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Tahıil Memurlariyle 
Mükelleflerin Müna ebeli 
• Bulgarlar Balkan Paktına 
Niçin G"rmediler? 

"* 

SON POST~ 

c~ ·mli Makale Hayatın en mükemmel altı şeyi a 
Zevhler ve kanaatler münakap götür- l 

mez • 

Fakat hayntın en güzel altı ıeyi hak-

kında ittifak vardır. Bu altı ıey ıunlardır: 

• Tah&il Memurlarilc .Mükelleflerin Yemek, içmek, çalıımak, eğleıun k, 
mak, ve s vmek. 

uyu-

Münasebeti 
.. liye teşkilatının ıslahı münasebeti

le Büyük Millet Meclisinde cereyan 
Hayat bunlarla kaimdir. 

eden müzakerelerde üzerinde bılhassa dur- Hayat!a her feye bıkılabilir. Güzel bir 
mak istediğimiz nokta udur: Memurların mıınzaraya, rahata, tenbelliğe falan bıkıla· 
zihniyeti ve tahsil memurlarİ) le mükellef- bilir. Hayatta bu aiti feyden bqka bıkma· 

lerin münasebeti. yacağımız biç bir ıey yoktur. Fakat bu alh 
Memurlar yurddaştan ziyade devlet 

ıeyi her ıün tekrar ettiğimiz halde bir gün 
hazine5İni dü§ünüyorlar. Onlann zihniyeti 

bıkkınlık gösteremeyiz. Yemeğe, içmeğe, 
şu: 

«Ben devletin varidatını artırmakla mü- uyumağa ve sevmeğe bıkdır mı? 
kellefim, ufak bir İpucu bulunca vergiyi 

yazıverırım. » 
Amma yurdda~ bu vergiyi evvelce ver· 

miş midir, tarhedilen vergi miktnn haklı 
ve ma'kul müdür) Bunu dü~ünen yok. 

Bu zıhniyetle tarhedilen vergi bir çok 
haksızlıklar doğuruyor. Bu haksızlıklar tah· 
sil memurlariyle yurdda~lnr arasındaki mü· 
nasebetin fena bir ıekil almasını intaç edi
yor. T arhedilen vergiye itiraz edersiniz. 
Memur dinlemez. 

- Siz bir defa vergiyi ödeyiniz. itirazı· 
nız vana mahkemeye muracaat edip hak· 
kınızı ar yınız. diyor. 

Hakkını müdafaa etmCl!İnİ 

veya edemiyecck vaziyette olan 
parayı verip işin içinden çıkıyor. 

bilmeyen 
yurdda~ 

Diğerleri 

de ay)arc mahkemelerde para ve vakit 
kaybediyorlar. 

Aııl olan ver&iyi bir işkence haline koy
mak delildir. Billkia bütün dünyad ver· 
ciye kartı yurddaılar haeasdırlar. Onları 
verginin adaletine inandırmak ve vergiyi 
aeve seve vermcie ikna etmek lazımdır. 

Çünkü vergi, hem vazif c, hem de bir borç
tur .• 

Daha kötüsü fU ki, yukarıda kaydetti· 
ğimiz zihniyet memleket dahilindeki ecne· 
bi irketlere de sirayet etmiştir. Elektrik 
veya su irketi ıizden bir para İster. itiraz 
eder inir.:, dinlemez. «.9iz evvela parayı ve· 

Şüphesiz hayatta pek çok isteklerimiz 

olabilir. Eyi bir artist, yübek bir lim, mü· 

kemmel bir adam olmak İsleyebiliriz. Fa

kat ne olursak olalım, ne istersek İsteye· 

lim, hayatta bu alb feY kad r ihmal ede-

nıiyeceğimiz ve mAhrwn edildiğimiz tak-

dirde arayacağunız bir teY bulunamaz. 

.... 
Hayat bize bunlan bedava vermİJtİr. 

Onun için kıymetini anlamlf değilizdir. 

F kat bu altı ,eyden bir tanesindm mah· 

rum edildijinizi diifününüz., hayatın ne kö· 

tü ıey olac:aimı o vakit anlarsınız. ·-
(~s~_o--=; .....;;;;;;-z=:A=~--=-A-=-_s_ -~·-=--=-D-_A-_----.J 
300,000 Frank sahibi •-H-E-RG-.U.-N-B-IR-f l-KRA-~'* Sııllı için 
Bir dilencide Yegane çare: 
Meslek muhabbeti Akdenizi doldurmak 

Kolayı veri Alman profesör-İspanyada birkaç 
l'Ün evvel bir dilen
ciyi otomobil çiğ

nemiı adamı evine 
götürdükleri zaman 

Şair H .. F .. biraz dalgındır. Bu dal- ]erinden biri dlin· 
gınlık buhranları arasında bazen ga • yadaki kanıık.lıiı 
yet tuhaf sözler ıöyler. durdurmak için dl· 

Geçenlerde, Erenköy taraflnnnda hiyane bir çare bul· 
yazlık bir ev arıyordu. Bir tane buldu, ~~r,:~:ı:fS!lJiJiiOll. muştur. 
beğendi .• lakin hat boyunda. Profesöre ııazn· 

riniz., ı'tirazınız varııa aonra yapa~ımz ıı 
"' · tam 300,000 frank 

derler. Para vermez.ııcniz suyunuzu veya 
elektriiinizi kesiverirler. 

Yurddaıla reami ve hususi müe eseler 
arasındaki bu para münasebetini tanzim 
etmek ve yurdda§J lüzum uz iz'açtan kur
tarmak gerektir. 

yeni maliye tegkiliitının bu aayeyc 
hizmet edeceğini umuyoruz ve girketlerle 
olan münasebetin de tanzimini dileyoruı.. 

* Bulgarlar Balkan Paktına Niçin 
Girm~diler? 

B allı:anlann tl cöbeğinde bulunduğu 

halde Bulaariatan neden Bal· 

kan Palı:tına ııirm~ekte ısrar etmi tir) 
Eııki Bulgar hariciye nazırı Bürow bu auale 
cevap veriyor. Göatcrdi~i ııebepler fU: 

Bulgaristan mevcut muahedc1erlc bir 
takım hakaızlı1dara uğramııtır. Hudutları· 

nın tashihini İster. Dr-dr-ağaçtan Akdenize 
inmek arzu!undadır. Halbuki B ikan Pak· 
tı Bulııaristanın bu ar:ı:ulannın tahakkuku
na ebediyen sed çekecektir. F 7Ja ol rak 
Balkan Paktını menf tleri ve cografi va
zi.): etleri birbirine uygun olm y n devlet· 
lcr arasında alı:tedilmi tir. Binaen1tleyh 
belynelmilel bir hadise çıktığı zamandan 
kendıliğindcn daiılm ğa m hkumdur. 

Bu iddia komtumuzun hmı ve arzulan
nı açıkça ortaya döktuğü için dikkati çek· 
meğe layıktır. Balkan Paktına girebilmesi 
için onun cvvdl kendisince haksız telakki 
ettiği noktaların tamiri lazımdır. Bizim 
bildiğimize göre Balk n de'\: letleri ulh ve 
aükun içinde Bulearistanın bu dileklerini 
tetkike hazırdır. Diğer Balkan devletleri· 
nin endi;csi Buli_aTİstanın bu emellerini 
cebren ve askeri vasıtalarla temine teşeb-

)'üs cinnetini göstermesidir. Bunun önüne 
geçmek İstemek ise gayet tabiidir. 

Bulgar komşumuz, Balkan Paktına gir
mek arzusunu göstermek §artiyle, bu dilek
Ic'rinin halli teklifi ile ortaya çıksa, umarız 
ki bir hal çaresi bulunur, ve bu suretle Bal
kanların en mühim meselelerinden biri de 
kat'i surette halledilmiş bulunur. -······ ... --............................................. .. 

Özlü sözler: 
Akıl kendini itham ettiği zamanki ka • 

dar hiç bir vakit parlak olamaz. 
Shakespeare 

A~k bir sanattır. 
Arcene HouSMye 

SabırSJZ insan eazııız lambaya benzer. 
Alfred de Musset 

serveti olduğunu an 

lamı lar. 
Birisi merak et· 

miı: 

- Sen bu kadar 
tengin olduğun hal
de neden hill dileniyoraun) demiı. 

Dilenci ıöz kapaklarını aralayıp mu
hatabının yüzüne baktıktan ıonra ıu ce· 

vab ıvermiı: 
- Ne yapayım, ben meleğimi aeveriml 

demiş. 

* lngllter• Krahnın kar1sı 
Bu mevzu etrafında bu sütunlarda bir 

çok defalar konuıtulc. Buna raimen seki· 
zinci Edvard'ın evlenmesi meııele11i hala 
taze bir mevzu olmaktan çıkmaınııtır. 

Hükümdann, şimdi de Danimarka Kra
lının yeğeni Prenses Alexandrine ile ev· 
leneceği söylenmektedir. Prenses Alexan· 
drinc 191-4 de doğduğuna KÖre henüz 22 
ya ındadır. Ve fevkalade bısiklet meraklı
ııdır. lngiltcre Aristokrat mahafili, genç 
Prenscıı"de tek bir m hzur olarak bu bısik
let iptilasını bulmakta ve uAvamın bindiği 
bir alete Kralın kansıı> binemez. demekte

dirler. 

* Mektep çocuklannın 
aulhperverllGI 

Şimali lngilteredelci ille mektep talebe
leri toplanarak bütün düny daki arkndaş
lanna aşağıdaki beyannameyi gönder • 
mewi karar altına almışlardır: 

«Arkadaşlar, babalanmı:z, harplerde öl
dü çoğumuz öksüz kaldık, annelerimiz se
fil ve p~rişan oldu. Buna raimen büyükler 
hala akıllanamadılar, harp hazırlıyorlar. 

Biz sulhperver olalım, annelerimizin 
göz yaşlarını durduralım, bizim çocuklan
mız. baba, ağabey acısı görmesinler} Dün· 
yada yapılacak iş mi yok, ilim, fen ne gü· 
ne duruyor. Biraz da o aıhada çalışalım.» 

Evin aahibi ile pazarlık edeceği ıııra· ~ ran bu çare ıudur: 
da, yanında bulunan bir arkadaşı: _) Akdenizi doldur-

- Üııtadl dedi; iyi düşün. Bu ev ~----- mak.... Akdeniz 
güzel, fiyatı da ucuz amma, korkanın dolduğu takdirde, Jnııiltere ve ltalya ara-

ki tren gürültüsüne bir zaman alışa • tıında Akdeniz rekabeti kalmayacaktır. 

mazııınl ltnlya, boş toprak bulacaktır. Yalnız. ltal-

Şair bu cıınada yine kim bilir nasıl ya mı~ Bu fikri ortaya attıiı için, Alman· 
dalmııtı. Rüya görür gibi: 1 ya, oradaki boş toprak arın y namı müs-

- Kolayı varl dedi; önce tren gÜ· ı temleke olarak kullanabilecek, lngiltere ve 
rültüaüne alışır, sonra buraya taşını • 

Fran!!a da fazla dekovillerini bu arada ça· 
nml ,._ * lıştırabileceklerdir. 
Sinema yıldızları 
EfJlenmek için 
Cemiyet kurdular 

Holivudda on üç genç ıinem yıldızı, 

aralarında bir cemiyet kurarak, zengin ol-

madan evvel evlenmcmeğe ve erkeklere 
kat'iyyen itimat etmemeğe karar vermi,. 
!erdir. Cemiyetin reisesi olan Patriciş Ellis 
bir gazeteciye ıu beyanatta bulunmuştur: 

uBiz mesleği aıka tercih etmek iatiyo· 
ruz. Fakat her birini teker teker, aşkın ca· 
zibesinde kendimizi kurtarnmıyacnğımızı 

anlayınca, birleşerek müttehid bir kuvvet 
te§kil etmeie karar verdik. J> 

* Gen•ral Despereye Romanyada 
verilen çlftllk 

Umumi harbin ııonuna doğru itilaf dev· 
letleri ordulannın baıında olarak Roman· 
yaya giren General De pere, elyevm Bük
reştedir. Kendisi Romanyaya, Kral ve hü
kumet tarafından resmen davet edi1miş

tir. 

* 
CoQrafya lllml oocuk 

Cenubi Amerikada bir lise talebesi 
cografynya fevkalAde merak etmi1- Uzun 
uzun çalıştıktan ıonra, bütün dünya bari· 
tasında, kaç tane kaza merkezi bulundu
ğunu, i imlerinin ne olduğunu bildiiini id· 
dia ederek imtihan edilmeaini İstemiıtir. 

Nihayet bir hey' et ıeçilmif, bu hey' et bil· 
tün dünya haritalanru önüne yığmlf, en 
umulmadık yerlerde en ufak köy isimlerini, 
talebeye sormuş. talebe de bütün bu itim· 
leri bilmiştir. 

* 
Kulakeızlara aonradan kulak 

takırortar 

Amerikada Kanaas eyaletindeki bbbi 
bir cemiyet kulakıız. olarak doğan bir insa• 
mı sun'i kulak imal ederek takmış. ve a-
dnmcnğızın kulaklannın sonradan 
olduğu hiç beJli olmamı§tır. 

* 
takma 

Baron Aloızı uzun atlama 

tamplyonu 
Romanyalılar, Franşe Despereye Ro· Frnnsız gazeteleri ltalyanın Cenevrede 

manyada büyük bir çiftlik hediye etmiş· murahhası olan Baron Aloiziden bahse· 

lerdir. Genernl bu ziyaretten istifade ede- derlerken diplomatın eski bir bahriye zabiti 

rek, çiftliğinin hesaplarını d rü'yet ede- ve sabık uzun atlama şampiyonu olduğunu 
cektir. haber vermektedirler. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Hük.Uınet doktorlardan kazanç vergisi lmak için doktorluk 

ederıleri ımıflara ayınyordu. Maksat doktorlardan kazançlnn 
nisbetinde vergi almak, çok kazananla, az kazananı birbirin • 
den ayınnakh. 

T ... •1 ., ,.. yapıldı. Doktorlar arasında böyle bir tasnif yap • 

manın l'Üçlüğü anlqıldı. Nihayet keyfiyet Etibba cemiyetine 
havale edildi. 

Birinci sınıf doktorlar yıld tıin lira vergi verecekl'erdi. 
Etibba odası tetkikat yapmıı ve senede bin lira vergi vere

bilecek bir doktor bwamamııhr. 

1STER lNAN 1STER lNANMA l 

Mayıs 17 

-------------------------........... ~ 
S3z0n Kı ası 

Yıkılan berhanenin 
Son kurdu 

"-------E. Ekr m·Tl)l ı 

mumi harbin koparchğı kasırga
dan, Şarkta muazzam fak<ıt köh

ne, ahşap bir paşa konağı yıkıldı: Rus
ya çarlarının asırlık saltanatı, temelle
ri sarsılarak, tuzln buz, dağılıv~rdi. 

Ye çürümüş bu bir yığın tahtanın 
arasından fı kıran kurtlar, o konağın 
arsasına bitişik olan bizim bahçemize 
yayıldılar, evimize bulaşblar, kemire 
kemire çökerttikleri o köhne bina gibi 
burada da kendi muzır faaliyetlerin~ 
zemin bulmak istediler. 

Bu memlekete, bu tertemiz muhit 
kokain, morfin, kumar iptilalarınİ1 
fuhşun en mütereddi, en marazi şekil• 
1erini, bir inkılabın önünden kaçan 
Vrangel ordusunun peşisıra akın eden 
beyaz Ruslar soktu. 

Çarlar saltanatı Türkün coğraU 
varlığına kastetmişti. Çarların mütefes
sih tebaası Türk unsurunun bünyesi .. 
ne kastettiler. 

Mütareke devrindeki lstanbulun 
monografisini yazacak olanlar, Vrart41 

gel döküntülerinin fezahatini layıkiyle 
tasvir etmekten haya duyacaklardır. l 

Petersburgda, vatan gayreti güden 
bir asılzadenin kurşunlariyle ölen pa ,. ' 
pas Rasputin'i o meş'um devir, ms 
kaldı f stanbulda hortlatıyordu. 

Ahlak ve fazilet rejimi olan cümhu• 
riyet bu pisliği temizledi.. Bu çarlılt 
artıkların'ı küredi. Onların men'um 
yadigarı olan kokain ve morfin iptil&• 
sına karşı şiddetli nizamlar, kanunlar 
koydu. 

Fakat görüyoruz ki cümhuriyet gil• 
nefinin muzadıtaaffün, mikrop öldü • 
rüdi huzmeleri henüz her tarafa teslt 
edememi§. Dün, çarlık ordusunun U· 
niformasını senelerce sırtında taşımı~ 
leim bir herif, bir kaç tane masum 
Türk yavrusunun ırzına tasalllıt et• 
mek cür'etini göstermekle yakalandı. 

Ümit ederiz ki bu, yıkılan berhane
nin köşede bucakta kalmış son kurdu .. 
dur. Değilse bile, bunun da kafası ezil .. 
dikten sonra artık ötekiler baş kaldı .ı 
ramazl 

----- ·~---·· _« ___ _ 

Biliyor Musunuz 7 

1 - Oıımanlı ııarayında senelerce ta 
başına hüküm süren ve asıl iıımi Bafo olDI\ 
Venedikli Vnlde Sultan kimdir) 

2 - Amazonlar kimlerdir) 
3 - Sam amca nedir, kimlere derler) 
'4 - Şeyh 5adi kimdir) 

(Cevapları Y onn) 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - Osmanlıların mebdei Kayıh n aşrı 

retinden başlar. 
2 - Fillerin ceddi mamuttur. Asya " 

da ve Avrupadn yaşamıştır. 
3 - ismi iki hayvan iamind n müte .. 

şekki\ olan hayvan devekuşudur. 
4 - Neptün eski Romalıların deniz ila· 

hıdır. ilah Saturnun oğludur. Kardeşleri 

ııcnc ilahlardan Jüpiter ve Plutondur. 
Masallara göre kt-ndisinin deniz kena • 

rında bir sarayı vardı. j tcdiği zaman al· 
tın ııaçlannı co an denize açar, dalgalara 
tutulan gemileri kurt rırdı. 

5 - - İnhalar, Avrupalılar cenu -
bi Amerikayı istila etmeden evvel Peru -
da büyük bir medeniyet kurmuş bir mil
lettir. Bunların Asyadnn geldikleri, Türk 
ırkına mensup oldukları, eserleri "e dilleri 
üzerinde yapılan tetkiklerden anla ılmı§ • 
tır. 

Özlü sözler 
Neşe ekseriya bir çok deliliklerin ana ._ 

ıııdır. Kndınlar gülerek kendilerini knybe • 
derler. Richardson 

Aşk, hakikat kumaşı üzerine i lcnmi~ 
muhayyelenin nakşıdır. Cariyle 

Eğer adalet kaybolursa, insanların dün
yada yaşamalarının manası kalmaz. 

Kant 

tıl 
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• ltalyanlar Gorede Habeşi Sosyalistler '• k d• J Fransada iktidar m~vkiine 

Avusturyada 
Ordudan başka silahlı 
kuvvet bulunmıyacak 

F ransadaki sosyalist hüku
met tecrübesi, bir intiha 

değil, bir başlangıca 
benziyor ; hükU.metı yo ıyor ar geçince ne yapacaklar? 

Paris, 16 (AA.) - Sosyaliıt Partisi 
dün akpm, ııeçim muvaffakiyetini kutla
mak için, büyük bir toplantı yapmıştır. 

Viyana, 16 (AA.) - Başvekil Avua· 
turyada yarı askeri bütün teşekkülleri da· 
ğıtıp, yalnız federal ordunun yanı batında 

ve fakat dışında kuvvetli bir Milis muha
faza etmeğe karar vermiştir. 

8as Nasibu da Kudüse gitti, kızılhaç iki tarafın 
. taşkınlıklannı tahkik ediyor 

Roma, 16 {A.A.) - Yarı resmi ma· 
"-fil, Adisababa' nın cenubu garbisinde. 
Qore' de muvakkat bir Habeş hükfuneti· 
ilin teessüs etmiş olduğuna dair verilen 
"-herlere kat'iyyen inanmamaktadırlar. 

Ayni mahafil bunun bir hükumet he· 
l'lllası olacağını ve Negüsün bile bundan 
h.hsetmemiş olduğunu söylüyorlar. 

İtalyan Hikimiye~ini Tanımıyorlar 
londra, 16 (AA.) - Daily Telgraf 

hıetesinin yazdığına göre, Adisababada· 
~ lngiliz elçisi ile bazı diplomatik mümes• 
tOler çarşamba günü İtalyan başkumanda· 
11t Mareşal Badoglio'yu resmen ziyaret et• 
bılılerdir. Söylendiğine göre bu ziyaret 1-
l41yanın Habeşistan üzerindeki hakimiyeti• 
bi tazammun eder mahiyette değildir. 

Raa Nasibu Da Kudüs' e Gidiyor 
londra, 16 (A.A.) - Port • Saidden 

bildirildiğine göre, içinde bazı Habeş or 
~U tefleri bulunan Mavchal İojjse adlı 
fl'ransız gemisi cuma günü bu limana gel· 
bılııtir. Şimal ordusu başkumandanı Ras 
Nasibu, Makonnen, İmparatorunun torunu 
\'e çocukları sekreter ve hizmetkarları ge· 

Bu Habeı phsiyetled Filistine gitmek· 

tedirler. 
Kızdhaç Tahkikat Yapıyor 

Cenevre, 16 (AA) - Beynelmilel 
Kızılhaç Komitesi. Cenevre mukavelesi 
ahkamına İtalyanlarla Habeıler tarafından 
ne derecelere kadar riayet edilmiı olduiu 
hakkında tahkikat baılamağa hazır bulun· 
duğunu Milletler Cemiyeti umumi sekrete• 
ri B. Avenol'a bildirmiştir. 

Habeflilere Dum Dum KUl'funlaruu 
Kim Verdi? 

Londra, 16 (AA.) - İngilterenin Ha
be§istana verdiği söylenen dumdum kur· 
şunları hakkındaki ihtilafı mevzuubahseden 
Morning Post gazetesinin diplomatik mu
habiri, resmi mahafilin bu hususta ihtiyat 
la hareket ettiğini bildirmektedir. 

