayyare meydanı •ra- daha tevsi edecek kolay dahi bunun Polis, sahte diplom et'kr er. l yapmak ıstemişlerse de zabıta tara -
... ı . . .. . l ~ 1 k l d k . k" h" ·ı 1 a ı pasdport arı fından dag~ıtılmı 1 dı 1 <ISinın mubayaa bedelı karş• ıgı o ara atın an çı mıya ım an yoktur. Bun- am• o an Bacha ile ik. F k ekser· . k b. ş ar r. stirya halkının 
250 bin liralık munzam tahsisat veril- dan dolayıdır ki, bu ecri misil davaları daşını tevkif etmistir B ı lransbız ar a- ısı . a ınede yapılan tadilata 
""" · h kk d k k 1 d kab 1 · · h "}. · b' l ' · un ar, u pasa- memnunıyetle karı:ı l ] d 
•1.1es1 a ın a i anun ar a u ıçın uzuru a ınıze ayrıca ır tedbirle port ar sayesinde Parist I 1 Tı amış dı· ır. 
ediJrn· t' l . d" .. kt . bir otomobı'l ı'le İsvı' e ça. ınm~ş o an Matbuat dairesi mu''d" .. L d . ış ır. ge meyı uşunme eyız. ç _ H uru u vıg 

Bundan sonra maliye teşkilatı ka • Maliye Vekili. memurlara takdir vaffak olmuıılardır. reye gmnege mu- aymvehrin silahtan tecridi hakkm '. 

ı 

E 
Londrada bir demokrasi 

davası 
lranda bir güzel karşılama L ondra adliyesi, demokrasi tarihinin 

en hüzünlü davalarından bir tane -
sine daha bakıyor Vak' .. ) d' . · a şoy e ır: 

Jngiliz hükumeti, bütçe varidatını t -
k 

. . b ar ır 
ma ıçın azı maddelere ait g" "k umru re • 
simlerini artırmaya karar verm•a A ~· rtırı· 

lacak vergiler arasına kazanç vergisi d 
idhal olunmuş. Maliye nazırı, bu yeni ver~ 
gilerin esaslarını hazırlamaya memur edil
miş. M. Növil Çemberlayn bu mühim i1Ie 
meşgul i_ken bir takım İş adamları ortaya 
çıkmış. Jngilterede mevcut usulden oldu· 
~ veçhile, yükseltilmek ihtimali olan ver· 
g~lere . karşı sigorta olmaya başlamı"lar. 

Fılv~kı . lngilterede, sigorta kumpanyaları, 
ver~ıl.~rın yükseltilmesine karşı, tıpkı kaza.. 
ve olume karşı olduğu gibi sigorta yapar • 
!ar. 

nununun müzakeresine geçilmiş ve hakkı verilmesi hakkında ileri sürülen Bu adamların yanlan d 'k" dahsor~l~n bir suale cevaben <cHaym _ h d h l'f . . . d k b" "k n a on ı ı ta- ve r ıhtım l k ' 
oyeti umumiyesi üzerin e mu te ı temennıye ıtıraz e ere : ne uyu sandık ve b d ki ' a 

1 

uzun müddet daha h . l l B k . b 1 . . d h u san ı arın yaı:ıa k Onların bu faaliyeti ve vüksek mı'ktar • 

. atıp er söz alarak noktai nazar arını « ugün ü vazıyette u sa ahiyetin ıçm e epsi de hırsızlık h 1.. l T yaca tır.» dedi. J 
,.,.~h F l . hl k l k ki ma su u o an S h da sigorta yazılışları nazarı dikkatı celbet-

._ eylemiı:ılerdir. Maliye bakanı iıat veri mesinı te i e i görmekteyiz. Ve- ür Ü mantolar ve m''h' · . tar emberg esk· h · · 
A T . . b u ım mıktarda v ld 1 arıcıye nazırı m~.Ş- o_ erhal tahkikata başlanmış. Gö;ül-

t"\ğralı bu mütalealara verdiği cevapta kalet memur seviyeleri yükseldikçe bu ıtrıyat ulunuyordu. a neg Roma sefir lig~ ın' e namzettı'r m k b 

h 

uş ı, u suretle sigorta yazılanlar ara -

" a1 arın a tamamıyle ye, gı ece tır. n a mustem e at nazırının oğlu da var· 
atipler tarafından Maliye Vekaleti hakkı takdirin verilmesine taraftardır.» Hırsızların bag ·ı d . Starhemberg Roma .,.· "d k. · sı d .. ı k ;:,ıkilôtı hakkında gösterilmiş olan a· demiştir. sahtekarlar tarafından yap•lmış 27 Avhusturya. - İtalya futbol maçı bu se- dır. Top yekun mahkemeye sevkedilmiş-

••aya kar~ı teşekkür ederek demiştir Vekil Fuat Ağralı mükelleflere hüs- Habeş pasaportu ve bir çok sefir kart- Y~ ate vesıle te,ıkil etmektedir. le<. Oğl~nun ba,.na gelen bu &kibe< kuo•· kı: nü muamele edilmesi hakkında kanu- !arı bulunmuştur . Vıyanadaki fngiltere sefirinin. Star • omda bmat mü•temlek&t na"" da mah· 

Söz söyleyen arkadaşlarımı dinledik- na bir madde konulduğunu da ilave ey- Yeni Habes, hükOmetı' tesekkUI hem. berg tarafından Musoliniye gön _ kemeye baş vurup dinlenmesini istemiştir. 
r ... a t . ld "' b k un 1 "stı·r d 1 l f Nazır Tomas'ın hakime söyled· ~· d ~ rze m•ş 

0 

ugumuz u anun emı. . d . • erı en te gra ın haricde fena tesir ••• ou un sayılan hatalara karsı koyacak derece· Maliye Vekili sözlerini bitirirken R 
1 

e emezmış yapması ihtimalinden bahsettı'gv ı• teey- ı «-h kBken, kabine müzakereleri ve karar-d ' oma 6 (A A ) - an a ında hiç bir şey söyle d' B 

e isabetli olduğuna bir defa daha ka· bütün vasıtasız vergileri bir araya ge- k' . d b' H. · - Sudan hududu yüt etmektedir. b 1 ~ 1 
me ım. u b • ya mm e " abeo hük" . . ·~ epe og umun benden malUmat al ak 

aat hasıl ettim. » tirmek suretiyle bır vasıtasız vergiler külü cı'dd·ı m h' umetının teşek- sıgorta k"I. ar V k'l b . k'l" . . • l k d a ıyetten mahrumdur Çünkü v spe u asyonuna giriştiği iddiası 
e ı, undan sonra yenı te.s.. ı at kanun projesının ge ece evrede Ka- ortada bir emri vak· · f 1 b" h dogru olamaz. ~a ·ı 'k. . 1·v. 'h l ... 'l" l . ı vardır. nanı maz ır aber H 

nunu ı e ı ı müsteşar rrıuavın ıgı ı • mutaya sunu acagını ı ave ey em~ ve E.ki Hanu emi,; 1 1 ôkimle •uçlu ammda d uh da d k. ı·· . J t . k'I" k . . d'"'' ta yan makamatına (D--t afı l . . fa . a ıu m avere sın a ı uzum ve zaruretı an.a mış yenı teş ı at anunun <eap ettır ıgı mutavaat etmişti> Harm halk ] 1 k • ..., .,. met,., da) geç.,on ~~-t~tki~ bürosuna temas ederek de • tahsisat karşılıkları üzerine izahat ver· mandanhğma kitle halinde gel~e~ı::il.;:- Arkadaşları, Mehmeılin üzerind . -::-- .Bir. ~azmn oğlu ,.fatile yaptoğınoz i-
Dt.,br kı: miştir. lanm teolim otmektedi<. bulu~an resimler Nadireye gösterilme~ 1

'" ak•betom hiç düşünmediniz mil 

B d h t

• ' ·· t 1 t b' d'l · Nazır zadenin cevabı oıudur·. 
Yapılan değiııikliklerden biri de icap un an sonra eye ı umumıye uze- k sure ıy e es ıt e ı mıştir. Fakat Meh· y 

d 

' ' d k' " k k"fi .. "l k d te Ver •. • • t · k" - Bu jşi yaparken akıl etmedı'm. Fakat 

e en yerlerde beıı tane mul.kemat rın e ı muza ere a goru ere rna - gı IÇID me suçunu ın ar etmekte. 
80 

ki b 
T . l · ·ı y l · nra a ım aşıma geldi B' k .. l tnüdürlüğü ve 10 t e muhakemat me- delerin görüşti mesıne geçı miştir. k - anı ıyor bu kadın Beni b d · . 

1 
b · ır ço reıım :ri an B' . . dd . .. .. .. l • tet 1• k İ k b . . Of ye· evırmıo o an u haleti ruhiye muhakkak ınurluğu tesisinin bu suretle elimizde· ırıncı ma enın goruşu mesı esna- a re ya ıyor, enzehyor, ben ne bu ka- k; ]ngilte<ede de ıaz,m gelen t '. . k Lı d M f (Y ) f d d cam yapma -. ıtı davaları dahi mümkün olduğu ka , sın a usta a ozgat tara ın an Ankara 15 - M ı· " . .. .. ını tanırım, ne de evini bilirim, de • ta gecikmiyecektir. 

!,J_ _ " dd d d . d'I kt 1 bi .. a ıye Vekaletı butun kt d' 
QaJ' selamete baı:ıarmagw a çalısıyoruz. ma e e erpıf e ı me e' an r mus vaaitasız ver iJ • b. me e ır. * 

avalar için bütçede daha iyi malumat teşarın 
1 
ıye çı arı ası ususunda 'Vergi halinde tahsili için tetkik.at ya k Nadıre ise kendisini soyanlardan bı' Bet aenedenberi lsviçrede tahsı·ı· · 

D 

T ' .k. k lm h 8 en ır araya tophyarak. tek . 
'l b. k · k b l d•J k d Ö pma - · · · b - ki ını yap• 

Verebilirim. Bugün diğer vekl\]etlerden ven en .. ır ta rır. a ~ e. ı _ere ma • tad''.· nümüzdeki oene mecli~ bu hu•u•- rısının u adam olduğunu bilhassa faP- :;:,• • .. m.,gul olan 1,an veliahh memleke-
devir aldığınız davalar merkezde 200, de encumene gerı ve~ılmıştır. ta b" kanun l&yih .. , ve<ilecek.ı,. Muamele kasını başına giydiği zaman kendisini e donmu': pulak tezahü<at ile kuplan-
Viliyetlerde 61 600 d Kamutay pazartesı günü toplana • ve kazanç Ve<gile<inde ,.,hihi icap eden bin kişinin içinde bul k b'l mııtı~. Bu hadıse, garbe nisbetle daha ya-, ır. .. noktalar i i d 'k' .. ~ . . . .. up çı ara ı ece- vaı ılerleyebilmiş 1 b 

Maliyenin kendi davaları 47 O?O • caktır. ) k ç n e ı ı mustacel layiha hazır· ğını soylemektedir. Nadirenin ifad . keti . . T o an azı şark memle· ' - m '•' anma tadır. .. M h esı- erının ı ım ve terakkiye olan derin a k •, F•ı• • d •ı Ah ne gore, e met kapının dibindeki göstermek itibarile ka kt . 'k . 1 11\1 

lngiliz - Sovyet 1 ıs tın e Si a SIZ Balkan Pakti ve Bulgaristan saati sö~m~ş .. ve kapının önünde du - '~.di.~. Bu sebepledir k~a b:r::t~ah:;:t;ad~· •t t • ı•k rarak gozculuk yapmış, diğer iki ar ~ hukumdarzadenin seyahatt d . .' b~ı 

d . .. 1 
. 1 aa Sız 1 

Atina 16 ( A A ) Bul · k d d k d' . . . b . . en av etının bıı 

eniz muzakere eri 
· · - garıstanın a aşı a en ısını soymuı:ılardır. ıcv~ 1 gıbı telakki etmekten 21• ad . 

Balkan paktına iltihakı ihtimallerine dair T dağarcığı d ld y e, trfan 
_ - --- sorulan suale ce B b Mehmet I akal eh.. m 

0 

urmuş bir ki k ~ Du""nden itibaren vergilerin vap ve•en aş akan Me- nası y an ' gÖ•l••ilmi b. .. m••Y• a.,. 
Almanlarla müzakere tak~ ... Balkan paktonm h .. vakd için Bul- M h T d h ' " guzel kuı•lama addeımek verilmemesine karar verildi ganotana a«k bulunduğunu ka d t . . e met opkapı haricindeki kah • a a doğru olu<. - Selim Ragıp 
şimdilik geri kaldı Y • nuşto<. ".der~en birinde kumar oynarken gö-

- Kudüs, 15 (A.A.) - Araplar, bu- rulmuş, uzun müddet tarassut altın • S 1 
Londra, lo (A.A.) - Sovyet ata- günden itibaren silihsız itaatsizlik Yunan Kralı da bulundurulmus ve müte d . porcu arımız yaz sonunda 

\lenavali komodor Tch;konskynin mücadelesinde bulunmağa ve vergileri k b t k ld ' ma ıyen Rusyaya ·d· 1 
Londraya gelmesi üzerine İngilizlerle vermekten imtina etmeğe karar ver - Kor"o seyahatı ay ~ me te o uğu, buna rağmen de gı ıyor ar A J' nz doyun an vaz geçmediği, fazla miktar- Moskova, 15 (A.A.) - T" k 

imanlar arasındaki deniz müzakere- mişlerdir • G • b kf a para h d v b" l ur spor-lori inkıtaa uğramıştır. Çünkü Alman· Araplar aruında teşanüt erl zra l dikkat" ı:';a. '~' usbütün nazarı cu .. arının Sovyetler birliğine davetleri 
Ya laf ·ı · S d . Beyrut 15 (A.A.) - Humus ve :At' ı- (H ") ı ce e mıştır. mu~asebetiyle, Sovyetler beden terbi-

i 

'. e.vveh 11 n~ı ız - ovyet enızb mi ese- Hama A;apları Filistin Arapları ile f dına, n u~usı -h Kral, Kor- Bunun üzerine tertibat al yesı konseyi başkanı Mantzev «K esının a edılmesi arzusunda u un - . ld k, l .. k k o a asına yapacagı seya ati önümu"z- Mehmet Ak ınmış, som ı ' p ' om· 

k 

"t ıt o u arını gosterme ma - d k . saray soygunculuğu iı:ıini o ... ..:aya ravda» gazetesinde su 
rna tadır. mu esan .. . . . e i salı gününe tali ketmiştir. takıp ede l T beyanatta bulunm.uı:ıtur·. ' 

b. sadiyle numay•şler yapmıılar ve Fılı,.. R d 1 ki y lıl n memur ara gös•erilmi,ş, , 
Londra, 15 - Selihiyettar . ır tine oebze ,iötürmekte olan kamyonla- A . t" os a .unan ar memurlar Mehmedi görilp eık·r ".Dos~ Til<kiye ile Y•P•lmakta olan 

membadan öğrenildiğine göre Büyuk . . ,. . 1 1 d . tına, ;) (Hususı) - Rodos ada- hiyesini tetkik edince kendileraı'ı1ıevveeç-- a~a nevı !por temasları her yıl dalıa 

Br
't h I'h d h f''f k .. - rın gıtmesıne ma?ı o muş ar ·~·. . sındaki Yunan ahali aleyhine bazı h d -b ı anya, a ı azır a « a ' ruvazor Hükilmet, nakl.yatın serbe•tmnı te- k 1 - a- rilen şekil ve şemaile uygun old - ~~'.a e rag ete mazhar olmakta ve her 

lem sınıfına dahil bulunan filo klavuz- min etmek için icap eden tedbirlerj al· ~e et er ~a~lma~ta holdug~ hakkın • görmüşler ve yakalamıslardır ugunu ı ı memleket spor mahafili tarafından 1arının miktarını arttırmak tasavvurun- a gazete er e çı an avadısleri hüku- M h l k . . sabırsızlıkla beklenmektedı'r. Tu" rk mıştır. k · · · e met e ar ada.şiarı bugü .. dadır. met te zıp etmıştır. cehe edilecekJe.di<. . n muva- spo'.cuları yaz sonuna doğru gelecek -

Harp 
'k ltalyanm tekzibi =- lerdır. 

İngiliz kabinesi 
çı arsa... -~===== 

Roma 16 ( A. A.) - Korfu adasındaki 
Berlin, ] 5 - Ecnebi gazeteler mü· İtalyan kolonisinin adanın İtalyaya ilhakını 

messilleri şerefine yapılan bir kabul i~ temiş olduklarına dair çıkan şayialar ıe-
Baldvine karşı hücumlar resminde dahiliye nezareti hıfzıssıhh-ı lahiyettar nıakamatça kat'i olarak tekzip 

şubesi müdürü Gutt, bir nutuk söyle- edilmektedir. 
gittikçe artıyor yerek şöyle demiştir: İtalyan konsolosu mahalli makamat nez-

Londra, 15 - Havas ajansından: Yeni bir harp, yalnız cephede de _ dinde bu şayialaıın yayılmasını protesto 

Baldvinin Albert Halide söylemiş ğil, cephe gerisinde en kıymetli kan • etmi~Lir. 
olduğu nutuk, gazeteler tarafından }arın tamamen dökülmesini intaç ede- Aakeri bir tayyare düttü 
fena kars, ılanmıştır. k · Atina, 1 !) (Husus) - Askeri bir ce tır. . . 

B k Fu 
.. hrer sulhu istiyor, çünkü pekala tayyare talımler yaparken makinesi 

aldvin taraftarları, hayal in isarı- • b l bı'lı'yor ki, Avrupada çıkacak bir harp ozu arak diişmi.ı.·ş.tür. Tayyare parca 

na uğramışlardır. 1 d b 1 beyaz ırkın inkırazı demek olacaktır. parça 0 muş ve ıçm e u tınan iki za· 

Kokain ve morfin kaçakçıları bit ölmüştür. 
25 yıldanberi mirfin yapıp kullanmakta Güneş tutL!lması Leh Kabinesi istifa etti 

olan ve Heybeli adada oturan Manyadak 19 hazirandaki güneş tutulması Uludağ- V ı - (A A ) K b' 

K 
k

'k d'l k b h~ d· A · t arşova, '' · · - a ıne bu 
rist<•polos yakalanmış, adliyeye verilmiş- dan tel ı e ı ece ve u a ıse yınş a· k 17 d 1 k . . . · · · d k'k ·ı a şanı saat e top anara ıstıfoya 

tir. yinin izafıyet nazarıyesını e tel ı e veeı e . . < 

Mehmet Galip, M,g.,diç, Salamon Yafet, vm«kli<. HRdi•eyi t•tkik için Awupadan karar ~erm.•Ş : e .başbakan l<oscialkovs
Beraha Yafet Lazar Yafet adlı ecza de· bir çok fen heyetleri gelmektedir. Güneş kı kabınenın ıstıfasını Cumhur reisine 
Poıu sahipleri hakkında da kokain kaçak- tutulmasının başlanğıcından sonuna kadar vermiştir. Cümhur reisi İstifayı kabul > 
~ıLğındıın dolayı takibat yapılmaktadır. sineması da alınacaktır. / etmiştir , 

yurum.ı.ıııck ı::itcııeıt geııu 



Yeni Fransız 
elçisi geldi 

F ransanm yeni 
:Ankara elçisi M. 
Ponıot dün aa • 
bahki ekspresle 

\lehrimize gelmin 
ve istasyonda, 

1 

Fransız elçillk ve 
konsolosluğu er-

kanı tarafından ~~ J 
karşılanmışbr • 1 

Elçi aktama M. Pomot 
kadar elçilik binasında istirahat ettik

te? ~onra aktam trenile Ankaraya git· ı 
mıftır. 

llkmektep muallimlerinin 
makam maaşları 

ilk mektep muallimlerine verilecek 
olan üç aylık makam paralannın bir 
kısmının daha münakaleleri yapılmış
tır. Tasdik edilmek üzere vekalete gön· 
derilmiştir. 

Bulgaristan göçmenleri yarm 
geliyor 

Bulgaristan ve Romanyadan 4000 
göçmen getirecek. olan Nazım ve Hisar 
vapurlan, yann akşam limanımızdan 
aeçerek Tuzlaya gideceklerdir. 

Göçmenler, tahaffüzhanede mua -
yene ve a~ılan yapıldıktan sonra, tren
le kendilerine tahsis edilen yerlere sevk
edileceklerdir. 

Telefon şirketi heyeti umumiyesi 
toplam yor 

Ayın 26 ımda, caki Telefon Şirketi 
heyeti umumiyesi toplanarak, tesisa -
tın, hükumete devri hakkında hazırla
nan mukaveleyi tasdik edecektir. 

-, 
Sorugoruz 

Her l•teyen ceddelerl tahta 
perdelerle kaphyablllr mi? 

V oyvoda caddesindeki eski fngiliz 
konsoloshan~ini aatın alan a • 

dam, binanın alt katını dükkan yap· 
mak iatemİ§. Bunun için de yaya kal
dırımının üzerine bir tahtaperde çek
mi1o Tahtaperde çekileli tam yedi 
ay oluyor.Tamir yedi aydanberi ya· 
va~ yava~ devam ediyor. Ve bu gi -
diıle bir o kadar daha süreceğe ben
ziyor. 

Voyvoda caddesinde tramvay, oto -
mobil eksik olmaz. Bunlardan ka -
çanlar, yaya kaldınmma aığmırlar, 

yayakaldırımı da tahtapcrde ile 
kapalı olunca aığınacak yer kalmı • 
yor. 

Belediye binanın tamiri için müsaade 
verirken, binanın aabibjne tamiri 
gönlünün istediği kadar uzun müd
det yapması için de müsaade ver -
di mi) I.aalettayin bir phaın cadde-
nin üzerini aylarca, senelerce bir tah
tapeıde ile kapanuya hakkı var mı• 
dır) 

1011 POITJI 

L 
Baytar Mustafa 

Santur öldü 

Merhum Baytar Mus 

F.skl Himayel Hay

nnat Cemiyeti reisi 
ve Hayvan Sa~lık O

kulu mualllmlcrln
den Baytar Mustn -
fa Santur bir damar 
çatlaması netıce

slnde vefat etmiş -
tir. 

Cenazesi üskü -
dardaki aııe kabrts
tnruna defnedil -
miş, cenaz.e mera -
siminde. tanınmış 

tala Santur doktorlarla, baytar-
lar, Hlmayel Hayvanat Cemiyeti azası \"e 
Hayvanat Sağlık Mektebi muallimleri, tale
beler! bulunmuşlardır , 

Talebelcrlnden Ruh! Dlrgln, mezarı batın
da bir nutuk soylemlş, merhum Mustafa 
Santur, teessür ve goz yaşlan arnsında ebe
di :l.stlrahatgfı.hına tevdi edUmtştlr. 

Santur, İstanbul Baytar Mektebinden bt
rlncllWe çıkmış, Parlste, baytar mektebin
de Jkl sene okuduktan sonra ,diplomasını al-

s mış, bir çok arkadqlariyle beraber İstnnbu-
.__ ________ o_r_u..:g~o_r_u_z __ • ıa gelerek istanbuı Baytar Mektebi flllsine 

V • b • 'it JT •k cerrahi ve nalbant mualllml tayin edllmlş-
.1 enı ır ırı ozagı ıır. 

B l d 
Harblumumi senelerinde yüzlerce baytnr u un u yetiştirmiş, memlekete çok bı.iyük hizmetler 

Yakında Jüstinyen sarayı
nın tamirine başlanacak 

etmiştir. Harblumomiden sonra, HinıaycJ 

Hn.yvnnat Cemiyeti baytarlığını kabul ede
rek çalışmış, yazılarlyle baytnrlığı memleke
te yaymıştır. 

Mayıs 1~ 

MEKTUPLAR.I 
lzmıt yolunda bir köy is· asyonu isteniliyor 

•Büyük Derbend• in «Masukiye» kö-ı gibi yekdiğerine çok yakın, nufusları C1' 
yünde otu~nn .. bir oku:ucumuz ~me~li bin- dolgun o1an sekiz köye bir istasyon '\ erıle' 
başı Nazmı Gunkan bıze yolladıgı hır mek· cck yerde, bu istasyon sadece (Şiriıı sııl
tuptn (lzmir - Aydın) hattında tatbik edil- hiye, Hikmetiye, Acısu) isminde uç küç~ 
miı olan bir wıulün latanbul - Jzmit yolun- köye ynkın bir yerde yapıldı. DeğiştiriW. 
da da faydalı neticeler verebıleceiini söy-

demiyorum, fakat lzmir - Aydın hattındıt lüyor ve diyor ki: 
- uVaktile Bağdad demiryolu yapılır- yekdiğerine çok yakın olarak yapılan k81. 

ken «Maıukiye, Uzuntarla, Avlu burnu, Eş- istasyonları gibi bu köyler için de yeni bli 
me, Şarkiye, Kördağ, Dibcktaş, Kent ence istasyon yapılamaz mı) 

Pınarhisar ilkbahar Panayırı 
20 Mayıı 936 Çarşamba günü açılarak üç gün devam edeceği 

ilAn olunur. 

Filim Artisti 
Olmak isteyen Bayanlara 

Tlrk ftllm SttldJOID 
Müdiriyetinden : 

Çevrilecek filmde çalışmak isteyen 
Bayanların ; (18 den 22 yoşına kadar) 
olanlar, hergnn 9 dan 12 ye kadar, 
Şişli Bllyükdere caddesinde TOrk 
l"ilm Stodyosuna mnracaatları. 

20 kuruşluk 
600 yeri olan 

SARAY Sinem••• 
İlk tenziUUlı haftası için 2 snper-

Açık Teşekkür 
Gece yarısı ani olarak gelen bir kriz Ü:rof 

rine uylnı•undan kalkarak tedavime koşnn ~ 
İA!ıedl teşbiıi ıle muvaffaltiyetlı bır teda-fl 
yapıp beni kurtaran Topkapının lcıym tlı doktorl 
Kazım Esat AJkana açıkça t~eldcür cderım. 

Muharrir Sait Kesler 

lılı':lnbul Beledıgni T epebaşında Anfi 1 
SehirTiyatrosu Tiyatrosunda 

ııııııııııııııı akşam .:.~ 20,30 da 

111111 T~~K~~ 
111 

TUrkçeye çeviren 

111111111 
S. Moray 

Bundan bir mı.iddet evvel Sultanahmcttc 
tekrnr hafrtya tn başlayan İngiliz Arkeoloğu 
Bakstcr dunkü ara§tımıaıarda Sult.anahmet 

ffagıp paşa kütUphanesi tamir film birden gösteriyor. 

edilecek SAM SON ,-. ŞIK SiNEMA 
Sana Tapıyorum 

MAGDA &CHNEIDER 
tarafından neşe ve gençllk filmi 

nca: 

camll nvlu.m arkasındaki kazı yerinin top-
rak seviyesinden B,5 metre derinliğinde kal- • Laleli.deki Ragıppaşa kütü~han~si - IIAHRY BAUR ve GABY MORLA y 
dırılan büyük bir taı:rın altında oeçen -ne nm tamıre muhtaç olan yerlerı tamır e- t rı d ... • ..... . . . ara n 110 ve ft\ nen 
bulunan mozayıklann bir e§İni bul· dılecektır. Bunun ıçin müzeler ve na- · 
muftUr. Bu mıntıka dahilinde ya - fia mimarlıklarınca b' neşif yapılmış- KARYOKA 
pılan ufak sondajlar neticesin • tır. Yakında tamire b~lanacaktır. Ll 
de mozayıtm 6 metre tru.ünde ve 3 metre unutulmaz senenin muvaff aldyeti 
arzında olduğu tesblt edll~tlr. Bu sahada- IStaObUI IİSeSİ müdürlüg"ü Hu ust 25, lllks b~on 85 k~ruştur. 
ki mozayıklar hemen hemen biç hırpalan· Bn fırsattan istlCade edmiz. 
mam11tu. Umum müfetti,liğe tayin edilen fs- ------------------------------

KARiMi BEN OLDORDOM 
'Mümessili : 

NANCY CAR OLL 

inhisar memurlarmm imtihanları Tasvirler gayet canlıdır. Ga,yet san'atü - tanbul erkek lisesi müdürü Celal Fer - Sinop Cumhuri11~t Müddeiumumili-
rane yapılnuf olan bu eeerdc buğün dllllya- dinin yerine Trabzon lisesi müdürü ~ 'C 

inhisarlar memurin kursunda imti - da mevcudtyeU blllnmlyen gayet ıarip blr Şerif tayin edilmiştir. Trabzon lisesi gv inden: 
hanlara baflanmışbr. imtihanlar, Ha - kulla. ağaç altında çaJiı çalan blr insan tas- müdürlüğüne de Gelenbevi orta mek· 
zirana kadar ~rilmif olacak, muvaf- ~Ir edllmektedlr • tep müdür muavini Faruk tayin edil- Sinop Genel Cezaevindeki mahktm ve mevkuflara 116/936 günün-1 

fak olanlar tcıfi ettirilecektir. Arasta 80tatı arltaamda devam edilen ta- miftir. dm 1/61937 gilnlne kadar bir yıl iç.inde verilecek ekmek 20/5/936 
zıda da teridnart moayıklara tesadüf edil- gününden itibaren On beı gün mliddetle ve kapalı zarf uauliyle ek• 

Vergi kaçag" ha 1 mittir. Geçen •ene bulunan ve Bizans aaıayı E Sabr" . adi siltmcye --L--1-• ..a..-. ı yvan ar na aıt bir toridor oıc1u1u teablt edllen yertn yUp ı çetesı iyede ~l&lll&f.... • 1 - Verilecdk ekmek, 650 randmanlı Samaun birbq unundan ya.-
Bundan böyle, vergi kaçağı hayvan- içindeki topraklar bo§&ltılmı§ ve s - 6 metre Eyüp 8abrt ~teıd hakkındaki abıta tah-

lar hakkında tutulan zabıt varakası, iki .tadar içeri gklilmlfttr. Bu dehlizin dnam ldkatı tutwQen 1lanal edllmif, hırslZlar n- pılacak ~e belaer ekmek 960 gram olarak pifirilecektir. 
nüsha olarak tanzim edilecek, bunlar- ettlli :r.annolunmaktadır • raklariJle blrllkte miiddelumumlllle tevdi e- 2 - Ekmekler, Cezaevi Direktörlüğünün göstereceği liizum üzerine, 
dan biri, hayvan eahiplerine verilecek- Profesor Bakstere :maddeten yardım e- dllmişlerdlr. yevmiye 700 ilA 1000 adet arasmda hergiin nihayet uat On dörde 
tir. den ve iki gündenberi tehrlmlzde bulunan Muddeiumummk yaptı~ı tetkikat netice - kadar Cezaeviııe teslim edilecektir. 

doktor Bowısel halrlyat.ın ilerleyiş tarzı ve sinde Eyilp Bahrinin kardefl ismamn çete- 3 - istekliler, muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu olan 2628 
EyUpte ölçD ve tartı muayenesi netlcelerlnl ıönnek üzere Teşrlnlevveı nlha- nln yaptıtı hırsızlıklarla alakadar olmadılı- liralık te • nab muvakkate vereceklerdir. 

yetine kadar ıehrimlule kalacaktır. Bu nı tesbıt etmi4, hatkındalti tevkif miizekke- 4 - lbale 5/6/936 Cuma günü saat On bqte Sinop Cumhuriyet 
Ölçü ve tartı aletlerinin muayene • müddet zarfında Ahırtapı civarında bulu- resinin iptallnl ve serbest bırakılma.sını ıs- Müddeiumumiliğinde müteıekkil Komisyonda Adliye Bakanlığının me--

aine devam edilmektedir. Ölçü ve tar- nan Jüstinyen sarayının bugün baki kalan temlştlr. zunuiyetine talikan yapılacaktaktır. 
tı müfettiflcrinden bir grup, bugün, kısmının tamırt lşiyle ulrqacaktır. ~el Eyüp 8abr1 ile Mihal de dordüncü .LsUntak 5 - Tekllf mektuplan 5/6/936 Cuma günü saat On d6rde kadar 
Eyüp nahiyesinde faaliyete geçecekler- diın muzeler umum müdüril Azizle bu mese- dairesine sevkedllml.§lerdlr. Eyüp Sabri, ile sıra numaralı makbuz mukabilinde 4 llncü maddede yanlı Komisyon 
d' le etrafında görüşmiif, bu işin müzelerin Mlhal yedi hırsızlık vak'asının tamam falll 

ır. murakabe.si altında baf}anmnsına karar ve- addedllmektedirler. Reisliğine verilecektir. 
Tilmi tir. Yakında tamir iıine baılanacaktır. Eyüp Babrl bllfill hırs11Jık yapmamış ol - 6 - Mektuplann, S inci maddede yazılı saatte yetİfDlek üzere 

Bir arabacı, diğerini yaraladı 
Beyoğlunda Kuloğlu mahallesinde 

Ağaçeşme sokağında ahırları olan iki 
arabacı kavga etmiş ve Paşo adındaki 
arabacı yaralanmıştır. Kavgaya sebep; 
Patonun Ahmede ait bir ~u sisesini 
kırmasıdır. Ahmet Pa oyu sol bÖ~ün
den ağır surette yaralamıştır. Yaralı 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmış, Ah -
met iki saat sonra yakalanmıştu. 

Komer ve konferanı 

Yusuf İzzeddinin 
çantası 

Adliye vekaletinin talebi 
üzerine Ankaraya 

gönderildi 
Yanan adliye sarayının emanet da • ı 

ir~inde bulunan ve içinde Yusuf iz. 
zeddinin ölümüne ait bazı vesaik oldu-

Yarın saat 11 de Kadıkoy Sureyya sine - ğu anlaşılan çanta Adliye Vekaletinin 
"snuı salonunda Spor komitesi başkanı Bed- talebi üzerine Ankaraya gönderilmif
rl Oürsoy tarafından Sporda yuruyeceğimiz t" 

ır. 
yol adlı bir konferans ve konferanstan sonra 
tef Ziya Aydıntan idaresi altında Halkev1 1040 lira aşıran yankeSİCİler 
estüdlantlnası tarafından bir ltonaer verile - Mehmet isminde bir tüccarın Beya
eett.ır. Konser ve konferans herkes için açık- yazıtta zarfçılık suretiyle l 040 lirası -

ıır. nı dolandıran maruf sabıkalılardan 
Konser Vehbi yakalanmıf ve diğer bir arkada-

Muslkı mualllmlertnden Rudolt Lelbo- \il kaçmıştı . Yapılan tahkikat netice -
vltacklnln talebeleri yarın sabah saat 10 da sinde bu arkadaşın gene sabıkalılar
Snray alnemasmda bir konser vereceklerdir: dan Arap Sabri olduğu anla,ılmış ve 
Piyano resitali teklinde olan bu konserde, kendisi gizlendiği yerde yakalanmış
Chopin, Srieg, Mozart"tan bir çok parça· tır. Suçluların üzerinde para buluna -
lar çalınacaktır. mamıştır. 

matla beraber Mlhalin suç orta~ı olmaktan 
müttehemdlr. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıeceki nöbetçi eczaneler fQftlardır: 
İstanbul cihetindeln1er: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(Sırrı Rasim). Bakırköyünde: (MeT -
kez). Beyazıtta: (Sıtkı). Eminönünde: 
(Hüsnü Haydar). Fenerde: (Emilya • 
di). Karagümrükıe: (Arif). Küçükpa
zarda: (Hikmet Cemil). Samatyada: 
(Rıdvan). Şehremininde: (A. Ham • 
di). Şchzadebaşında: (lsmail Hakkı). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Calatada: (Kapüçi). Hasköyde: (Ye
ni Türkiye}. Kasımpaşnda: (Turan). 
Sarıycrde: (Osman). Şiılide: (Maç • 
ka). Taksimde: (itimat, Kinyoli, Tar
labaşı). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adadakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköyde Modada: (Mo
da). Altıyolda: (Merkez). Üsküdar -
da Ahmcdiyede: (Ahmediye). 

iadeli teahbütln mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. 
Bu halde; zarfın mühür mumu ile ve eyice kapablması IAzımdır. 
Postada olacak gecikQJeler kabul edilemez. 
7 - Şartnameye muvafık olmıyan \1eya içinde prtname dışındı 

şartlan ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 
8 - Ebiltmeden mütevellit bilcümle rüsum, tekAlif ve damga 

resmi ile ilin llcretleri ve indelhace ekmek veya unun tahlil ücret ve 
masrafi ve sair bilcümle maarif milteabhide aittir. 

9 - Şartnameyi görmek isteyenler İstanbul Cumhuriyet Müddi· 
umumiliğine ve daha fazla taf.Ult almak isteyenlerin de Sinop Cum• 
huriyet Müddeiumumiliği kalemine müracaat etmeleri ilAn olunnr. 

"2645 ,, 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsil 
Rektörlüğünden : 

Haziran 936 iptidasmdan Mayıs 937 sonuna kadar bir sene müd· 
detle Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 530-580 talebe ile 120-140 
müstahdemininin sabah, öğle ve akşam yemekleri kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuıtur. Bir Haziran 936 tarihine rastlayan Pazartesi 

günü saat 15 de. ihalesi i~ra ~ilecektir. ~azla izahat ~e ya~~z şart
namesini almak ısteyenlenn Yuksek Enstıtü İdare Müdurlügune ve 
taliplerin ikinci zarfa koyacaklan 10042 liralık Banka mektubu veya 
vezne makbuzlariyle tekliflerinin ihaleden bir saat evveline kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda hazır 
bulunmaları gerekliği ilan olununr. "1045,, "2611,, 
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MEMLEKET HABERLER/ 
Küçük kız düşmanı canavarın 
kurbanlarından birisi ortada yok! 

Kaşta Asfalt ve krom 
madenleri bulundu 

Kaştan biraz açıkta olan Meis adası halkı kaçakçılık 
yapmak imkanını bulamadıklan için adayı terkediyorlar 

Kat (Hususi) - Kaı Akdeniz kıyıla· 
hna sokulmuı ı i :n bir kasabadır. Kala • 
balık bir nüfus."l ., e geniı topraklara ısahip 
olan bu kaza maalesef maarif ve iktiaat 
eahasında geridir. Kaza halk'anın eberial 
çoban ve çiftçidir. Buradan yurdun mub• 
telif yerlerine fazla miktarda hayvan M'Y• 

kedilmektedir. 
Kazaya bağlı Demre nahiyesinin Mm • 

kar köyü yakınlarında Çam daiında u • 
lfalt madenine te1&düf edilmiftir. Bu • • 
hada tetkikat yapmak üzer• ikisi Tilrk. iki· 
ai Amerikalı olmak üzere 4 mühendia ıel· 
miştir. Yapılan iptidai araıtırrnalar neti • 
ceıinde Çam dalında toprak.la kanp ol • 
mak üzere mebzul miktarda ve o/o 6 nı.
betinde asfalt ve bazı yerlerde de krom 
madeni bulunduğu tesbit edilnıittir. 

Bir Fransız aıan atika müteha.... Ue 
Antalya müze.! müdüril Süleyman Flkıt 
kazaya gelerek eıki eserler üzerinde tetkl• 
icat yapmı§lar ve dönmüılordlr. 

Kazaya bağlı Kasaba köyünün n~Y• 
olması için yapılan teşebbliller iyi netle• Kattan bir ıöriinüı 
verınittir. Yakında i,. baılanacaktır. Ka .. müreffeh bir halde yafal'dL Ada bir baıka 
zaya ve civarına son ııünlorde bereketti devlet idaresine aeçtiii için bu, pnlük a
yağmurlar yağmaktadır. Mahıulün bere• lıt verit pek tablt olarak durmuf, Türki • 
ketli olacağı söylenmektedir. yenin aldığı tedbirler karıunnda da ka • 
Kaşın hemen bir kaç mil açılında olan çakçılık imklnı kalmatnlf, Adalılar Türk 

ve bir kaç yıl evvel 1talya ldareıin• 109 • kara ıularında da kaçak balık avlamak 

d Ü d giln• bo • imkinıru bulamayınca aı kalmıılardır. Bu 
rniş bulunan Melı a ası g n en 

b k ar vaziyette de Adayı terketmekten bqka ça· 
plmaktadır. Bu ada büyükçe lr aya P • 

b 
ık bk ve re bulamamıılardır. Şimdi yavq yavaş 

çasından ibaret gibidir. AhalW a 1 çı d d A Yunan adalanna çekilmekte ve Meiai ter· 
lcaçakçılık yaparak geçinir, eakl en • • 
nadolu ile günlük alıı verit yapar ve halk ketmektedirler. 

••• 

Küçük memleket 1 B~~ad~ bir 

Muşta kurt sürüleri 
Kurtlar bir köyde 49 

koyun parçaladılar 

Muş (Hususi) - Tuhafiyeci Ah -
dullah Karasu'yun Hartos köyündeki 

koyun sürüsüne kurtlar saldırmış, 26 
koyunu parçalamıf, 23 koyunu da 
derhal kesilmesi icabedecek şekilde 
yaral~mışlardır. Kurtlar kaçmıştır. Bu 
havalıde kurt sürüleri ciddi bir müca
dele yapılmadığı için fazlacadır, köy
lü kurt sürülerinden fazla zarar gör • 
mektedirler. 