Bir İtalyan ajansının Habeı elçisini tct· 
vik ederek üç milyon dumdum kurıunluk 
bir sipariı kağıdını kendisine imza ettirdi· 
ği hadisesi İngiliz mahafilince ne red, ne 
de teyit edilmektedir. Maamafih bu husus· 
taki mukni deliller toplanmıştır. Eden 
Londraya dönünce bu meselenin ilk olarak 
tetkik edileceğini söylemektedir. 

ll\lde bulunmaktadırlar. 
·=.:~::.,,. ________ ........ ~-~·~---------------

Yunanistanın 
fıarp teçhizatı 

in gi l iz ve Fransız 
Elçileri 

Diin itimatnamelerini "° 

takdim ettiler 

Bütçeye kara, deniz ve hava 
Bakanbklan için fevkalade 

tahsisat kondu 
J\nkara, 16 .(A.A.) - Reisicüm -

hur Atatürk bugün saat 16 da fngilte· Atfna, 16 (Hususi) - Yeni Yunan 
ro büyük elçisi Sir Percy Lorraini ka • bütçesine har ptechizatının ikmali için 

~111 etmiştir. Büyük elçi Sa Majeste fevkalade tahaiat konulmuftur. Har • 
lokizinci Eclvardın tahta çıkması dola- biye bakanlığı için ayrılan tahsisat 800 

riılyle yeni itimatnamesini cümhur milyon, deniz bakanlılt için ayrılan 
h~lıine takdim etmiştir. tahsisat 190 milyon, hava bakanlı At 

F h 
.. k... t. t afından Anka- için aynlan tahsisat 110 milyon 

ransa u ume ı ar • · 700 · 

Leon Blum ile parti genel sekreteri 
F or söz almıılardır. F Ol', refahı mahvede
cek ve istihlaki azaltacak olan deflasyon 
siyasasına itiraz etmiı ve Sosyalist tezinin 
istihlaki çoğaltmak ve ulusun servetini in· 
kipf ettirmek olduğunu bildirmiıtir. 

F or bundan sonra &elecek hükdmet a· 
dma söz söylemediğini tasrih etmekle be· 
raber, itsizliii azaltmka için alınmaıı la· 
zım gelen tedbirleri saymışhr. 

Bu tedbirler, Ücretler baki kalmak, izin 
günleri tediye edilmek üzere haftada kırk 
saat çalışmak, iş tedariki için fevkalade 
büyük bir program, sanatoryom ve hasta• 
nelerin çoğaltılması, sıhhi olmıyan mes· 
kenlere kartı mücadele, köylereelektrik 
'Verilmeıi gibi ıeylerdir. 

Bu planın, genel menfaat ve milli mü· 
dafaa menfaati adına muracaat edilecek o· 
lan tasarrufla tatbiki lizımdır. 

Bu muracaat ıemere vermediği takdir· 
de umumi olarak sermayeye muracaat e
dilmelidir. 

Pol F or müteakiben orduda ve hakim 
ler arasında tasfiyeden bahsetmiştir. 

Genel Sekreter, partinin dıı siyasaları· 
nı <cbizim için barış yolu Cenevreden ge· 
çer» sözlerile hulasa etmiıtir. 

B. Blum nutkunda. yeni hükGmetin 
teşekkül arzı hakkında da dönen ıayialan 
reddederek demiştir ki: 

«Yarınki hükumetin nasıl teılr.il edece· 
ğini kimse bilmiyor, çünkü bizzat ben de 
bilmiyorum. Sarfedilen gayretler ıayesinde 
yeni bir sosyete kurmaya muvaffak oluna· 
cağı muhakkaktır. Gerçi, bu hususta bir 
çok zorluklarla karşılapcağız. fakat göze 
çarpan neticelere pek yakında erlımek i
çin azmımız vardır. Memleket bir deiiıik· 
lik istiyor. Bu değitikliiln vuku bulaca· 
ğından emin olabilir. 

Ermeni kilisesinde 
bomba bulundu 

F ranaada son yapılan seçimin verdi· 
ği netice, kapitalizm taraftarlannı ha 

kiki surette korkutmuştu. Çünkü bu seçimin 
Sol cenahçılara temin ettiği ekseriyet, timdi. 
ye kadar F ransada payidar olagelmit bulu
nan iktisadi ve içtimai rejimin nihayet bu· 
lacağına bir ipret gibi telakki edilmişti. 
Bundan dolayı korkanların bunda haklan 
vardı. 

B. Şuşnig gazetecilere demişir ki: 

«Milis, vatani cephenin icra kuvveti 

olacaktır. Bayrağı beyazla yeşildir. Bun
dan böyle muhelif teşekküller arasında 

rekabet kalmıyacaktır. Milisin haricinde Fakat aradan bir miktar zaman geçti. 
yalnız askerler vardır. Bütün teşekküller Gelecek hükumetin başkanı olarak Sosyalist 
vatani cephenin çerçevesi içerisine girme· fırkasının lideri Leon Blum tayin edildi. 
lidir. ıı Yeni meclisin toplanmasına henüz on be1o 

yirmi gün kala kabinesini teşkile başladı. 
Başvekil bu değişikliğin ne zaman ya 

pılacağını tasrih etmemiştir. 

Prens Starbemberg Mukavemet mi 
Edecek? 

Bu arada verdiği nutuklarda, evvelce ken· 
disine isnat olunan şiddetten ve devirici 
ihtilalcilikten eser kalmadı. Hatta teşkil 
etmek istediği yeni kabinenin yan azasını. 

Londra 16 (Hususi) _ Prenı Star· itidalleriyle temayüz eden Radikal" Sosya· 

h 
listlerden seçti. Anlaşılan, etrafa emniyet 

emberg'in, Haymvehr'i silahtan tecrit i· 
şinde mukavemet göstereceği anlaşılmlk

tadır. Starhemberg, azlinden evvel, Hayım
vehr' in ancak ölümünden sonra lilahının 

alınabileceğini söylemişi. Kendisinin Roma· 

daki dostlarına mukavemet göstermek fik. 
rinde olduğunu bildirdiği söyleniyor. 

Suriyeliler 
Milletler Cemiyetine baş 

vuracaklar 

Şam ,16 (A.A.) - Dönen rivayet
lere göre Suriye milliyetçileri, Suriye
nin muhtariyeti hakkında Fransa ile 
cereya neden müzakerelerin akamete 
uğraması üzerine Milletler Cemiyetine 
baş vurmağa karar vermişlerdir. Mil
liyetçiler, bu meselenin hallini, F ran
aanın dilediği gibi, tacile a.Ia taraftar 
değildirler. 

A vrupada vaziyet vehamet keebet· 
mesiy)e muhtariyet emellerinin tahak
kuku kolaylaşmış olacağını milliyetçi
ler gizlememektedirler. 

vermek için olacak; dış işleri nezaretine. 
Radikal liderlerden Heryo veya Şotan'ın 
getirileceği bile söyleniyor. Demek oluyor 
ki bir fırka liderinin vaziyeti, o fırkanın ik
tidar mevkiinde bulunup bulunmamasına 
göre değişiyor. İcabında, Sosyalist inkıla
bını kuvvete muracaat etmek suretiyle yap. 
maktan çekinmiyeceğini söyleyen M Blum, 
Paristeki Amerikan klübünde verilen zi· 
yafette, takip edeceği siyaseti ezcümle fÖY• 
le tasvir ediyor: 

«Bütün devletlerle dost politikası gü. 
deceğiz. Bu devletlerin dahili siyasetleri 
bizi alakadar etmiyecektir. Fakat medeni 
ve Liberal rejimleri prensiplerimize uygwı 
olan milletlere karşı tabii bir meyil duyma• 
mızı da mantıki bir tezahür addetmek il·· 
zımdır. Bu gözle gördüğümüz Amerikaya. 
dostluğumuz bundandır.» 

Şu hal gösteriyor ki en aert programla 
dahi hareket etmek niyet ve karariyle ik
tidar mevkiini alanlar, muvakkat bir za· 
man için olsun, Opportünizm yapmaktan 
kendilerini alamıyorlar. F ranaadaki tecrü• 
be, bunun bir misalidir. 

.. .. . ·-. • . . olan drahmıdır. Ayrıca mılyon drahmi 
ra buyuk elçıligıne tayın edıh~·ıı.ş . • de nafia bakanlığı için ayrılmıştır. Kilisenin mütevellisine bir 
ekselans Ponsot da cumhur reısıne ıtı· 

Karsta kar 

Mümkündür ki Leon Blum ve arkadat
ları, bu yoldan yürümekle kimseyi ürküt• 
memek maksadını takip etmek istesinler. 
Bu, muhtemeldir. Fakat bu takdirde de. 
Komünistlerin kabineye iştirak etmek iıte: 
memelerini mazur görmek lazımdır. Çün· 
kü onlar, Sosyalist ve Radikallarla beraber 
kurdukları müşterek cephede, müşterek 
programa riayeti kabul ediyorlar. Fakat 
~başı~a gelmek mevzuubahsolunca, Sosya
lıstlerın evvelce düşündükleri gibi düşünü· 
y~rlar._ Yani ke.ndi programlan olmadan it 
gormege yanaşmıyorlar. 

rnatnamesini mutad merasimle tak -~ Kılkışm Bulgarlardan kurtuluşu tehdit mektubu gönderildi 
dlm eylemiştir. Atina, 16 (Hususi) - 21 Haziran-

Kars, 16 (A.A.) - On bef gün .. 

denberi bölgenin her tarafında çok 

Her iki merasim esnasında da hari· da kralın huzuriyle Kılkışta Kılkışın 
otye vekaleti vekili Şükrü Saraç oğlu Bulgarlardan kurtuluşunun yıldönü • 

hazır bulunm~tur. kutlulanacaktır. 

Uzak Şarkta hudut hadiseleri 
tekrar başladi 

--~-~----
Yunanistanda grev bittikten 

sonra •.• 
Atina, 16 (Hususi) - işçi ve çiftçi 

Moskova, 16 (A.A.) - Kabarovs- ha b k 

~dan gelen haberlere göre,, 13 Ma • :;::~s~::!z~;:;;;,~~:~rfuedile! ~e8;. 
t.Iıta saat 17 de hudutta gezen beş ci tramvay ve şimendifer amelesinin 
kişilik bir Sovyet hudut müfrezesi, hu· divanıharplere verilmemesi için tavas

duda yaklaşan üç Japon grupu görmüş· sutta bulunmuş, fakat ba,bakan ka
tUr. Sovyet muhafızları ile karşılaşan bul edilen şeklin değiştirilmesinin im
Japonlar, iki kilometrelik bir mesafe· kan haricinde olduğunu bildirmiştir. 
dei tüfek ateşi açmışlar ve ateşi dur - Selanik hadisesinde ölenlerin aile • 

nıaksızm ilerlemeye bcwlamışlardır.. leri ile diğer ~uht~lif t~e~~~ller ta.ra-
Japonlar hududa 100 metre yaklaştık· fından Selanık polıı muduru aleyhıne 
'- h ld · k • 1 d. Hadi· ?'> dava ikame edilmiftir. 
Ulrı a e atCfl esmemış er ır. . -- ----------
lenin büyümesine meydan vermek 11

• ıngiltere- Rusya deniz muzake· 
temeyen Sovyet muhafızları mukabe- relerine başhyorlar 
le etmemişlerdir. Londra, 16 (A.A.) - Royter ajan· 

Bulgar Krah 24 mahkOmu affetti sının öğrendiğine göre, Sovyet büyük 
. elçisi Maisky, Sovyet Rusyanın Lon-

Sofya, 16 (Hususi~ - Kral, taklı- dra deniz anlafmasına iştirak etmek ü
l>ı hükumet suçundan idama mahkum zere müzakerelere girişmeye hazır ol· 
edilen sabık dahiliye nazırı Krum Ko- duğunu bildiren bir notayı dwişleri ba· 
lef ile miralay Kalenderofun cezaları- kanlığına tevdi etmiştir. Görüşmelerin 
tır müebbet küreğe çevirmiş ve isim gelecek haha başında Londrada baflı· 
iilnü münasebetiyle daha 22 mahk.u· yacağı ve süratle bir anlaş~a ile neti· 
lnun da cezalarını tamamen affetmış· celeneceği ümit edilmdttedır. 
tir. 

Mason locaları Bulgaristanda 
da kaldırıhyor 

Sofya, 16 (Hususi )- Bulgar ih· 

tiyat zabitleri kongresinde Bulgaris • 

tandaki Mason localarının ve Yahudi

lerin muharipler cemiyetinin kaldırıl • 

lllaaına karar verilmittir. • 

Kredi fonsiye ikramiyeleri 
Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde üç fa

izli Mısır Kredi F onsiye tahvillerinin 
15 Mayıs 1936 tarihli keşidesinde: 

• 1903 emisyonu tahvillerinden 

617.050 numaraya 50 bin frank, 
1911 emisyonu tahvillerinden 

398,668 numaraya 5- bin frank ikra· 

miye çıkmıştır. 

Galatada Türk Gre&oriyen cemaatine 
ait kilisenin miltevelliler dairesi altında bir 

bomba bulunmuştur. Bulunan bombanın 

eski bir zamanda konulmadığı anlqılmıf, 
. tahkikatına girifilmiştir. 

Galatadaki bu kilise Ermeni cemaati a

rasında ihtilaflı bir kilisedir. Türk Gre • 
goriyenleri kilisesinin kendilerine ait ol • 
dunu iddia etmektedirl'f. Hattl Ermeni 
patrikhanesile kilisenin alakasır1ı kesmiı 

bulunuyorlar. 
Son günlerde kilisenin mütevellisine bir 

tehdit mektubu da gönderilmiştir. Polis· 
çe tahkikat yapılmaktadır. 

Bir tren 
Nehre düştü 

Belgrad 17 (A.A.) - Saray Bosnada 

suların temelini çürüttüiil bir demiryolu 

köprüsü yıkılmıt ve bir ewa treni nehre 

düşmüştür. Bir ıimendifer memuru ölmüş

~ür. 

lzmirde Türk kuşu dersleri 
İzmir, (Hususi) - Türkkuşu klü ~ 

bünde ameli derslere pazartesi gunu 
başlanacaktır. Dördü kız olmak üzere 

Türkkuşu klübüne kaydedilen aza 
sayısı yüzü bulmuştur. Ameli dersler, 

sabah ve akşam olmak üzere iki ayrı 
grupa verilecektir. -------

Tirede bir cinayet 
lzmir, (Hususi) - Tirede bir tarla 

faydalı yağmurlar yağmaktadır. 

Yağışın devamı havayı soğutmuf 

olduğundan Hacı Halil da~na k.ar 
düşm~tür . 

Bundan da anlaşılıyor ki Komünistler, 

Bir . haftahk kaçakçıhk vak'aları bugünkü Fransız Sosyalist hükumetini, bir 
istihale hey' eti sayıyor ve istikbalin kendi· 

Ankara: 1 G, (A.A.) - Geçen bir lerine ait olduğunu sanıyorlar. Bu inanışla
hafta içinde gümrük muhafaza örgütü rında ne derece isabet bulunduğunu, yakın 
bin yedi yüz on iki kilo güm • bir a.ti ve vaziyetin seri inkişafı bize göstere 
..k ka w 1 .. k k l cektır. Yalnız bir parça sabretmek lazım 

ru çagı, a tıyuz ır atı kilo inhisar. dır - Selim Ragıp • 

kaçağı, dört kilo esrar, otuzbef gram ~ • 

eroin, altıyüz yirmi yedi fişenk ve dört- Bütün dünyada 
yüz seksen defter sigara k&.gıdı ile elli U 
bir kaçak~· hayvanı ele geçirmiştir. narp havası 

Esiyor iki inhisar memuru rüşvet 
ahrken yakalandılar 

Bursa (Hususi) - İnhisar memur
larından Abdullah ve Emin, Tahir adlı 
birinden rüşvet alırken yakalanmışlar
d.ır. Söylendiğine göre rüşvet köylü 
sıgarası atışı meselesinden ileri gel
mektedir. Yakalanan memurlar hak
kında tahkikat ve takibat yapılmakta
dır. 

lran veliahtı 
Tahran, 16 (A.A.) - Vellaht, Av

rupadan avdetinden beri ilk defa ola -
rak bu sabah hükumet erkanı ile 

meb'uslar~::_~efirleri kabul etmiştir. 

Londradaki Sovyet Elçisinin 
bir nutku 

Londra. 16 (A.A.) - İllltiliz • Rm 
parlamenter komitesinin bir ziyafeti ııra· 

sında söz alan Sovyet büyük elçisi Maiaky 
ezcümle şunlan söylemiıtir: 

- Gerek dünya gerekse Avrupa kıt'uı 
bir yol dönümü üzerinde bulunmaktadır. 
Milletlor kollektif emniyet ile harp ara
sında geçmek mecburiyetindedirler. Bütün 
Avrupada bir harp havası e tiğini herkes 
teslim ediyor. Beynelmilel vaziyetin fırtı· 

nalar merkezi herkesçe malümdur. Tehlike 
zamanında bertaraf edilmezse harp, Av
rupayı istila edecek ve medeniyeti mahve
decektir. 

Sovyet Rusya prensip itibariyle Al· 
General Parclkevopulus manya ile yapılacak müzakerelere itiraz et· 

Atinada öldü memcktcdir. Fakat Hitlerin sulh planının 
meselesinden çıkan kavgada Mehmet hakiki bir sulh vaadetmediği kanaatinde 
Ali isminde bir genç, tabanca ile Ha- Atina 17 (Hususi) - Venizelos za • yiz. 

.manında Anadoludaki Yunan ordusunun K zım og"lu Aliyi öldürmiiAtÜr. Katil, anaatime göre, sulh ile alakadar o"te· 
-rr başkumandanlığını yapmış olan General k • d 1 f da k 1 P i devletler toplu bir esas kurmalı ve Al· 

Jan arma ar tara ın n ya a anmış - . araskevopuloıı dün kalb 1ektesinden öl • tır ~üıtür. manya ile yapılacak görüşmelerde bu eaa• 
• aa istinad etmelidir • . 
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Talebe birliği kongresi 

Eski teftiş heyetini!? hesaplan yanlış yapbfı anlaşıldı, 
idare heyeti ibra edildi 

Milli Türk Talebe 
Dünkn kongrede bulunanlar 

Birliği kongresi anJaşılmaktadır. 
dün devam etmittir. Bu rapor heyeti umumiyece kabul 

Kongrede 11eçen hafta seçilen teftİfil edilmit eski teftiş heyeti yeni idare 
ve mürakabe heyetinin hazırladığı ra- heyetini haksız yere itham altında bu
por okunmuştur. Bu raporda geçen lundurduiu için rneı'ul tutulması is
hafta açık olarak gösterilen 27:-3 lira- tenmiş tir. 
nın o vakitki teftiş esnasında makbuz- Verilen bu karardan sonra gene 
larının bulunmadığından ve kasa def- şiddetli münakaşalar başlamwtır. Neti

terine henüz geçmediğinden açık zan

nedildiği, halbuki hiç bir açık bulun -

madığı zikredilmektedir. 

Ayni zamanda eski teftiş heyeti ta

rahndan bam teftiı;ılerin yanlış yapıl

dıiı ve bitarafane hareket edilmediği 

Lise kampları 
Hususi Lise talebeleri kamp 

ücreti verecekler 
Bu sene liıelerde askeri kampları • 

nm leyli yapılacaiı ve iaı;ıenin maarif 
veklleti tarafından temin edileceğini 
yazınıttık. 1.Ayli olarak kampa iştirak 
edecek olan huauıt liıeler bu kayda tabi 
deitldir. Bunun için hususi lise tale
beleri bir ücret vermeie mecbur tutu
lacaklardır. 

Edirnelilerin kongreleri 
Edirne li~inden yetişenler cemiyeti 

dün aenelik toplantUannı yapmışlar-1 

dır. Kongrede idare heyeti raporları 
okunmuf ve heyeti umumiye kabul 
edi1miftir. Raporlara nazaran Edirne 
kurtu1u,un yıl dönümü parlak şekilde 
teyit edilmi' ve cemiyete mensup 
fakir talebelere azami yardım yapıl -
mıftU. 

Bundan sonra yeni idare heyeti in
tihabına geÇilmi,tir. İdare heyeti, Sa
mi, Halil Duman Hamit Tuğrul, Neş'et 
Rahmi seçilmi9lerdir. 

Mahkemeye verilen eczae1lar 
Ecza deposu sahiplerinden Mehmet 

Calip, Yafet ve Mıgırdıç ile diğer iki 
ki'i hakkında kokain kaçakcılığından 

dolayı takibat yapıldığı yazılmıstı. 
Öğrenildiğine göre ortada bi~ ko -

kain kaçakcılı~ı yoktur. Mehmet Ca
lip Kadıköyünde Y afet ecza deposun
dan kendi deposu için usulü dairesinde 
bir mikdar kokain istemiş, Mıgırdıç 

istenilen kokainleri Kadıköyünden 

lstanbula Mehmet Galip deposuna gö
türürken vapurda unutmuştur. Bunun 
tlzerine iş sıhhat müfettişliğine aks 
ve adliyeye intikal etmiştir. 

Bir kaçakçı karısına yaraladı 
Cibalide Osmanbey hanında oturan 

tütün kaçakçııı İsmail dün karısı Adi
leyi yaralamı9tır. Adile kocasına ka
çakçılık işinden vaz geçmesini, yoksa 
polise haber vereceğini söylemiş ve İa
mail de buna kızmıtı. eline geçirdiği 
ekmek bıçağı ile karısını iki yerinden 
tehlikeli surette yaralamıştır. İsmail 

kalanmış, yaralı kadın hastaneye kcıl-
,,,. ...... 

cede kongre reisi tarafından bu bahis 
üzerinde !Jtzla durulmaması ve temen
niler bahsine geçilmesi istenmiştir. 

Vaktin geç olmasından dolayı di -
lekler bahsinin tahriren yapılmasına 

karar verilmiş ve kongre nihayet bul
muştur. 