Bigada kış geri 
geldi 

Biga (Hususi) - Bugünlerde hava
lar burada kış gibi yeniden soğuk 
yapmağa başlamıştır. Yağmurun faz
la olmasından hala sebzeler ekileme -
miştir. Kaldırılan sobalar tekrar kurul

muş, yakılmağa ba\'lamıştır. 
Şimdi herkes sandıklara attığı ka -

lın paltolarını arkalarına almışlar, de
vam etmekte olan zehirli soğukları 
karşılamağa koyulmuşlardır. Bu yıl, 
ilkbahar hayatından burada hiç bir şey 
anlaşılamamı,ştır. Her yıl Hıdırellezde 
yetişen al kirazlar, henüz yemyeşil bir 

halde dallarında sarkmaktadır. 

Bigada çalgı yasağı 
Biga (Hususi) - Şehrimiz beledi

yesının bir kararile gece yarısından 
sonra evlerde her nevi çalgı çalmak, 

yüksek sesle ~arkı söylemek ve nara 
atmak yasak edilmiştir. Bu yasağa ri
ayet etmeyenlerden ceza alınacaktır. 

Mardinde bahar bayramı 
Mardin (Hususi) - Bu sene ilk haberleri Kog burosuAçıldı 

* Hayrebolu (Hususi) - Burada 16z• Biga (Huauıi) - Bütün köylüle- defa yapılan bahar bayramı, çok şen 
çarpacak kadar fazla bir ucuzluk vardır. rin bütçelerini yapmak, onlara ait ih- geçmiştir. 
Kuzu eti 20, taze balda 2, koyun .Utii S, sat cetvelleri hazırlamak, buyruk • Hava çok güzeldi. O gün, devair ve 
inek sütü 7, tereyazı 50, peynir 20, canb larm suretlerini teblii etmek, onlara müesseseler de kapalı idi. Bundan is
bir kuzu 90, canlı bir oğlak 70 kuruta ea· yapacakları köy işlerini tarif eylemek tifade eden memurlar ve halk Kale 
tılmaktadır. üzere f8briınizde bir köy bürosu açıl- arkasındaki bahçe ve mesirelere akın 

*Soma (Huıuıi) - Bu yıl bahar Jai· mıftu' • etmi~erdir. Mesirelerde, bir bayram 
murlannın dinmeyiıi çiftçi için zararh ol· Maafı köy bütçelerinden temin ve kalabalığı toplanmış, parlak ve sami

tnıya ba§lamıştır. Çünkü tütün fidanları he- tetvİY' edilmek üzere bu büroya tayin mi bir hava içinde, neş'eli dakikalar 
nüz dikilememiıtir. edilen memur, her gün köy işlerile uğ- geçirilerek, akşama kadar eğlenilmiış-
* İnegöl (Huausi) - Kasab~ e- raşmakta ve fUUrlu olarak çalıtmakta- tir. 

hemmiyeti gözönüne alınarak. poliı t &· dı 
vf • il .f po- r. • 

lt yapılmıı. bir komiser mua nı • • Büronun te'ıisinden sonra bütün 
lis gelmiş, vazifeye başlamıılardır. . y ~nı muhtarlar köylerine aft işleri pek ça • 
kaymakam Ahmet gelmit Vt vazıfe81D• buk görmekte, şehirde beyhude vakit 

başlamıştır. kaybetmeden köylerine dönmektedir-

* D. H t) BeledİY• d k 1 1 ıyarıbeklr ( usuı - ak ler. Büronun açılmasın an öy Ü er 
meclisi 936 bütçesini 303,000 lira olar pek memnun kalm~lardır. 
hbul etmittir. Elektrik fabrika• için ay• 
rılan para miktarı 45,000 liradır. b" k k ı ilk 1t Hayreboluda ır ız açırma * lncgöl (Huıuıi) - Bu fi ın o-

h 1.. • ih l d"I ·ı t1'caret odaıına yak'&SI 
:ıa ma su u ıst ıa e ı mı • 
gönderilmiıtir. Bu yıl her yıldan fazla ko· (H ") S b k "' 

Hayrabolu ususı - u .aş . o • 
Ea alınacağı umulmaktadır. 5 d k k Esi eme ünden Ahmedin 1 yaşın a ı nışan· * Soma (Huıusi) - Çocu rs ~sı ~yeateye, ötedenberi göz koymuş 
kurumunun tertip ettiği efY• piyangoau nb~ "r' H 3 k d 

1 ır olan ayni köyden asan ar a aşının 
ter huzurunda çekilrniı ve kazanan ara ak 

1 
• · Kazanan • yardım'ıle gece kızın evini basar ken-

çok hediyeler tevzi edi mııtır. 

1 tah 
"ld Al' Ziraat Ban· dı'ıı'ni kırlara kaçırmışlardır. 

ar meyanında sı ar 1
' baba 

d 1 H hz. ameleden Gu"ru"ltu"den uyanan kızın sı, 
kasından Sırn, Ay ın ı a . 
Mehmet, leblebici Ali yükaek kıyınetlı he- meseleden jandarmaları haberdar etmiş 

Diyarıbekirde çiçek sergisi 
Diyarıbekir (Hususi) - Halkevi 

müze ve sergi kolu bir çiçek sergisi 

açmağı kararlaştınnış ve bir program 

hazırlamıştır. 
Sergide vilayet dahilinde yetişen 

her nevi çiçek teşhir edilebilecektir. 
Her nevi çiçegin birinci ve ikincisi 

seçilerek sahiplerine ikramiyeler veri

lecektir. Program bu hafta içinde ço
ğaltılarak çiçek yetiştiricilere dağıtı • 

lacaktır. 

Telif hakkı davası 

( Baıtarah 1 inci sayfada) 
nasıl kandırmııtır ) 

Bir muharririmlz dün, bu sorgunun ce· 
vabını aramış ve bulmuştur: 

Delaruj, bu zavallı çocuklardan ekıeri· 

sini, dün de yazdığımız gibi. yanında ça· 
lışan, ve aArap• llkabile anılan Fatma 
adındaki kız vuıtuile elde etmiştir: 

On dört, on bq yaılarında bulunan 
Fatma, yolda, ıurada burada rastladığı 

kızlarla ahbablık peydahlamakla, ve onlrı 
birer birer Delaruj'un pençesine düşürmek

tedir. 
Fakat Ddaruj, sade Fatmanın getirdi· 

ği çocuklarla iktifa etmemekte, ve masum 
avlarının peşinde bizzat da dolaşmakta • 
dır. 

Münirenin maceruı 
Berbat etmeye yeltendiği on dört kız

cağızdan birisi olan Münirenin anlatacağı· 

mız macerası, Delarufun. bu avcılıkta 

baş vurduğu alçakça ve kurnazca hilelere 
hayret verici bir misal teıkil etmektedir: 

Boğazkesen caddesinde, 12 numaralı 

evde, Fatma adında yaşlıca bir kadın otur· 
maktadır. 

Çamaıırcı kadının rutladıjı bayır aahibi 
Fatmanın iki küçük oğlu ve iki de kızı 

vardır. Kızlarmın büyüğü. İzmirde çalıı· 
maktadır. Adı Mccbmedir. 

On yaşına yeni basan, küçük kızının is· 
mi de Müniredir. 

Fatma, evlerden toplat\\iı çamaıırlan 

gündelikçi kadınlara yıkatan bir müessese
de çalışmaktadır. Ve oraya ıiderken, kü
çük kizile diğer çocuklarını da beraber ıö· 
türmektedir . 

Bir gün, işinden çıkarken kızının yaılı. 

iri yapılı bir adamla konuıtuğunu gö • 
rüyor: 

Münirenin küçük elleri, çikolatalar, ıe· 

kerlerle doludur. 
Fatma, bu hayır sahibi adama tebe111Üm· 

le teşekkür ederek kızını alıp yürümek is
tiyor. Fakat beriki onun önünü kcsr.rek ıo· 
ruyor: 

- Bu çocuk ıizin mi) 
- Eveti. 
- Dernek ıiz burada çalı§ıyorsunuz) 

Fatma cevap veriyor: 
- Evet .. burada çalışıyorum, ve vaktim 

oldukça da evlere çamaııra aidiyorum 1 
Plin tatbik aahaamda 

Bu yabancı adam, ırz kondakçı11 De-

laruf dur 
F atmanın bu cevabile, ıöz koyduğu za

vallı avını ele geçirmek ümidine kavuı • 
muştur. Bu fırsatı kaçırmıyor, ve: 

- Ala, diyor. Benim çamaıırlarım da 
burada yıkanır. Fakat ben memnun deği
lim. Çünkü hem zahmetli oluyor, hem de 
istediğim kadar temiz yıkanmıyor, ıize ad· 
resimi vereyim: Haf tada bir gün bana ça· 
maşıra gelin: Size burada aldığınız yövmi· 
yenin fazlasını veririm. 

Fatma, bu teklifi ıevinçle lcabul ediyor. 
Ve Oelaruj, ona bir kaç kuruşla beraber 
adresini de verirken, küçük Münireyi ar • 
zuyia süzüyor: 

- Bu küçüğü de beraber getirini diyor. 
Pek sıcak kanlı bir yavru .•• 

Ve ilave ediyor: 
- Ben çocuklara bayılırım 1 
Muhatabının çocuklara hanıi manada 

bayıldığını bittabi kestiremiyen Fatma, 
bunu da bir iltifat .. yıyor, ve: 

- Hay hay ... Diyor ... 
Ondan sonraunı tahminde güçlük çek· 

miyeceksinizdir: 
Fatma, küçük kızile her haf ta Delaruj'. 

un evine gidiyor. 
Ve o, çok titiz olduğunu aöyleyen mu· 

allimi memnun etmek için çamaşırlan yır· 
tarcasına çitilerken, beriki, zavallı Münire
ye karıı beslediği alçakça arzuyu doyuru· 
yor! 

diyeler kazanmı•lardır. mütecavizler bir müddet sonra ya -
" ve l' d'l · 1 

1 d
. b'·t '--'-narak aclliyeye tes ım e ı mış er • Münire nasıl kayboldu? 

* 
lnegöl (Hususi) - Be e ıye u çe- IUl1G 

h 
. k. ldınl d' Fakat i,in en feci taraflarından b'ırı"ı ı', 

Bursa (Hususi) - Şair Ziya Veh
bi ile tanburi Selahaddin ve Kolom -
biya plak şirketi arasında vaki telif 
hakkı davası Bursa asliye ceza hale.ye
rinde görülmekte iken suçun lstanbul

da İflendiği noktasından davanın Is -
tanbula nakli kararlaştırılmıştır. 

· d f memurluğu ta 111&tı a • ır. ıın en en haiaah :::~ ........... -==-=-=====::::r:::===::=:=:=:=:=~::":==:~:=:~":'==:~==~=:==~~~~~===============-=:::::ııı:ıı::::ıı=====z~~ 
rnııtır. Bunun yerine yapı kalfa•~ ta fu 1 • P•z•r Ol• H•••n B. Diyor Ki J 

.. b' ı· 1 S bın nfl s u 
konulmuştur. "' ın ev ' ve 

k b d f memurluğunun kaldırılma• - ~=====::;=;;=::==::====:;;:==============:::==;iiir=========;;:;:====::;ı 
asa a a en v - I' 

memleketin iman bakımından dogru 110 • -e..-.;ıııııı;uıı..--1 
rülmcrnektedir. * Antalya (Hususi) - Gazipa,a 
Alanya şosesi ıonbaharda ikmal edilecek· 

tir. d. k ti 
l -1 iki kazanın gerek iktiıa ı, ıere • 

er b ·· ük ehem• 
cari hayatı noktai nazarından uy . . 

. t' h . bulunan bu yolun rcamı kilıa -
mıye ı nız 
dına ait program şimdiden hazırlanmıştır. 

* Yalvaç (Hususi) -. Şi~diye kada: 

1 k t
. . de tatbik edılınıyen hayva 

m em e e ımız . ·1 
d amga lama işine şimdi eheınmıyet verı 

K.. J d hayvan hır· 
meğe baslıı nmııtır. 0 Y er e 

ı ~ ~ .. .. geçı"Jmesi hayvanların 
sız. ı gının onune ' Eh 
kaybolmaması ve sıhhi muayeneden kaçı· ~ ' 
nlmaması için çok faydalı olan bu uaul bya 

köylüleri de memnun etmiıtir. 

artık Boiuiçİ canlanmaia bat' 1 . . . Şirketi Hayriye vapur tarifesi 
c~byorm111, Hasan Beyciiünl 

u • ı . ı:'~ıan Bey - Şirketi Hayriye de ken· 
dı ıçın, canın boğazdan gelir olduiunu i
kibet anlam.., deeen • l 

' 

zavallı Münircnin üç gecedir ortadan 11r 

oluşudur. 

Dün bir muharririmiz, Fatmayla görüş
müştür: 

Fatma, bir müddet evvel, küçük Muni· 
reyi. yakınlarından birine emanet ederek 
İzmirdeki kızının yanına gitmiş. Fakat evi· 
ne döndüğü zaman, çocuğunun başına ge· 
!enleri öğrenince çılgına dönmüş. 

Karakolda 
Zabıta memurları, Münireyle Delaruj'u 

yüzleştirmişler. 

Delaruj, Kapıiçi karakolunda yapılar. 

bu yüzleşmede, Münireyle münasebetini d6 
inkar etmerniı. ve: 

- Fakat, demiş, ben kendisine hiç bir 
fenalık etmedim. 

Hem zaten, benim fenalık edip etmedi -
ğimi anlamak için evime getirdiğim kız • 
ların muayeneye aevkolunmalanna lüzum 
yoktur. Onlara hiç bir fenalık. yapılmadığı· 
nı aplamak için aade beni muayene etsin· 
ler kafi 1 ı> 

Onun bu itirafı, biçare Fatmayı pek hak
lı olarak çileden çıkarmıştır. O hırsla De· 
laruf un üstüne Aldırmıştır. 

1 

Fakat memurlar, derhal araya girmit· 
ler, ve yüreği yanan zavallı anayı güç hal· 
le zaptetmişlerdir. 

Fatma karakoldan çıktıktan ıonra da 
kızına çıkışmıt. ve bu gayri tabii münase-,' 
beti ıizlemediği için onu iyice dövmüıtürl 

Falı:at karakola yeniden çağırılan Mü -
nire bir daha evine dönmemiıtir: Ve bu 
tegayyüp Fatmayı büıbütün pcri~n etmiş
tir. 

Şimdi o; ona dayak atUiına piıman ol 
duğunu söylüyor: 

- Onun hiç kabahatı yoktu 1 diyor. 
Ve di;lerini gıcırdatarak ilave ediyor: 
- O alçaiın insan değil canavar oldu-

ğunu, ben bile anlryamamıftım. 

* Münire nerede? 
Kapıiçi karakolundaki zabıta memur .' 

larından biriıi: 

- Biz Münireyi Galata merkezine ıön· 
derdik... lıittiiime ıöre Münirenin öte • 
sinde berisinde aivilceler 1ıörülmü1o Dela 
ruj'un kendiıine fena bir hastalık aııla • 
masından 1üphelenilmiı ve muayene için 
hutahaneye cönderilmit diyor. 

Fakat tahkikatına Galata merlr.ezindt 
devam eden muharririmiz, Münirenin ban· 
gi hastahaneye eönderildiiini öireneme • 
miıtir. 

Bunun üzerine, bütün haıtahaneleri do· 
la~mıı. ve Münireyi bulamayınca, ikinci 
şube müdiriyetinc baş vurmuştur. 

ikinci şübe müdürü, Galata polis mer· 
kezinden bizzat sormuş, ve müsbet bir ce
vap altmayınca, mernurlanna zavallı Mü 
nirenin akibetini tahkike eöndcrmiıtir. 

Kızcağızın ikibeti bugün anlaıılacak • 
tır. 

Hadiseler fr 

k81'$1S1nd L__:'l~· 
Ser levhalardan 

Dünkü ıazetelerden bir kaç ıerlev· 

ha alıyorum. Bu acrlevhaların altların· 

daki yazıları okumuyorum amma, aşa• 

ğıya yazdığım ıibi olduklarını tahmia 
ediyorum: 

* ( ltalya dört devleti Ceoevreden ayı. 
racakmıı» 

c,ltalya 'bu ıuretle biiyük bir lıizmet 
etmit olacak.. hiç olmaua dört dnlef 
boıuna pala sallamaktan kurtulacak.• 

* ((8 yapndaki kızlara musallat olan 
' canavar, papu mektebinde hoca• 

ı<Kurda, kuzuyu emniyet ettikl~ 
laikiyeaidir.• 

cıNegüı'ün ayrılman tahttan fera • 
gat ettiğine delalet etmez» 

cıBu en tabii bir meseledir. N"delıim 
ftalyan ordalarmm Habe,iatanda ba ~ 
lunmalan Habqiatanm itraline delilet 
etmez.» 

* < İngilterede Baldvin' e ıiddetli hü • 
cumlar yapılıyon 

c Olabilir, bazı inaanlar vardır, so • 
kakta birisine kızar; geliı' evinde çolu
iuna çocuğuna çalar.» 

* «Bolluktan istifade edebilecek mi 
yizh 

«Dünyada ne bolluğu olduğunu dü 
fÜndüm; bugünlerde gürültüden bol bir 
ıey bulamadım. Ondan da ne suretle U. 
tüade edilebi.leceiini aklım kesmiyor.• 

iM.SET 



6 Sayfa • 

Lehistanda bir aile faciası 
Kocasını yılana s-okturarak öldürmek isteyen kadın kaz
dığı kuyuya kendisi düştü, yılan tarafından öldürüldfi 

Madam Putnick 

V artovadan bildiriliyor: 
«Kocasından kurtulmak isteyen bir ka· 

dın. büyücü bir çingene kansı ile yaptıiı 
nıüıterek bir plana kurban gitmİf, erkek 
kurtularak, kadın ölmü" çingene de cina
yet mabkemeaine sevkedilmiştir. 

Zabıtanın yaptıiı tahkikat neticesinde 
bütün tafsilitile ortaya çıkan bu aile faci· 
ası hakkında Leh gazeteleri tu malumatı 

\'ermektedirler : 
Var'°va para borsası simsarlarından 

Pastnick bir kaç gün evvel çok keyifli bir 
halde evine dönmüıtür. Oturduğu apart· 
manın kapısını açınca her gece olduğu gİ· 
bi yine kansile karplatarak hiç yoktan bazı 
aebeplerle, kavga edeceiini tahmin ettiği 

halde bu sefer öyle olmamış, mutat hila • 
fına kansı ortada sörünmemiıtir. Borsacı 

merakla yatak odasına girince feci bir man· 
zara ile karııla,mıştır. Alt üst olmuş hir 
yatağın içinde karısı cansız olarak yatmak
tadır. Elinde kuvvetle sıkılmıı ölü bir yı
lan vardır .• 

Karısının kendisinden bıktığından ve 
kendi aleyhinde plan kurduğundan haberi 
olmayan Pastnick çok müteeasir ol • 
mut. kadının zehirli bir yıl~nın taarruzuna 

aıirayarak öldüğünü ve can havlile de yıla
bı öldürdüiünü zannederek pek büyük bir 
teeuür ve heyecana kapılmııtır. 

Derhal odadan dııarı fırlayaray yukan 
btta yatan hizmetçiyi uyandırmlf ve diier 
taraftan telefonla bir doktor getirtmiştir. 

Doktor kadının bir yılan sokmasından öl
düjünü aöylemiı, yılanın da en müthiı U· 

birli cinsinden olduğunu anlatmıftır. 

Doktor ile Putnick arasında bu sözler 
teati edilir~n doktorun gözü karyolanın 
albnda duran bir kutuya iliımit. kutu tet
kik edilince Pastick bundan ademi malu • 
blat beyan etmiş, hizmetçiden kutunun ı\e 

olduiunu sormuf. aldığı cevap ıüpbeyi 
biiabütün davet etmiftir. Hizmetçi: 

- Bu kutuyu iki gün evvel bir çingene 
bdın ıetirdi. bunu ma(#ama veriniz. fakat 
akın aizını açmayınız. bqınQa felaket 
ıelir dedi. Ben de içine bakmadan hemen 
madama götürüp verdim. Demittir. 

..._ Putnick 

kik etmif ve yılanın bu kutunun içinde ge
tirilmiş olduğunu anlamıştır • 

Pastnick bu sefer de karısının bir çin· 
gene ta.rafından auikaste uğradığını zan • 
netmit ve polise müracaat ederek, çingene· 
yi tutturmuştur. Çinaenenin tutulması ile 
facia da meydana çıkm19tır. 

Çingene kansı evvela inkar ettikten son· 
ra, demiştir ki: 

- Madam Pastnick beni bir gün çağır
dı, kocamın benden nefret etmesini İsti
yorum, o kadar nefret etsin ki bir daha e
ve gelmesin, beni bırakıp kaçsın, bunun 
için büyü yap dedi. bana istediğim kadar 
da para verdi. 

Ben büyü yaptım, lakin büyü tutmadı, 
sonra büyüyü kuvvetlendirmek için bu yı· 
landan istifade etmek lazım geldiğine kani 
oldum, fikrimi madama söyledim, o da 
kabul etti ben kutuyu açmamasını kendisi
ne sıkı sıkı tenbih etmiştim. Kim bilir de· 
mek merak edip kutuyu açmış ve bu fela
kete uğramış. 