Spor davası 
Davacı muharrirler ehlivu

kuf seçecekler 
Dün Cumhuriyet muharrirlerinden 

Ahmet İhaanla Tan muharrirlerinden 
Bürhan Feleğin mukabil ha1caret da -
vasına ikinci asliye cezada devam edil
miştir. 

Mahkemede her iki suçlunun mu

vafakati tahtında yaz ıişlerinden an -
lar üç kişilik bir ehlivukufun mahke
me tarafından evvelce naib tayin edi
len Atıfa bildirilmesi için mühlet ver
miş ve duruşma başka bir güne hıra -
kılmıştır. 

iktisat VekAleti memur alacak 
İktısat Vekaleti kadrosuna 6 yük

sek ücretli memur, 1 O mühendis, l O 
daktilo alınacaktır. 

---------
Elini makineye kapllrmış 

Balıkpazarında Mehmet Remzinin 
1.) numaralı marangoz fabrikasında 
çalı~an Yanko elini planya makinesi
ne kaptırmıştır. Çağrılan imdadı sıhhi 
otomobili yaralıyı Cerrahpaşa hasta • 
nesine götürmüştür. 

Cibali fabrikasmda bir kaza 
Cibalide İnhisarlar tütün fabrikasın

daki makinelerden birinin ani surette 
at~ alması yüzünedn elektrikçi İbra -

himin sağ kolu tamamen yanmı~tır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmış, kaza et
rafında tahkikata başlanmıştır. 

Mısıra ihlamur satacağız 
Mısırlı bir firma, memleketimizden 

mühim miktarda ıhlamur almak tale
binde bulunmuştur. 

Kocaeli vilayeti havalisinde, senevi 

otuz beş vagon ıhlamur istihsal edildi
ği halde, satrlmadığı için, köylü, bu 
mahsulden istifade edememektedir. 

Kocaelindeki ıhlamurların hariç pi
yasalara ihracını temin için çalışılmak
tadır. 

İktısat Vekaleti, Türkofise bu hu -
susta tedbirler almaaını bildirrni,,tir. 
Yakında, Mısıra, ıhlamur ihracına baş

lanacaktır. 
Tiirkofis alakadar tüccarlarla te • 

maslcua başlamıştır. 

, IOR POST~· 

Telefon memurla
rının ikramiyeleri 
Telefon Şirketi hükumete devredil

dikten sonra eski sirket tarafından 
müstahdeminine ikr~miye olarak ve
rilmek üzere şirketin bankada bulunan 
paralarından :m0.000 lira ayrılmıştı. 
Şirketin hükumetimize devrinden son
ra alakası kalmıyan 8 İngiliz memuru
na İngiltereye avdetleri için adam ba
şına 20 ser bin lira verilmistir. 

Türk' memurlarına verilecek ikra -
miye hakkında kendi~inden ma1umat 
istediğimiz eski şirketin salahiyettar 
memurlarından biri demistir ki: 

«- Buradan ayrılan B f ngiliz me
muruna ikramiye ile yol masrafı ve
rildi. Fakat burada kalan memurlar 
için bir ~y dü~ünülmüyor. Çünkü on
lar gene vazifeleri başındadır '\'e mu -
tazarrır olmuş değildirler. 

Eski şirket hissedarlarından bir iki 
Türk de şirketin uzun yıllardanbeıi 
kazanç temin edemediğini ve dolayı -
siyle gene bu müddet zarfında hisse -
darlar hisseleri nisbetinde kar alama -
dıklarını söylemekte ve eski şirket ta
rafından memurlara ikramiye olarak 
verilmek üzere ayrılan paranın müs -
tahdemine değil, Türk hissedarlara 
sermayeleri nisbetinde taksimi lazım 
olduğunu söylemektedirler. 

Liman Sirketinin motörü • 
bir sandah devirdi 

Mustafa adlı bir manav gene Mus -
tafa adlı bir sandalcının sandaliyle fs
tanbula gelirken, Liman Şirketine ait 
bir motör sandala çarpmış ve devir -
mistir. Her iki Mustafa da denize düs-. . 
müşlerdir. 

Motör bun farın bağırmalarına rağ
ınen geçip gitmiştir. Bi:r iki kazazede 
uzaktan görüp yetişen sandalcı Şev -
ket tarafından kurtanlm}\'lardır. 

Çarpan motörün Lilamn Şirketinin 
hangi motörü olduğu henüz tesbit edi
lememiştir. Tahkikat devam etmekte
dir. 

Yemeklik tereyağı tiatları 
Bu yıl Trabzonyağı mahsulü geçen 

yıUara nisbetle çok fazladır. Bu sebep
le bundan bir müddet evvel elde mev
cut 6000 teneke stok malın kaffesi 
piyasaya arzediJmi~, bu yüzden fiyat
ler düfmÜştür. 

Şimdi Trabzonyağı 72,:-> - 75 
kuruş arasında verilmektedir. Urfa 
yağları da geçen yıllara nazaran boldur 
80 ~ 85 kuru~ satılmaktadır. Söke 
yağları ise 2 senedenberi İstanbul pi • 
yasasında fazla rağbet görmektedir. 
Bu sebepten piyasada diğer yağlara 
nisbetle fazla olarak Söke yağı iizerin
den muamele yapılmaktadır. Bu yağ· 
lar 60 - ()5 - ö7,5 kuruş üzerinden 
verilmektedir. 

Bir kızm parmakları koptu 
lbrahim Ziya mensucat fabrikası a

melelerinden Necmiye elini makineye 
kaptırmış, parmakları kopmuştur. 

r-
Nöbef çi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler 4un1ardır ~ 
lstanbul cihetindekiler: 
Akearayda: (Şeref). Alemdarda: (Eş
ref Neşet). Bakırköyünde: (İstepan). 
Beyazıtta: (A!!ador Vahram}. Eminö -

nünde: (Be~İr Kemal, Cevat). Fener
de: (Arif). Karagümrükte: (Kemal). 
Küçükpazarda: (Necati). Samatyada: 
(Erofilos). Şehremininde: (Nazım). 
Şehzadebaşında: (Asaf). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

Galatada: (Hilal). Kasım paşada: 
(Merkez). Haeköyde: (Halk). Sarı -
yerde: (Nuri). Şişlide: (Şiıli). Tak. -
simde: (Galatasaray, Vinikopulo). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adadakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yuıuf). Kadıköyde Söğütlüçeımede: 

(Osman Hul üai). Muvakkithanede: 
(Saadet). Üsküdarda İmrahorda: (İm· 

hor). 

• 
Mayıs 

MEKTUPLARI 

Eczacı talebesinin bir temennisi 
Dün matbaamıza fen fakültesi eczacı edilen talimatnamenin kat'i olduğunu mut 

mektebi birinci sınıf talebesinden bir grup addlt defalar teyit ettiler. İmtihanlara. 

gelerek şikayette bulundular Talabeleıın gün k·,dar kısa bir zaman kaldığı nnda nn 
ifadelerine nazaran çok haklı bulduğumuz sızın butün derslerden nıneli ve nazari olnfi 
şikayeti aynen aşağıya dercediyoruz imtihan olacnğunızı bildirdiler. 

.. Bu ders yılı başında fen fakultesi de- Verilen son karar talebenin tamnmlyle 

kanlığı tarafından tebliğ edilen tnlimatna- ! Icyhlnedir. Talebe bu :Jeni şekil için h ... zır 

tnc mucibince: Ecz.-ıcı mektebinin enstitu lıksızdır. Ve çalışmasını sene başıud~ 
proğraına göre tanzim etmiştir. 

şekline inkılap ettiğim. birinci sınıftnki na- Se b d tal b t bliıv d ldl l • ne aşın a e eye e 6 e i 6 ~ 

zari imtihanların üçüncü somestrde, ameli kilde imti)ıan yapmak en tabiı bir hak ve 

tmtillanların da ikinci sömestr nihayetinde dnlct kaidesidir. Alnkadıır makamların dil 
verileceği söylendl ğlmizi nazarı dikkate almalarını temenni 

Son günlere kadar bütün profesörler ilan deriz.n 

Bursa için ucuz ve kolay 
seferler 

Denizyolları idaresi, tatil günlerine 
mahsus, munzam, Mudanya seferleri
ne başlamı;;;tır. 

Her cumartesi günü saat 14 de, hu
susi bir vapur Mudanyaya kalkmakta, 
bu suretle işlerinden çıkanlar hemen 
Mudanyaya gitmek imkanını bulmak
tadırlar. 

DiğP.r taraftan, pazar sabahları sa • 
at sekizde kalkan diğer bir vapur da 
yolcuları Mudanyaya götürerek akşam 
saat i .:~O da avdet etmektedir. Gerek 
Mudanya - Bursa trenleri, gerekse o
tobüsler tarifelerini bu vapurlara göre 
tanzim etmişlerdir. • 

Ayrıca otobüsler, tarifelerini :30 
kuruşa indirmişlerdir. 

F md&k ihracatı durdu 
Son günler zarfında Avrupaya ve 

sair memleketlere yapılan fındık ihra
catı tamamen durmuştur. Giresun iç 
tındığı ve diğer bütün fındıklar üzeri -
ne borsada muamele yapılmamaktadır. 

Elde :l0,000 çuval stok iç fındık var
dır. 

Bu yıl mahsulünün iyi olacağı ümit 
edilmekte ise de kırağı yağması ve u
fak bir soğuk bu ümitleri altüst ede -
bilecektir. 

iç fındığın kilosu 41 - 42 kuru9tur. 
Kabuklu üzerine muamele yapılma -
maktadır. 

itfaiye ile şaka 

1 Anadolu banliyosunda yen~ 
istasyon 

Devlet Demiryo1ları Haydarpa 
ile Kızıltoprak arasında Söğütlü çeş~ 
n~m!yle bir durak yapmıya karar ve1 
mışlır. 

Bu durak çarşamba günü küşat ed' 
lecektir. Bu tarihten itibaren geliş '1 

gidiş trenleri bwada tevakkuf edece1' 
}erdir. 

Bir hırsız mahkOm oldu 
Bebekte eczahane sokağında Razt 

yenin evinin açık bulunan kapısında 

içeriye girerek taşlıkta bulunan man 
tosunu çalan ve Galatada satarken ya 

kalanan sabıkalılardan Konyalı Öme 
3 ay 1 O gün hapse mahkum edilmiştir. 

Plastik eşya 
Maliye vekaleti, plastik eşyanın ta 

yininde görülen tereddüdü izale için 
vilayetlere bir tamim göndermi~tir~ 

Bu tamimde tarak, pudra kutusu, mah 
faza, kolye, kemer, bilezik, toka, iğne« 
ağızlık, sigara tabakası, mÜTekkepli 

kalem, gözlük çerçevesi, baston va 
şemsiye sapları, tesbih, ve bunlarJ 

benzer eşyanın plastik olduğu bildiril 
miştir. 

Tamimde sayılan maddelerin, imal 
edildikleri yerlerle işçi sayısı ve motöı 

kuvveti gözetilmeksizin muamele ver• 

gisine tabi tutulmaları ve bunun hila~ 

fında yapılmış muamelelerin düzel " 
tilmesi icap ettiği de bildirilmiştir, 

T ahtaklede Tahmis sokağındaki 
kahveci lsrailin dükkanına giren bir Gülhane müaamereleri 
,,-ahıs dükkandan itfaiyeye yangın var Gülhane seririyatı 12 inci tıbbi müsaıne• 
diye telefon etmi,tir. Biraz sonra ora- resi yapılmıştır. Müsamerede Pro. Dr. NÜZ • 

bet Şakir Bpondllo Arritlere dlelekt.rollıden.. 
ya gelen itfaiye hiç bir yangın eseri kim • t Dr ş k t vıtamı 1 1 bl ya sana ı, . ev e n er ne yo--
görrnemiş ve geri dönmüştür. Telefon kemisinden bahsetmişlerdir. 
eden şahıs aranılmaktadır. 

Erkek Liselli.nde müaamere 

Pro. Dr. Kemal Hüseyin yeni lılr ilaç hak
kında bll' tebliğde bulunmuştur. Kulak baş 
asistanı Dr. Nejat amygdaleotomie yapılml§ 

İstanbul erkek lisesi son smıf talebeleri nefritll bir hasta, taşrihi marazi asistanı Dr. 
bir veda müsameresi vermişlerdir. Klmll bir dimağ dumurundald nesçi tagay• 

Temsile, saat on beşte İstlkliil marşiyle yürattan bahsetmişlerdir. 
başlanmış, mektep marşı çalınmış, bir taıe- Müsamerede faydalı münakaşalar yapıl • 
be söylev vermlf, sonra. masiyle talebeler ml§ ve münakaşalara; Prof. Dr. Murat can
tarafından klilsik parça çalmmıı, monolog kat, AbdÜlkadlr Noyan, Nfı.zım Şakir, Bür • 
~oylenmlş, zeybek .,. ballı: oyunlan oynan - haneddin Osman, Nlizhet Şakir iştirak etmiş• 

1 
mıştır. lerdlr. 

Pınarhisar İlkbahar Panayırı 

ve 

2-NATAŞA 
(Rue ~kı) 

Ayrıca: 

Berlin Olimpiyatlan nasıl olacak? 
(Yeni film) 

~ Yaz fıyatlan: 20-25a35 kr. 

111111111 

Fransız Tiyatrosunda 
Amerikadan yeni gelen illllziyonist 

Profesör 
ZATI SUNGUR 

Her akşam saat dokuzda. Cuma, Pazar matine 
Çarşamba günü program değişecektir, 
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MEMLEKET HABERLERİ Urf ada yeni yıl mahsulü 
biçiliyor 

En çok meyva istihsal 
ettiğimiz yer: Kalecik 

Bağ ve bahçelerin muhafazası için tertibat alındı, 
· "ld" alar ıslah ediliyor cins fidanlar getırı ı, meyv 

Kalecik (Hususi) - Ankaranın 7o 1 
'kilometre uzc nda bulunan Kalecik ' 
bağlık ve bah .. -Iik bir kazadır. Halkı 
da tamamen bağcı ve bahçecidir. Bu -
rada senede asgari 12 milyon kilo Ö -

züm ve bu kadar da dut, ayva v. l8ir 
'rneyva istihsal edilmektedir. Civar ka
zalar meyva ihtiyaçlarını kamilcn bu 
kasabadan tedarik etmektedirler. Ka -
zada simdiye kadar bu nefis meyvala
nn ısİahı d~ünülınemifti. Fakat ~le
diye reisi olarak son senelerde ~fe
ye başlıyan Ali ıslah işine büyük ~ e
hem mi yet vermiş ve yaptıAı bekgı tet
kaatile bağ ve bahçelerin muhafazasını 
ııkı bir emniyet altına almıştır. B~~ 
dan başka Ni~e ve MaJatyadan 181AD 

edilmiş meyva fidanları getirte~~ hal
ka tevzi etmiştir. Belediye şehrın ımarı 
için de çok çalışmaktadır. . 

Belediye varidatı senede 19 bin lı -
raya çıkarılmış, kazada kanallzaeyo~ 
yaptlmasına başlanılmış, modern hı~ 
park nümune olarak .2 dükkan, un 
tesis~tı haiz bir fırın yapılmı~ ve bir de 
güzel bir pazar yeri tesit ed~W~· 
Kazanın temizlik işi de büyük bır ın
tizamla ve fennt bir fekilde yapılmak-

Kalecik belediye reisi n mekteplileri 

5 ıınıflı, köylerde de 2 tam devreli ve 
16 da üç sınıflı olmak üzere 20 ilk 
mektep vardır. Bu mekteplerde o] u -
yaıı talebe adedi 1300 dür. Buı dan 
başka tam t~ki1atlı modern bı r ilk 

tadır. d 1· . rnektep daha infa edilmektedir. 
Kaza merkezinde 2 tam evre ı yanı 

D
. b k" de fare ve domuz,•, Afyon ave1lar birli§. 
ıyart 8 ır . Afyon (Hususi) - Avcılar birliği 

m ücadef esı Halkevinde Yıllık kongresini akdet -

• Diyarıbekir (Hususi) - ~ice, Kul~, m1•tir. Yıllık çalı~ma raporu ok.unduk-
·ı 0 · ve Çermık kaaaları- "T • l ·ı Sıvan, smanıye . . k" l tan sonra idare heyetı fU surete seçı -

I~ Deve geçidi n~hiydeslın~ ba~ oy~t~ tnittir. Hikmet, Sıddık. İhsan, Abdul-
rınde domuz muca e ell'lne lah Ah t . ş· d' uda ve me . 
devam edilmektedır. ım ıyekl .r Gene ayni aünde Halkevinde bir 

59 
lmu• kuyru arı zı- lil 3 domuz vuru • . . . r çay ziyafeti verllmif, davet er meya· 

d · · teslim edılnııştır. rare Halk · b k raat aıresıne . l .ı~ mda vali Durmuş ve evı aş a-
. d hemmıyet e aava.Jll n 

mücadelesın• 8 e nı bulunmuftur. 
edilmektedir. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • •• •••• 

-··-··-··~··•··A ...... ·~·y .... v ..... a .... i ... ;kt~ · Halkevi faaliyeti 

Mardinde tifo 
M d

. (Hususi) _ Şehrimizde, 
ar ın · .. a.}ık 

rıC.... 1 ı aörülmeSi ijzerıne s._ . 
ııııu sa gın • I n tcrtı-
~rektörlüğü derhal laZll'll ge e 

lttı a'lmıştır. 'f yakalanan altı 
Şimdiye kadar tı oya 1-. ·ı . hayatları kurtarı 

~şi tedavı edı mış, 1 d'lroekte, 
B .. ·· v]er kontro e 1 

lııştır. utun e k d n altına 
~astalık görülen evler, or o 

~ınmaktadır. 
Sağlık direktörlüğü tarafından. ya-

l eticesinde, tıfo ~ 
ıılan araştırma ar n 1 d 

k 
sarnıç su arın an 

ıun, içilen uyu ve y·· vl k 
.... l lmıstır. ıne sag ı 

irayet ettıgı an aşı · 1 
ı. k .. 1·· .... tarafından halka yapı an 
~tMUP d · 
anlarla bu suların k.a~a~ıhna an l -

ilmemesi tavsiye edılmıştır. 

- bak, ıu<te ne ya,.yo<, ı;.,an Hey? l 

J Bursa da cinayet 
Bir 

---
köyde tahsildar 

korucu öldürüldü 
ile 

Bursa (Husust) - Tahtalı köyde 
Kadir pehlivan namile maruf birisi ma
liye tahsi1darlarından Cemal ile koru
cuyu öldürmüştür. 

Buraya gelen malumata göre tahsi1-
da~ Cemal ve korucu köyde sayım i\i
lerıle meşgul olurken Kadir pehlivanın 
kaçak hayvanlarını tespit etmişlerdir. 
Bu yüzden aralarında çıkan gürültü 
üzerine pehlivan silahmı çıkararak 
hem tahsildarı hem de korucuyu bir 
kaç yerinden yaralamak suretile öldür~ 
müştür. 

Ziraat bankasının yardımı sayesinde çiftçilik yeni 
baştan inkişaf etti. Zahire fiatlan düşük, 

fakat yapağı fiatları yüksek 

Hadiseden sonra kaçmak istiyen ka
til jandarmaların sıkı takibi neticesin-
de tutulmuş ve Bursaya getirilmiştir. Urfa.da bu yal halk ders hanelerinden diploma alanlar 

lşe müddeiumumilik el koyarak tahki-ı Urfa (Hususi) - Bu yıl Urfa ~it dir. Bunun için de fiatlar düşkündür. 
kata başlamıştır. Nusret mektebinde Halkevi tarafından 23 kiloluk bir ölçek yumuşak buğda 

Söylendiğine göre katil köyde ali açılan 2 ~ı~ıflı ve 120 mevcutlu halk pazarlarda 70 kuru~a satılmaktadır~ 
kıran b~ş. ~e~n durumlu ve sabıkalı- dershanesını~ ~edrisat müddeti son bul- Buna mukabil yapağı fiatlerı yüksek· 
lardan bırı ımış .. muş ve her ıkı sınıftan 83 ta}ebe me· tir. Yapağı geçen yılın iki misli fiata 

8 d k 1 f 1 1 zun olmuştur. Halkevi halle dershane- satılmaktadır Geçen yıl 28 kuruşa sa 
ursa a Ja a anan a CI ar leri kolu başkanı Nusretin bu sahada tılan yapağı bu yıl 51 • 55 kuruş ara: 

Bursa <.Hususi) - Kahve falı bak· büyük faydaları dokunmuştur. sında adeta kapılırcasına müşteri bul-
mak suretıle falcılık yapmakla meş~ul Urfada hasat zamanı gelmiş, arpa, muştur. Civar memleketlere mühim 
bulunan İstanbullu Vasfiye ve Şefıka buğday biçimine başlanmıstır. Geçen ilet d ki .11 k d 
dl 

·k· k d k · m ar a sev yat yap.1 ma ta ır 
a ı ı ı a ın zabıta tarafından ya a- yıl Urfada çiftçilik ölmeğe yüz tutmtş- M h U f "I · 
lanarak adliyeye verilmif,ılerdir · ken ziraat bankası tarafından alınan ef ur r a yag arı da çok revaç· 

25 milyon kilo buğday bu yıl iktisadi tadır. Burada en mükemmel ve fevka-

y erköy nahiyesi vaziyeti tamamen ıslah etmiş, çiftçi lade sade yağın kilosu 60 kuruşa sntıl
büyük bir neŞe içinde yeniden işe baş- maktadır. İstanbul, Ankara ve Ml"rsine 
lamı~tır. Bu yıl mahsul çok bereketli- pek çok ihracat yapılmaktadır. Nahiye halkı civarlarındaki 

bataklıkların kurutulmasını 
İstiyorlor 

Merzifon (Hususi) - Elektriğin 

Tokattan haberler 
Tokatta hayvan cinslerinin 

ıslahına çalışılıyor 

Üzümcüler kongresi 
İzmir, (Hususi) - Haziran ayın

da toplanacak olan üzümcüler kon • 
gresi için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bu kongreye Ege bölgesi bağcıların -

Tokat (Hususi) _ Burada bir dikiş 't'9 na.- dan be~ ki,ilik bir heyetle ticaret Odası 
kış salonu açılmıştır. Bu salonda 60 kadın ve ofis mümessilleri de İftirak edecek
dikiş ve nakış ötrenmiş, mesaileri neticesin· lerdir. ihracat tacirleri adına mümessil 

gidip gitmiyeceği belli değildir. 