Müstantik büyücünün bu ifadesile kana· 
at etmemif, çingeneyi biraz daha sıkıştı· 

rınca. kadın: 

- Madam kocasını öldürmek için kim
senin an)ıyamıyacaıiı bir çare bulmasını 

benden rica etti, ben de bu çareyi buldum 
demiıtir. 

Madam ile çingene kazdıkları kuyuya 
ltendileri dütmütler, madam ölmüş çin -
&ene de cinayet mahkemesine sevkedilmiı· 
tir. 

ilan kuleleri 
Şehrin 60 muhtelif yerine 3 metre 

80 santim kutrunda afiş ve ilan klü
beleri yaptırılması kararlaştırılmıttır. 
Bunların bir kısmı hususi surette yap
tırılan elektrik tesisatiyle aydınlatıla • 
cak ve bu suretle afitlerin gece güzel 
bir fekilde görünmesi temin edilecek
tir. 

Bunun üzerine doktor kutuyu açıp tet· 

Belediye mimarları tarafından bu it 
etrafında projeler hazırlanmaktadır. 
Yakında ite ~lanacaktır. 

Karınızı 
Bebdaht etmeye 
Hakkınız yoktur 

alk.i aenedir evliyim. Karım timdi ae· 
be. Tabiatı hırçın ve sinirli. Olur olmaz 
feye kızıyor, beni de kızdınyor. Evde bir 
bvga bir gürültüdür gidiyor. Bu kızla 
ıeviferek deiil. ailemin zorile evlendim. 
Hattl aramızda henüz nikih da yoktur. 
Fakat timdi nikah yapmak üzereyiz. 
Halbuki öte taraftan. bu kızla evlenme
den evvel bir başka kadınla sevifiyor• 
clum. Yalnız o kadın evli. Ne yapacağı· 
mı fBprdım. Bana bir yol gösteriniz:» 

· • Ankara: A. Ş. N. G. 
Bir defa aeviftiğinisi aöylediğiniz ka

clm evli olduiuna söre artık ondan bayır 
,..... Kaldı ki bugün koc:umı alda
tan hir kadm yann sizi de alclatahilir: 

Şimdiki karmıza gelince, aehe ka • 
clmlar ekseriyetle sinirli olurlar. Ba a
manda erkeğe düten vazife salMr n ta• 
lwnmiil ıöetennektir ...... .-.- zo-

rile, ister seviferek evlenmit olunm, bu 
kadmm iatikhalini karartmaia bakkınıs 
yoktur. Bahuaua anne olmak üzere INı
lunan bir kadm aokala atılmaz. Onun· 
la nikihmm da JapDUZ, çocujunuz s3z· 
lerini dünya1a sa,.ri mepu hir çocuk o
luak 11Ç1D1f olmaam. 

* Edirnede lıtasyonda K. Y. Doian: 
Bir haha hiç bir aman kmm on diri 

Jatmda ikm evlendhmn. Zaten ha 
rafla bir çocukla nleailemes. Ba im, 
daha ne eY mea'uliJetlni, ne de analık 
yükünü laf'Jacak kadar kuvvetli ve ha· 
mr delildir. Kaldl W .....-la küfüv 
farkı da vardır. Kaaim he,.bude ha
yallere diitMP aehirlemeyiniz. 

* Heybelide Cevdet: 
AskerJiijnizi bitirmeden hiç hir taah

hüde sirmeJİnİz. Askerlik yapmak iiae
re batka bir tehre sldebilirsinlz. N -
kada kalan Dİfan)mm kontrol edeme • 
yİnce fiipheye dütenfnis. Hem kızı bed
baht edeninis, hem bnd"mi• hedbaht o
lanunm. 

TEYZE 

SON POSTA: Mayu 16 

Mareşal Pilsudski'nin 
kalbi 

~ORKUNÇ MACERALAR 1 

Geceleri yolculan çöllere 
sürükleyen kara kedi 

Anlata11: Salllı Mahmut 
ehistan iatiklalinin kahramanı mü • L teveffa Lehistan cumhur reisi Ma • 

repl Pilsud•kinin ölümünün yıldönümü 

münasebetile Beyoilunda T erra San ta -
Arzı Mukaddes kilisesinde dini ayin ya • 
pıldL Anadolu ajansı da Varşovadan bil
diyor k.i: Leh cumhur baıkanı, ordu genel 
müfettifi ve hükumet azaları pazartesi gÜ· 
nü Vilnaya hareket edecekler, ve salı gÜ· • 
nü Mareşal Pilsudskinin kalbi, Vilna as· 
keri mezarlığında hazırlanah kabre kona· 
cakmııl 

Leh istiklalinin kahramanı Marepl Pil
sudskinin Vilna askeri mezarlığındaki lah
dine konulacak kalbi, bana, asırlarca sür • 
müı olan Lehistan istiklili mücadelesinin 
büyük kahramanlarından Kosciunkonun 
ölürken kendi kanile yazdıiı iki kelimeyi 
hatırlath: 

Finis Polonia 1 

Lehistan bittil .• 
Bu iki kelime, yüz elli yıldanberi. ümit

sizliği en acı manasile ifade eden bir söz 
olarak bütün dillere geçti. 

Koıciuızkonun kanı ile Pilsudskinin kal
bi, Leh milletini istiklale kavuşturan yolda 
iki ışık olmuştur. 

Lehistan, Avrupanın eski ve büyük kral
lıklarından biri idi. Türk ordusu Merzi • 
fonlu Kara Mustafanın kumandasında Vi
yanayı muhasara ettiği zaman, Orta Av· 
rupanın bu muazzam beldesini kral Jan 
Sobyeskinin kumandasındaki Leh imdat 
ordusu kurtarmııtı. 

Bir a.sır sonra da, Rusya Çarı, Avustur
ya imparatoru ve Prusya kralı Lehistanı 

aralarında taksim ederlerken, Jan Sob • 
yeskinin Viyana önündeki düsmanlığını U• 

nutarak, Lehlilerin imdadına biz Türkler 
koştuk. Mağlup olduk ve Lehistan istikla
lini kurtaramadık. Fakat Lehliler anlamış
lardı: Lehistan, Türk atlarının Vis\ul ır -
mağından su içtiği gün kurtulacakhr! 

Zaman zaman büyük milli kıyamlar ol
du. Bu~ılar ateş ve kan ile boğuldu. Nite· 
kim 1 794 te Leh milliyetperveri Kosciusz
ko da böyle bir milli kıyamın kahramanı 
oldu ve öldürüldü. 

Nihayet cihan harbinde Galiçyaya gön· 
derdiğimiz bir Türk kıf asının atları Vis
tul ırmağından su İçtiler. Ve cihan harbin · 
den sonra, Lehliler iki asra yakındır hasret 
yaşadıkları milli istiklale kavuştular. 

Repd Ekrem Koçu 

Yaz kıy af etleri 

Size bugün küçük bir yaz caketi veriyo· 
rum ki.. ıimdiye kadar giydiiiniz yün işle· 
rinden tamamile ayrı bir modele Tyrolien. 

Düz beyaz yünden yapılmıı önü ve e
tekleri kırmızı, ıiyah, san, yeşil renklerle 
iılenmiıtir. 

Onu yazın beyaz keten eavaplannızın 

ilerine siyebilirsiniz. Belinize iılemelerin 
içindeki renklerin birine uyan süet veya 
deriden takacaiınız bir sentür bu çok zarif 
ve aade kır kiyafetini daha güzelleıtirir. 

M. F. 

S aUh Mahmut, iatanbwun en ta
DlDIDlf avcılarındandır. Qok ıez

mlftır. Çot &örmü.ftör, çok adam tanım 
tır. Buna rağmen qatıda oltuyacaimız 

yazıyı ve bunu takip edecek olanlan ge
tirip öntimüze koydutu ?.aman itiraf e
deriz ki anlattığı şeylere ınaamatta ~iç
lük çektik. İstanbulun meşhur avcısı bi
zim §üphe dolu bakışlarımu karşısında 
isyan etti. Bütün vak alarm J&pnJlll§ 
olduğunu, kahramanlarının kısmen sat, 
kısmen ölü bulunmalarına ratmen mu
hlUerinde herkesçe tanınd1ğını, anlat

tıklarını bizzat atzııanndan d1nledtlln1 
ve bunu her zaman ispat edebllecetınl 

söyledi. Bunun ii7.erine biz de çok meraklı 
olan bu hlklyelert toym'\kla beraber ha
kikat oldukları babamda kend1sln1 oku
yucularla başbaşa bırakmayı münasip 
gördük. 

Aşafıda 

(Yacağınız 

İstanbul 

oku • 
teYleri 

Merkez 
postahaneai mu • 
habere &mirlerin • 
den Bay Aıir·ın 
aizından dinle • 
dnn: 

lCOtuz sene ka • 
dar oluyor. Genç • 
tim, henüz evlen-
miftim. Medi • 
dine hattı üze • Bay AF 
rinde (Maan) posta merkezinde muhabe· 
re memuru idim. istasyon 'he kasaba ara· 

sında takriben bir kilometre kadar bir me• 
aafe vardı. Evim kasabada olduğu için ak-

tam sabah bu küçük yolculuğu yapmaia 
mecburdum. Medinede hacılar bulunduiu 
zaman çok muhabere olduğundan bazen 

gece geç saatlere kadar vazife baıında kal
dığım da olurdu. Bir akf8m yine biraz ge

çikmiştim. Güneş crup etmek üzere idi. 

Merkezden çıktım. Kasabaya doiru düz 
ıoseyi takibe başladım. Kasaba ile fİmen

düfer istasyonunun ortasına yakın bir yer• 
de çat1111 çökmüf, boı harap bir ev vardı. 
etrafı yıkık duvarlarla çevrili olan bu evin 

yanına yaklaıtııiım zaman ortalık artık ka
ranyordu. Zaten gelip seçen pek az olan 
yolda bu saatte kimaeler yoktu. Yoluma 
devam ederken önümde küçük. yavru bir 

siyah kedi peyda oldu. İnce bir sesle mü
temadiyen miyavlıyarak tenha yol üstünde 
aaia sola kotup duruyordu. O kadar gü-

zel. cana yakın bir şeydi ki dayanamadım 
tutup eve cötürmek istedim. Fakat ayakla
rımın ara111nda dolaıtıiı halde bir türlü tu· 

tamıyordum. Oradan oraya saçrıyor, bir 
türlü elime seçmiyordu. Bir aralık yolun 
aai tarafındaki kumluğa atladı. Ben de inat 

ettim hayvanı mutlak yakalamak istiyor· 
dum. Ne kadar zaman geçti hiç bilmiyorum 
birden kedinin önde uzamakta ol • 

duiunu sördüm. Ürktüm, etrafıma bakın
dım aöriiniirde yol filin yoktu hiç tanıma

dıiun düz kumluk bir yerde idim. Alnım· 
dan ter damlıyordu bunalmış bir halde i-

dim. Kendimi topladım. Aklıma gelen bir 
lyeti okuyup üfleyerek iiizlerimi kapadım. 
Biraz ıonra baktım kedi benden dört bet 

metre kadar ilerde büzülmüt. büsbütün kü
çülmüı bir halde bana bakıyordu. Orta • 
lık ağarıyor, sabah oluyordu. NeredP ! · 
dün). Bütün ıece nerelerde dol8f1Dlfhin) 

Şündi ne yapar.aktım). Baıımda timtek p 
bi çakan bu euallere bir türlü cevap bula
mıyordum. Kedi blli karpmda hareketsi• 
duruyordu. Ona arkamı döndüm ve sür· -
atle nereye sittiiimi bilmiyerek ilerlemeie 
bqladım. Hiç arkama bakmıyordum artık. 
Bütün Wbım bozulmuş, bopnmıştı. Üze• 
rimde tarif edemiyeceiim garip bir hal, bir 
alırlık. vardı. Arkamdan mütemadiyen a• 
yak sesleri iıitiyorum gibi geliyordu. Gü· 

net doğmak üzere idi ben hep ona doğru, 
aydınlıia doiru gidiyordum. Birden büoı 

yük bir hafiflik hissettim. KartJIDda günet 
bir parça belirdi. Renk renk altın saçlar q 

hudutsuz kumlara yayıldı, serpildi. Dön " 
dilin baktım. Arkamdaki kedi kaybolmug .. 
tu. Durdum U.tüm başım toz toprak için· 

de idi. Saçlanmın aralanna kumlar dol .. 
muttu silkindim, silindim bir sigara yak • 
tun. Biraz dinlendikten aonTa etrafı iyice 
sözden aeçinneie başladım. Doğu tara " 
fmda-..... belb• halde Maan cöıiinqı. 
yordu. Arada bir kaç saatlik yol vardı. 

Öileye doinı kasabaya gelebildim. Al• 
lem meraktan çıJaın bir bale gelmişler Is ~ 
tuyona merkeze sidip ıormuılar. Oradq 

akpm vakti aynldığımı anladıktan sonr~ 
bütün bütün endifeye düpnüıler. Jandar. 
ınalara müracaat etmişler. Herkea beni ~ 
ramaya baflarnıf. Baııma gelen hali olduıı 
iu 81Di anlattım. 

Yerli bir ihtiyar bir daha ezandan sonra 
yoldan yalnız seçmemeldiiimi ve böY,11 
le bir hayvana benzer bir mahl\ik görüll't 
ce hiç bakmıyarak yoluma devam etmekll-

iinıi tavsiye etti. Komşular geçmiı olıurf 

diye evime aeldiler. Bu felaketten sağ v• 
allim kurtulduğum için ailem bir kurbBD 
bile keserek daiith. 

Bana ihtiyat tavsiye eden ihtiyar Mu • 
anlı ıunlan da ilave etmiıti: (Böyle §eylet 
buralarda sık sık değilse de ara sıra gö • 

rülür. insan daima müteyakkız ve kendi• 
ne bakim kalarak onlıua uymamaya, ka .. 
pılmamaya dikkat e~elidir. Bunların pe• 

tine düfiip uçurumlardan düıerek yarala· 
nanlar, ölenler olduiu gibi bütün bütiiıı 
kaybolup bir daha hiç dönmiyenler de var• 
dır. Ben bir kaç defa böyle garip mablak· 

lara tesadüf ettim. Fakat :ıiç bir zaman on• 
lara kapılmadıiım için urarlanm görme• 
dün. Size de bunu nasihat ederim. Böyl• 
bir şeyle karıılatınca ilk yapılacak teY'°o• 

nunla biç alakadar olmıyarak. hatta baıka 
te)'ler düıünmeğe gayret ederek yola de
vam etmektir. 

Bay Aıirin hikayesi burada bitti. Kendi
sine teşekkür ettim. Keiıdisini benimle be• 
raber dinleyen mutaaarrıflıktan müteka • 
it Bay Ethem de bizzat başından geçen bu• 
na benzer bir vak·ayı bize anlath. 

Salih Mahmut 

Yarın 
Bu sayfalarda 

Belgrat inbbalan 
Erc:Umend Ekrem Talu 

Çaken Boğaziçi : lstinye 
Suat Dervlf 

Tarihten sayfalar: Beıik alayı 
Re~ at Ekrem Koçu 

Korkunç maceralar 
&allll Mahmut 
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Küçük 

Ba an Nezahat sofraya yemekleri ko-
y .•.... 

yarken ubuırün çiftlilcte son gu~m~~· 
· h 'b' lec k 1) dıye açı· Biraz sonra yenı sa ı ı ge e 

ni çekti .. Çiftliğin satılıınna Ali de Bay 
d .. ziil-Necati ve Bayan Nezahat ka ar u . 

müştü .. Acaba yeni sahip bana burada lf 

verecek min diye düşünüyordu. 

Bir siyah ata göstererek bu atların en 
ıüzelidir amma, biraz huysuzdur .. Dik -
kat edin, pek yanawmayın. Bir ıey yap
masan .. Bu aöz yeni aahibin onuruna do
kur-du. r Ben buranın aahibiyim. Ne ya-

yemekten sonra her zamanki 
eline yem tasını aldı. Tavukların yanına 

'tt' Hasretle tavuklara bakarken arka· 
gı ı.. . . . 
aında itaba bir aea duydu. Haydı ıımdı 
onlara bırak ta bana çiftliği gezdir. Ben 
buranın yeni sahibiyim>) dedi.. Ali bir 
kelime aöylemrden gezdirmeğe barla -

pabilirmit banaı> diye. 
Sö lemeaine kalmadı, at bir tekme 

1 y .. ·· ..Jo"ndü Yeni sahip «imdat, i e terayuzu ,.. · 
imdat» diye bağırırken Ali yavaşçacık 

kaladı okşamaia başladı. ata ya • 

~- Fakat Ali hiç dinlemeden eski uataaı-
Ali hemen elini uzattı. Bir kaç torba koıtu. Torbalan uzattı.. «Artık zen• 

Para buldu.. Yeni --L=- bunlan görünce na Ç'f ı··· ... ..., gin oldunuz. Ben para buldum.. ı t •iP 

SON POST~ 

servet 

dı .. 
- O burası ahır galiba .. Atları göster 

bakalım bana, adlarını da aöyle dedi .. Ge
ne Ali nezaketle c<buyurunuz efendim» 
diyerek önden yürüdü. Ahıra eirdiler. 
Ali atlan göstermeğe. isimlerini aöyle • 
meğe ba ladı .. 

Okşaya okııya onu baıka bir ahıra gö
türdükten sonra tekmenin yaktığı yeri 
görmek üzere tekrar döndü. Duvardan 
düşen tuğlalara yoklarken gözüne bir ıey 
ilişti. 

Bay Necati öyle yaptı .. Yeni sahip gel
diği gibi gitti. Bay Necati ile Bayan Ne· 
zahat gene çiftliklerinde kaldılar. Ali • 
ye de eskisi gibi it verdiler. o torbalan bana ver, onlar da benim de• d 

eatmayanı> de i. 
di ............................ ~············ . . ....... ~ ... ············ A R 
'N;·;~-;.;:iı;;........... Ş A K A L 

Sayfs 7 

Şapkalann geçit resmi 
Çok çok eskiden 

gördüğünüz siyah 

kalar giyerlerdi.. 
Ucundan da tüy -
ler sallanırdı.. Bu
gün böyle fapka 
giyilmediğine çok 
tükür .. Yoksa si • 
nemada, kalaba • 

lık yerlerde kim 

bilir ne kadar dev

rilirdi.. Arkada o • 

turanlan da rahat
sız eder, bize lif 
itttirirdi •• 

erkekler, yanda 

f8pka gibi şap -
lerdi. Onlar gene öyle şapka giyerlerdi .. 
Derken F ransadaki ikinci Şarl zama • 

nında şapkalar çok değişti. Tep leri U• 

faldı .. Kenarları bü 

yüdü. Üçüncü re
simde ıördüğünüz 
gibi oldu ... 

Onun altındakini 
kadın f8pkası zan. 
netmeyin ha.. Bir 
zamanlar erkekler 

böyle üç köşeli 
şapka da kuUan -
dalar .. Nihayet ka· 
dınlar da erkekJe.. 

Daha sonraları arkası fes gibi f8P • ri taklide batladılar.. Onlar da eli 
kaları siymeğe başladılar.. Fakat ka • alttaki resimde gördüğünüz biçimde 
dınlar o ilk ppkaları daha çok sever - şapkalar yaptırdılar .. 
.............................................................. 
Bu Haftaki Bilmec•: 

İlhanla Günerin 
llhanla Güner havuzun baıına oturmuılar 

keyifle yeni oyuncaklarım seyrediyorlar • 
dı.. Şimdi aiz oyuncak ta nerede, biz N • 
yalardan başka bir teY ııöremiyoruz diye -
ceksiniz biliyorum. Fakat ben de size acele 
etmeyin diyeceğim. Elinize kaleminizi alan. 
Bu sayılardan ( 1 ) numarayı bulun. ( 1 ) 
den ( 2) ye bir çizgi çizin. 2 ile 3 arasını 
da bir çizgi ile birleştirin. Böylece numara 

+ 
80 8 •• 

9 8Z .. 1 
29 

o 
rl 

• 
yenı 

v 

oyuncagı 

Günerle ilhanın o kadar sevdikleri, keyifle 
seyrettikleri oyuncaiı siz de göreceksiniz. ' 

Günerle İlhan komıulan çiftçi BaJ: 
Mehmedi pek severlerdi. «Akpm olunca 
gidip haber verelim oyuncaQrıı2;1 o da 
görsünıı diyorlardı. Halbuki çiftçi Bay 
Mehmet çoktan gelmiı, köpejile beraber 
bahçenin bir köşesine aaklanmıı, çocuklan 
seyredip duruyordu .. Resmi her tarafa çe-

• • . on 1ruruıluk para alan • Ve O zaman siz de: . .. 
Tazı ile laVŞIR Elinıze bır • _Evet. Eier yere düwerken çıkaraca11 

Yere bir kazık dikin ve yahut ta a• tarkadaıanıza: k ben elimden dil· sesi duyarsan on kuruı senin olsun der • 
_ Şimdi bu on uruıu . . . 

iırca bir feY koyun. Uzunca bir ip a· .. w. F kat ıen ne kadar dıkkatlı dan· ıiniz. 
turecegım. a w k Ve parayı bir elle yukandan abnca a • bn. Bu ipi ortasından kazııa ve ya • d' 1 bu paranın yere deger en çı • 
)ersen an e k ••iadan da öteki elinizle yakalarsanız. Ta· 

but ta yere koydu0.11nuz acnr -ye, me- karacaöı .nirültüyü duymıyaca ıan. ,,.. 
a- a• T- e •- biİ hiç ıea Çlkmıyacaiı İçin arkadaflnlZ 

eeli kocaman laf8 bağlayın. ipin iki U• ' Deyiniz .. Arkadaıanız: . bahsi kaybetmiı olur ... 
GU da meydanda kalacak ve uzun ola· - Sen hele bir düfiir de ıörel'; duy~- Yalnız dikkat edin. iyi yakalayan. Çünkü 
--

1
-. Şı'mdi bı'r ucunu bın' 'nız' , o"t•kı' U· __ L mıy.ı..-, duymayacak mayını ıyecb e · ı d d'' ·· ·· · b f hıç' bozmada 3c. '- d b .. ·· B M h d' b 1 Sa'-1 d • ~ ~ caa ... k yaka ıyamaz a yere uturursenız u ae er sırasını n .1 e 111.a ar utun "Han. ay e mc 1 u un. 111. an ıgı yer~ 

ık• • d Ve belkı' de duyarsam o on uruıu ana ..._ d l 1 1 
cunu da ötekiniz eline alem.. mız e . . . '> diye ilave edecek.. arkadatınız kazanır, on 111.uruşu a o a ar. numara arın ara annı çizeilerle birlqtirin.. bir ipret koyun. Bilmeceyi kesip bize yol" 
l özlerinizi körebedeki afbi bağlayın. venr masan • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • )ayın. Adresinizi, imninizi yazmaiı unut • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şimdi biriniz taVf8DSIDIZ, biriniz t8Zl. A mayın. Biz de size aüzel güzel hediyeler 

Tabii tavf11D kof8cak, tazı kovahya • Parasız w Bu tayyareyi yollaın.ı, "nutma7ıu:aiız. 
cak. Yalnız tavpn nerede olduğunu @ 
bem etmeei için eline bir zil. ve yahut Q 0 ,,zuncak siı 11e 
kiçük bir kov• alıp arama takırdata· :1 ırapabilirsiniz. Geçenki 
cak.. Tazı tavpnı yakalayınca oyun 

bitecek. Eier bıkmBZIBDIZ bu sefer ta· . • •• • •• ••• ••• • •• • •• •••• Bilmecemizde 
la lan tazı olur .. 

1:1 o n tllVfllD, tavfBD o 
Dikkat edilecek şey ipin ucunu bırak-
mamaktır. Bırakan taraf oyunu kay • 

heder. 

Gülelim: 

Kaç gUn kıldı? 
i-laaan ırazetelerde mekteplerin ~lay:_aan 

.. kuyunca tatı e 111.aç 
26 sanda kapanacasını ° F 
aün kaldı diye hesaplaJDai• başladı.. ;· 
kat beaaba da hiç akb ermezdi. Gazete e 

. . --L bir iki pndür hep bu he-
havadıaı oku7- lib o 
Nbı yapmaia uir&flyor. Fakat ga ak 
tatile kaç sün kaldıiını bulmadan me • 

geliverecek.. teplerin kapanma zamanı 

* Her halde ten çdanlt olacak 
d 

w idi Etem bahçeye 
Kıı aonlanna 0 Kf11 • • • F k 

b .. "k patya tohumlan dikmııtı.. a at 
uyu pa H k . papatyası büyüdü. 

bahar geldi. er eaın 
•nki) b' türlü çakmadı .. uHer 

açtı... Etemı er ır dik . Papatyalar 
halde tohumlan ten tun.. • 

b
!!-ll.olil B:ı...n..e biiyüye belkı de da tere u7- • UJ' .. ;T 

-............. -... . 

.......•.............. 
••• . --· ............. . 

latanbulda, lzmirde, Huraada dah~ bir 

1 d Türlr. kutu açıldıjını belkı an• çok yer er e d 
. d babanızdan duymupunuz ur. 

nenız en, 
Belki de kendiniz gazetede okumupunuz• 

d T .. k kutu genç kız ve erkeklere tay-
ur. ur k. s· 

il nasal uçulduğunu öğretece tır. az 
~n e k 
d b .. üyünce bu mektebe yazılma • tay-

e uy d'd 
yare ile uçmak istiyorsanız. tim ı en aza• 

k 1. . . o"zünüzü tayyareye ahıtınna • 
cı e mızı, ı 
hamız. Onun için size bugün bu tayyare 

iplik 

ruyunca her resmin etrahnı lr.eaip ayn ayn 
çakarın. Boı bir kibrit kutuau alan. Küçük 
reaimde ıördüjilnüz gibi bunu tayyarenin 
altına zamkla yapııtmn. Kanatlann ba -

ıında ikifer tane noktala çizgi var .. Bun • 

)ardan •övdeyi yakan olanından kanadı ev

veli apia doiru bülr.ün.. Dıpn taraftaki 

noktala çizgiden de tekrar yukan doğru 

bükün.. Kuyruğa doğru iki taraftaki ıiyah 

ıeritleri de gene noktala çizgilerden •Piı 
oyuncağını koyuyoruz. b' 

B 
.. yapmak için resmi ince bir doiru bükün .. küçük ır parça mantan 

u oyuncaga e· . daki 
.. · vapııtınn. Zamk ku· zamkla yapl§tınn. ( ır tanenm ortum mukavvanm uzenne • 

Kazananlar 
7 mayıs 

bilmecemizde 
tarihli 

birin • 
ci ikramiyemiz olan 
bir konsol saatini 1 
inci mektep talebe • 
ainden 302 Süleyha 
kazanmıttıs. Talihli o
kuyucumuzla İatan -
bulda bulunan diğer 

kazananların pazar. 
halkaya bir iine batmn. Bu ıırneyi önde teai per,embe gün • Geçen bilmecemia • 
yukan kaldırdıiınaz siyah parçanın orta • leri öğleden sonra he- ele bir futbol topu 

11ndaki delikten geçirerek mantara kadar diyelerini bizzat ida • kazanan Sama~a 

b ) O f d ı 1 rehanemizden alma - 43 ünc:ü mektepten atarın.. ç a acarun a a t arında nokta 
ları lizundar. Tatra 274 Hidayet ile aynlmıı yere zamk aürün.. Tayyarenin 
okurlanmwn hediyeleri posta ıle gondc• 

kanatlannın ortaaında çizgiyle aynlan ye- rilir. 
re yapııtann.. Kibrit kutusunun ön tara -

fanda bir delik oyun. Buradan bir parça 

İplik ıeçirin. Bir taneyi çevirin. Araaara da 

ipi çekin.. T ayyareniz mükemmel bir tay

yare olacak. Belki de arkadaılannız kıa • 
kanac~ 

OYUNCAK 
Vefa lisesi 24) Tank Erman, Yalvaç 

tapu memuru oğlu A. Rıza Bilgiç, Beyazıt 
) inci mektep 39 Süheyla inal, Malatya li· 
sesi 1 /C den 2.f 5 H. Demirsoy. 

(~~) laiı SÜD Ameribda meydana çakarlar. • 

~~~~----'--~~------~---~~~~~~ .... ~~ ..... ~ ....... ~~ıliıliıiıi ...... 



8 Sayfa 

Musolini tehdit ediyor 
(Baştarafı 1 İnci sayfada) l bir beyannamede işçi partisi, İtalyaya 

ne üstün bir mefhum değil midir? karşı zecri tedbirlerin devamını ve ~id
Doğrusunu söylemek lazım gelirse detlendirilmesini istemektedir. Beyan• 
zecri tedbirlerin müessir olup olmaya- name bundan başka beynelmilel mu• 
cağı tecrübe edilmek istenildi. Ve ay· ahedelere hürmet edilmesini ve Mi1let
ni zamanda Faşizm de ortadan kaldı - ler Cemiyetinin kuvvetlendirilmesini 
rılmak istenildiğinden, İtalya tecrübe talep etmektedir. 
tahtası olarak kullanıldı. İşçi partisi nihayet sulhun organize 

Çok daha mühim ve çok daha sık edilmesini istemekte, ve ittifaklar sis
vukubulm~ olan bazı geçmiş hadise - temi ile gizli veya askeri mütekabil 
ler hakkında zecri tedbirler neden tat- yardım andlaşmalarına aleyhtar oldu
bik edilmedi? İtalya zayıf sanıldığı ğunu söylemektedir. 
için, harp başladıktan sonra, sulhu le- Bu parti, müteaddit defalar tavsiye 
min edecek bütün imkanlar ortadan edilmiş olan «İnziva politikasını» da 
kaldırıldı. reddetmektedir. 

Bu işin bidayetinde, dileklerim hiç Baldvin'in nutku 
de aşırı değildi. Halbuki ordularımız Londra, 15 (AA) - Baldvin, muha-
muzaffer olduktan ve ltnlyan nıilleti fazakirlar birliğine mensup 7 bin kadının 
bu kadar fedakarlıkta bulunup bu ka- Albert Hali' deki toplantılarında alkışlar i
dar müşkülata katlandıktan sonra, f. çinde ıu beyanatta bulunmuştur: 

- Milletler Cemiyeti mukavelenamesi
talyanın daha büyük karışıklıklar ist!

nin idealleri, daima büyük Britanya'nın 
mesi pek tabiidir. Nisanda, derhal gö- .. ·h bulundug"'u harici siyasetinin mutevec.cı 
rüşmelere başlanmasını Cenevreye gayeye müteveccihtir. Eğer Avrupa'nın 
teklif etmiştim. Bu tekliflerim redde- kurtarılması matlub ise bütün milletlerin 
dildi. yek.diğerinin ayni bir harici siyaset takibet-

Bugün ise Habetistan kat'iyen ve melerini temine çalıpnak lazım gelir. Ôf! 
ebediyen ftalyandır. altıncı maddenin ltalya hakkında tatbiki. 

Bu gazete, Musolininin, Eylulde söy- bir tecrübe teşkil etmiştir. Eğer yeni bir 
lemiş olduğu ve askeri zecri tedbirler tecrübe icrasına kıyam edilir ve tecrübe a

Avrupa haritasının değişmesi tehlike- kamete uğrayacak oluna bundan Milletler 
sini doğurabilir, tarzındaki bir cümle _ Cemiyeti sisteminin artık ortadan kalkması 
sini hatırlatınca Musolini demistir ki: lazım gelmekte olduğu manasını çıkarmak 

« O zaman askeri tedbirler hakkın- kat'iyyen doğru olamaz. Biz, bütün kuv -
vetimizle Milletler Cemiyeti taraftarıyız ve 

da söyledigv imizi bugiin ekonomik ted- hiç bir şey bizim cesaretimizi kıramaz. 
brilerin şiddetlendirilmesi hakkında da Eden'in temasları 
etkrar ederim.» Paris, 15 (AA.) - Cenevre'den dön-
Musolini bir kaç hafta içinde emriva • mekte olan B. Eden bu sabah B. Flanden 

kileri kabul ettireceğine inanıyor ile bir saat ıüren bir mülakatta bulunmuı 
Londra, 15 (A.A. - Daily Telgraf ve görüıme esnasında Avrupadaki umumi 

gazetesi Roma muhabirinin iyi bir beynelmilel vaziyet ve bilhassa Milletler 
kaynaktan aldığını söylediği bir habere Cemiyeti konseyinin ıon toplantısı mevzuu 
göre, Musolini, İtalyanın Milletler bolsolmuştur. Eden aynı zamanda, B. Blum 
Cemiyetine kaq,;ı takınacağı vaziyet ile görüı:ımüı ve bilahara tayyare ile Lon • 
hakkında kararinı konseyin toplantı - draya hareket etmiıtir. 

Prens Romada 
sından evvel neşredilmiyecektir. Roma l 5 (Hususi) _ Prens Starhem• 
· Musolini, zecri tedbirlerin devamı berg buraya müvaselet etti. Devlet ricalin-
karşısında buna mecbur edilmedikçe, den kimse kendisini karşılamadı. Yalmz 
Milletler Cemiyetinden çıkmak iste - Sinyör Musolini Avusturya sefareti vası-
memektedir. tasile prensi nezdine davet etti. 

Roma hükumeti bir kaç haftaya kadar Eden • Blum Mülikata 
Fransız hükumetinin emrivakileri ka- f Londra J 5 (Hususi) - Hariciye nazırı 
bul ederek İngiltereye de ayni naktai I Mister Eden bugün avdet etti. Mister Eden 
nazarı kabul ettirmeye mu}'affak. ola- Paris'te Fransanın müstakbel başvekili M. 
cağını ümit etmektedir. Blum ile tanışmak üzere görüştü. Fakat Pa 

fngiliz itçileri zecri tedbirleri ris matbuatı da, Londra matbuatı da ikisi-
tiddetlendirmeje taraftar nin nerede görüıtüklerini anlıyamamı,lar-

Londra, 15 (A.A.) - Neşrettiği dır. 
-~-~----------••e-+41m __________ _,.;; __ ~ 

Tayyare şehitleri. ihtifali. heyecanlı oldu 

SON POST~ 

1 Spor 1 

Fener - Beşiktaş fa .. 
rın karşılaşıyorlar 

Son Postanın Tefrikası: 

İstanbul lik şampiyonasının dananın - 14 -
kuyruğunu koparacak oyunlarından Sonbahar yarı olmuş, her taraf sa-
biri olan F enerbahçe - Beşiktaş arasın- rarıp solalı, yapraklar dükülmeğe baş
daki lik maçı yarın Taksim stadyo • la yalı günler geçmişti. Çiseli, rüzgar
munda yapılacaktır. lı, rütubetli bir sabahtı. Hayal meyal 

Şampiyona yolunda bir sayı geride tanıdığı bir mahalle bekçisi geldi, Ha
F enerbahçeyi takip eden Beşik taşın sanı evinden alıp Aygır Fatmalara gö
pazar günü yapacağı maç, şampiyona türdü. 
üzerinde büyük bir rol oynayacak, ma- Fatma yine o eski iri yarı, dev ana
çı kazanan taraf selamete çıkacaktır. sı, metin, sırım Fatma idi. En büyük sı-

lkinci devre lik maçlarında kuvvet kıntıları, endiışeleri, azapları yüreğinin 
ve kudretinden büyük bir kısmını ve gözlerinin içinde saklamasını bilen 
kaybetmiş olan Fenerbahçenin eski Fatma şimdi yalnız derin yorgunluk 
ve yeni oyuncuları bütün futbol bi'gi- ve uykusuzluğunu Hasandan saklaya
lerini bir araya toplayarak, bu maçı mıyor; gözlerinden, bakışlarından on
kazanmak için gayret sarfedeceğine ları belli ediyordu: 
hiç şüphe yoktur. - Yukarıya çık Hasan, Ahmet se-

Bu maçı kendi lehine çevirmeğe ni istedi. 
çalışacak olan F cnerbahçe hücum hat- - Nasıl~ 
tı Beşiktcw müdafaasından sıyrılabilir- - Hiç sorma, çık, Zehra da haf U· 

se İstanbul un şampiyonluğunu bu se- cunda ... Ben de şu bezleri ilaçlıyayım, 
ne de üzerinde tuttu demektir. geliyorum! 

Dört senedir, müsavi bir kU\·vet Hastanın odasında Hasanın hiç ta-
ha1inde Fener bahçe karşısında kolay nımadığı biri orta yaşlı ,biri genç iki 
kolay iğilmiyen Beşiktaş takımının da mahalle kadını ile Zehra vardı. Yaban
eski kuvvetini muhafaza edemediği cı kadınlar başlarını sımsıkı örtmüş -
inkar edilmez bir surette gözlerimiz _ lerdi; Zehra karyolanın yanındaki 
den kaçmamaktadır. sandalyeye yan oturmuş, son demle -

Beşiktaş hücum hattının iki kuvvet- rini geçiren hastayı süzüyordu. Ha -
li oyuncusu, oyun kabiliyetlerini ne _ san, kapıdan bir hayalet gibi başını u
dense uzun müddet devam ettiremedi- zattı. Zehra Hasana bakarak: 

Mayu 16 

42 Yazan: Daman Cemal 
- Darbuka çalın .•• 
- Peki Ahmet 1 
- Onlara çiçekli külahlar dağıtın r 
- Peki Ahmet 
- Hasana da bir çiçekli külah ya ' 

pın 

- Peki Ahmet 1 
-- Ona (Filyada tarlasında) yı ça' 

hnl 
- Peki Ahmet ..• 
-- Hasan burada Ahmet, gelaln mi 

yanına? 

- Nerede gelsin, onunla da hellll8' 
fayıml 

Zehra hemen Hasanı hastanın yan> 
na getirdi: 

- İşte Hasan, Ahmet! 
- Hasan ... Onun mini mini eemd 

arkadaşı kızı da unutmayın 1 
- Peki Ahmet 1 
Hasan, titreyip sarardı .• 
Ahmet: 
- Hani Hasan ) 
Zehra: 
- işte haf ucunda duruyorl 
- Bu değil o ..• Ben, küçük, sarf 

papa Hasanı istiyorum 1 
Zehra sessiz ağlarken Hasan Ah • 

medc seslendi : 
- Ahmet ağabey, bak ben geldim, 

beni tanımadın mı? 
l - Gel bakalım ! 
er. y l l d Ahmet birden batını yastıktan kal• 

Bütün nazarları üzerine çeken Be- abancı kadınlaHr 0 duk akrı yel r e dırmak isteyip gözlerini açtı, Hasana 
şiktaş müdafaası artık şöyle böyle hü- daha büzüldüler. asan, aryo aya dikti. Ölümün hududundan iki ayaği· 
cumlar karşısında hem aksamağa, hem sokuldu: nı içeri atmış, bir adamın yattığı yer-
d k 1 1 b l - Nasıl~ e o ayca sarsı mağa aş adı . den insanın yüzüne böyle bakıtını ilK 

Eski günlerden kalma ihtiyat kuv - - ······Demin biraz kendine gelir defa gören Hasan yavaşça Zebraya 
vetleriyle çarpışacak olan Fener bahçe, gibi olmuş, seni istemişti. seslendi: 
Beşikta, takımlarının oyunu, hiç şüp- - Şimdi kendinde değil mi} - Zehra abla, Ahmede bir pyler o-
he yok ki yalnız mevsimin değil, belki - Değil! Juyor ı 
de memlekette görülebilecek en yük- Sonsuz ayrılık anının pek yaklaş -
sek futbolu olacaktır . mış olduğu besbelliydi. Hasanın zaten - Sen çekil bakayım oradan 1 

B. Takımları maçları çok yufka olan yüreğini odanın bu Hasan bir adım geriye çekildi. Zeh-
fstanbul lik fampiyonası B. takım· manzarası büsbütün eritti: ra kocasının boynunu oqıyaralu 

ları maçlarına bugün Kadıköy, Tak - - Ben burada durmıyayım, çıka· - Ne oldun Ahmet? 
sim Şeref stadlarında devam edilecek- yıml -- Beni çevirinl 
tir. - Çık istersen, biraz içeriki odada - Peki Ahmetl 

Kadıköy stadyomunda Beykoz, Hi- otur, kendine gelirse ben seni çağırı • -- Hasan bana hakkını heW etti 

lal, Vefa, Anadolu, Taksim stodmda rım. mi? 
Galatasaray, Süleymaniye, Eyüp, Cü- Hasan çıkarken Ahmet sayıklıya • Zehra yolcuyu soldan sağa döndü 
neş, Şeref stadında ise f enerbahçe, rak gözlerini yan açtı: rürken Hasan ağlamalı cevap verdi ı 
Beşiktaf, lstanbulspor, Topkapı takım- - Filyada tarlasında... Vurul • - Helal olsun Ahmet ağabey, 1011 

Iarı karşılaşacaklardır. dum ... Sanal... de bana helal eti 
Karagümrük stadında büyük -Ahmet, Ahmc;.!··· Ne istiyor • - He ..• lil .. ol.. ıunl.. 

futbol turnuvası sun bakayım? Fatma ilaçladığı bezlerle içeriye gir. 
Eminönü Halkevinden: - Darbuka çalın ... Banal diği zaman herkeain dıfalıya çıkmael (Bqtarafı t inci aayfada) ta toplanmağa ve yerlerini ıılmağa 

Saat 13 den itibaren davetliler, k.ıt"a- baflaml§lardır . Evimiz tarafından hazırlanmıt olan bü-
Sa 14 d Be Sel. · T k yük futbol turnuvasına bu pazar Kara -

- Ahmet, Hasan geldi... lazım geldi. 
-- Hasan kim? Yabancı kadınlardan Yatlıcaaı ıofa 

lar, mektepliler, izciler ve Halk park- at e yazıt, ırnıye, a -
sim ve Maçkadan atılan toplarla mera- gümrük stadında başlanacaktır., 
sime başlanmıftır. Müsabakalardan evvel yapılacak me • 

Bir Doktorun 1 rasim ve müsabakalar programı ıudur: Merasimi ıtanbul merkez kuman -
Günlük Cumartesi 1 - Saat tam 13,30 da turnuvaya İ§ -

danı açmış, merasim yerinde bulu • tirak eden 14 klüp futbol takımlannın al-
Notl arından (*) nanlan, hava \IChitlerini ve bütün şe- fabe sıraıile aşağıdaki tertip üzerine yapa-
---·--------------ı hitleri selamlamağa davet etmiftİr . cakları geçit resmi. 
Midedeki gazların Bunun üzerine kıt'alar, mektepler, ı _ Bayrak merasimi ve bando tara-
Yapfığı sancılara karşı zabitler ve halk bir dakka selam vazi - hndan çalınacak İetiklal mar11 söylene • 

yeti almışlardır • .cektir. 
Ne yapmalıdır? Bu anda Fatih parkında Be.yazıt ve 3 - Evimiz spor le.olu batkanı tarafın-
Çilek mevsimi, bu meyvayı biraz fazla Galata kulelerinde resmi daire ve mü- ,dan bir kaç söz. 
seven bir arkadaşım akşam yemeğin· esseselerde ve limanda mevcut gemi • 4 - Maçlara başlanması. 
de fazlaca yemiş. Sabah biraz unca ile lerdeki bayraklar yavaf yavaş yarıya , Müsabakalar programı: 
uyanmıı, ağrıyı geçirir diye biraz li- . d' .

1 
. b .. .. • .1 f l .k Saat tam 14 de Unga apor Şark şi 

montu sıcak çay içmif. ın ın mıf, ut un gemı er ve a · rı a - d"f L _ 1_ • Ad A ._ 

la d"d"kl · · l l d men ı er ıuu.emı nan ~ın. 
Öğle vakti de ifkembe çorbası yemif. r u u er~.nı ç~ mı\! ar ır.' Saat 15,45 de Yeşildirek, Küçükpazar 
Yemekten iki saat sonra çolc. kuvvetli Bunu muteakıp, merasım mahal - hakemi Adnan Akın. 
bir sancı ızbrap vermeie batlaıruf. lindeki Tayyare abidesi önünde. ordu Saat 17,30 da Akın spor, Altın hilal 

namına tayyareci yüzbanı Kemal, Ha- hakem Rıfkı. Bu hafta müeabakalar kom -
va Kurumu namına lstanbul merkez ecri Bay Sami Karayeldir. 

Muayene ettim. 
1 - Apandisit. 
2 - Böbrek ta,ı. 
3 - Safra tap. 
Şüphesi yoktu. _ 
Bu daha ziyade yenilip le hazmedilemi
yen peptonu bol, ve henüz tam eri
memiı ham çilek tahammüründen hu
sule gelen gazlerin yaptığı bir ain idi. 
Midesinin üzerine sıcak titelor (bir 
havluya sardırarak) koydurdum. (Sed
liç) paketlerinden bir gazoz hazırla -
dım ve içirdim. Midedeki gazlar yavaı 
ya\ aş geyirmek suret ile çıktı, ağrılar a

zaldı. Ve bir gün içinde tamamen iyi
leşti. 

Ham meyva yemeyiniz, ağrı varken haz
mi ağır yemeklere pehriz ediniz. ----(,., ) Bu notlan ke1ip l&klayuıız, ya· 
but bir albüme yapıfhnp kollekaiyoa 
) apınız. Sıkmb ıramunn17da bu ıaotlar 
bir doklof' cibi imdadmna yetifebilir. 

... .. 

heyeti azasından Meliha Avni, şehir Geçit resmine girecek le.tüpler: 
namına lsmail Şevket, ve yiiksek mek- Alunspor, Aksaray, Alemdar, Altın-
tepler namına Cavit aziz şehitkr için ,hilal, Beyoilu Halkevi, Bozlturt, Halıcı • 
güzel ve heyecanlı birer s~iylev ver- oğlu, Ku,dili, Küçükpazar, l..inga spor, 
mif lerdir. ~ok.oni, Şark timendi.f er, Valide spor, Ye-

Hitabelerden sonra muzika tarafın- ııldırek. 
dan matem havası çalınmış ve 1 iarbi - Not: Ayni klüpler 19 mayıı salı günü 

aaat 16 da Atatürk ıpor gününü Karagüm· 
Ye talebesinden bir manga üç defa ha- rük sahuında kutlulayacalcJardır. 
vaya ateş etmiştir . -···-.. ·-·-··· ... - ................... ____ _ 

Bundan sonra geçit resmi bdşlamış, fali bugün saat 11 de Ulus meydanın
geçit resminden sonra da merasim ni- da yapılmıştır. Merasime Kamutay 
hayet bulmuştur. başkanı Abdülhalik Renda, Başbakan 

Kolordu, Belediye, Cumhuriyet İsmet İnönü ve vekiller heyeti iştirak 
Halk partisi, Türk Hava Kurumu, etmiştir. 
Halkevleri, Esirgeme Cemiyetleri ve Memlekette · . 
diğer bazı teşekkül ve müesseselerden ~.nk~~a, 15 ~A.A.) - ~av.a .~ehıt· 
gönderilen çelenkler abideye konul - lerı ıhtılafı bugun memleketamızın her 

t tarafında büyük törenle yapılınıt ve 
muş ur. . .. 

Ankara, 15 - Hava şehitleri ihti • \IChıtlennuz anılınlflır • 

- Hani demin istemiştin 1 da: 
- Karanlık burası ... Lambayı ya - - Vakit tamam! 

kın 1 Dedi. Sonra: 
-- Peki yakalım Ahmet l - Mushafı fCIİf nerede acaba· 
- Bayramlarda küçiik çocı,klara... Diye yandaki odaya daldı. Genç lia 
- . . . • . • • • • • • • • . .. .. . • • • • • dınla Hasan ıofada f8fkm birbirlerin4 
- Zehraaa ..• Nerdesin? ba1tıfıyorlardı. 
-- Buradayım Ahmet 1 (Arkası var) 

Sivas Elektrik Birliği Başkanlığından: 
Sivas Elektrik Birliği ihtiyacı için köşebent U d~~iri ~~· 

muhtelif civata, galvanizli saç vesaire 11/Mayıs/36 tanhinden. ıtiba· 
ren başlamak ve ı/Haziran/1636 tarihine tesadüf eden pazart~ aiintl 
aaat 14 de ihale edilmek üzere 20 gün müddetle açık eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - ihale Sivas Elektrik Birliğinde ve birlik encümeni huzurunda 

icra kılınacakbr. 
3 - Muhammen bedeli 6598.50 Liradır. Muvakkat teminat % 7,5 

hesabiyle 419 Lira 89 kuruştur. Bu teminat ihaleyi müteakıp % 15 ıe) 
iblAğ edilecektir. .. .. 

4 - T ealim müddeti ihale gününü takip eden sah gununden baı-
lamak üzere 2,5 aydır. 

S - bıale edilmiş olan malzeme Sivas istasyonunda bilvezin te-
sellüm edilecektir. Bedeli malın tesellümünde bir defada verilmek 

nzere peşindir. _ • • . 
6 _ llıaleye müteallik bilumum masraf muşterıye aıttır. Fazla 

malômat almak isteyenler pazardan mada hergün Elektrik Birliğine 
müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