Hadiseler ~ · 
Rar$ısınd -

Mizah mevzuları 
İtalyanın Habeşiıtanı ifKal etmesi 

miz:ah mevzuu olamaz, fakat Habe~is

tanın el'an Habeşlere ait olduğunu iddia 
etmek mizah mevzuu olur. 

* Dünyanın bu hnşık hali mizah mel' 
zuu olamaz, fakat Cemiyeti Akvam'ın 

bu kanşıklığı gidermeye çalışması mi· 

zah mevzuu olur. 

* Bir gazetenin Yusuf lzze<idin intihar 

etmiıtir. Yahut, Yusuf İasddln katle -
dilmi~tir. Diye yazılar yazma11 mizah 
mevzuu olamaz, fakat bütiln gazetelerin 
r?Jal bulmuı mağribi gibi buna dair ya· 
zılar yazmaları mizah mevzuu olur. 

* Vezin, kafiye bilmeyenlerin varlı~ı 
mizah mevzuu olamaz, fakat vezin ve 
kafiye bilmeyenlerin şiir yazıp ncıret • 

meleri mizah mevzuu olur. 

* Belediyenin bir yol tamir etmesi mi· 
zah mevzuu olamaz, fakat tamir edilen 
yoldan bir kamyon ııeçer geçmez yolun 

yeni baıtan çökmeai mizah mevzuu o • 
lur. 

* Bir kadının. bir ainema yıJdwnı be
ğenmesi mizah mevzuu olamaz, fakat 
ayni kadının beğenclili yıldıza benze· 
mek için kaşmı gözünü, saçını, yüzünü 
onunki gibi boyaması mizah mevzuu o· 
lur. 

... 
Evli bir erkeğin kamıile kavga etme 

si mizah mevzuu olamaz, fakat kavga 
nın sonunda kansından dııyak yemesı 

mizah mevzuu olur. 

Pamuk ipliii fiyail indiriliyormuı l 1 Hasan Bey - !:ıagıa... ış 'tUtmadanıa, 
pamuk ipliğine bağlamaaını sevenlere müj. 
de ver öyle i.ıe 1 

Bir adamın sokakta ayağı ta§a takı • 
lıp yere düıımesi mizah mevzuu olamaz, 

fakat düştükten sonra da yine göziinü 
önü sıra yürüyen sarı saçlı, ince belli ka· 

dından ayarmamaaı mizah mevzuu olur, 

lMSET 
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istin yede tarihi yalılar oda 
oda balıkçılara verilmiş 1 
Günlerden pazar. Saat ötle saab. Hava açık ve 
sıcak. Bütün bunlara rağmen lstinyede gezmeğe 

ıelenler yalnız bes kİfİ 

SOR POSTA 

Kirli Lui 

D İ)'anbekirde, tehir dahilinde bulu • 

nan hamamların külhan bacalan ka

• olduiu için etrafa pia koku ve duman 
ya)'lllakta idi. Bundan 'bir müddet evvel 
belediye bunun hıfzıauhba kanununa mu• 
pyir olduğunu ıörerek hamam sahiple • 
rine bacalaruu uzatmalannı bildirmiftir. 
Verilen mühlet hitam bulmut. fakat bele
di,e ten'bibine riayet edilmediiini sörmüt 
ve 'bütün hamamlar belediye ten'bibi yeri· 
ne setirilinciye kadar kapatılnuttır. 

Bu haber üzerine dütündüm: Hamam -
cılar bu tenbihi yerine setirmezler İle Di
yanbekirliler hamamsız kalacaklar demek• 
tir. 

Oiya*1ıekirden selen bu haber, bana 
Fransa kralı on dördüncü Luiyi ve onun 
devrini batırlatb: 

On yedinci uırda Fran .. run bütün Av
rupa siyasetine hakim olduğu bir devirde, 
Franaazlar, Fran11z tarihlerinin ala mal • 
proprete corporelle», ccVücut piıliji» ser· 

.,.. 17 

Belgrat lntıbaları: 

Kral Aleksandrın 
mezannı /ziyaret 

otobüsle bir köyden geçiyoruz. Bir köy ki parke 
dÖ§eli bir caddesi, albncla gazinosile bir oteli, 

benzin satıı yeri, hatta prin bir parkı var. 
Ya••• ı •re••_. Dre• Tal• 

....., .... •llldiJle ....ı Recai acle ._.. oe..l.P pi& levhuı alhnda zikredecek kadar pyanı 
Jst · ...1-.:- ah D-L-- b" • • • ...:L. • hayret derece pia sezerlerdi. 

ıny~.1""••• Y &.IVll-.au ır mc111 •auidır. Baban On yedinci uırda bilhuea Franaaz za. 
Otomobilden indik... Rıhbm ho • zadelerin yalısı ••• Bir de içini ıöreeuiz dealnı söz kamafbran biı lükı içinde ya- g.,. Cert •H ' ' ........ Mft ....... 

yunc:la yaya ilerliyoruz yanımızda la - aaray silli fey ... Cenif tavanlan koca- prdL Kadmlar Ye erkekler, sayet tak ve Yazan: & ı• ••• nr.. T• 
tinyenin eak~lerinden pek yatlı ve pek man odalan var ve bütün balkonların· zarif, türlü türlil süzel kokular ıürünürler- Yaaoalavlann peypmher bülmalnde ta-J Bir~ 1oatu1muı tattan Tiicuda se • 
muhterem bır zat var. Ve o bize latin- dan dolan aünqle bir eanatoryom ka • di. Fakat 'bu söz kamaıbran lübe. zara • tarak. elzzeye mah.ue olan Bimlaeıureaa drllmlt buit bir ebnm.. Tepainde sene. 
ye hakkında malUınat veriyor: dar ııhlıi. fet ve pklaja raimen vücutlan feYkalide matını izafe ettikleri bal 'birind Alek • t9flaa bir baç. Abicle bundan ibaret. Tem• 

- Buranın iemi vaktile Soeth'nion Bir an aueuyor. Genit bir nefes ah- pia idi. andnn mezarına, doet n milttefik Tllr • lili iltenilen ölfimtbı azameti hunclaa daha 
veyahut L'°8teniyon imif eakiden bu- yor, eonra elindeki teabihi aallaya ul- Aiır ipekli kumatlann. elmulann ve )üyenin sazetecileri bir çelenk kOJJDak ar· lJI ifade edilemezdi. Sadelik, azametin te-
ralarda Arıonotlar yqarlannlf. laya IÖZÜne devam ediyor: i~~ilerin ıüılediii pr~ee.~ler:. ~a~kizler, zuaunu izhar etmitlerdi. ~e en çok yardım eden bir hUIUIİ " 

Hükmü Boiazm iki tarafında da - Boiazın bu ciheti ve bilhaaa o • du~zler, m~~ on dorduncu Luının met· Bu UZUJU matbuat müdüril doetumaa ,.tör. 

B_!L __ 1 . L-aJı ( A-!'- ) tobüa yolu üzerinde lan ._ .. I .. reaı Madam do Mentenon ve mqhur Fran- Möqö LukoTiçe bildirdik .• O da. •rteli Meçhul akerin lnünde ana borcum ... 
seçen nurr enn &r l"UDl&OI a o ~oy er, ote- ed'L __ , M d d" Se . b" ,_ .. ~ • 1 d -~s-
i.-- b lar b" _L__ k'I iabet --L daha . "bard h I ıız 1-=- a am o vmye, ır te-.e pnü bizi. mezarın 'bulunduğu Oplenatza m uuedikten aoma yo umma evam CGP 

... .,. •• un 11 mUllllJ"ebe ya~ı~lar ~ ~re nf . en ~ ıtı 8 • e c sibi kokarlardL sötürmek üzere, emrimize bir otolam tab· yonaz. Asfalt burada bitti. Wtin ondan da-
~ auya o ~uharebede kendılenne bızım ıtınyede .. ki°:l~acak fazla Y~ • On altıncı uır ıonlanna kadar, Fran • ail ve rehberliiimize de arkadatlarmdan bir ha düz. daha muntazam bir toae batlaclı. 
hir bnath perı muavenet etmİf. Onlar lımız da olmadıaı ıçın fazla bot bına aızlar, en app haftada bir kere yıkanır • madam Ye 'bir möqa tayin etti. Hafif meyilli bir İDİi apjJ. otobüe pne bi-
da bu peri namına içinde o perinin hey· kalmaz... Bu aene yazın geçiluneai, lardı; hatta orta çailarda sözel Filibin Sabahleyia 'bunlar bizi otelden aJmaia zi sanmadan, incitmeden satüriiyor .• 
keli olan bir mabet İnf8 etmİf)er ve bu aöçleri de biraz aeciktirdi. Maamafih zamamnda Pariate 26 umumi hamam var· s~diler. Biraz aonra. Belpac:h pride bara- Manzara •J'Dİ. Hep o Yitne çürüiil top
köye bu iaim İfte buradan aeliyormut. ben eminim bu eene letinye geçen ae - dL Halbuki oır yedinci uırda, Fransızlar karak, tebrin süze) köılder, muntazam Ye rak. o ziimrüt P,i yayla. o çam öbekleri, 
Daha aonra Koatantin bu mabedi yık- neki gibi kalabalık olacak hele Büyük- suyun kartwnda dehtet duymağa baıla • yemy~l bahçelerle bezenmit aa1fiJelerine MirGler, ve mamur köyler. 
bnmf ve onu Mikail Aleyhieeelam na- dereye kadar yeni bir yol da açılır•. ddar, iSyle ki. süzel Filibin zamanına nil- doitu yol aldık. Çipil bir havama milte • l>Utünün ki BeJsraddan 70, Nitel ........ 
w km.e,e t.hd etmif. - Bu eemt Şirketi Hayriye biJederi.. betle P~ ~ ~ mWi utllia baWe ......_ 8wlmiıle rl' 11 ... •il I•• ••lmn• ..,..... ~ ~ ~ 

latin ede ki Aaarda larak A nin pahalılığından mÜfteki değil mi • koca tehirde 71nna altı hamamdan incecik yajmura raimen sözlerimizi. aap köylerden seçerken. o buyük telürlenn • 
F Y ee . ~ 0 ya dir)... ancak iki hamam blmıfb. O devre ait bir mızda, solumuzda uzanan manzarama .... tiJakmı du)'IDUJ'OfUZ hilel 

Oku manaı~ bir de ımpuator la • _ E et bGtün t . . b"let adabı muqeret kitabında fÖy)e yazılıdır: zellijinden ayırallll)'onaz. Nihayet itte Oplenatz. Burada da. zen-
ıa11 Ya1IDlf ki bunlar 942 de buraları _ ~ . ·• .emen~ı~ız 1 cHakild vücuda elcle etmek için {yani üa- Dümdüz. asfalt bir fOMnİn 6zerinde ...- Pı bir oyaya bakim taıualarile süze1. ~ 
fllill eden Rualar tarafından tamamile ucre~lerinin d~ır. ~~nkü bura- tünde kabuk tutan, kir, pu boya ve aai- almadan ilerliyoruz. Bel«raddan, aace A· it.er tirli koDfora dımi bir otel'"'· Onaa 
tahrip eıılilmifler, bura aekeneai de da ~ır ele pmilerin tamirine mahauı reyi tıidermek için) bir kaç defa ricut yı- vala daiuun tepesinde meçhul aabrin a,. &a&nde arabede• iDdik. K..Jm ikametine 
... n apiı btolunmuflar. ubih. bir havuz Tar. Onda çallfllllla • kayıcılara gidilebilir, her sün sabun ile el bideaine Pleceiiz. Oradan da Oplenatz'L. mah- ,aslık ..... .alda lmalWak: iki ta-

Fatihten eonra da . to I nn bır kamu da hetJıı yerlerde oturur- yıkanır, oldukça ilk olarak )'ilzü yıkamak Bu yetmif ~kilometrelik 101aa uzan- rafı aiaçb bir robttan Kuacorc a61al .... 
ian en aon devirleıine =-·~~; ~· T~ on~ da~ plmeaind~ ta llzun~ırl~. . . _ .. .. hala bizlere biraz •elite YermiJor deli). Din mezarlanm ihtin eden kilieeJe cloirt 
Boiazın en rajl;etli . im ki teahillbn düfilniilmeaı 11zım aelir On dordüncl Luinin ba'bui on uçuncu Zira hepimiz. 'birer defa olaun Sirkeciden bnuluJoruz. 

• ~ 0 
Uf. dejil mi) .. Amma yalnız vapur bilet- Lainin çocakhık" sençliiine dair o de· Babköyüne Jap• olduiummı otobile MIJ,onlula dİlıara malolaa'" oa ,.W. 

E.aaen bü~. bir ımparatorluiun lerinbı cleiil otobflalerin de ucuzlama- Tirde bir hama kaleme almıı olan doktor yolculujunqa mepkbtlerini, iDJethıi, '" ikmal edilen IMa .. anam •e malahfelll 
en~ 1ayfiyeeı 0~ Boiazın eeld aı llzım. Sonra buraya ifleyen otobü.- ~~o milhim nk"alan töyle kaydet • yorpnluiuna bamb7oraz. dbl.eain kepmııda .....- müine'8riaml 
devirlerde .~uiu -~·de .bu vu- ler Takahnden pliyorlar. Şehrin daha miflil'ı c2 aimtoe 1~08.: Veliaht ilk da. Fakat bir .. t Pdkten eoma wlitele • ....... :-'~ ~· 
fmdan ileri aelir. Büyuk bir ımpara. batka kezlerinden de bura t fa olarak ;rıkanc:h· ki Yeliabt o uman ye- rimiz ,. ... ,. ... kwliffiind-ı ....., lpriye pıoom. Yeni-. bbbenia .. 
torluiun en kı1-r •7fiyeai olmak vu- büa .. k hına elbet d ya O:~· di Jatmda idil; c2 bazinn 1610. • Kral oha,or. Anb,oruz ld ha dümdlz aefali wm.. kadar 'b8tfla cluTarlar ala keınatbe 
fmdan... d layieile ,.;._ artacak. • 1 et ~il yıbc:h•, ld senç kral hükümdar o- bayle boyuna devam edecek. Arada ....... ma :raklımr. n.klede battaa ..... _.. 
Şmdi mütarekedenberi 

0 
eski dev. ve 0 lala bir ,.ı 0~'·. w .. da. )'olun ciiz"I çö1dintillerini tamir ile met- ..,lk iti~• moDJik nnlhıliiin1.,.. 

rin ha tmclL harada L:- L.!.... • * On 6ç6ncfl Luinin oi)u on dordüncü pi amele puplanna rutJamüta,.. Ve ba ıenk bo~ "8 1aaat ~ 
P " ~ mr _., kal- Saat iSlle IUti, hem ele pazar• hava- l..ai. Franaanm cRoi de Soleib llka'bı ile biz, ula farkınd imada kilometre • • tini hen biç bir tarafta •e ~ bir una 

madı. Mv•ne~ tarihi yalıJarmuz ~ nm iyi olmeama ralmen bir kaç hueu· anılan o methur kralına seline• 77 yıl aü- retlerini havi tat~ar
0 

yantn!:dan .-bor~ maheclinde alrmec:lim. 
Clır. Fakat bepeı yaftf, yavat yıkılmap at otomobilden ı.,ka bir f9Y ıörmü • ren 'bütün ömriinde 'bir defac:ak yıkanmıt- Manzare harikul&de.. Tabiat ..,.. • Oieakta ild meaar .. Alcaak ild mermd 
.. , .. dl. yoıuz. T...ztlhe çakmlf olanlann • tal V'"ıpae ç8rfiiG reqinde. ;reni W m•top- iwlab ... Salda ••lenin .... Kaıa • 

Ve hiç biri de tamir ıörmiiyor. Me • dedi bqln her halde pek çok deiil. Hamamm blen ~bekirlilerin ku- raktan filiz teklinde J..,.t ....... .-c. eolda Mllıkl Pelar Lraco ........ 
eelA deli Fuat pllf8DID methar yalıma- Kenarda temiz bir lokanta var .. Lo- laklan çm.._I Yer Jer, &bek abek ap;lar .., .. Al. t6ıbmla l;i ~epe;ene al• 
ela busln b.hkelar oda, oda eturu .. kan tada yalnız bir pup mfltteri üç U.. Repıd llııw S.. bnda sürüler seziyor. Cinaini taJiD ede • .... • _.... ._. Mır biri wlirel 
rorlar. itte yine büJGk üstacl Reca1za. dm erkek ... Babann bu umulmaz aü· aneclijimiz iri cü..eli kutlar, oto'bu.Gn sil· wı at. ~~ _... ~· dola. 8tina 
de Ekrem'in oturduiu ev ele burada. zel puannda latinyeye aezmeie gel-~~~#/ I rültiilünden iirkerek alır aiır haYalanı,or- :ı ~le!= :;:u .:-::: • 
Reflb aultanm eahilearayı ki pek ya- mif olanlar yalmz bu bet kiti olacak. (ile~ lat.Bir. L ~--~-.ı--11-:.. • .e ,__,_ • 
L.__ı_ L_IL! -L.1 1 ..x - ,.,._, __ _._ TK-L ~"1 ebt ... ö,d- seçiyoruz. Bir ka, Jel par- - sv-anumw.,.. •e .... n•ne---
amaa.uel&J TUU&ır. fte •--:ru7or muau· vwm aa 1KA -. .. ecn ... ~ ke döteli Wr cadd-. altmda pzbıo9ile, clir. Orada. onun llemtUmal hilmU ..,_.· 
nuz bir de fU beyaz kuleli yalıyı ••• Bu Saat DERViŞ - _ JÜZ&De 'bakıbr 'bir oteli, benzin •bf Jeri. talıadet için dunaprlar. 

16gaşında 
Evlenmek 
Doğru mudur? 

Gı•;lls ....W ,..._ lsilvacla ..., 

tini ...... H.._ ..... ,.._. Wr .. 
tıeailN ..... OM. -.. nlımn..,e _ ................... ~ 
..... 16 ... ..... .... ···- aJd. « Ben 16. eevai)im 19 ,......c:hMiır. 0 1te1i .............. caH • • 0-

.. Gz mektebini 'bitirmit deiildir. Çok w,. .. • , • 
tniliyonaz. Fakat nlenmek için ,.... ~ M ••ı - .._....., • 

.. ha ıwin lah m 
1 WtiııiawJe ....... 

mm müsait bulmUJoruz. O tahailini ve 

Mkerliiini 'bitirmedikçe evlenmemizi 

..UUrlu 'buluyor. Ben İle 'bu kadar u· 
lllD m6cldet bekleye'bileceğime kani de-

lilim- Daha doirma omm beni anutmı· 

Wdi,eWlec ......... 

* Adanada Naciye: 

Orijinal Jiize)ce Wr Mmai. iJk mektep W.... •e Bir kaç QM ...-..-. aNa lftİ7o
hatd - eTet • ortaamda kOçGcUk Wr ..,. naz. Lot. ..na. ..ım. •• ...UZ bir aofL Di-

yakaJar bli Ue eeYimli, tirin bir de pula ftrl mk1erin aıuından. yenle Kanıcorc aile • 
K.dın · • S. mamur, temiz •e bak'"'h Yasoela• Dia selmit. lrecmit efradı ebedi UJkuJa. 
inde k ~~~ U,lerine, Oplenatza pJlnciJe kadar, daha nm ~orlar. Sandablana lzerincle bir 

~ '° ---- .. rutaeleceliz takım Wmler .......... : Milena. El .. 
bir ~ buan .,._ Anla dala, tam manuile dal denecek •bet. Milof.. 
tGn MJ: tuvaletin kadar ,&kesk delil. 1000 metrel Buraya Tl ileride bir klfe.. Tavendan inen U.. 
kıymetiyle llel - bnaanacak nakil vuıtalan ailç)Uk çekm.. dillerin titrek Jflia altında bir he,ecan bJ• 
lebiliyor. ....._ cli7• ~ ivicacla bir Mtihmet •er· nala tetkil edm \öcremli bir Jet • 

Reeimdekl em· mitler: w llabet te olmQf. Her .n·.1., Yusoela~ WdilW bran. ona te-
prime tnnabrm uzarlanmg mamramn ..... 'bir sa • rakki ... medeniJet lumu veren. k6c6clk 
ipek oriancll p . ..Dlll ile bqı)anorı S.rbiatandan .muazzam bİr'cleYlet Yiicacla 
kaaı her tuafla Tarlalu, Mlrüler, çam korulaklan. ,.. ptiren ve nihayet yad ellerde kahhe -Wr 
ft her f8yde alı- ... • eçalmclan, en koyu.una kadar bil- kuquna kurban aiden Birinci AJekundrm 
dfii6nüz .. pr1 .. MID tonlanm aneclen bir eabra. ıliizülerek mezanl 
meye befb bir aba ~ Wr IUo kani çalan 'bir çoban, Mabedden çıkıp uzaklapyorken. ak • 
sGzelllk .m,. ;r.q afa9lanmn arumda oc:lundan yapıl· pm batlıyor. Hazin bir bahar akpmL. 
~bu çok ... ... zarif, roetal bir k&tk.. Topraiın vipıe çUriliü renai daha ko • 

e vakar 1r Uıakta Belpad telsiz İataqonunan in • ,ulapyor .• Sahranın Y8fllliii tonlanm U,. 
tru .. tL•mı • .... hlıu ara tenteneei Sl°bi s6r1Dea an- bediyor.. Sürüler ajıllara çekalmı • Ka • 
Dl orijinal Pli' • ... clirelderl.. yalJu IUllDQI.. Kayler llinnlİf.· Uzakta 
yor. Sentar, fap - Bir INtak aatte Anlanm tep ine sel- Belpadm ıpklan birer birer pınldamrıla 
b ve ç9klerin cllr. Alrl. ;,mi otelin merdiTmlaincl-. ~-
reaaindedir. •••il m ıllı IWdnhı ...... ......- e .. ~--
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IBoRKUNÇ MACERALAR 1 

Çocuk gibi görünen ve 
çocuk gibi ağlıyan baykuş! 

Anlatan : Salih Mahmut 

Aynı erkeği seven 
iki kız kardeş 
düello ettiler 

Dansöz kardeşlerden biri 
öldü, öteki de ağır yaralı 

Londradan yazılıyor: 
Bütün İngiliz gazeteleri Nis sahillerin

de başlayıp Londranın büyük bir otelinde 
nihayet bulan bir aşk faciasından bahset
mektedirler. 

S allh Mahmut, btanbulun en ta
nınmış avcılarındandır· Çok gez

miştir. Çok ıormüştür. oot adıım tanımış
tır. Buna ratmen aşatıda oıcuyacağınız 
yazıyı ve bunu t"kiP edecek olanları ge
tirip onumüze koydulu zaman ltlraf e
deriz tl anlattığı şeylere inanmakta g•ıç
luk çektik. istanbulun aıeşhur avcısı b!

zlm şüphe dolu bakıf)armııı: karşısında 
isyan ettl. Bütiın vak'aların yaşanmış 
olduğunu, tahramanıannın kısmen sağ, 
kısmen ölü bulunm&lanna rağmen nıu
hltlerlnde herkesçe tanındığını, anlat
tıklarım bizzat aizılanndan dlnledtğl!li 
ve bunu her zaman .ı.pat; edebileceğini 
soyledJ. Bunun üzerine biz de çok meraklı 
olan bu hiltf.yelerl toym'\kla beraber ha
kikat oldukları .bahsında tendislnl oku
yucularla bafbafa bırakm&Jl milnasJp 

gordük. 

Af8ğıda okuya· 
caklannw muta• 
ıarrıf mütekaidle
rinden bay Etemin 
ağzından dinledim: 

Yaimurlu. eoiuk 
bir hava idi. Sabah 
erkenden Glhe ci
varında •Denizli» 
mer' alannda avla· 
nıyordum. O sün· 
lerde çok çulluk 
vardı.Daha oı!talık Mutasarrıf .moteka· 
eyice aydınlanma • Uterden Bay Edhem 
mıı olduiu için silahımı kullanırken epeyce 

.. k'"l"t --Ln.ordum . .bd dai arasında a· 
muı u a ...,....,, ..•.. 
kan küçük bir dereyi takiben . ko~~gımm 
peıindc ilerlemekte iken dere~ı~. dııer ta~ 
rafındaki daidan kulaiıma kuç~k l ç~:~a 
-ı benzeyen bir 8e9 seldı. Ik 

aı ayışına d 
k ır ulumakta olduklannı zanne e· 

ıoa a arın . . d k. 
rek ehemmiyet vermedıın. Bır kaç . a ı· 
ka sonra ayni sesi tekrar işittim. Bır kaç 

aylık bir çocuk ağlıyordu derede ve çukur· 
da olduğum için karşı tarafı göremiyor· 
dum. Mukabil cihetteki sırta tırmanarak 
biraz yükseldim ve dikkatle dinlemeğe 
başladım. Çocuk bir daha ailadı sesin gel· 

ku"rük diği yere bakınca karşıdaki sırtta , 
bir çayırlıkta arka üstü yatırılmış çıplak, 
penbe, bir iki aylık kadar bir insan yavru· 
eunun elleriyle çırpınarak ağlamakta ol· 
duiunu 11ördüm ve şatırdım. Bu saatte. 
dai batında bu çocuğu kim bırakmıştı? 
Bu soiuk yaiıtlı havada nasıl yaşıyordu i' 
Belki ölmek üzere idi. Hemen tekrar de
reye İnip karıı tarafa tırmanmağa başla
dım. 

Oralardan ara sıra ıelip seçen çingene· 
ler tarafından çocuğun terkedilmiş olma· 
11 hatırıma ıeldi. Yavrucaiı almak. bir şe· 
Je sarmalı:, kurtarmak lizımdı. Bütün kuv· 
Vetimi sarfederek sür'atle karşıkı dağda 
Çocuğu gördüğüm yere kadar çıktım. Ora· 
lan aradım bir türlü çocuiu bulamıyordum. 
Yerini tayin ederken yanıldığıma hükme· 
dip tekrar etrafı dinlemeie başladım. 

d ı du Ancak 
Artık aes de uyu muyor · . . 

•- 1 d. •. . . ütehayyır bır 
.:arşı taraf yo ver ıgı ıçın m 
h . • orada da tek· alde yıne karııya geçtım ve _ .. 

1 
eyice dikkat ederek yine koşa koşa oraya 

kadar çıktım. Fa~a~, hayret.:. Çocuk yok· 
tu. Ses de kesilmıştı. Bu halı neye atfede
ceğimi bir türlü tayin deemiyerek şaşkın 
bir halde oraları tekrar tekrar aradım. Ha· 
yır.. çocuktan eser bile yoktu. Köpeğimi 
harekete getirmek, ona aratmak istedim. 
Fakat bu da kabil olmadı. Köpek hiç ala· 
ka göstermiyerek sükunetle çulluk aramak
ta devam ediyordu. Köpeğimin ara sıra 
kaldırdığı çulluklara bakacak halde değil
dim. Dağlara tırmanmaktan kan ter için
de kalmıştım. Bilmem kaçıncı defa aşağı· 
dan tekrar çocuğu ailar halde gorunce 

artık tahammül edemedim çiftemi çevirip! 
üzerine iki el boşalttım. Namlunun ~üskü~
düğü dumanlar sıyrılınca tam çocugun ag· 

ladığı yerden büyük bir ııpuhu» kuşunun 
havalandığını hayretle gördüm. O mel'un 
kuıu naaıl bir çocuia benzettiiimi hal& 
anlayamadım. Bu ite bir türlü akıl erdire· 
medim. Ve hiç bir zaman erdiremiyece
ğim için de uzun uzun düşünmedim. Kuru 
bir yer bulup biraz dinlendikten sonra çul

luk avlamaya başladım. 
O akıam köy kahvesinde başımdan ge· 

b 
. hadiseyi bazı köylü ve avcı çen u garıp 

arkadaılara anlattım. Onlardan Recep çai 
. . de biri on beş sene kadar evve 

uf ısmın . d d 
k

.. .. 'varında «Deh ere e» 
1İr gece oyun cı 

ördek beklemekte iken o karlı, fırtınalı se· 
cede derenin açık bir yerinde genç çıplak 
bir kadının yıkanmakta olduğunu yemini~ 

. d k anlattı. Kahvede her kafa 
temın e ere · d' 

. ktı Böyle ıeylerın mevcu ı· 
dan bır sea çı . . . R 

. . )ar ekseriyette ıdı. Avcu e· 
yetme ınanan ld .. 

o ıece çok korkmuı o ugunu 
cep çavuf l 
b b le b ir daha sece dereye soku ma· u se ep ... . 

d 
... o"rdekleri de vuramaz oldugunu ı· 
ııını, 

Facianın kahramanları dansözlük yap • 
makta olan İspanyalı iki kızkardeş ile bir 
elektrik mühendisidir. 

İki İspanyalı ktzkardet otuz yaşlarında 
Ceralt Obron isminde bir elektrik mühen
disine aıık olmuşlardır. 

Büyüğü F elice ldiçüiü Mari İsminde bu· 
lunan dansöz kardc;iler Niste çalıştıkları 
sırada müessesenin elektrik tesisatına ne· 
zaret etmekte bulunan bir mühendisi tanı· 
mıglar ve her ikisi de çılğınca sevmeie baş· 
lamışlardır. 

Bir kaç gün evvel iki kızkardcşin otur· 
duğu Londranın büyük otellerinden biri
sinde Felica albinden aldığı iki kurşunla 
ölü olarak ve kardeşi Mari de sai ciyerle
rini delip geçen çok ağır bir kurıun yarasile 
yaralanmış olarak bulunmuşlardır. 

Odada kanlar içinde iki de rovelver bu· 
]unmuıtur. Her iki rovelverde de ikişer 

kurıun eksik bulunuyordu. 
Mütehassıs doktorların kurtunlan ve 

yaraları muayeneleri neticesinde iki kız· 
kardeşin düello yaptıkları ortaya çıkmııı· 
tır. 

Mühendis CeraltObron iki hemşirt~in 
baıına geleni haber alınca pek fazla müte• 
essir olmuştur. Kendiıini bulmağa muvaf
fak olan gazetecilere de tunları anlatmıştır: 

aTeessürümün ne kadar büyük olduiu· 
nu tasavvur edemezsiniz. Bu zavallı hem• 

Felieer •• Mari 

tireler aleyhine bir tak.un dedikodulara 
meydan vermemek için .Wnle biraz ko· 
nuşmak mecburuyetindeyim. 

iki kızkardeıle Niıte tanıştım. Önce 
f elica'yı tanıdım. Kendisine kartı müsteana 
bir sempati duymuştum. Aramızda müna· 
aebet tamamile bir dostluk karakteridi 

muhafaza etmiıti. 
F elica ile tanııtıktan sonra kendisi kız· 

k rdeıi Mariyi tesadüfen bulunduiumuz 
bir ıazinoda bana takdim etmiııti. 

Mari beni tanımaiı çok arzu etmekte 
bulunduğunu söylemişti. Bundan sonraki 
sörüşmelermizde de aramızdaki münase· 
bet hiç bir zaman dostluk hududunu aıma• 

mııtı. 

,live etti. Nı'ste i-lerimi bitirdikten sonra Londra-
Benim fikrimce bunlar tamamiyle mu· ,. 

h yyelenin yarattığı ıeylerdir. Hepsi birer ya dönmek mecburiyetinde olduium için 
a .•. h ld b"'yle kızkarde•lere veda edip aynld•m. Onla-f d' Başımdan geçtıgı a e o .. 

e s:n~bır. ahllıkatın mevcudiyetine hiç rın mukaveleleri olduğundan Niste kalma· 
fev a eşer . m madım inanmadım çünkü ğa mecbur idiler. Ben bu hale memnun ol
bir zaman man ' l dum. Zannediyordum ki oradan ayrılmak 

1 • anmak insanı hurafeye sap a· 
bu 9ey ere ın h k F elicaya karşı duyduğum muhabbeti ge-

k tefekkür sistemini bozar. Mu a e• 
yara k h çirecek, biraz sonra da tamamiyle unut-

. d . b t ve selamet hıra maz, er 
mesın e ısa e muı olacağım. Fakat bu zannımda aldan-
ceyi altüst ed~. . · d' ld - anladım 
y E h 'k"yesini burada bıtır ı. mış o ugumu . 

Bay tem 1 a d Yirmi gün sonra Prih Edvar tiyatrosu 
. . kk" ttim. Gelecek yazı a 

!( ndısıne teşe ur e I ilanlarında iki hemşirenin isimlerin i gö-
İst-anbul Liman şirketi kontrol memur arın· ünce Felicayı bulmak için büyük bir arzu 

B E 
in Alinin başından seçen çok r 

dan ay m - hissettim. 
garip bir hadiseyi anlatacagım~- _ Bir akşam istemiyerek tiyatronun kapı· 
-· • • · • • ' '• ' ' ' • o"nünde dolaşıyordum. Bir kadın seai 

M \lnın TA K V 1 işittim akabinde bir el omuzuma dokundu. 

d .. •. baktım Mari idi. onup • 
Mari yakamı bırakmadı. Beni hemşire-MAYIS 

-----ı ------ı-;-------1 sine götürdü. Rumi sene 17 Ara1b355t r-: sene Felica beni tiyatrodaki odasında kabul 
1362 _ etti. O da çok sevinmişti. Buğünden son-

~ Resmi sene Mayıs ra Marinin ahvalinde bir değişiklik hasil 
12 1~36 4 olmuştu. Ben bu halden bir şey anlaya-

ı _____ _.:.-----:_- mıyordum. Fakat bir gün Mari beni sevdi-

SABAH 
$.- D. 

9 21 
4 49 

Öğle 

8. D. 
E. 4 49 
ı. 12 10 

p AZAR ğini bana hissettirmişti. Ben anlamamazlı
ğa geldim. O ısrar etti. Bundan sonra iki 
hemşire arasında bazı hadiseler zuhur etti
ğini duydum, bu vaziyette ne yapa,hilir
dim. Felicayı seviyordum, ondan ayrı ya· 
şamak benim için artık kabil değildi. Me
ri de beni seviyordu. Hem de çıldırasıya. 

Safer 
25 H

M SAK 
• D. 

16 
86 

İkindi Akşam/ Yatsı 
s. D. S. D. S. I D. 
8 46 12 - 1 51 
16 07 19 20 21 11 

işte üçümüzün arasındaki bu vaziyet o 
kadar karışık bir hal aldı ki nihayet bil 

diğiniz facia meydana geldi.» 

Sa1fa 7 

J Tarihten sag/alar: 

Yedi okka inci ile işlenen 
çocuk yorganı 

Üçüncü Mustafanın bir kızı olunca beşiğini yollamak 
sadrazam koca Ragıp paşaya düşmüş. beşik ve yatak 
takımı görülmemiş bir alayla saraya götürülmüştü 

Bir hafta evvel bu süt.unlarda, ıair Haş
metin Velldetname adındaki risalesinden 
seçmit aanlardaki külhanbey tiplerini nak • 
!etmiştim. Busün gene ayni risaleden bir be

tik alayı anlatacaiım. 
Şair Haımet Velidetnameaini, uçuncü 

Mustafanın kızı Hibetullah Sultanın doiu· 
munda ve on sün on ıece devam eden 
büyük donanma münasebetile yazmııtı. 
Geçmit asırlarda ahllk ve adetlerimizi, 
gunlük yatayıııımın gösteren bu kıymetli 
vesikanın bir kaç sahifesini de bqik alayı· 
na tahıia etmişti. 

Osman oğullarının eski saray an·ane • 
lerine söre padişahın bir çocuğu dünyaya 
seldiii zaman doiumunun yedinci sünü 
beşiğini padişahın anası sönderirdi. Eğer a

nası ıağ deiilse büyük kızkardeti yollardı. 
Üçüncü Mustafanm anası aai deiildi, 

kazkardeti Salibe Sultan da. Di-..an ede -
biyatı tarihinde mühim bir yer tutan aadrl· 
zam koca Raıııp Papnın kanaJ idi. Bu ae• 
beple Hibetullahın bqiiini koca Raıııp Pa
,. yolladı. 

Fevk.alide sanatkarane yapılmış olan 
betik yekpare bir ahın levha ile kaplan -
mııtı. Ahının üzerine trişide elmaslar, ya· 
kut ve zümrüt sibi kıymetli taşlar kakıla -
rak gayet nefis nakıılar yapılmııtı. 

Beşikle beraber içinin ıiltesi ve yorıa· 
nı da gönderilirdi. Ragıp Paşa devrin en 
kıymetli kumaılanndan yapılmıt olan kü
çük prensesin yatak takımını daha evvel • 
den hazırlatmıştı. Bu ıilte ile yorsan, her 
biri nadide ve kıymet biçilmez iri inciler 
ile işlenmişti ve bu işlemeler için taneıi bin
lerce lira kıymetinde olan incilerden tam 
yedi okka sarf edil mitti. 

Donanmanın yedinci çarpmba sunu, 
yüz binlerce liraya malolan bu betik ile ıil
te ve yorganı, büyük bir alay tertip edile • 

rek sadrazam konağı olan Babıaliden a -
lındı ve T opkapı sarayına ııötürüldü. Ala
ya ittirak edecekler, rütbelerine, kudretle
rine göre en parlak elbiselerini ııiyerek Ba
bıaliye geldiler. Alay B .. bıalinin avlusun· 
da şu suretle tanzim edildi: 

sonra çavuıbaşı ağa ve reisülküttap efen 
di bulunuyordu. Ardınca iki yüz tabla, çeı 
9it çeıit meyvalar ve renk renk çiçekler taı 
ııyan uşaklar sıralanmıştı. Bunları, tabal 
tabak«dilberin dudağından lezzetli ı hel · 
valar ve türlü türlü şekerlemeler götüre
ikinci bir uııaklar kafilesi takip ediyordu. 

Nihayet telhisi ağa, teşrif ati efendi ve Sa. 
lihc Sultanın başağası '\'e beşik gclıyordu. 
Beşiği, dört ncf er iriyarı çuhadar dört u 1 

cundan tutmuş, baıılarının üstünde tn ıyor• 
lardı. Beşiğin sağında ve solunda kırk ne· 
fer beli gumüıı kamçılı .,;•.ıkadnrlar yuni · 
yordu. Jncili şilte ile yor3aııı iıe b;;. c ıık "dlll 

ağa baıı üstünde sötürü.rordu. .i3eşık ıl, 
ıilte ve yorı;ı:anı, kalabalık maiyeıile vı 

debdebe ve ihtişam ile sadrazam kethü 1 

dası takip ediyor, onun ardından da <ıbü ; 

lend teranei şevkengizı> ile Mehterhane gc 
1 

liyordu. 
Alay bu debdebe ve ihti§amile Babıiı 

liden çıktı. Cağaloilu yolu He Mahmutpa1 
ıa civarından, Valde hanı önünden Eak.( 
Saray (Şimdiki üniversitenin yeri) kapı~ 
önünden Beyazıda geldi. Beyazıt camii av~ 
)usundan seçerek Divanyoluna çıktı, Di i 
vanyolundan ağır aiır ilerliyerek Ayasof-

1 

ya önünden, üçüncü Ahmet çeımesi ya ~ 
nından ıeçerek Babıhümayundan girdi ve 
orta kapı önünde durdu; orada herkes at 1 

!arından indi; sonra orta kapıdan girere~ 
Kubbe altına doğru ilerledi. Kubbe altına, 
bitiıik Mermerlik denilen yerdeki harem1 

kapısından kızlar aiaıı ile müaahip ağalar' 
betiği karıılamağa çaktılar. Kethüda bey 
beıiğin ayağını öptü ve kızlar aiasına tcı· 
lim etti, o da eğilip ayağı öptü. Musahip 
ağalar beıiği tilte ve yorganı alarak hare• 
me sirdiler. Sonra alaya iştirak eden iti .. 
barlı ağalar ve sedik ağaları kubbe altına 
alındılar, onlar da diz çöküp i ~ 
dap ile oturdular. Bu esnada kethüda beye 
bir post samur, reis efendi ile çavuş baıı a~ 
ğaya, tezkerei evvel ve sani ve mektubt 
efendilere ve gedik ağalarına pakize hil'at-! 
lar ıiydirildi. 

Eskidenberi bu gibi alaylara iştirak e •
1 

dcnlere teırif at kaydi üzere atiyeler veri • 
lirdi. Bu scf cr de tihe ve yorganı başı ustün. 
de taşıyan başçukadara beş yüz kuruş, be. 
,1iği taşıyan dört nefer çukadara beş yfüı 
kuruı ve enderun ağalarına aralarında tak-4 

ıim etmek üzere üç bin kuruı verildi. 

En öne divanı ili çavuşları geçti, sonra 
sırtlarında samur erkan kürkleri ile ve • 
zir ağaları, onların arkasından da gedikli 
ve zaim ağaları, arkadan sadrazamın si • 
lahtarı ile ııedik ağaları ve yanlan sıra yüz 
nefer atlı enderun ağaları geliyordu. Bun
ları, Salihe Sultanın helvacıları ve kethü • 
daları ağalar, muhzır ağa, bostancular oda. 
başısı ağa, aadrizamın selim ağası, kapı • 
cılar kethüdası ağa takip ediyordu. Bun
ların arkasında sadrazam mektupçusu e • 
fendi ile tezkerei evvel ve ıani efendiler, 

Alay saraya gelip bqik hareme gönde· 
rildikten ve alaya iştirak edenler bir mtid· 
det kubbe altında ve orta avluda istirahat 

.ettikten sonra kalktılar. Ayni aıra ile ve ge. 
ne Mehterhane çalarak saraydan çıktılar v; 
Babıiliye döndüler Rqad Ekrem Koçu 

r HaJatta GördOklerimiz 
Tali'ten nasıl intikam alı11ır? 

Bir adam yıllardanberi tayyare bileti 
alıyor, numarasına hiç bir ııey çıkmıyor. 
O ay yine ümitleri tahakkuk etmeyince 
talihin bu sonsuz şakasına canı sıkılıyor. 

Dur, diyor, ben de senden bir intİ· 
kam alayım da gör. » 

Numarasını «25» lira isabet eden 
numara yapmak için bir başka btletten 

"2ıı rakamını kesip biletine yapıştın-

' 

yor. Ve gişeden parayı alıyor. 
Fakat oyun anlaşılıyor. Bayi dava a· 

çıyor. 

Hakim: 
- Neden, bu hileyi yaptın) . dedi. 

O, pervasız cevap verdi: 

- Bana hile yaptılar. Ben de muka
bele ettim. 

- Kim sana hile yaptı) 
- Kim olacak insafsız talih. Yıllar-

danberi beni bir çok ümitlerle aldattı. 
durdu, ondan ııeri mi kalacaktım~. 

Muauea FAİK 
rar ayni sui ifittim. tekrar çocugu gor· 
düm. Ayni halde çırpına çırpına, katılırca· 
aına ailıyordu. Bu defa bulunduğu yere 
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SON POSTA. Sayfa 9 
17 Mayıs 

Londra zabıtasına karşı 6 muharrir: 3 

Yıkılan Put 
11/dn?w~? 
İzdivacın tarihi nasıldır? 

Evvlilik, beşe _ 
ri müesseselerin 
en eskisi ve en 
mukadd~sidir. 

[~Hı_i_k_ag_e __ ~j ____ B_e_n_ö_Id_u·~·r_d_ü_m_!._. __ _J 

Hasan Kulu Han o gün haremdeki yüz' D Yaz:ın: Kadircan Knflı 
Son Pos fanın tefrikası : 24 

kadar cariye arasından AY1eyi pek b - • H ay:n~adı. 1ıerıye atıldı ve Ali Kulu 
. . s· .. .. egen anın onunde diz .. k de. mıştı. ır suru genç kız., onun bu tal"ıhı'n B ço er . 