~~~~~~~~~~~~--~~--

iki doktor 
Köıtence Vama ve Burgaz limanlarından Türkiyeye göçmen tatımak • 

V ~--da ,.•htmak üzere iki doktora ihtiyacımız vardır. lsteyenle-
tayız. apun.ar :r- ·d h · 
rin Galatada Kefeli hanında birinci katta Kalkavan vapur ı are anesıne 

müracaatları ilin olunur. 
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Londra zabıt11sına karıı 6 muharrir: 3 

Yıkılan Put 
Son Pos faam tefrikası : 23 

Yazan: Ronald Knox 
nı bilmiyormuş. Sonra içerde aaklan -
mııŞ olan canilerle karşılaşmayı da dü-r lngilterenin en tanınmıı altı .ı:a- şünüyormuş. Yangın, mabet kısmına 

bıta romancıaı Margery Allington, münhasır kaldığına göre ilham kay -
Anthony Ber.,,lcy, Frecman VilZ. nağının ne için aşağıya inip kendisini 
Grolt•, Father Ronald Knox, Do- kurtarmadığı anlaşılmıyor. Varkos, 
rothy Sayer•, Ruuell Thorndikc 15 dakikada odaların taharrisini ta -
kahramanları merhul altı .ı:aB'ıta mamlamış, fakat ilham kaynağının i-
romanı yazıyor ve katillerin lteıfi- k b 

· zini bulamamış, anca za ıta memu -ni lngilterenin en marul zabıta miı-
L ru ile birlikte içeri dalan iki kişi ile lettiıi ((Geor6e Cornİ•h» e bıraıcı-

yorlar. Bunlardan Freeman Villa karşılaşmıştır. 
Grolt• ile Doroty Sayers'in eserleri- - Bu iki kişinin ne yaptıkları tet-
ni okutlunus. Poli• mülettiıi Je lilı- kik olunmadı mı? 
rini anlattı. Şimdi üçuncu muharrir _ Bunların biri ıönüllü ıtfaiyeci i
Rovald Kvox'un e•eri haılamııtır. di. Biri de Comez'di. ikisi de ateşle mü· 

Bu eser bitince •ene poli• mület- d ı d' l dı ·· • ea e e e ıyor ar . 
tiıinin katili naal tayin etti;ini iten• ikisinin de ifadeleri birbirine muta-
di ağzından dinleyecek•inis. 

ı...;:.:..::.:::.::.::.;...::;;;;.;;.:.;.;... ______ bıktır. Bunların ifadelerine aöre içeri 

_ Jsığm yangın başlayıncaya ka· giren diğer iki kişi, ilham bynağmı a
dar dev~m ettiği anlaşılıyor. Sonra nö- ramak için yüzbaşıyı takip etmişler • 
betçiler birdenbire mevkilerini terke~- dir. . . . 
rniş, ve yangını söndürmeğe yardım ı· _ Peki, ~unl~~ın hırı. de ?ır kurşu· 
çin koşmuşlardır. Başı bozuk muha • nun patladıgını ışıtmemış mı} 
hzların yapacakları budur. Ben bu ba- _ Hayır. Fakat ortalık çıtırdamak
şı bozukların kulJanılmasına daima iti· ta ve bir hayli gürültü çıkarılmakta 
raz eder ve bunlara güvenilemiyece - idi. Onun için burada bir kur~un atıl -
ğini söy,erdim. Yangın haberi ya~ıl • mış olsa bile kolay kolay işitilemezdi. 
dıktan sonra içeri girenlere gelın.ce General Almeda ile ıniralaY. Vayin
bunların içinde bulunan Ladero ıle berg susmuşlardı. 
Munoz son derece muteber ve mute - ikisi de birbirine ~u suali soramıyor-

SON POST~ 

Boyu lıer ag 
2,5 santim 
Uzayan genç kız 

Üç sene sonra boyu 2,40 
metre, ağırbğı 150 kilo 

olacak 

met kimselerdir. Zabıta memuru, ka- d 
·· · tle u: 

pının devrilmesinden s~nra sura. - - Acaba yüzbaşı Varkos mu (cll - Karolina Raskon 

Sayfı 9 

[ Hiktlye 1 Bir Tablo J 
~~----:,_,' ---Yazan: Lafcadio Heam Çeviren: Nurullah Ataç 

Duvarda asılı duran küçük tabloyu ya - b.raz dalar gibi olsam o güzel baş, gülünı~ 
kından tetkik için kalkıp lambayJ elime semesi, dudaklan, altın saçlan, koltuk al• 
aldım. Bilmem niçin, bir türlü uyuyama - tının İpek gibi tüyleri ile ta yamboı .. ıma ge
yordum. Belki yol sinirlerimi bozduğu liyordu. Nihayet kalkıp giyindim, pipomu 
için... doldurup yaktım, lambayı üfledım ve k .. 

İnce ince oymalı, som yaldız çerçeve ranhkta, sabahın ilk ı ıkları perdelerden 
içinde gördüğüm resim, ömrümde karşı - süzülüp girinciye kadar, öyle oturdum. u. 
)aştığım resimlerin en güzellerinden biri :ı:aklarda Sierra tepelerinin kızardığını gör• 
idi: bir kadife yastığa devrilmiş bir kadın düm, ilk arabanın uğultusunu i ıttim. Ot • 
başı, yarı kalkık bir kol. çıplak bir omuz. lin usağı kapımı vurup: 
güzel bir gbğsün bir kısmı ve bütün bunları - Las cincos mcnos quarto, scnor; ti .. 
daha iyi gösteren koyu bir fon ... Yukan- empo paro levantarse ( 1) diye seslendi. 
da da söylediğim gibi tablo küçüktü. Ka - * 
dın her halde sağına dönüktü; ama yal - Gitmeden önce otelciyi bulup 0 tablf' 
naz kadife yastıkla başı, güzel kolu, beyaz hakkında malumat almak istedim. 

yukarı çıktığını ve daha once merdı k w d ) 
venlere koşan dört kişiyi takip etti • ham aynagrn nı vu.r u. . .. .. .. Meksikanın Çıhuahua şehri ahali -
.... · .. ı·· F kat merdiven başına Generjll Almeda hır haylı duşunduk- sinden olan Karolina Raskon dünya -
gını aoy uyor. a 
çıkınca başkalarının da yukarıya çık- ten sonra: dn boyundan şikayet eden biricik genç 

gerdanı ve göğsünün bir kısmı görül) or - Cülümsiyerek cevap verdi: 

du. - O bir delinin eseridir, senor . 
Ressam, büyük bir maharet göstererek - İster deli olsun, ister akıllı, usta a • 

makta olduğunu görerek yolu kapa . - Miralay! dedi'..ceset yaralı old~- kızdır. Kısa bir zaman önce bu ktz, 
mış, ve bir kimsenin geçmesine manı ğuna göre bu yara duşmeden evvel mı, her ay 2,5 santim uzadığını keşfetm~, 
olmuştur. Bütün bu adam1ann isim ve sonra mı hasıl olmuş? ve derhal trene atlayarak meşhur 
adresleri alınm~, fakat, tevkif edilme- - Var.kos, bu noktaları size anla- doktorların bulunduğu El - Poso şehri-

fevkalade bir neticeye varmıştı: o resme damını . Kimdir} Adı ne} 
bakarken insan, görmediği bir kanapenin - Adı hatırıma gelmiyor. Öldü. Tı • 
arkasına dayanarak eğilmiş ve yüzü, yas - marhancde iken resim yapmasına izin ver., 
tığa devrilmiı o güzel baım ta yanına gel- dilerdi. Rahat otursun diye... Öldükten 
mit gibi oluyordu. O baı ••• insanın tasav- sonra o tabloyu ailesinden aldım. Para bi41 
vur edeceği en güzel kadın çehrelerinden le İstemediler; başlarından atmağa bakı • mişlerdir. tacak. Kendisi ile muhafızı Ladero ce- ne koşmuş ve bu derdine çare aramağa 

_ Yani polisin geri çevirdiği adam- sedi buldukları zaman, başının ilham l>aşlamıştır. Genç kıza bir çok doktor-
biri. Dolgun, fakat eti adeta şeffaf yanak- yorlarmış. 

lar mı tevkif edilmedi? kaynağına ait mendil ile bağlı gördük- larla istişare ettiği halde doktorlar, bu 
- Evet. Fakat yukarıya çıkan dört }erini ve mendilin kanlı olclujunu aöy- gayri tabii uzamanın aebepJerini anla

kişi mevkufturlar. Bunların biri Ba - Jüyorlar. Fakat mendilin üzerinde kur- yamamışlardır. Karolina halihazırda 
nos'dur. Ve itfaiyede gönüllü olarak fUD deliği yoktu. 210 santim "'tızunluğundadır ve 30 
çalıpn bir adamdır. Verdiği .~~a~ede _Peki, Varkoa hiç bir dövÜf, bo • santim daha uzaması beklenmektedir. 
yangın sırasında orada~. g~çtıgını. ve ğuş izi de görrnemif mil. Genç kız El - Poso da bulunduğu sı
yardım için koştuğunu so~luyor. Sıya- _ Hayır, «ilham Kaynağı» kolay rada kendisine bir tuvalet yaptırmak 
ıt düşünceleri hakkınd~ hır .kanaat el- kolay yere serilecek, ansızın tuzağa istemiş, orta boylu altı kadına yetişe -
de edilememİftİr. lkincısı bır pa~~t.~r dütceek bir adam değildi. cek kumaştan bir tuvalet yapılabilmiş-

lan vardı; yan kapalı gözleri tatlı ve du· 

manlı bir ışıkla parlıyoİdu: saçlara güneş 
vurmuf, dudaklar .kıpkmnw idi... Koyu, 
•imsiyah denecek kadar koyu fon, bunları 

* Beş yıl sonra bir gün Me:ıı:ico'nun bi~ 
ao.lı:aiından geçiyordum: o tablo çokta~ 
aklımdan ÇJltmlflı. Bir lapanyol yahudm .. 
nin işlettiği küçük, her yanından sanki es~ 
itilik, fukaralık akan bir dükkinın came. 
kanından gözüme bir feY çarptı: bir ~i~ 
küpe. Siyah kehrübadan w aşk tannaı,. 

yaylan baılannın üzerinde; bu yaylar d~ 
altın birer zincire tutturulmuı. 

iami Sanher'dir. Atefİ caddeden gor uk _ Peki, dumanla boğulmuş olmak tir. 
ğünü ve mabetteki eşyayı ~urtar~~ ihtimali yok mu} Karolina halihazırda yüz yirmi kilo 
için yardıma koştuğunu soylemJftır. _Belki muhtemeldir. Fakat biz va- ağırlığındadır. Otuz santim boylandık
Papas Karmel tarikatına . n~ensu_ı> : . femizi yapmağa devam ettik. İçeri tan sonra yüz elli kilo ağırlığında ola -
t G .. d".. .. leden şıkayet ıttı. zı ·1~L k kt u. or ugu muame Ad . d" t kişi üzerinde 81 an yo tu. ca ır. 
Üçüncüsü eski bir dostumuzdur. . ı gıren or 'lih bulamadık. Bu tahar· Kendisi diyor ki: 
Gomez. Evvelce anarşist bir muharrır- Etrafta da sı «Herkesin bana bakmasından, ya -

. ken merak uyandınnama-
di. Bir kaç kere tevkif olunmuftur. nyatı yapar . 
Caddenin mukabil tarafında bulunan ğa da dikkat ettik. . 
bir evin en üst kabnda ikamet ediyor. - O halde Varkosun kendı adam-
Caddcde kopan aürültü üzerine kot - )arının silahlarını araştırıp araştırma -

mut ve bir vatandaş ııfatile Y~ .. e~~ dığını sordunuz mu? 
mek istediğini ıöylüyor. Dörduncu.~ {Arkası var) 
Maryat'dır. Bu adam bildiğimiz ~~ 1 

............ - .......... - ...... - ... .. 

bir gazete muhabiriclir. ifadesine gore ··-:
1
·, .. ···A;;

1
··an Ekonomi Aşçı . 

derhal ko,.mayı vazife bilmişti.r · Bu a- k 
T k k lun Alaturka ve alafranga yeme P!· damların bütün ifadeleri tet ı · 0 

- ·k uhtelıf 
1 ed·1tı . anlafıl - şirmesini bilir, Amerı anın m 

mu• ve yalan söy em ı erı el · de yedi buçuk 
T bOyOk moesses erın 

mıştır. 