1 
karşılarsınız. 

Tarihten önce
ki uzun ve ka _ 

ranlık devirler i
çinde de bu mü • 

essesenin gölgF 

e - en "ld" d" N 
imrendiler. Fakat bu eli gözlü Anadolu kı- mak . . 

0 
ur um. amusumu kurtar• 

k 
. . ısıcdım. Ona teslim ol k . . "J 

zı o ara ve ın gözlü Acem ve Arap dil d"" d" mama ıçın o .. • ur un1 ... 
J /ngilterenin en tanınmıf altı ~a- General biraz durakladı. Sonra gö • 

hıta romancı•ı Margery Allingt~n, rünmiyen bir tehlikeyi bertaraf etmek 
berleri gibi düşünmüyordu o· h k .. .. .. • · ıye ay ırdı. 

Anthony Berkley, Freeman Vıll• · · "b' il · · k 1 
G f F h R l .ı K D ıstıyormuş gı ı e ermı a dırdı ve sözü 

Bu uzuntu onu hasta yaptı. Genç 1 d rnman anın g" I · d b' . 
Hasan Kulu Han hiç umulmadığı halde şek çaktı B k oz erın e 

11 

şım .. 

ro ta, at er ona u no:x, o· 1 .. 
th S R ll Th cl

"k bıraktık arı yere donerek: 
ile karşılaşıyoı b h 

· u ızın o gece Hasan Kul H 
u astaya saygı gösterdi ve genç kızın Ja hNaber old - u an• . . l b kl d" ugu ve onun ölüsii hulun • 

ro y ayera, u .. e orn ı e . . 
kahramanlan meçhul alh %abıta - Bana, dedı, ıpuçlarından bahsedi- ~~u İptidai hayat 

ıçınde dahi, bulut. 

ıyı o masını c c ı. duğu zaman b 

G 

unun ortadan kaybol 1 -
enç kız iyi olmamak için elindc:n her söylenmişti. c ugu romanı ya.zıyor rıe katillerin keffi- yordunuz. Devam ediniz. 

ni /ngilt11renin en marul %abıta mü· - Bu muammaları hal için ne ya-
lettiıi «Geor~e Corni•hn e hırakı· pacaksınız? 

lu bir 
- - . :ı ag ı ı.•e yalına .. 

!
geleni yapıyor, hatta bütün zorlaınal .. nna Genç kumandan eli•· b -ı 
ragmen agzına bır şey koymuyordu. Bu yak, cellatlara boyunlan k .. 

1 d d 

nı uzatma ıçın 

yoruz. zaman ar n a Kara Memişln hayali göz· bekliyen sürü sürü hnlk .. t d". 

semanın 

güneşi gibi görü-

ı 
] · · .. .. 

1 
d ı gos er ı. 

nsanların J"l'k "h' . ennın onune ge iyor u. Bu delikanlı onu - Bunları bırakınız! 

W 
ev ı ı tarı mı ya;:an E b 1 este k r i in bahçelerinde sevmişti. İkisi de bol Dedi. Sonra elini ge ç k d -

.. rmar evlenmeden yaşadıkları • . k .. 1 d n ıza ogru uzat• 

yorlar. Bunlardan Freeman Vills - Çalışacağım. Ve vak'alara isti • 
G~olt• ile Doroty Sayera'in eserleri- nat ederek hakikati aydınlatmağa u~· 

nı gosteren hi b' . 'e 51 go g erde karşıdan karşıya konuş· tı: 
.. ı ·· Ç ır ız bulunmadığını mu~lar, nnlil~mışlardı B b 

- Buna emin olabilirisniz. soyuyor. . · - unun oynunu vurun! .. B "dd" Bır kaç Acem askeri kapı kapı dolaşarak Genç kızı kaldırd 1 C ll"d 

nı okudunuz. Polis müfettiıi de lilr· şacağım. 
rlni anlattı. Şimdi üçuncu muharrir - Vak'aların sizi aldatmamasına 
Rovald Kvox'un eseri ba~lamı1tır. dikkat etmelisiniz .. 

- Kimden ~üphe ttiğinizi anlaya h u ı ıaya göre ;nsanlar, daim• •gUzel k,,Jan knle kumand•nmm konağm• cöıü.düb. 'a<. e • m önüne 
bilir miyim? dayvnnlardan daha yüksek bir seviye- götürürken onu da bl'raber s.iruklf'mi ler· Celliit, iriyarı pal b ki k 

S d B akı b

. d Buna d ı' b' ·· I k e yaşamısl ,.. b l · · d' O d · . ' a ıyı ı, abak ka .. 
- or um. unun ına ır en - - ar ır şey soy eyece va- .. , •r ve ta aş angıçtan ızdı- " '"" 

0 
ne goz ya~. ne o•ohk. ne dc lelo bu adomdo ve eHnd 'k' 

1 
. 

Bu eser bitince gene polia mület· 
tifinin ltatili naııl tayin ettiğini #fen· 
eli ağzından dinleyecek•iniz. 

b

. 1 d·-· · J" b h · · tt d -·ı· B" k' d vaç mue · • k ke d" k d' · ··ıd·· k "h · ı· ı·-- e, 

1 1 

e a}ası r;enış~ ıre geme ıgmı, ge mce u: ta arrıya- zıye e egı ım. ır ımse en fÜphe ssesesını urmuslardır. n ' en '"' o unne • tom•' onlan ar ogmdc pml pml bir k,J, 
t f d - · :.I'.. • • t · ) d """ d h ] k'ba izdivaç ·· · · · •· zulanndan v z · · t" 1 1 ç tutuyordu. Bu ın ay a verecegı sıranın geçt,.ım, o- e mış o say ım, er a ta ı ta giri • muessesesının menşe ı, in- . ~ ~eo•rm"" "'' adeo. havaya kaldonlop t b k 

1 

· · - h · b' · d" H il d'I k sanın ·· k Demı lerdı kı · b a ıra ı ı • nun ıçın yaptıgı ta arrıyatın ır ne· şır ım. a e ı ece muammalar pek '.. menşe ı adar eskidir. Ve• bu .. . .. · ve~• u genç ve güzel Türk kmn•n ince· 
tice vermediğini söyledi. çoktur. Bunları çözmek her halde za _ muessese, İnsanın inkisafı ile birlikte ... - Dorduncu Muradın kumanda ındaki cik boynunu bir kıl imiş gib' k _1. b 

k 

· k" f • 1 urk ordusu lran üz · 'd' b' 1 d 
1 

es~ccx, a~· 
- Siz muhafızlardan mı fÜphe edi- mana mütevak ıftır. Bu yolda bilhas- ın ışa etmi~tir. d '- k erıne gı I} ormuş.. ı7j a göv eyi birbirinden ayıracaktı. 

d d f 

F k . d' e Aurtaraca mıol.. G ._ 
yorounuz? 88 ya ımınız an isti ade etmek isti ••. a ~t ız ıvacı be.,eri kanunlar veya Ayıe 0 orduyu bekliyordu. '""., •

1

~ gözlerinden booanan ya loda 

V 

"f 'k . h k .. h yorum ayınlerın du'·g- .. l d"". b" b - 1 k etrafı su7du O kada d•w• h - azı em ı tızası, er esten şup e · um e ıgı ır ag o ara O ordu)u bekliycn yalnız Ay d -·lcl" b d' d · r ıev ıgı ayatı kay-

d h

. k h G · Be d h .. I" d telakki et k B §C egı 
1

• r. ıyor u Fakat b 1_ l '-
e er, ıç imseden fÜP e etmem. O· - n en er turu yar ımı göre- me ayrı bir iştir. unu inııa· Kara Memi~n de gözleri yolda kalm•otı A· znv 

11 
· una .. rp ~ bütün ı• 

" k k k k c -· · "z · b"l" · · nın her g·· k" h ·· · d · · 
8 1 

ve suçsuz. halk hayata k 
ruyorounuz i vaziyet arma arışı - egızını e ınana ı ırsınız, un u ayatı uzerın c tesır e· c.m kumandam kaçmc• konaktoki cari _ du B d" .. avuıuyor • 
b F

_L 1 ki d "ha O k k" be · J' den şera"t ·· d · · · ı d · u uşunce ona teselli ve· d F 
r. ....at mesele an attı arım an ı - - eme ı sıra zı ge ıyor).. ı vucu a getırmıştır. ye" e oroda kalacak ve ku,ıanJa,,.kto. kat e b" "k 

11
. • rıyor u. a-

G

.. .. .. n uyu tese ısı sevgilis" · ·· k 

ret değildir. • - orunuşe göre öyle .. Fakat bu- Ayşe, elden geldiği kadar kirli kıı.lmıs kendisin· 
1 

b' ını gorme ve 

k

" b k 1 " ııı namusu ır kız ol k "'ld" 

- Bir takım ipuçları elde ettiler. na İm an ıra mamak vazifemizdir.ı _e\e~ ıuva et yapmam••· k.,mda dunnu~ cü>e ğünü sö.ıermokıi ara 

0 

u • 
- Bir kaç ıııey bulduk. Evvela, 11- - Fakat ilham kaynağını kurtara- .ır ~ gfüünmemi ti. Böylelikle epeyce vakit ka· y k k' . ,. d k zanmıı;tı. nzı 1 

onu da göremedi 

ham Kaynagwı baıı;ında daima bir bas,lık ma ı .. ~ıIM•NJlf: Başını kür·- d -
ır ba 1 Lakin buna rağmen işte Hasan Kulu uge ogru uzattı. 

tatırdı. Bunu bulamadık. Askerleri se· - Şerait mbaşka.. Cellôı, .k•locm• tartakladı 
N 

"b"? 1 fon onu gözüne kestirmi~ ve diğerlerin • 'J · 

Jimladıöı zaman baı.lıg-ı ba<:ıında deg" il - e gı 1 r •vaya kaldırdo. • T Y den ayırmıştı. 
miydil (Arkau var) Gazeteci yağmurluğu Hava "cokh ve kale kumandanı 0 gün 1 ~~~in ayni .. niyede etraftaki a•ker ka· 

- Hayır, değildi. Soğuğa rağmen Tapunun bir tavzihi çok yorulmu tu. Güllerin ku,aU.ğ• bi< ka· da a ıgı~ı yaran bir delikanlı ortaya fırla• 

ba k d k 

· ed' Belki d b J • el · b" d ı. Celladın elini tuttu: 
fi açı urma 1at ı. · e aş l· Tapuda mOblm bir oahtekArlık baolıfı al- menye e gemş " ivana u'8nm•ot" JI.. be b k A I" ı· · 1 d - Dur! Katil o degı-"ld"ır • 

H f 
Cellat şaşırmı§tı. 

.,. ma tte ıra tı. tındaki yazıda bahsedilen hQ.d.1.se tapu mu- - yşe nası r yı o ma ı mı) 
- Çok muhtemeldir. Fakat ben bu ameHltına taallfik etmeyip Beşlttq icra me- - ayır, e endimiz ... Yemiyor 'Ve iç • 

pbi noktalara çok ehemmiyet veri - murlutundan tapuya ı•tlrllmlf bir haczhı miyor. y,,;p içsr. şimdiye kad., bôr ,.yi d ~:ik~n~• ~n•d•n k,J.,.nı bôr çekişte .~ 
rim. Bir nokta daha var. Yüzbaıı Var- kaldınlmasmdan ibarettir. kalmudo. k;;d,,' u u Hamn önüne au .. Sonra hay. 

koaun ifadesine göre, çalışma odasına Tezkerenin sahte oldufu iddia edilmesi üze. - Yaaua !... 
gittiii zaman büyük Juuayı ve altın .. rlne bu işe cwnhtır!Jet müddelum- ıa- Teb<iz ,arabom içti; meıde<den yedi, 

· - Babanı ben öldürdüm Bu k l •• 
1
.. • ız. ya an 

soy uyor. Halkı kurtarmak için kend" · · f 
d d

. ısını C• 

d k

. k J • k ) b- Jd w rafından elkonmq ve blnaenaı97b ıa •onra emir "erdi: 
a ı çe mece erı apa ı u ugunu, 1,. pu mu· A b . . d b bl k b 1 ame .. tında sahtekArlık hAd1se8I olmamıı&ar - yfeyi uraya getirin r 

yalnız ıçın e eyaz o not u unan • Geıi<dile•. Genç kız zayıflığına ve kuvvetsizliğine 
rağmen bu kuvvetli 'Ve aç kollardan kur • 
tulmak için çırpınıyor, vakit kazanıyordu. 
Bir aralık Hasan Kulu Han genç kızın be
linde lt"rt bir fCY buldu ve hemen çıkar -
dı: 

en son gözün açık olduğunu anlatıyor. -·-"' ' - ' ·--------Çorlu Aaliye Hukuk M-hJr-neeind•ı 
ilham Kayn~ı, yangın koptuğu za • Müddei Çorlunun Camii atik mahall..in· 
man bayatta ıee buradan kurtarıln:ı~sı _den Osman oilu Rept tarafından müddei 
!Azı mgelen mühim evrakı almak ıçın ,aleyh Çorluda kunduracı Ramiz Fehmi 
kotmaıı icap etmez miydi~ ,ve Menahim Bahar aleyhlerine ikame olu-

. - Elbet 1 ,nan tapunun İptali davasında müddei aleyh 

General bu cevabı verdikten sonra .Menahimin mahalti ikameti meçhul bulun· 
biraz düşündü. Sonra devam etti: ,mut ve kendisine ilinen ııyap karan taıti· 

_ Acaba dumanların hücumu yü- .rine karar verilmit olduğundan tarihi ilin· 
·· d b · ı_'" b l d '\ dan itibaren bet cün zarfında ifbu sıyaP 

zun en una ım&an mı u ama ı r 

- Bir bıçak ha) .. 
- Evet ... 
- Beni mi öldürecektin, 
- Hayır, kendimi? 
Adamın gözlerindeki kin ıimdi alaylı bir 

giilümsemeye çevrilmişti. Bıçağı bir kenara 
attı ve genç kıza sanldı. 

B

. . l d - .. llh kararına karşı itirazda bulunmadıiı •• Gazeteciler türlü türFi -rai• içinde 
- ızım an a ıgımıza gore anı · . .. ' T- • 

K 

_ bed k k . d" Ç mahkemenm muallak buJunduıu 2/6/936 yazı yazmağa not alme<•· mecbu d aynagı, ma e 11 11 gırmez ı. a· 5 1 .. .. t 14 d hk lme<liii • ·•" r ur· lı~ma odasında ı•ık yakması onun bu· 't akıd ~udnu ... dda" 1 e ma "'-emleye ·~L lar. Bunlar içinde en Lötföü yağmur fakat tam bu sırada karanlıklar ara • 
T y a ır e ı ıa o unan v ... ıa arı ~rar ve it d kt y - aında bir hı!lıltı ld Zı hl 

rada bulunduğunu ıöeteriyor. O hal • kabul eylemit addolunarak davaya .. bit ka m la ydazı yazıma ır. agmur vr:ya mis ol b" d ou b. 1. r 

1 

elbiseler giy • 

d d lar 

· · "k ' ar atın a yazı an yazıların bozulm ~ an ır 8 
am e ınden bir b k 

e yangının çıkar ığı çıtırtı l ıtıttı ... naxuiyle balulacağ. lüxumu tebliııat ma· . . • a- kernk hava •a ka)d, •ça çe · 
ten sonra derhal rovelverini ele alıp kam•na kaim olmak üzere ilin olunur. ması ıçın Almanlar yagmurhıklanmn d le lb" ) d _ rdı, kumandanın sırtın· .. .. b" l . . 1 an a ıne ogru aapı k d 1 •.ı L ı ve ortalığı duman için- onune ır pencere yer eştırmış erdir. S ·-· .. ' na a ar •P adı. aışarı çı&mU , Şeff f b' dd d onra geldıgı gıbı sırrolu · · 

d 

·· " hadiseyi anlayıp karar ver- a ır ma e en yapılmış olan G P gıttı. e gorunce b 1 enç kız kurtulmu t s· 
. )'" gelir u pencere ıs anmamakta ve gazeteci < , ' u. " an ,...rdo. 

m .. ı aZJm • • onrn ounun •onu ne<e .. 

N 

"b' k ') notlarını rahat rahat tutmaktadır Bu lad k d ye vi191lcagını an • 
- e gı ı arar vermeaı. . l k ll _ · . 

1 

ve açan a amın karaltuı ardından 

Y l f k 

.. ~g"ı pencerenın nası u anıldıgını resım- koştu Ağa ı r d d 
- a te e ona oıımaga, ya a~ ""''· ,.ı•-•-"w d .. .. · < •• •un an, a~c.k yollu • 

inip muhafızları çağırmağa, ya çalış· •• .. ~'•""'"'"'" - e goruyorsunuz. dan •«
1

i. bir duvu ••" ve kendôoini .., • 
d d" .. m "him evrakını 'voh•••' - .. ---· • • - . -- . -·--- ·-- kakın buldu. O..dan sonra evine kada 

ma o asına onup u ,., r I J. llOU ... L" ...... r. r B A D ., o gitmekte hiç bir Ü luk k . r toplamağa, ka•ar vermesi lazım ge ır. ,.,..;.,, ,..., - .. ,.. a " ' çe medo. 

Halbuki vazi,•et onun, dışanda yarı ,._..,, ••- * J 1•11•1•ı.. •111••• ......,...,. H .. b h boğulmuş hale gelinciye kadar bekle· Bu Akşamki Program nu• • • 

01

mam.,ıı ki ,.hnn •okak· 
dig"ini, sonra odanın birine koşup :"·n· • lannda ıell:.lla, bajjmyor. mızrak!., oklu lJh 1.....,ı.d llOıoci lllü Me-Jaiundan' JSTANBUL ve kdoçlo Arcın .,hlan dol.,•yordu, 

cereden atıldığını görüyoruz. , ""; Müffi• Civan Yakupyana ait ve güm- 12. 30, Muhtelif plDklar ve Halk mu _ Ha.an Kulu Han öldü,"ld" B Kaynajı bu şekilde mi hareket eoer rükte mevcut kap,.,J, muoamba. çivi fer- •ikioô: 16' Dnn• mu•ik i.i ( plôk) ; 16. 30, yapan bô• Tii<ktür. Teslim oı:n ~ Ga::: 
Bu adamın bu çeşit vaziyetlerde fll'ır • d b . arttırmada «Ambasadör > den nakil. Varyete musiki- zeval nokıasına gelinciye kadar te•lı"m ol· 

mejüp zımpara kağı ı irincı .. masına imkan var mı) d d 
20151936 

ıi: 19.45: Haberler: 20: Muhıelıf plaklar; m. a.1zsa ktchirdcki bütün TürlclCT lulırtan ge· 
konan kıymeti bulma ığın an " _ Neyi ima ediyorsunuz) 20,30• Stüdyo orkemalnn; 21.15, Emi • çm c<e • 

fakat çarşaınba günü saat 1 O da ikinci arttırması nönü Halkevi ı;östeıit kolu ve Son haber- Haıan Kulu 1 lanın oğlu Ali Kulu 1.ıan 
- Bir •eyi ima etmiyorum. h ' 

T yapılacaktır. ]er. cmrn onun yerine gec;;mİ§, idarryi eline 

muammalar kar<:ıısındayım. Jsteyenle•:n lııtanbul ikinci iflas daı"re• 22 d almı" v- bu m · · · Y • k ·~ Saat en sonra Anadolu ajnn~ının " ~ e ıı vermıştı. 
Dıı.arıdan bir hademe içeri. gırere ıı'nde mu"flı'•ı"n ~asa memurlarına n1uraca· 1 h ı d Guııc• zeval nokta 1 • f k T 1 ~ '" gazete ere mn sus rıava iıı servisi venle • Y sına gc mış. a at ka· 

P<>ıı'ı mu'"du""ru""nu"'n kulag-ına hır şey er ı 1 (230 ~3) til çıkmamı .. ıı. at etmeleri i an o unur. '9 cektir. .. hsddadı. Polis müdürü: BÜKREŞ ş,mJi yü,J..cr. yahn koloo ••ker c.·lm 

Aff d 

• I G al beni mü- dalıyor; kndın, rrkek çoluk ç k 

a e ıyor. 

Genç kız delikanlıyı görünce o da ilerı" 
atıldı: 

- Memiş, sen delirdin mi) S L 

tu B 
_ ana yazı .. 

0 r. en olmelivim Sen y 1 • . aıa .. 
- Sevgilisinin önüne geçti v 1 

kuma d . e genç ran 
n anının dızlerinc sanlarak yalva d • 

- Yala ·· ı·· 
1 

ı. 
od 

n eoy uyor. Aaıl yalan aöyli 
ur. Ben öldürdüm Be . . yeıa 

kurtarmak için kc d" '. . f dnı aevıyor de, 
. n ısını e a ediyor O be 

nım sevgilimdi. . . 

Jr.an ~~~andanı şaşınnıgtı. 

l 
Şımdı ıkı sevgili aralarında ardı: çekiıiyor , 

- Ben öl~ceğim ... 
- Hayır, ben ölece.ğim ... 
Ali Kulu Ha b d d n u yaman acvgi ltar§Jsın• 

a urakladı. Lakin bu ıaıkınlık çok .. 
medi: aur • 

- lkiainin de boynunu vu 1 
O

. h run .. 
ıye aykırdı. 

ikisini de zorla celladın .. .. 
.. "'-1"' onune do°'ru 

auruK uyorlardı. • 
Lakin birdenb' 1k1. 

J 
ITe orta 1 Karıftl o·· t b 

ran atlısı kalabalığı ·- . k . or et 
Hanın .. .. d b" çıgnıyere Ali Kulu 

onun e ır toz b 1 
d d 1 

u utu kalJıraraL· 
ur uar: -ı 

- Türkleri.. Türkler kal k 1 Daha e apı annda .. 
sonra gelen başka bir ati ·ı~ ti: ı ı ave et-

- içeri girdiler, geliyorlar ... 
Halk celladın üstüne aaldı k 1 ,L d nr en nan aua 

man anı yağız atına atladı ve c it 
pısına doğru sürdü. enup a • 

h. ~ık erleri de onun arkasından gİtmİ§, te-
ır en çıkıncıya kadar aıkı bir taı yai • 

muruna tuıulmurlardı. 

Dördüncü Murat bu iki ıevgiliyi hemen 
o akşam evlendirdi ve Memiti yararl -
dan ötürü ııipahi yazdırdı. ıaın • 

Ane o gece aevgi)isinin b 
1 k 

oynuna aarı • 
ara sordu: 

- Onu sahiden sen mi o"ld" d'" " JI ur unr 
- ay1r · · · Lakin bunu tasarlamıştım. yapmayı ço~ 
Bir ay kadar sonra şehirde bir hab d 

!aştı: er o· - e ersinız ener • ADEMJ 18: Mataş orkestrası; 19.20: Pliık· • • ocu tanı-d"" • 1 T J fonla ko - • madan büoün TU.kleri <eh.in b" ilk urıyetten çağırıyor ar. ee ... ) j 20,20: Koro; 22,05: Dcbü.si'nın sonatln • d I " uy mey • 

IKT DAR 
anına top uyordu. 

nuşmama müsaade eder mısınız. rıııdan; 22.55: Şantöz Aida Hclıa"nın iş· (' 
1 !" liıtlar hnzırlanmı"tı ve he . . d 

-

- Buyurun! tirakile radyo orkestrası. b" b . pıının e - Hasan Kulu H wı ırt-r ır ·r boyunları •urıılacakıı. anı og u "'ld. .. 

1 

· k gerı BUDA PEŞTE ' b.. 1 1 il 

0 

u•mu• 
Polis müdürü gü üm11yere Ay e, kale kumandamm öldü,en ado k:: ; '. e onun Y«ine geçmek iotemi" Fa: 

d d 

18: Salon orkestrası: 19, l 5: Çinuenc · · b k d - . . ına oyası meydana çıkmı" h 
Ön Ü ve: j ,, • '" n mn "' • m Uzuluyo•, bü•ün bu za. b " ve şa onun 

1 

ı lharn ~ay· musikisi; 20,40: Harpa musikisi; 21: Sıu· d- il ı · ı oynunu vurdurmuş. 
- Affedersiniz genera • '" 'nnn "''"'üne kendi•inin b ld _ . · tikam alam• yo piy<'le<i: 22.40• Opera o•k .. tro'1; 24, .. ı " 'P 

0 

U• - • • • • • • • nagını tacız eden ve «ın . . gunu oöy ü, o<du. Henü• Knra Memi,i de • • ' imzasını atan adaın tekrar kendın> ,Plôk. gOumemi,tô. llnlbuki 0 kadar .. 1 .. ,_. GAZ OCAÖI alırhn ::· d MOSKOV A ki... 
0

' enu• to 1 Metlnır ._ 

g
österdi ve gene bir yazı yaz 1' 8 30 B' JUVVEL ve DE-ON 1 , : ır opera temsilini nakil; 22: Bütün bu zavnllılnr, sankı' E ita 

- Ne yazrnış? '1'ufsila.t: Gıtlala P. K. 1255 Hormobın M h ı·f d"ll J · 1 onun yüzün- arını 
0 

S Al ed~ dal> u te ı ı er e emısyon ar. dtn ölüme <>ıdi,orlardL arayınr2.. l'poıu: T. hmia! 

- Yazdıg- ı .ıu .· " ıra m • • • , • •. 
• ~"'·~•mi Un N. 21 



IOM POST~ 

Gpçenki 
Bilmecemizde 

• ... Postm .. ••• tefrik••• aa Y••• a. "- Kazananlar 
-~milin içinde birden bir istikrah uyandı: ' (Dlllldt mlrbd= Wua iman) 

YUSUF IZZEDDll 
·61d0 mO, ö!dOrOldG mO 'l 

Eski Osmanb Veliahb katledilmi§tir. "Salih! Ne yapıyor bu adamlar?,, dedi ...... ~ ıa::!' .::::' klübll 
Hamiyet Öziten. l.tanbal 49 unca me~ : Y Cl.SGll : Ziga Şalclr 

Salih, eözüne devam ediyordu: l Sealeri, bir P..,P sibi meydanm tep 4 tea 26 Mehmet, Zincirltkuyu 20 mcı . - 19 - ıbu fik&yetlerden istifade ebnif; Wrllbi 
_ Buıilar, Yemen kıt'UUUD en tozlu havaeı Gzerinde ıürüklenmitti. mektep 4~8 den 83 ~ Sultanah • Şimdi ele, Çana»aW- eeller IÖZÜ döndürüp doıa,tırarak: 

unç insanlarıdır... Ellerine aeçir- Köyün en ihtiyar adamı, ortaya met Tevkifhane bqm Kibarzade apar. gibi kan aktıjını duydukça, bütün bu - Efendi hazretleri 1 .. VIJamaJa be 
•!eri" düfmanlannm derhal ~il çıkmıt, elle~ kaldır~ o~ bulu- Mu;,~ MORF.KKEPLI KA•.l'M kanlı hail~ se~ olan Enver P.- dar bir ee~t ihtiyar haym • O. 
~'\rlUl-lar .. Ellerini sokup kalbmı ko- nanlann aelmıt ve FÇDllflerme, sıh .. Betik lhlam d . 143 Necati, E- ya kartı blbmcleki pyzl arttıkça art- rada, heplDIJZID lıocuı olwk dmeee

lar. Ve eonra 0 kall!i_ semaya doi· hat ve afiyetlerine dua ettik.ten 10nra, climeka~aı~ 0 i;:' aokak 4 te Şev- m11: bu eebeple (Hanecla mecliai)n• dt" büyük doktorlar vu. Bir kı.e de 
kaldırarJar. Üç kere diflerile ıımr .. - Ey ahalil .. Aslen ve neelen f8rif ket. Gedikpqa Tatlıltuyu Esirci Kema • de bir kaç defa Enver Paf&JI acı IÖz- kalbinizi oıı1ara muarn• tıttla rt 
• Daha sonra da, kaldınp yere atar- e cellUI' olan Seyit Tlha'nm ojlu 1-1.- lecldin ..,kak 16 ela K. Alltaya. Beyoilu lerle lwpalamıfb. Demifti ... Yumf b.cldln Eı..u. 
ı.. mut~ timdi ıünnet edilecek.. Hazreti 16 mcı mektep 83 Epef. Enver P-..; bu eözler ....... bu teklifi derhal kabul etmitı ~ 
Cemil, birdenbire Sa1lhin IÖZÜDÜ peypmberin emri yerine ıetirilecek.. MUHTIRA Dl'.Fl'ERI kıplurmm keeilmifti. Fakat daima aü- ya aitmifti. Ve onda, pmr.. (Slle-

ı..-aaai, fti: tir. Cümleniz ~it olunl. • Kadirp 3 ilncü mektep 5/8 den 285 ktln ve itidalini muhafm etmif; veli- zinpr) ile profee&r (Koan.rft- _... 
- Katar üstünde gelenler kim).. Diye ba~. M. Yalmaz. Bolu orta mektep 1 /B den ahda en küçük bir hürmettiülr g&ter· fından muayene eclikoiftl. 
_ Hail.. Öndeki adama, (Abclül· Orada bulunan kadın, erkek bütün 340 f.tref Talu, latanbul erkek liMü 828 memifti. Fakat, daha veliahd Lıt.nhtu ... 

·) derler. MebhGt Niemn klhyuı .. halk senit bir halka halinde toplanllllf"' Yuauf. . . . ek b 4 d 50 Sadece meclil dajıhp ta çduhrken reket etmeden evvel, Vi7aa .W•• 
• Bu taraflarda büyük bir nüfuzu b. H:.• =~.:esi~ ~en 1;'; uı .. orada bulunanlara: mahrem bir fifre ile taBnwt www! ltı 

-mı.. Hamutun kol~ airmif ~ o iki ya ~ Tobt orta mektep 218 den 330 - Efendi hazretlerinin ~ nöbet· [Veliahdı muayene edecek ... .ı.Ja.. 
- Ya. arkadan selen>.. yatlı~· aencm arkaamdaki kUID8' Cihat, Beyoilu Senpoloweri Framız mek- leri aittikçe artıyor. Bilmem ki, bunun torlarla hdeuat IUl'ette tmaM .. ... 
- O da, Emir Firiltir ... Naanıı b- entariyı çıkarmıtlardı: ~ut, meyda· tebi ~filte Atet0ilu. ödemit zafer ilk önüne naaıl geçeceiiz1. BunJarl veliahdın bndlllne Mu '4 

-.ımc1ııu:wmn~dan biri. nm ortuuıda ima bar ıomlekle kal • mektebi S inci aınaf 59 S. Kıraı. Demifti. rBDıeden emrazı aJdl,. ac1bsm +• 
Seyit Tabl. köyün ileri gelenlerlle llUfb. · LAs11K TOP Hatta bir -gün, yine hayla tiddetli muayenesi l&zmıgeldiilnl ._. ....._ 
ieafirlerini iltikbal ediyor: ikide bif.. Kır açlı bir adam bir elinde senit lııt. 2 inci ilk mektep 5/ A dan 135 Nl· bir mfuıalrapdan IOnra, Enve P• Badehu mahremane bir ........... 

boynunu Abdülbariye doğru uza .. yüzlü bir bıçak, diler elinds de bir bi- met, Erenköy Siren irobk 8 de L6tfil Er- ayni eözleri Vahdeddin Efmdiye IÖy• cak raporu aönderiniz.] 
bir teYler söylüyordu. Jeli t&fl ile Hamuta yaklaf1Dlfb. O za• man, Kızdtoprak 6 mc1 mektep S den lemifti. Vahdeddin; bu Mlytlk fmatı Denihnifti. 

Cemil, merak ederek aordu: matı Hamut ile bu adam aramıda fÖY• ;Sacit Yalun. fevt etmemif, derhal fU cnu. vermif- Doktorlar, blblnde hto Yr ı t 1 • 
- Seyit Taha, öyle ne yapıyor).. le prip bir konUfJDa batlamlfb : • . BOYA KALEMi 89 d ti: hk olmadıiuıa dair veliahdı ...._ • 
- Nieır Mebhtit namına aelmit o- - E..elAmü aleyküm., yl gençl ••• • Şifhane kari ~011 Melek apaahrt.ll . Sa~ - Bupn, bir teY delll ... Fakat; mifler; hatta kendi talebi llıdaı1: 

lim. _..l! Ale k"" .. ııı._ l, ünn t • Muharrem. mıır amet paf8 m a esı Allah . . b!-..J- LL • tlt- da • 1 .. Abdülbariye arza tee ıyet am .. - y umuueuuıı .• y ı e çı. k , __ ._ '.1 7 d F ç.. H ııy' • göatermeam, ll1IG9IW Dil' emn Franuzca Dil' rapor -..msp ... 
bh Ben. . .. , arya BOIUI& ;, e atma ı11r, ay C'L...-..J!_ı_ -Llı..- ......__ ... 

• Guya; bafım, Na.ar Me utan - 1 sen mı çagırttınr. lisesi 282 Halid lzmir Kartıyaka Mef .. hak vaki oluna, o zamn ıı:;.nmQllllll Fakat, emrazı ..... ,... DC&aHE -

nın altındadır: demek istiyor. -Ev~ .. ~ çağırttım. baret aokak 20 ~e Suat, Beyoilu 47 inci elinden çekeceihılz vu. VBP ve mütalea l8tlyeD ...... ..t.ı& 
.- Fakat ... Bu, bir zillet ~iil mi>.. - Ne iltenin).. mektep 54 Ferda. Demifti. ce ı 
_ Belki ... Fakat ne yapalım, adet- - Sünneti terifin yerine gelmesi • LOSYON Oldukça zeki bir adam olu Enver _ V eliahdcla, melimk• Miri'. 

IJr. ni isterim. . .. , • ' lat. Gelenbevi orta okul 1 / A dan 352 Pap, Vahdeddin EfendlnW ba .azle- var. Fakat bu ietldat, dılfma llJ" ıktu 
Bu iki katarlıyı, gene on nefer ıilllı· - Bu. e~ıyce m~kül bir ~ydır. Bu- ,K. Turnaoilu. l.t. 20 inci mektep 3 den rindeki mana ve mak..dı derhal ket- lerle çarçabuk .CSndOrlileWlr. 
JUjp ediyordu. na tahammül edeb.~~ m111n).. . 167 de Nüzhet Türkan. Beyazıt 59 uncu fetmifti. Fak.at, kat~nnı ...-U .cıldlt Demltlenli ••• Jaklaa ..... lıtı 111 
Misafirler, gölgeliğin albna pıtiril • - Hay, hay .• buyük bir memnum• ,mektep 4/8 den 331 Nedime. etmeyi tercih eylemİftİ. raporu, vennemftlerdl. 

......,.~rr1··- Bunlara, derhal birer küçük yetle. B0Y0K SULU BOYA O ;ün aaraydan ~ Lftl' P..-. Vahdeddin efendi, ....n.ld•a .. Vl-ı 
içinde ceviz büyüklüiünde ... - O halde hazırlan. Petürke Dumlupmar J den 136 Mazhar doiruca Bal»Aliye plmıf'l ~ Sa- JBD& ley8hatına w onda dlldat ... 

takdim etmitlerdi. Cenç Hamut, halka kaı!P .. durarak Bilgin, 44 Onca mektep S /B den 169 Saba· haeddin Şakir Beyle T alM Bey, bir m• ayenelerine fevblAde ..,....,.. w.'t 

· firler, bu yağlan almıtlar, a .. yarı~. fazlaeı çıplak olan vucudunu bat. Adana Klnunu..ml mektebi 2 den Na- ıelenin müzakeral için bMWnl bek- mifti. Ve bunun netlcemlat n' •il 
,_.ann:m içinde yuvarlamıflar: • .. prmifti. bide, Panpltı Deıebata eobk 7 ele Nazi· lemektelerdi. .._ W.•.t 3.w \l"4 ,._..,,...,._ 
,.. ... l'Ulıa,. pbldaruıdan eaarbn dlaf. (Ar1-a var) re. Knkf.TeM c..; _. _.., ... a..-. Eıt'fer Pata. Mrfiydldtt ıiliıelltte ~ ıuıi ede Viyanaya t;aJ,Jrllrata J1 r. 1 

e aürmiye batlamlflarch. • • ---.. --............. ___ KOçt)K SUW BOYA reyan eden hldiseyl anlatnut ve onu • ~ 
Cemilin içinde, birdenbire bir istik- R u LM A c A Upk Gui mektebi Sauf 4 elen 25S Mu- mGteakip v~~dlnl• .. maha-. mtkı bey, Vlyanada oWrW .... 
uyanmıftı. zaffer, Fatih hattat Naif aobk Selahaddin reyi nakletmıtti... Baheeddln ~ bir tahkikat icra etmt,ı .,z t:•a W 

_Salibi .. Ne yapıyor bu adamlar> OnaL Tanua mi.akı ..um. mektebi 4 den Bey Vahdeddinin bu .a.leıln• fena War mahrem tutulma .W .. ııtf 
~Kendilerine ikram edilen braa· ~an Ese. Vezneciler camii kal'llamda Fet- halde öfkelenmif; m etintD ~~· •5ıL; 
bkulu yaiı ,ürünüyorlar. hL -Hay mel'un bayi ••• 0.-e. ~ V~atle letanbula .......... 
_ Aman Yarabbi .• Ne piılik bu>.. AUIOll bhaml bizi korkutarak bir dna1*ı eürükl .. y6k zaferini enfttetl V.W.W. ... 
ayyaeecrle ecl ed ndn edrıteclnted" · ;::;;:ir~ ~ 1 ~katibi :: mek iltiyor ••• Allali a(>ltenwln, Efen- diye bildirmifti. 

- Yavat .ayleyin. Duyar~, ka • :ı ima Nermin Uz. ..... ahmet bbu:. diye uzanan elleri, en eYNl ben ima- (A!m ..J 
.. kızarlarsa, fenadır... Sız: pla- kal mimar Mehmet ah IObk J6 da Ba· nm. 

diyorsunuz amma, bl7.de en makbul kam Sefer, Eakitehir Olka mektebi kartı- Demifti. . . c •ıd 
&dettir. amda 7 de Süveyda, lat. K. Ayuofya F akaL. her feyl ve her hMeeyı em• 1 

- Yere bat11n, böyle Adeti.. Medrese sokak 14 de Z. S. Cel.y, Anka- ..Isiz bir eoğukkanhhklıa brfalayan 
gOzelllfll 

- SulUDuz .•• Abdülb&ri'nin, ıözfl, ra lakla umum müdürliliü memurlana • Tallt Bey Babaecklin ş.ldr Beyiıi 6 
ilifti. Galiba, bu yabancı kim). eli- dan Otınan kaza Sevsi. Kartal ilk mektep zünil keamif: 

11 J üncU umf Kadriye. Ankara devlet demir - Doktorl .. Nafile ,_.hiddetlen• 
fiakikaten; AbdülbAri, yanoıdald Soldan ..p1 yollan h&ailat daireli yolcu kaleminde Sab- ıııe ... Efendine (1) ldmle Wr teY ya-

Tibaya Cemili sa.tererek bir 1 T l:L U-L--! .... --da --L b' ri kızı Süveyda. pemaz. Ukin. bu adamın ı..tahimm • Tır.L• .... _ ·.AL.s.t.ı - aUUt ~ m...-ur ır KART • 'till cz.:_.1: 
söylüyor: Seyıt mıa aa l"WQ1H"' aL 2 _ Liclda bailamak. J _ $ • . günden güne arttığı .,W• vuuua 

ye eğilerek cevap veriyordu. :UU. nlde. ; :... M.t. bir km ilmi. S _, lat. Erkek u.e.i ~edat. .. Di~~ola 67- Enverin eöylediği eöZler d. bmnı teyit 
Cemil, bunlann kendili hakkında Kabul etmellillk. UZala aa.temm. 6 - de Abbas. Çenaelkoy Ozum . ozu aokaiı ediyor. Biz, biraz Efendi • IDefl"I ol-
~~ıerinl h:---:....ı Fakat An· T tab'. 7 _ A..ı_L I Bir 39 da Necati. l.tanbal 14 üncü mektep 1- __ L •• I 
1111 ~~"· ' ,. opçu ın, -. ,,.._.... - den 2S4 Emine Kumkapı orta mek- _.. ıyı O m. • 
ıınaıımt 11Di hareket ederek bqlDI yerimis acıdıia zaman çabrclıimm..., A· tep 124 Tuıwt Peçe~ Şehremini No. Z/1 Diye mukabele etmifd. 

tarafa çevirmifti, zerba,ıcanla. 9 - D~ -~ aluL 1 O - de H. Şen. lııt. Erkek liaeli 803 Nihat O.. Ve O ~ ~ ... ll'rtll ha 
f."llliizi"kanm muttarit ~ ,m. Kaıh. aL 11 - laPiz laarid7• aamr, çak. can, Kurtu1111 Rum kıs ilk mektebi 4 amaf. meseleye ehemmiyet ~ Her 
... IDlfb. Oyuncular, meydanda hal- IDJ1Ul .-.. ,dan 12. E. T., 8qoila Rus sokak 20 de fCYden enel. Efendlnha ....... 
MılDltltı. Ktzlar ve delikanlılar hep y; n fı •121 ıaı ,Mari Varclar, Koca nafu memuru Galip akliyeci doktorlar taiafı.a.. maaye-
4mlan f81'la alylfiyorlu, p\'lk 1 _ H•Heria 1temterf. klgleli ~ kıza Jale. lııt. Erkek liwi 1 /E d• 569 b.- nesine lüzum bilaeclil=ifd. 

-.ttıııde~elilip cloinlarak m6tema- 2 - Bir A ill-velile 79par olur, padiph. ,nlüm. ~ Y erebataa Şe...W hamam O aralık veliahd Yueaf lzzeddin 
pli tekmıeliycwlardı. Wm. 3 - Mutluluk. çocuk doiuıtaa. .. - ,U de Yapı, V«a li6ell 3/B den 773 Ser- Efendi. Mabt bir kalp ...,.......n 
• ''aia eclamtan, ikide birde Amerikan matmazel. ıunazanda çalnm. met. T.-.. P ... pzinolu karf1811lda Sat· uztaripti. ikide bir de. ... doktor 

atıyorlar; kOçUk ı._. top litJi 5 - Kat kelim sairin frenq411f. mutfak • la oiha. Şefik. s.m ... ç.qama,. merkez ~ ş.m Beye w .-k diler 
iWı 1erile ~ lu.la ......... 6 - Pamuk ,......n b.1- mektebi 3 den 177 Mehmet. Saımun <;Ar• ~-'-:1..,• (T fakllteli __.... 