- Bence daha mühim bir nokta bu 
adamların içeri girdikten sonra ne yap

tıklarını anlamaktır. 
- Ben de bu noktaya geçmek ü • 

'd' Y" L-·ı zabıta memuru zere ı ım. uz.__,. halk 
da kaJmıft ve ın 

merdiven ba,ın .. ba 
t h .. .. mani olmuştur. Yuz f1 e acumune nda 
V L • ' _ ..ıero ve Munz namı -

ar&os ıse ı..au • • 'rmi 
ki iki muhafız ile birlikte ıçerı gı ! 

sene muvaffakiyetle çalışmış ve .bun~ 
dair elinde mllkemmel booservıslen 
vardır. Her yerde çalışabi.Hı:· 

Ankarada eski Postane arkasın~a 
Çılar kahvecisi HAmlt vasıtasıle 

aş k • d Mengenin Akvfran aryesın e 
Şabıı o Canşen 

-

hut herkesin beni tanımasından hoıtl ~ 
lanmış olaydım, meıtele yoktu. Halbu

ki ben her hangi bir kimsenin bana 

bakmasından bile sinirlenirim. Onun 

için doktorların bu derde çare bulma

larını umuyordum. O ümit de boşa 

çıktı. l) 

Lastik vantilatörler 

ne güzel meydana çıkarıyordu. 
Sol kulağın memesinde tuhaf bir küpe 

dikkatimi çekti: siyah kehrübadan minimi
ni bir aılı: heykeli, bir yayın iki ucuna tu
tunmuf, o oku kulaia rapteden albn zin -
cirden koparmak ister gı"biydi. Baktım ve 
içimden: uAcaba, dedim. bu küçük tanrı 

ne çqit aıkları himaye etti}» 
Fakat tablonun asıl garabeti. o güzel 

kadırun hali, tavn idi. Arkaya devrilmiı 

ba91, yan kapalı eözleri ve tath tatb gÜ· 
lürnaemeai ile, unki bir buse bekliyor; du
daklar da o busenin gecikmesine gücen -
miı gibi duruyordu. Kadının muattar nefe
sini duyar gibi oldum. Bir kava teıkil eden 
koltuklara baktım, ipek gibi. ltıvırcık tüy
ler vardı. Ressamın maharetine hayran ol
dum. Hiç bir fotoğraf, ne kadar iyi boyan· 
mıı olursa olsun, böyle bir tesir bıraka -
maz. Hiç bir fotoğraf, çıplak omzun par -
laklığını, damarlan, en küçük noktalan 
böyle gösteremez. 

Fakat o tabloda inum çeken, ldeta bü
yüliyen bir hal vardı. Canlı bir güzele, pem
be ve titriyen bir kadına bakar gibi ol -
dum. Umbanın titrek ıpğı altında baktım, 
sanki dooaklar kıpırdıyor, gözler manalı 
manalı parlıyor sandım. Baş, bir buse dile
nerek levhadan dışan çıkar gibi oldu. Hiç 
şüphesiz bu yaptJğım bir budalalıktı ama 
onu öpmekten kendimi alamadım; hem 
de bir kere değil, yüz1erce defa öptüm 1 
Hatırıma hemen, bir tarafı kırılınca kan 8 • 

kan heykeller, esrarengiz tablolar, perili 
halılar, perdeler anlatan hikayeler geldi. 
Tanımadığım bir tehirde, yadıreadığım 
bir evde yapayalnızdım, vücudumu garip 
bir asabiyet kapladı. l..imbayı maaanın ü

Tablo hemen aklıma geldi. O s:eceyi d,· 
hatırladım. ~ 

* Yanılt yüzlü kuyumcu: 

- istediğim parayı veren olmaua sat·e' 
mağa hiç te niyetim yok, dedi. Eşini b
yerde bulamazsınız! Kimin elinden çıktı .. 
iını biliyorum. Bir gün buraya bir reuarq 
geldi, o ısmarladı; resimlerini de o yapta. 
Bir kadına hediye edecekmiş. 

- Una Mejicana? 

- No . . . Americ:ana. ( 2) 
- Bakışları koyu bir Arıtın kadın •. ,,' 

pembe tenli .... değil mi} O zamanlar yiı.; 
nü yapnda kadar vardı. 

- Siz onu tanıdınız mı) Adı Josefita 
idi. Ressamın onu öldürdüğünü de biliyor. 
muydunuz) Kıskançlık yüıı:ündenl Jose ~ 
fita'yı bulduklan zaman, bakmı lar, h&la 
gülümser gibi imiş ... Herif onu uyurken bir 
pUııal ( 3) ile öldürmüş olacak. Bu küpe-' 
leri satılığa çıkarmıılardı, hen aldım. 

- Ressam ne oldu? 

- O, P •. : de çıldınp öldü... Bazıları. 
kadını öldürdüğü zaman da deli olduğu .. 
nu söylerlerdi. Bu küpeleri gerçekten be • 
iendinizse size 60 pesoaa bırakınm. S.ne 
yüz elliye maloldu. 

( J) S..t bete ~ Yal'; •aıkmalr ... 
mam seldi. 

k et edeceklerı ve ateşe nasıl mu avem .. 
'öıço ozerine 

fenni Ka11k Ballın zerine bırakıp yatağıma girdim. 
( 2) Bir Meluillala mr?. 
- Hay .. , Amerikah. 

anlatmış, kendisi de (<İlham kayMnauhgı -

ki 1 olmuştur. a-nrn arama a meşgu d'k] 
. 1 't t edip etme ı e-f ızların emır ere ı 88 .. 

k Ç.. kü yangını son-
rini anlıyamadı . un hkik e -
dürmeğe çalışanların sayı.sı ta . .. 
. . . V k 'un ıfadesıne go-

dılememıştır. ar Ol k. k' · 
w d ancak se ız ışıye 

re evi aradıgı sıra a . b.. .. k e 
tesad"f etmiştir. Evde bıraz uyu ç 

u - ..ı_. lışma oda-
olan odalar yemek OUCU'

1
• ça od d 

t )anma ası ır. 
sı, yatak odası ve op Varkos bu 
Fakat bir çok dolaplar va~. b. h. 1· 

k d 1 yııule ır ay ı 
dolapları arama 0 •• a 
vakit geçirdiğini söyluy~r. . . } 

- Neden dolayı vakıt geçırmış "'ı 
- Çünkü dolapların nasıl açılacag -

Mide, barıak, böbrek 
dtlfküıılüğüne , ••.. ......... 

:t.tiyenlere öl9~ l 
tarifesi göndenlır 

enllnBnU 
lsmir ıokağt 

Tel. 510218 
iZAHA RYA 

Oreopuloe 
Taklitçilerden 
sakmmız. 

Madenden yapılan vantilatörlerin dik· 

katsizlik veya bafka bir sebeple vuku bu • 
lan kazalar neticesinde çok acı neticeler 
doğurduğunu nazarı dikkate alanlar, ma
deni vantilatörler yerine lastik.ten vantila
tör yapmanın çaresini bulmutlardır. Bun
lara çerçeve kullarunağa da lüzum yoktur. 
Çünkü işledikleri zaman dahi el ile doku
nulursa hiç bir zarar vermemektedirler. 

Ama uyumak kabil olmadı. Ne zaman ( 3) Hançer. 

f ___ E_m_ıı_k_v_•_E_y_t __ a_m __ aa_n_k_a_•_• _i_ıa_n_ı_a_r•_J 

Kiralık han odalan 
Bankamızın malı olan Galatada Ömer Abit Hanının bititiğindeki Manoko 

yan Hanı kat kat veya oda oda kiralanacaktır. 
Bir iki veyahut üç ıene müddetle kontrat yapıldığı gibi tediye hususun. 

da kolaylık da gösterilir. isteklilerin her gün tubemize müracaatları. (349) 
_.., 

KiNOPRiN kaı<ıleri HERYERoE1i"uRuş 
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Kabrla giden iki yolcu, on nefer 
silahlının muhafazasında idi.. 

ION POSTA 

Bir /ngiliz gene
ralının dün geceki 
garip nutku 

( 8aftanlı 1 inci ..,facia) 
ı-etti. Bu .. yan senerale nazaran biz Türk
İer Büyük harpte Fi!i.tin cephesinde İngi
liz Marepli Allenbi'ye karıı yaptığımız 

.Ma,. il 

YUSUF iZZEDDiN 1 
Öldü mü, 6!dür01dü mü? 1 

Eski Osmanb Veliahtı katledilmiştir. 
ı muharebelerde m•hur Maretalden öi • 

O gu .. n, köyu··n erkek kadın bütün htiyar kadınlar; _ 18- 'lig.ine dair bir çok -yler eö-'--=-·, ve 
rendl·~aın· az" ukerlik eevk ve idareai .. ye • T- ·~_....., 

halkı, aylardanberi sırtlannda ta,ıdık· - Lülü, lülü... sindedir ki Yunan Ol'dusunu 1922 de mai· Veliaht, harp ilanı haberini alır al • neticede de: 
ları kirli gömlekleri çıkarmlflar; temiz Feryatlarile, sürekli bir zılaıt kopar- lup etmeğe muvaffak olmufUZI.. maz, doğruca saraya gitmİf; padiphın - Böyle bir adam, hanedanı ..Jta-
birer gömlek fıİymiflerdi. mıtlardı. Marepl Allenbi İngilizlerin çok sevdik· huzuruna girmiş; böyle birdenbire nat arasına nasıl kantbnlır)_ 

Yazan : Ziga Şakir 

Bu itler bittikten sonra, meydana Cemil de kalkmıt; lakayt bir tavır- leri ve .. ydaklan bir phaiyet olabilir. Bir harbe girmekte ne gibi mühim eebep- Demiftİ. 
çalgı takımı gelmitti. Çalgı takımı, bir la, halk arasına karışmıftı. Gelenleri kaç sün önce ölmiit bulunan bu İngiliz ... ler olduğunu sual etmitti. Bu sözler, Yusuf lzzeddin efmdinin 
davul, çifte kamıttan bir zuma, bir de görmek için, içinde büyük bir sabır • keri lngiltere imparatorluiuna büyük biz- Karagöz göstermeliği gı"bi, basit bir sinirlerini alt üst etmeye kafi aelmifti. 
çalparadan ibaretti. 11zlık vardı. met etmit bir adamdı; bUna da filphe yok. vazifeden batka hiç bir ite bntmayan O öfke ile kalkmıt, yine araya Pm~: 

1 ı k M dan 1 1 k L-- Bu ı"tibarla bu ölüm kar .. mnda her lngili • hı h -L--L Eğri bir ağaçtan yapı mıt o an to • ey a en evve yan çıp a UCf ,_... padiAAh; veliaht'a hiç bir izahat vere- doğruca padip n uzuruna ~-
da 1 · · ·ı · l ..1_ 1.:...· • • • B 1 ll • d L: ka 1 zin acı duymua ve onun hi.taruanı hürmet- r- Şe '- fı did :LL--.!_! LL __ b mağın, vu un ıyıce gerı mıf o an ac- ...,ı gırmlfh. un ar e erın e1U va memit: v~et e en · en ifittUw:ıiui uiıw j. 

L-- J • J le anmuı gayet tabii'dir. Fakat biz Türk- 1 risine bir kaç darbe indirmesi, bütün tüfeklerle havaya ~ e ate, etmıf er- _ Hu'"k.11.met böyle istedi. \n•allah, rer nakletmlf• : 
lerin Yunanlılara karp l.tikli.l harbini ka- u Y 

köy halkının bir anda oraya birikmesi- di. zanııımızı, Büyük harpte Marepl Allenbi· sonu hayır olurf.. - Böyle bir adama kız wırilmez, 
ne kafi gelmitti. Cemilin yanında bulunan Salih, o • den ukerlik sevk ve idaresi öğrenmiı ol- Demekle iktifa etmiftİ. ben buna, külliyyen mubeli6mL 

Erkekler, beyaz ve koyu kahve ren· nun kulağına eğilmiş; fU küçük iza • mamıza raht ve atfetmek. hakikate karıı O zaman veliaht, kızmlf: köpür - Diye, ayak diremitti. 
gi bez entarilerinin üstlerine, deri tara· hatı veriyordu: göz yummak ve hatta tarihe kar11 hürmet· mÜf; ağzına geleni söylemif: Fakat; veliahdın bu itirazuu. hiç bir 
fı dışarı gelen, kuzu derisinden kısa -Bu adamlan gördünüz mü L Bun- sizlik yapmak olur. Bu noktayı böylece i- _ Hükumet dediğiniz kim).. En • tesir husule getirmemifti. EnYer J>&V 
kürkler giymiflerdi. Hemen hepsinin lar, (Beni Şeddat) kabilesine mensup pret ve teabit etmeii hakikate ve tarihe ver, Tal'at, Cemal mi) •• Onlar böyle ile Naciye sultanın akiteri, mutantan 
de ellerinde bulunan, birer metre u • olan dağlılardır. Bunlann cesareti ve kartı sevgi ve aaygumzm en basit bir bor- kafalarının doğrusuna gittikçe; hem bir merasimle icra edilmifti ••• Bu h&
zunluğuadaki çubuklardan, ince mavi ni,ancılığı, hiç bir feyle ölçülmez. cu biliriz. Eğer .. yan seneral (Jhon Shey) memleketi, hem de bizi babracaklar. dise, yalnız bir netice vermİftİ ki, o 
tütün dumanlan yükselmekte idi. Bunlardan bir tek tanesi, elinde tü • bizim bu noktaya temu editimizi yalnız Alt ucu pot geline, bu memlekette eli- da; veliaht Yusuf lueddin efendi ile 

1ar h h • d k I* '--- d b"ır milliyetperverlik tezahürü ad ve teli.it· b • En ..J_L! _:_ı: .. · Kadın ın emen epsı e oyu .. fekle bir kayanın ar11LaBın a pusu tut· kili ag· açları mı var) Her biri ır yere ver pafallın arasın~ ..-...... am 
1 k • 1 d" B hl 1 ki ederse kendisine tavsiye ederiz. meşhur k b k ah im d !L-~ civert birer göme giymıt er ı. u tugu" zaman, kartısında yüz sila ı o· def olur, giderler. seyyiesini biz çe e- ir at d a geri esin en ....Ü. 

lı Fransız askeri muharriri Kurmay (Erkim· onmleklerin altından, çıplak ve nasır sa, oradan bir tek adam sağ geçemez. • Bu meseleyi büyük bir alaka ile ta-•- k harp) binbatı (lqer) in <ıBüyük harp· rız. 
ayaklarının üstüne, rengi renk ipe • Nasır Mebhutun, para ile tutulmut te Türk harbi ıı isimli eserini okusun. Fran- Diye feryat etmitti. kip eden Vahdeddin Efendi, büyük bir 
lerle işlenmiş don paçaları görünmekte muhafızlarıdır. sızlann «Şark Liaanlan mektebi» nden Veliaht'ın bll hiddetli eözreri, bazı sevinç içinde idi. itte timdi eline. çok 

idi. Salih bunları söylerken, Cemil de mezun olan ve Şark liaanlanna vakıf bu • saray erkanı tarafından ifitilmiş; itti· kuvvetli bir ıilih geçmitti. Her iki tara-
Üryan çocuklar, bir ~arga. aurueu gözlerini onlardan ayırmıyordu. Bu a· lunan bu kıymetli Fransız askeri muharri- hatçılara haber verilmitti ••. Yusuf İz· fın hissiyatını maharetle idare edene, 

gibi meydana dağılıvermışlerdı. damların vücutlan ka~ çıplaktı. rinin eseri, muhtelif li .. nlardaki sayısız res• zeddin efendini bu müdahalesi, itti • artık bütün meram ve malcaechm lco-
Halkın birdenbire toplanması, çal- Yalnız bellerine diz kapaklanna kadar mi veaaika istinaden yazılmıı ve eserin hatçıların hoşuna gitmemifti. layca eriverecekti. 

iP takımına derhal bir ittiha veımif • uzıyan kirli bir' bez sanlmıttı. Belleri- metninde bu vesikalar kimilen zikredil - Efendinin, yarın öbür gün batka İf- Vahdeddin Efendinin aklına ilk se-
ti. Şimdi mutarrit bir ahenkle da • ne korkunç birer cenbiye asılmıttı. mit tir. Binaenaleyh eser hiuiyata değil, ler hakkında da bu tekilde müdahale len teY: Yusuf lzzeddin Efendi• En
vulun gerilmİf derisini dö~en tokma • Kalın adaleli bazulannda, üçer befer hakikatlere istinat ettirilmiıtir. lıte bu eseri etmesi ihtimalini nazan dikbte a1-n ver Paşanın arasındaki bu a-ainJiğl 

1 . ·· dan ft ka ıf gözden geçirdikten sonradır ki sayan ge • ~,1_ d liahdı f..&-a-Ja iın gürü tüsu arasın • çı e m .. demir halka vardı. Metin gibi yanık ve lttı"hatçılar, onun sözlerini biı&üm e.n tezyit etmek, ve ve · ---==-v ra 
k •· ··zı·· · • • neral (Jhon Shey) fU hakikatlerle kartı • b lı zurnanın boğu ve puru u 1e1ı, lfı· kuru çehreleri· açık duran dudakları • iakat etmek için veliaht'a derhal ır öldürtmekti. 

uı_ k b• k tlamıf olan , k k" lapcaktır: erdi 
uune te; ırer enan ~ nın arasından görünen beyaz ve es ın ı _ Jngilizler ne Çanakkalede. ne Irak· etiket yapıfbnvermitl ·: Vahdettin ittihatçılann clretUı 
büyük çalparanın madem sedası ta .. ditleri pkaklanndan sallanan karma 'ta. ne de Filiatinde Türk askeri sevk ve i- _ Efendi, zaten genç yafllldanberl ve pervanz adamlar olduldanm bili
nan akislerle titremekte idi. karıtık zülüfleri; bu adamların ruhun· dareaine karp biç bir üstünlük sö8tereme- delidir. Ne onun böyle sözlerine ehem· yor; hele Enver P8f8Dın eabn tlkenc:li-

Genç erkeklerle genç kızlar, ~ey • daki vahteti gösteriyor; bacaklarını aça mitlerdir. miyet verilmeli .. ne de hükWııet itleri· ği takdirde, veliahdın hayatma hir la· 

Clanda derhal bir halka oluvenn~tl~ .. aça yürürlerken, hepsi ~'! iki ayak üs- 2 _ Büyük harpte Filistin cephemizde- ne müdahale ettirilmeli. niyede imha edeceğine hlikmedi,mdu. 
Cli. Bunların eerçe parmaklan, bırbır • tüne kalkmıt birer canavara benziyor• ki aakeri hareki.ta. maatteeuüf. general Dem~lerdi. Bunun için de .. eberiya. Eawr p_,. .. 
lerine kenetlenmi~ti. • du. ,Falkenhayn ve seneral ~n sibi Alman Vahdeddin; ilk hakkı buradan ka- nin da iştirak ettiği - (HaıieaaD mecli-

Çalgının ahengıne uyan ~u. f&l'kl, (Arkuı var) kumandanlan idare etm11ler ve fena sevk l ih t ılann her hareke .. si) nde iki tarafı birbirinetuhıfbüw:ak, 
inceli kalınlı 1e1lerle yükselmlftl: --·-•m••m , ... , • • ve idareleri yüzünden hem yüz binlerce z:anmıttı. ·fr tt a çkl beraber lann iki tarafın da birbirine bqa ldaleri • 

Berbu, Ji herbu R U L il A C A Türk çocuğunun beyhude yire kanına gir· tbınd~? ine. ~t eyt~e y:.;.. Jeb.i ;bi fi. ni arttıracak mün•kapl.ra ,al llpYOr-
Yibü gidile mitler, hem de Osmanlı İmparatorluiu· .. u soz ennı ze m -· 
barak kain, 1a ıeaDJH nun en mamur mmtıkalannı o zamanki kirlere yaydı.rma~ baflamlfh. • • du. 
Tılk Ji le. dütman ordula~a kolayca ka.ptarm11lar- Aradan hır muddet daha aeçmifti. Yusuf lzzeddin Efendinin lawr Pa-

.. ~ ver • dır. Enver P8f81lln• tehzade Süleyman e • f8ya kartı olan ne&eti, halr..._ afhı· 
Ya • 1 3 - Alman generallerinin, hele bil - fendinin kızı (Naciye sultan) ile ev .. den güne artıyordu ••• Ortada. Mn6z 
Tılke ıkıemız~··d v vv il haua (Falkenhayn) in bu büyük ve affe· lenmesine karar verilmiftİ. Türkleri alakadar eden ciddi bir ..bep 
Bu şar UClfi' ~ ~ zam~. e. ~ dilmez ha talan ve o zamanki Türk ordula- Bu meseleyi ilk defa haber alan Be- yok iken harbe girilmesini tiddetle ten• 

bütün aya"91arkbl ır ız:ı.;a -t~ h lft~ t e n baıkumandan vekili Enver patanın i - tiktaşlı Şevket efendi isminde bir 7at, kit eden veliaht; {yetmlt bin) Tnrk 
10nra, bu aya ar• mı anı ı are e • dareıizliği yüzündendir ki Filistin deki Türk d • y f l edelin efendiye gel- evladının aziz ve laymetli L-bnı ı_ ı ·ı · · ·· ··kı · f V da ogruca usu zz &197• 
s:r e ı erı gerı suru enmıf 1

••• e • ordusu eriye eriye tam mevcutlu iki • üç miş: söndüren (Sankamıt) mallGbiJetini 
ba sonra, artık şarkının ahengine U • farka muharip mevcuduna kadar tenez • _ Siz bu Enverin mazisini biliyor haber aldığı zaman, hüngür lılnaür 
yan raluan bir dalga haline gelmişti. zül etmiıti. Halbuki İngiliz orduau bu 111- ~ ag"lamıt: gu .. nlerce heyecan :-=-....1- kaJ. 

Se kla ·1 b" b" . bagvlı o- d . k 1 h" l'h d 'l . musunuzr.. .,,.._ rçe panna rı e ır ırıne ra a m\i emme tec ız ve tes ı e ı mıı . .. ha l k Enverin ço .. mı ..... 
1 d l.k l lardan .. .. . . d .. k 1 • Diye soze ş ıyara • T·· lan genç kızlar a e ı an ı mu· yuz bınlerce ansan mevcu una yu ae mıı . "bar b .. t.. genç• 

da (h kıuk hayatından ıtı en u un ~~p~n~ge~~~~m • b~~~~Lu~~~~ a~c:u=~~~=====~=======~=--~-~------
ralıyor, bazen aenitliyor; ve sonra, a· ten sonraki marepl) Allenbi' nin Filistin .. . Os .. il it t d lıılwinin 

(Arkam wr) 

• ff ._ . · k 1 bal v [ d d' f · b"' "'k dahi (Atatürk) un. vekayıe tak ·ı man ogu arman .. ana ..., -klarını yerlere vura vura birbirlerine Sold•n -tar muva a~ayeta saya a a ıga a e ı aı • uyu 1 d dah" .. r · it ka ndnl.ın 
J- lan ib kiyyet] neticesinde elde edilmiıtir; bunu dim eden ve Enver pataya hitaben yaD • ilk uar ann • • .. oz urm.e • 
eokularak, ortada ceaim bir ya il i •. - K~ar dütkünü. me~ulüfih. 2 - o methur marepl deiiL askerlikten biraz lan layihası baılı baıına b~r &nceden göriit nan. kafasınd~ do~ut olan ~ lfflır 
ltenetleniyordu. Çevik. centılmen. 3 - Ozennde yemek 1 h ._ b b·ı· d" 8 l b _:.L---·ı"dı"r kı" bunun üzennde mütalaa ve ve ıdareye aat harekat plinlul ve~ 

ı k d . . . . an ar er~es apra ı ar ı. unun a era- vcu•~ • •• b~ 
1 

.1...ıı...-
Duvar diplerine biriken yaf ı a ın· yenir, baı. 4 - Bar tahkır k.elimeaa, adeL 1. 1 Ali b.. . F"l' t " h . u"laAhaza yu··ru .. tm•m hadnlllDll" alık addet· tatbik tarzlan dunyanın en u7- - - .. fler marep en ı nın ı ıı ın cep esın • m -· tekaddtba • 

far, ellerindeki kısa tütün çubuklarını 5 - Soru edata. ticarette fazlalık tabiri. deki müteaddit taarruzlan askerlik sevk tiğimiz için. seleçek yazımızla. ~en net- askeri dehllara uırlarca ~ 
çekiştirirken: 6 - Bir maç 9İetemi, tiçüncil plua. Faata 

0

ve idare hünerinden mahrumdur. Hatta o- redeceğiz. flheaerlerle doludur. İ~ ...-.....ı~-
- Lü, lü, lü, lü, lü, lülü 1.. bir yer. 1 - Üçüncü tahıa. dörtte bir, bot- nun muvaffakiyetini doiuran son taarruzda ' Çanakkalede kalbinin üatüne rastlayan. nin U.tad·lan. addedilen ~'176k F~ ler 
Sealerile, bu rakaaıı zümreyi tefYİ luk. 8 - Bilerek yapmak. 9 - Çok deiil. bile hatalar vardır. (Biz bunlan gelecek cebinde bulunan ve kendWne çar • ve Napolyon lar, seferlerial K-n elan. 

etmektelerdi. kat0 iyyen. 10 - Sicim. kokulu. 11 - Vii- :bir yazıda söatermeie çalıpcaiız) eier an İngiliz kurtunile parça parça Vamadan. Niyebolu'dan aarlan:a sonra 
Köyün ihtiyarları, o genİf ıölgeliiin cudamazdan çakan MI. Asurilerin bir ma- bu taarruzu-bir Türk senerali eevk ve idare :lan saati büyük dlht"mizden chlbru di· yapmıtlardır. Bu Türk eeferlerinia ._biri 

albna toplanmıtlar, yerlere baidaf budu. etse idi her halde çok daha parlak bir nü- ye isteyip alan seneral Le,maa dahi bu harp tarihinin parlak birer lmM -'are-

b 1 1. · b" y~L--.1-- ••• Jr..-a•. mune meydana setirebilirdi. Bu fikrimizi hareketile Çanakkalenin pak miidafaw• bea nümuneei vücude pthmellt .ı.. O kunnuflardı. Yalnız u ıö ge ığın ır ~ ..,... • .T teyid etmek için hemen söyleyelim ki bu- nan bütün terefinin büyük (Atatürk) Un zamandan hasüne kadar PÇIDİI ... bir 
köfeaine filteler eerilmİfti. Bunların Ü• 1 - Ay, üçüncü tahaa. dair. 2 - Utan• mından tuavvurun haricinde bir .U.bette büyük phaiyetine raci olduiana itiraf et • talanı parlak Türk seferleri ...... IMM 
zerine de; Seyit Tihl ile köyün (,eyh) maktan emri hazır, kulübe. 3 - Evimize dun kuvvette olan Türk ordum Faliatin mit ve ayni zamanda. bU7ük dlhl'nin eü• her birini •71P döluneie ne la-. •de 
elenilen erkanı; ve ukk&l teemiye edi- selen kimse. 4 - Adaya ifliyen vapur • cephesinde İngilizlere katta (Şeria) muha- aiyetinde temeuül etmit olan TUrk askeri bu ailtunlann tahlımmülU Yaıds. Fakat 
len ihtiyarlan; anut bir asalet gayesi lann imni. bir nevi makarL S - Maiara. rebeleri gibi çok kıymetli muharebeler ka- sevk ve idaresinin yübekliiiai ve ölmez za- Türk askeri aeYlt Ye idar..mia • parlak 
pden ve hatta, kendi familyaların • bez. 6 - AlullL 7- Nehir ne yapar), il- zanmıılardır. ferini aellmlamıı delil midir) nümunesi. latikW harbimizin ta ........ 

elan batka kimseden kız alıp venniyen çüncü tahaa. yorgunluk. 8 - Düiün se- * Merqal Allenbi'nin bareUta hakkında- den baılıyan ilk .. fbaaından aoa Yanan 
etrafı, yerletmiflerdi. cesi, uzakları gösteririz. 9 - Kaz oilan Büyük harpte Filistin cephaindeki Türk ki mütalaamıza selince: neferinin de Akdenize döküldGil - •f· 

Meydana, büyük fıçılar içinde yo • kız. ödemek. 10 - Mefulübib. tümsekli. ordumnun hazin lkibetini doiuran ee • E.uen busünkü lnaıiliz paeral ve ma· basan• kadar biiaün sevk.ülcen ft taı.ı · 
iurtlar tatınmıt: bunlar ayran yapıl- kırmızı. 11 - Erkek, surura blis teYler. hepleri yukarıda itaret ederken mecburen retalleri bile • bahazlaia bpdmamak pr· yevi harekltta söriılür: Bizim l.tildal hlır 
mıft1 ... Bu ayran, tas tas halka dağıtı• Dünkü IMılmacanm halli: iki Alman seneralinden de bahsettik. Bu tile • elbette itiraf ederler ki İqiliz uker· bimiz heyeti umumıyeaile öyle hapwıtli bir 
hyor; kıpkızıl kalaysız taslar, elden ele bum8t•ld fikrimiz fiipheeiz bütün Alman liii Türk ukerliğine nazaran her itibarla zafer lbideaidir ki (zaman) ni9betiade ~ 
dolafıyordu. SoWM eaia: seneral ve kumandanlanna pmil aeiildir. henüz çok genç ve nisbeten az tecrübe ... abidenin ayaklan dıbinden 11nkleplchkça 

Dakikalar geçtikçe çalgı takımının 1 - SultanabmeL 2 - İane. 3 - Ya- Onlarda hakikaten büyük eevk ve idareci· lubidir. A11rlarca evvel yetiftirdiii Cea • onun azametli varlıia, tarihin s6riit zavı-
rat. 4 - Gramer, rakı. S - An, dolu. ler yetiımittir. Lakin esasen muvaffakiyet- giz.leri. büyük diht Teymur·ı.n. Atilll0 la· yeaine bütün heybetıle ancak ..pcakbr. Bu 

iftihası kabarıyor; oynıyanların da ne- 6 - San, selim. 7 - Kale, av. 8 - Ali.. ıizliii ve liyakat gö8termemeai yüzünden n ile tarihe terel veren zafer &bidelerine muazzam ve ebedi zafer lbide9İDİD henuz 
teai artıyordu. Atill. 9 - Lamalar. 1 O - Eter, NemruL Büyük harpte Alman ordulan batkuman- sahip olan Tlirk milleti. ukerliii batka mil• ~i'binde bulunan bucünkü (Askeri Tarih) 
O anda silihlar atılmıya batlamıt, bir- 1 1 - Mat. kene. .. ç. danlıia erUnıharbiye reisliğinden uzak • letlerden öğrenmeie ib~ sörmemiıtir. dahi onu bat döndürucü azameti Ye ibti 

denbire ortalık birbirine karıtmışb. Yakandan apiıya: lattmlan general Falkenbayn ile general Büyük (Teymur)un seferlerini. Sevkülceyt pmı ile rü'yet ufkuna alabilmektea l · 
- Geliyorlar!.. 1 -Saysı, kalem. 2 -Az. ulatL 3 - Leyman diier taraftan da Alman kararaihı hareklbnı tetkik etmek, busün dahi. asker• cizdir. Bu azamet ve hatmet (zaman) il• 
- Karşılı yalım L Lira. allmet. 4 - T aamhane. ar. S - ,umumisinin - bittabi Almaayanan menfaat- lilde alakadar ve yüksek sevk ve idareden mütenatiben büyüyecek ve aıtaeôbr. 
Se !erile ko(luşmutlar: meydanın Anten. al. 6 - Ne. ra .. thane. 7 - De- lerini en önde tutan • direktiflerine ve ayni anlar her inMna derin heyecanlara dütü • Sayı" ln.Pliz soneralı Sir Jhoa Sheye 

kö,esmdeki yoJ ümlnde toplanmıtlar· viren. 8 - HazroL me. 9 - Alaka. 1 O - zamanda eiyul bir takım müllhazalara ta• riir; hayret, takdir ve tebcil Walerine bo • hürmetlerimizi 8UD&nz. 

~ 1 lam. • 1 1 - Tam. makta. ,bi olarak hareket -.ıerdir. Bu hUIUlta iar , 
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anızı yıkamak artık bir kOlfet de~ildlr. 
zira gayri kabili kıyas olan Pf RLO
DEN T diş macunu bu kOlfeti ortadan 

kaldırmıtdır. 

PERLOOENJ çok zevkli olduöu gibi, 

solu~unuzu da serınletlr. 
1 

Krem Balsamin 
Tabiatın bahşettiği gtlzelliği kıy

metlendmr. Esmer, kumral, sarışın 
her tene tevafuk eden yegllna 
kremdir. Lntif kokus_ile s ..... viı~li. hir 
hava yarabr. Cilddekı le~e, sıvılce, 

1 ve buruşukluklıırı kılınılcn glde-
çı Gene~ k tııruvetini hnız yumu-
rır. 

şak ve cnzib bir ten ynrntır. 
KREM BALSAMIN YAGLI 

Gece için pembe renkli 
KREM BALSAMIH Y AG~IZ 

OOndOz için beyaz renklı 

. 

SON POST~ 

Denizyolları 
JŞLETMESI 

Acenteleri: Karaköy Köprüba11 
Tel. 423S2 • Sirkeci Mülaürdarzade 

Han Tel. 22740 ____ ,, 
Trabzon Postaları 

Pazar 12 de, Sah, Per· 
ıembe 15 de 

lzmlr sür'at postaları 
.. Cumartesi IS de Pa
zartesi 16 da. 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesi, çar • 

ıamba 18 de 
İzmit - Pazar, salı, per-

ıembe, cuma 
9,30 da 

Mudanya - Cumartesi 14 de 
diğer günler 
8,30 da. 

Bandırma - Pazartesi, ıalı, 

çarpmba, per· 
§cmbe cumar • 
tesi 21 de 

Karabiga - Sah, cuma 19 da 
lmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı 19 da cuma 

17 de 
Trabzon ve Mersin postaları • 
na kalkış günleri yük alınmaz. 

( 2683) 

'-~-·----ı•• 
,_, iSTERSEN OKUMA 1... , 
i Okumazsa.o 

• I · Fazıl Çil Ilacı 
nın 

Leke, çil ve siv.lceler nzerindeki 
kudretli v~ s ıhırlı l s:rıni işi tıne

mış ve b lm miş olursun. __ , 
'" 

Zavl _ 5960 sicil numerolu şoför 
ehliye°tnumemi kn) tıeltiııı. Yenısini 
çıkartacağıındnn wyHn hOkmn yok tur. 

Adıl .............................................................. KREM BALSAMIN ACI B~DEM 
Gece için pembe renklı I 

KREM BALSAMIN ACI B~DEM Son Posta Matbaası 
GilndOı için beyaz renklı J 

t · at V" luhar.ıy 0 NP•n"yat Müdürü: Selim Racıp Botun tanınmış ı rıy " u , _,, 

mağazalımnda vardır. SahiPlcri: A Ekrem. S. RaaıP. H. Lü~ 
ECZANESi BeyoQlu. latanbul ~- -----------.__ .. INGILIZ KAHZUK 

.... --------
1
. b- 1 V .d t Tahakkuk Müdürlüğünden: stan u arı a Kazanç v. Zamlan 

% 15 bir 
misli ve 

Şubesi Adı 

Hocapaşa l Lusyen 
DellA 
Tola 

" 
• 
• 

" ,, 

" 

• .,, 

" • 
" FeneJ 

• 

'

Ovaldm 
Kınaciyan 

1 
Mişd Gu 
Pari 
Noyman 
Birader 
Muharrem 
M. Ali 
AğaMem· 

nun 
Artin 
Baleınya 

Liski 
Osman 
Keğam 

Yusuf 

lbrahim 

işi 
Komisyoncu 

" 

" 
Manifatura 

Hakkak 
Matbaa 
Oto Leva-
zımı 

Sobacı 

Kolacı 
Gramofon 
Kahveci 
Terzi 
Doğramacı 

işlemeci 

Ticaretgih 
adresi 

Hubyar Beyker H. 

Surası Dikranyan 

3 No. 
" " 

rn-18 No. 

Hubyar lbsaniye H. l- l No. 

ll "t Ankara C. 61 No. Na ı meçı 
ea~ıoğlu yoku~ 8 No. 

x... 4. ci Vakıf han 32 No. 
Hubyar ID 

Tilrbe sokak 2 N. 
" . Mahmudiye Cadde 31 No. 

Surun J? N 
Barezbanyan ban - o. 

" Küçük han bili N. 
" Dikranyan ban 29 

Abdi subaşı mah&llcsi Talıta
minara C. 1; 9 No. 
Tahta minare M. Ve caddesi 

46 No. 
Kalafidis Han 7 No. 

~hbar:name-

sinin Vergi 
c. V. Mikadn 

Sene L. K. 

40n4 932 oo oo 

40163 " 
40/64 " 
40/58 " 

313 " 41/9 " 41/1 " 
7/53 933 

10/41 932 
59140 ,, 
27/00 ,, 
48/60 " 16/37 • 
16/31 • 

300. ()() 

240. 00 

1647. 37 

27. 00 
135. OJ 
127. 60 

60. 13 
21. 00 
o. o 
o. o 
o. o 

49. 68 

14. 08 

"20 
L K. 

12 00 

60. 00 

48. 00 

354. 10 

o. o 
20. 15 
19. 15 

12. 03 

8. 91 
4. 05 
7. 29 

1/1 • J20. 00 120. 00 

V . . N . Komisyoncu 
enıcamı esım • • ılan 

Bene<?or • • t 1·kamet werlerini bildınnemıı 'YC yap araştır-
fl · enı ücare ve J ·d ·hba el • b' t . • azılı mükelle enn y .. . • k zaa vergi ve zamlarına aı ı mam en ızza 

Yukanda adı, ışı ~duklanndan bir.alarmda gosteril~ ~ ç UD 141-142 inci maddeleri hükmüne tev-
mada da bulunamamıt .. d D hukuk usulü muhakemelen UDUD (2675) 
tebliğ mümkün olmadııgn a 
fikan ilanen te'bliğ olunur. 

Sav', 11 .. 

2 ve 20 lcomprimelılc ambalajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

uzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

TEKBiRVAZO 
A(IK BEYAZ vEYUttUŞAK 

BiR CilD 
I 

TEMiN , , 
ETMELiDiR 

6U ŞAYANt 
HAYERlT TEK· 
LİFOEN HEMEN .. . 
BUCiUNDEN IS· 
TlFADE .EDjNİZ 

Ynznıınzd k• S •) uıı heıılc,rden, açık 
mesamelerden vesair ga) risııf madde
lerden kurlulmıık isterseniz; cildinize 
~·eni ve esas bir güzeJlık veriniz. Hemen 
bugünden itibaren bir vazo beynz renk· 

, # 

AKSI TAKDiRDE 

-

• 

teki (yHğRız) Tokalon kremi sulrn alınız. Terklbinde taze kaymak ve musaffa 
zeytinyağı ile cidden mukani ve beyazlabcı sair birçok cevherler me\cuddur. 
Bunlar, sıyah benleri eritirler. Açık mesameleri kapatırlar e en rt 'e sol· 
muş cildleri yumuşubp gençleşUrirler. Yaln,ız bir veya iki gnn zaıfmda yap-
tığı şayanı hayret tesir \'e ğöslerdiği lınynk farka şaşacaksınız. Bir hafta 
sonra teniniz açık, nemıin ve yumuşak olacak ve ibOtun dostlarmızın gıpta ve 
tnkdir nazttrlarını celbedecckttr. Her vazo garantilidir. Memnun kalmadığı· 
ruz takdirde, 8ldığınız vazoyu lstanbul 622 numttr8lı po lB ırutusu dresioe 
ademi memnuniyetinizin s bebinl de zikrederek iade edinız. Verdiğinız para
nın iki misli geri verilecektir. 

Hamiş: Vaki kOJliyetli taleb karşısında mev<'.ud nDmunelllder bflmiştlr. 
Yenileri bnzırlanmakta olduğundan bennz nnmunclfklerini 8lmamış olılnlann 
bir'kaç gtln daha srıbretmeleri rica olwıur. 

~~--~~----------------~~----------------------

İst. Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Hasekide Yağhane sokağında 11 No: b hanede oturmakta ikaı semti meç

hule gittiği anİafdan ((Vahitne : 
3/11 /335 tarihinde Vakıf Paralar İdaresinden 2059 ikraz lNo: sıla ödün~ 

aldığınız (160 lira hilali saat bedelinden 72 liranın baliği olan (232) lira 
borcunuza mukabil mezkôr idareye birinci derece ve birinci aırada rehin 
etmit olduğunuz Koskada Çoban Çavuf mahallesinde Ca.mü,eıif -okaiıncla 
eaki ve yeni 24 No: lı ananızın paraya çevrilmesi vade hitammda borcunu
zu ödemediğinizden ötürü Dairemizin 933/1171 sayıb do.ya&ile elac:UW 
İdare tarafından iıtenmit iken mezkiir dosyanın Adliye sara:rile birlikte yan
maın üzerine 934/1810 No: ile yenilenerek takdiri kıymete kadar obn mu
amelenin tesbit edilmit ve 8/4/935 gününde yeminli ~ eb1irukuf tarafın.. 
dan :merhuna (761) lira kıymet takdir edilmit olma.ama binam k.-vfiyd.in 
tarafınıza eakiai veçhile ilinen tebliğine karar Yerilip 24/11936 tarihli ak -
fAID gazeteaile ilin kılınarak hwusab mezküreye itirazınız olduğu a kdird. 
üç gün içinde dermeyan ~tmenizi bilJirmit olduğu halde ifbu müd~ içind. 
de bir glina itirazınız vaki o'lmadığından medıunun u.tıpna karar iterek 
2280 No. h kan~ahkimma tevfikan Birinci arttmnamnn 6/6(9'1'" tari -
hinde ikinci arttırmasının da 23/6/936 tarihinde yapılacağmchM husulü 
ittiliğ zımında. hususatı cariye bu kcrre dahi tarafınıza ilanen tcbli~ olunur. 

(2?69) 

IDevJat Demiryotları ve Uman1 l ·ı 1ş:et:rn U.:!!!!:!! id1,. n . lr ı j 
Haydarpap ile Kızıltoprak arasında Söğüt\iiçe~me namile tesis e+ i"{imiı 

durak 20/5/936 tarihinden itibaren küşat edilecek ve buraaa gidit t ıt ban· 
liyö trenlerimiz tevakkuf edeceklerdir. Muhterem hatka nan olunur. {2643) 
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