.... I W f 1 64 ı b k-çduuo. 7 - MemWret, pmba mektebi J clea 49 elan Alp ()not, h~ UIUIUI ıp t ___ 11 
arttanyorlaıch • cl&t taıafr • • .,.rili kan. nota. 8 _ ,Gerede ilk mektep 185 Avni.ve Talu. 20 lerinden) doktor Celal ._.. p·~ 

Yllkti yaidafmlfh. Meydanda: Uzalı p.reriris, ~ ,....-.. 9 - inci mektep J den 167 Nüzhet Tlbtln, bu çarpmbdan fikiyet etaMkte ~ 
Geliyorl. Geliyor!.. Aia. belllar. 10 - Bü,.uk anne. lflt E il&· Ayvalık orta mektep 1/2 den 267 Rical. Hatta, doktor CeW P&fll ile cloktor Hil-

bir takan ..ıer dolafllllfb. -vesile Ka,.clenizde bir memleketimiz o • Samatya Arapk8" eobk 2 de Necil. E- mi Kadri Bey. bir müddet veliahdın 
ll'ktlli0in aözG, Seyit Tahlnm evliıe lur. 1 1 - Dört yam eu ile çenlli yer, ça • dimebpı Sarmqak cacl. Saime. Misakı kalbini tedavi etmiıflerdi. 

kaymlfb. Müzika prip bir mart lqmak emri hazum cem'i miitekeJHmL millt mektebi 4 den 126 Vecihe Şendil. Doktor Bahaeddin Şakir Bey, ifte 
-'--.- baflamıflL • Adana aimar Hilmi katibi En-ver oilu 0- ~I _ ..ı:-. LL&ı. ._ y: 

. ~.,- Dlnldi ba•lmeanm mm: iuz Şener, Ankara Aliafartalar cad. ç.1'11 (1) Doldor ~ .......... .,..,, .. 
ra~ adam •• ~ ~Da- lal•n"Miaı sokak 29 da Anna. Salihli ura,da Bahan.,,, lmddin Efeadi,e tok..,.~ lalrı-

bir gömlek ll~lf ~ on dokuz 1 - Kumarbaz. de. 2 - Atik. kibar. Raibet oflu Cemil. lııt. Erkek liMai 456 B. mel " m W•et ......._ O- iPa .. 
ltlanncla kadar bar genem kollanna 3 - Mua. kafa. 4 - Enayi. rakkam, 5 - Özbek, Ankara Cebeci Erip sokak 26 da claima Cbllılaa tıfeadi) ..._ 

ler, müzikanan ahenaiııe uya • Ne. fire. 6 - Lik. o, Rif. 7 - O. Ruha. Rıdvan Nazmi, Ankara Albayrak ilk mek-
o genci meydanın ortallDa ıetir • fya. 8 - Kast. 9 - Az, ula. 1 O - ip, teb 3 de 84 de 1 Kemal Özbek. Kalam" 1.t. 11 inci mektep 263 s.J&Wdin. jsL 

•• muattar. 11 - Ter. Bul. Fener cacl. 95 de Refia. Tokat İlmi Kemal Kız ~uallim m,ktebi 21~-2~6:_!';': taraftan: • Y .... rün •lllJJ•• ilk mektebi 3 den 156 Hal4k. Ama.ya Ye- riinnila. Kartal .RıhtuD 274 Hl-
Ma.,.a • .al.Jauhl.. 1 - Kamer, o, ait. 2 - Utan. lz1te. tihnnak mektebi 2S2 lbaan. Çapa kız mu• Samatya 43 iincü ıuJr.eep 1 ... 
leri yübelmifti. Bütibı kadınlar J - Misafir. 4 - Akay, kub.; - in, allim mektebi 32 irfan. l.tanbul Heybeli cla,et. Kan okulu S d• 26J 8Mlm UP 

r, hep bir ajmdaa süriiJtülü bir .,.,..,.. 6 - UahL 7 - Kan. o, taab. a- aanatoryom 2 inci WDa Sabri. Dawtpata duru. c.taJ.,jha Molla ,_... Sa de Nt-
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SON POST~ 
17 Mayıs • ... 

Memlekette Bayram lntıbala:rı Aksarayda ev basan haydutlardan 
ikisi yakalandı, biri kaçtı 

damdır. Erkeksiz bir kadın olan Nadire 
(JBaıtarafı 1 inci sayfada · 'b' b .. "k lı · ı "mür ve odun mübayca11 ıı ı uyu a 1 

en k bakkallarda hissedilen bir peynır "0 1 k ço . . . . verişlerinde iyi kalpli bir gene; o ara ta• 
koku u huısedılmıştır. ' d v N nt'yı' tavsit etmekte onun bu r . kapan• nı ıgı ec ı ' 

Bu vaziyet karşısında po ıs yenı ' d I a da daima teşekkürle mukabe• 
ı d "'kkA d arama var ım ann 

mıı olan bir kaç hakka u anın a ~ k . . 
yapmış Mehmedin bir hafta evvel kapadı· ,le etme te ımış. • bil 

' d t Meh· Necati Nadirenin parasını ele ıeçıre • fa dükkanı da bu ara a aramış ır, l 
medin dükkanında Nadirenin ell«?rinin bağ· ,mek için daima hayırhah olmaya ça ıımıt-
landığı bayrağın ipi ile sopası meydana tır. 

d b. · · Mehmet Necatı' Nadirenin paralarını nereye koy• 
çıkmıı ve üç soyguncu an ırının 

ıd k • 1 1 1 t 11.1 hmet po- duguv nu baskından evvel arkadaılanna o uğu at iyet e an aşı mııı ır. ı~ c 
listen izini kaybetmek maksadiyJe Çatalca· söylemiı ve evin tertibatını da anlatmıf, 
ya gitmiş sonra lstanbula gelmiş ve dün kendisi kapıda bekleyerek Mdunetle Saba· 

· yazdığımız ıekilde yakalanmı;,tır. :haddini içeri sokmuıtur. 
Necati Kim?. Sabahaddin de Nadire tarafından ta• 

Necati Kurun gazetesinde bir müdd~t nınmıştır, fakat gerek Mehmet, aerck Sa
tertip makinesi mürettipliği yapmış ve ~ır bahaddin suçlarını kat'iyetle inkar etmek· 
ay evvel gazeteden ayrılmış bir gençtır'. t çaldıkları paraları ne yaptıklarını eöy
Mehmetle çoktan sıkı sıkı dost ol~n Nec~~ı ·1:~emektedirler. Maamafih, bu cidden 
Mehmedin paraca sıkıntıda oldugunu go• . 1 h' b. · b k l 

k b mahırane yapı an ve iÇ ır ız ıra ı ma 
riince ona Nadirenin paralarını çalara e· • . . . . .. 

b J 1 kl'f tmi'" ve mış olan soygunculuk h&.dısesının faıllerını 
ra erce pay aşma arını te ı e v , 

Meh b 1 
vnkalamağa muvaffak olan zabıtanın bu· 

met te una razı o muştur. "' A . . 
N · N d' · h 1 yet ıyı gu"n bu hadıse hakkındaki tahkikatını ikmal 

ecatı a ırenın uy arını ga . . 
L · ı k k d . · · k bir a• edeceği muhakkak addedılmektedır. 
oı ece a ar evıne gırmış çı ·mıv -----------:--:-

~~~--------_.,.._.. •.. 
Denizde çamaşır1arı kanlı Müreftede bulunan petrol 

bir kız cesedi bulundu membaı 
(Baııtarafı t bıci sayfada) 

gündür ortada bulunamadığını yazının· 

( Baıtarafı 1 inci sayfada 

Bir hafta geçtiği halde daha el'ln ku • 
yudan gürültülerle benzin fışkırmak • 

tık. 
M .. · · ta devam etmektedir. Dün muharrirlerimiz, unırenın 

1 ı f Tahminlere iÖre yirmi dört ıaat 
izini bulabiJmek için ça ışmış ar, a -
kat maalesef ümit verici bir ipucu zarfında zayi olan benzinin kıyıneti 23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı'nın yurdun l lara parasız ıinema ve sirkler temin edilmiş, ııürhüz çucuK m\1-

b 
takriben kırk bin liradır. Milhendisler her tarafında büyu"k tezahüratla kutlulandığını yazmıştık. Mu· sabakaınnda kazananlara hcdiyeJer verilmif, yoksul çocukl.,,a 

ulamamışlardır. 
"7 _ • "b"nden bu zayiatı Marmara denizinden bir fırı habirlerimizin •önderdiii mektuplara söre Antalyada en çok ıeker dağıtılmıştır. 
L.abıta n1ünirenin tegayyu u )f '"' d k 

al k d eh · t · b 1 ..... k rocuklu aile babası olan dUlaer Hüscyın' e 25 lira ikramiye n · Buraada .ladyom a çocu eğlenceleri yapılm,lş, mektelf 
henüz haberdar degwildir. su mı;;; 8 ar emmıye ıız u~ .. a • " • tJı d l rilmiş. yalvaç' da Alemdar ve Gazi Pap ilk mekteplerinde ço- talebeleri otobüslerle kır gezintilerine çıkanlmıı, Kahta' da KCC!J 

Muharrirlerimizden birisi de dün, ta ır ar. cuklar için bir müeamere tertip edilmit.Silifkede, Çanakkalede reaıni yapılmıı, Çocuk Vali piyesi temsil edilmi§, eşya piyanı~ 
kızcagwızın annesi Fatma ile görüşmüş- Bir kuyuda petrol bulunmuf olmaııı K k'I } b · l' w · h kk Me.rzifonda eilcnt~er yapılmJf, Zonauidakta Namık emal, ıu çe ı miıtir. 
tür. Fatma tunları söylemektedir: petro mem aının zengın lifi 

8 ın • Mithat pava ilk okullarında müsamereler verilmif, Boyabad'da Resimlerden 1 numaralısı Niksarda, 2 - Zonguldnkta ya~ 
- Dün akşam, kızımın Haseki has- da kat'i V~ .fenr>;İ kanaat vermekt~dir. fakir çocuklar ıiydirilmi§. Tokat'da Atatürk heykeline çelenk lan çocuk bayramlarından birer intibaı, 3 - İzmit Ulu GaG 

tanesinde olduğunu söylemişlerdi. Bu Bunun ıçın bundan ııonra bu cıvar· konulmuş, geçit resmi yapılmıı, çocuk idare amirleri scçilmiı. mektebinde çocukların çiftçi revüsünü, 4 - Boyabndda b_,; 
eabah erkenden oraya ko~tum. f ekat da daha on tane kuyu açılacak ve b~ ilk okullarda mUııamereler verilmiş, Çocuk Esirııeme Kurumu rama iıtirak eden çocukları, 5 - Antalya çocuklarının mdD 
hastaneyi a1tüat ettiler, kızımı bula • kuyulardan yedisinde, sekizinde, bi- tarafından çocuk müsabakası yapılmıı. Niksarda sec;it resmi .Y•· kıyafetini, 6 - Zonguldak ç~c~k bayramınd~n bi~ ~~şka ı,j 
madııar. rinci kuyuda oldu0-.1 gibi kuvvetli pet- ı .. 1 ·1 · Halkevı'nde Mavi Yıldırım pıye- hayı, 7 - Kihtada bayrama ıştırak eden kUçüklerı gostermeb •- pı mış, muanmcre er ven mıf, 

Muharrirlerimiz, Hnseki hastanesi rolle karşılaşırsa ondan ııonra petrolü si temsil edilmio, Bigada ıokaklarda tezahürat yapılmış, çocuk· tedir. 
ba,hekimiyle de görüşmüşlerdir: O- yukarıya çıkarmak için tesisat yapıla· ~. ~~~~~~~::S~=====-::ım::===-:===;::::::;~==d=:.=e==-~}~=======d~==:==~e=d~==-· 
nun tahkikat yaptırdıktan sonra verdi- caktır. ' yeni Neşriyat J eenevre İsanIDI eğİştır İ 
li cevap da Fatmanın sözlerini kaf:i Bütün kuyuların açılması ancak ge· L----------------- (&,tarafı 1 inci sayfada) 
lctti ektediJ. lecek sene bu zamana kadar biteceğin· Pertembe Gazetesi - Perıembenin 59. Bu vaziyet bütün imanların ıulhun kurtulmasına hizmet eddcd< biriciJC 

M~ • Haseki hastanesinde de den kat'i netice alınması için· daha bir uncu eayıaı bir çok eüzel, meraklı yaz.ılar l alıd unıre, ki k . . · çareyi dütünmelerine saik om ır. 
1_ D" d ı"zde cesedi bulunan sene be enme ve netıceye ıntızar ve cazip reaimlerle çıktı. · Ih • · edilin 'd' 8 d tJ yodur. un en . ,. Bu çMe insanlığın au içm organaze eaı ır. unu a ancalllll 

k M.. . olmasından süphe edıl - etmek lazımdır. k. wl .. 1" c . . ızın unıre • Sezar - Eser eı ı ç•ıı arın on unu ta - Milletler emıyetı yapar.n 
mektedir Bu nokta bugün meydana Şimdi her ihtimale karfl kuyu ve rihçilerinden Plütark'ın olup Haydar Ri • Eden ile Blum galiba anlaşamamışlar 

k k el.varı sıkı kontrol altına alınmıştır. fat tarafından tercüme edilmiıtir. Tarih 
çı aca tır. •. ---------_;;;---------~---

Sigara içmek ve atef yakmak kat .~yen meraklılarına çok lüzumludur. Paria, 16 (A.A.) - Leon Blam ile İngiliz dıı itleri bakam arasında vukubuı 
Diyarıbekirde yeni elektrik menedilmiştir. Umumt kanaat Muref- Para - lkti1&t doktoru Muhlia [temin lan gÖl'Üfmeyi mevzuubabseden Eluelıiyor ga:z.eeai, iki hükumet adamının Fransa llf 

1 b b İngiltere arasında it birlifinln tesisine inanmakla beraber, dıı aiyata bakımından b'l• 

tes·ısatı tede çok. zengin bir petro mem aı U· Reinserden tercüme ettiii bu eaer paraya ııünün mühim meseleleri üzerinde anlap bileceklerini &anmakla hataya düımüı ola4 

Ş h
. d lundug"' u merkezindedir. dair pek çok meseleleri aual ve cevap tar- Ed ı .1• fk 

Diyerıbekir (Hususi) - e ır e .• ···- ' ·~·---·-----'- zında apaydın bir hale koymaktadır. n - caklannı yazmaktadır. Söylendiiine ıöre en, ngı iZ e an umumiyesinin çok te. 
•lektrı'k'ı'n •udan 

1
·stihsali için yapılan -·-.. ' •• 1 1 kt 'k .. 1 z.adlı temayüllerinin teairi altında bulunmaktadır. Buna mukabil, Heryo'nun dq "' .. . B lediye encümenı ı e e e rı Vv caret, hukuk talebesine, bankae1lara e • 
b 

"k b' f }ı'yetle tır e b bakanl••a tayin edilecek ut haklnhda 0Österdıg'vi muhalefeti yerunek endi,.esi içind• 
tesisatın ikmaline üyu ır aa • · t mu··'-·endislerinden mürekkep ir zemdir. - .. " '"" mşaa n "d k . t olan, Leon Blum, Flandenin selefinin mes'uliyetlerini ıimdiden tayin etmek isteme-
'alı,ılmaktadır. . heyet Çanakçı köyilne i 1 ere tesısa Umi Felaefe - Maruf profesörlerimiz • mektedir. Leon Blum genç lngiliz bakanı.nın Musoliniye kartı beslemekte olduiq 

Yapılmakta olan tesisa~ ve .. ınşaat .. · de tetkikler yapmıtlardır. den Reichenbach'ın en özlü eserlerinden • fikri sabitle meıbu görünmemektedir. 

lt~~e:r~i~b:u~g~ü:n~k:r:d:e~n:ili:a:y:e:t:e~e:~:•;r~tl~~~e~k~-~u:z:e=rı=n::~;~;;;~;;;;~-di~h~veklttfehd~da~mbirili~ J~~~ip~~ı~AW~Parbh~fu~u~sırnd~L~nm~,Franm~k~ • J E -N ta verir. Kıymetli f dsdccilerimizden Ziya metinin Londra muhalefet partileri ile iı birliğinde bulunma11 imki.nının mevcut ol 

D E R .... o Somnr kalemile l:ıyık olduiu itina ile çev- madığını kendi.ine M5ylemiıtir .... 
.&YA rilmiştir. , lngiltere zecri tedbirleri faydasız ııörüyor 

·ıd b~stalık}arının emsalsiz ilacıdır. Birinci Basın Koncresi Londra, 16 (A.A.) - Hariciye mahafilinde, Ede::-in her fCyden Bnce zecri ted• 
Ekzema ve cı - Basın Genel Direktörlüğü, bütün Tt1rt birler meselesiyle meıgul olacağı söyleniyor. 

- - . I J I lml Umum idarJSİ ilAnları basınını pek yakındnn llgilcndlren işleri bir- lıaret edildiğine göre, lnıiltere, HabeıJerin ltalyaya karıı mukanmetleri gerçek· 

IDeyıet Cemiryolları ve Lıman arı ş 8 . -- . ·-· . Ukte lncellyerck ıazım gelen kararları al- ten hiçe düıtüğü ıabit olursa, zecri tedbirleri kaldırmak taraftandır. Zira bu takdir-
- mak ve dllzcnlemek düşüncesiyle geçen yıl de zecri tedbirlerin hiç bir faydası olmıya caktır. 

d 5 .. ~ .. tlüçeıme namile teaıı cthgımız bir kongre akdettirmlştt. Direkt-Ofluk bir Burada hakim olan kanaat ıudur ki zcc ri tedbirler herhalde kaldınlacak ise d, 
Haydarpafa ile Kızıltoprak. arasın k~ :::;itecek ve burada gidit gelif ban· kaç gün evvel de kongrede konu~ınu mese- İngiltere hüklımeti böyle bir hareketi cihan efkarı umumiyesi kaı)ısında bak• 

durak 20/5/936 tarihinden itıbaren .uf~uhtereın halka ilin olunur. (2643) lelerle verilen kanı.rlnrı anlatan bir kitap gösterebilecek kafi bir sebep arat~aktadır. 
li .. tr l • • tevakkuf edeceklerclır. yazmıştır. Kitapta ayni :ı:arnıında kongreye I A 

l 
Roma 16 (Huıusi) - Ayan meclisi Habeıistanın ilhak kararını ittifakla kabul 

yo en erıınız verilene raporlar da vardır. Kitabın baskısı, talyan yan Meclisinde 
-, t Memurluğundan: resbnlerl Ç'Ok güzel, ..erdl~i umurnl mnh)mat 

stanbul Altıncı cra w d Şenyuva Apartımanı 3 N. da lçin faydalıdır. 
Pangalbda Tayyareci Fethi sokag: la Dillizade Mehmede: Enstruction Publique en Turquie 

etti ve c.Sinyor Musolini 9 maylSta ve Fapzmin on dördüncü yılında İmparatorluiu 
tesis etti ıı sözler:ini muhtevi bir levhayı meclise koymağa karar verdi. 

mukim iken elycvm ikametgahı ~~ç ~ derecede ipotekli bulunan eski Repub Jicaine et.meyi bir borç blllrlz. 

l EmlAk ve Eytam Bankasına. bınncı 5 5 36 tarihinde dairemiz ta- Bnsın Genel DlrektôrHiğü memleketlml _ i tanbul l\tngazin - İstanbul Magazin'ln 
NTEPE halen Marti ismindekı vapur~. ·kıymet mumamelesi esna· zln maarif işlerinin tarihçesi ve bu"iinkü 15 Mayıs nüshası guzcı resimler ve zengin 
rafından yapılan vazıyet ve takdırı ah da hı· meçhul oldugw un· bir d t n km Ur iz V:ıziYeu hakkında ynbnncılara blr rlkJr ver- mun crcca e çı . 1§ • 

d d ikaınetg ın f ıın a hazır bulunmadığınız an ve .. .. ddesine tevfikan tara ınıza mek maksndlyle bu başlık altında Frı nsızca Yeni Hayat - Bu haftalık, rcslmll ve 44 

d • I03 uncu ma il · ldu-
an ıcra ve iflas kanununun. . tebliğine karar ver mıı 0 bir kitap çıkannışbr. Bu kitap da kongre sahife çıkan mecmua bugünkü sayısı ııe Uk 

tebliği lizım gelen davetiyenın ı}~en • . de dairemizin 936/346 N •. Iı risalesi kadar, hattl ondan tazın, hel,. re- cildini tamamlamıştır. İstanbul ~lenl)or, 
ğundan tarihi ilindan itibaren 3 gunbı.çındı'yecegwiniz varsa söylernenız 5lmlcl ne tamamen Avrupai hlr csl'rdlr. nun)n düşunüyor, Bizans ve son imparatoru, 

t tkik ve ır (354] t dosyasına müracaatle zaph ek .. ilin olunur. Görilp de beğenmeme • takdir etmemek Bc~ az perdenin güzellik ve moda üzerinde 
davetiye tebliği yesine geçme uzere mümkün del;lldlr. tesirleri, Türk kadını hakkında felsefe oğ -

ı etmeni Bnynn Mchparcnln lzahlnn. - lllt -• d La ferme Modele d'Onnan 

ı t B kasın an: l lcr ve hayatı. - Pa.rlstc t:ıhsll (Manzum hl -
Stanbul Ziraa an .. t ımsal ödünç para a mış . d once ar b wl k Basın Genel Dircktörlüği'ınun son ıı:ün- kftyc). - Morls Şövalye nnsı.l bir adamdır? -
Bankamızdan 1932 senesın en .. de üç faizle taksite ag ama ıerde Fransızca ol::ı.rak çıkardığı ikinci kit..1p ve al~e. mecmuanın başlıca mevzularıdır. 

olanların ödeyemedikleri borçlarını dyuz ı"stifade ancak bu kanun hü- da bu adı taşımakta ve Omı:ın çıftlıi:;inde Giindüz Bu san'at ve fikir mecmuasının 
1 h kanun an ' bildi K d üzere neşrolunan 28 4 sa~ı senetlerini yapmakla ka r. anun. ~ elde edilen muvaffakıyetler hnkkınıla m. lıı- ikinci sayısı Prof. Ragıp Hulfls!, Hilmi Ziya, 

k-ml 'ne go-re taksitlendırrne k ld wından henüz muamelelerını mat vermektedir. Bnsın Dtrck.töri111;unu, Ali Nıh:ıt, Sabri Ander, Elif Naci, ve daha bir 
u erı . • çok az a ıg el . . . 6 

l 
üddetin bitınesıne ıse . 'f delerlııi aaib etmem erı ıçın memlekete çok faydalı g rduğ.ımuz bıı tc· çok ynzıcıların makale, şiir, hlk~yclcrllc çık-

vazı ı m l alakadarların ı.stı a • şcbbüslerlnden dolnyı samlmiyctıe tcbrık nnştır. 
yaptırmamış o an . tları. "2692,, 
tlcrhal Bankamı.ıa ınüracaa 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 • ldare merkezi 

latan bul (O.lata) 
Tıirkiyedeki şubeleri: 

tstnnhul, (Galata, Yenlcnmi ); 
Jzmlr, Mersin. 
Adımn bUrosu 
Yunanistandakl ıubelerl ı 

SeH\nik, AUım, ire. 

• Hor nevi banka 1nuamelAb 
lslırnbul ve galata şnbelerinde 

kiralık kasalar 
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