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ı ·ngiltereı İtalya İle Anlaşıyor 1 
İngiltere, İtalya Ve Fr~nsa Arasında Askeri Bir 
·Pakt Akdinden Bahsedilmeye Bile Başlandı 

............................................................................................... 
• • 

Sir Samuel Hor lngiliz 
Bahriye Nazırı oluyor _ 

1 
İstanbul zabıtasının yeni bir muvaffakiyeti 

Boğazlar Meselesi S arıyer cinayetinin bir 
Numan Menemencioğlu 

Musolini İngiltereye 
resmen teminat 
vermeğe hazırmış 

......::=~---

dün lngiliz Dış Bakanı Seneden beri aranan 
ile görüştü •• uzere Berlin 23 (Hususi) - Türkiye f ailleriele geçmek 

Dlf Bakanlığı Genel Sekreteri 
Numan Menemenci oğlu bugün 
/ngiliz Dlf Bakanı Mister Eden 
ile Dıı Bakanlığında görüıtü. 
Mülakat esnasında Boğazların 

Samsundan gelen bir kadının çarşıda satmak istediği 
bir yüzük zabıtayı Madam Elmasyanı öldürenlerin 

izi üzerine koydu Zecri tedbirler komitesi 
toplanıyor, fakat zecri 
tedbirleri kaldırmak üzere 

tahkimi meselesinin konatuldu
ğu anlaıılmaktadır. Bu suretle 
22 Haziranda topla)ıacah Bo
ğazlar konleransı için yapılan 

hazırlıklar tamamlanmıf oluyor. 1 

ln "l 

... 
ingiliz - Fransız - ltalyan 
pakb imzalanırsa lngiltere 
Akdenizden kuvvetlerini 

çekecekmiş 
gı tere Başbakanı Mister Baldvin 

Berlin 23 (Hususi) - İngiltere ile İtalya arasındaki 
gerginlik gittikçe azalmaktadır. Sir Samuel Horun 
Yeniden kabineye gireceğine dair gelen malumat, 
gerginliğin gevşemesinde amil olmuştur. 
k F ~ansa, lngiltere ve İtalya arasında askeri bir pakt 
~ dt ihtimali gittikçe kuvvetlenmektedir. Bu paktın 

lınızaJanınası Üzf'rine İngiltere Akdenizdeki kuvvet-e .. 
r~nı geri alacaktır. 
~r Samuel Hor'un kabineye alınması 

f aoına, 23 (Hususi) _ İngiltere müste.;.:kat nazın Mister Torna.sın isti· 

h~llld4llı ıonra basvekil Mister Baldvinin kabinede tadilat yapınağa imkan 
"'du" ' • 1 - f ... RU ~e her,eyden evvel Sir «Samuel Hor» u bahrıye nazır ıgına ge ır· 
~e karar verdiği anlatılıyor. 

k 
Sir Samuel Hor M. Lival ile birlikte hazırladığı ıulh planının İtalyaya 

s;o ·· ' ıl b "zd L ınusait sayılması yüzünden umumi infial ile kart anmıf ve u yu ~n 
t ayatı ıiyasiyesine nihayet vermis aayılmııtı. Sir Samuel Horun, Baldvm 
~~~dan tekrar kabineye almma~ı Bald~in kabinesinin Y~V8' yavaş siy~
hat~ı ~eiittirmeği ve İtalyaya karşı daha mülayim bir ııyaset tutmaga 

' dıgına de1il sayılmaktadır. 
~solini lngiltereye rsmen teminat vermeye hazı~ 

te lon~a, 23 (A.A.) _ Londradaki İtalyan m~afilinde h~ .?lan d~,ün
:Ye rore, efkirıumuıniyede yapabileceği aksülaınellerden oturu logı)tere 
~ (Devamı 11 inci sayfada) 

Negüs bir İngiliz zırhlısı 
ile Londraya hareket etti 
İngiltere hükumeti müşkil vaziyette. Biri, kendisi 

tarafından tanınmamakla beraber, iki Habeş 
İmparatoru var. Misafiri nasıl karşılamalı? 

~ • liaheı İınparatonı memleketini terket tikten sonra Cibu:i'de imparatoriçe ile 

~ . . " beraber tren den inerken . 
··l:Qa..tra 2J '-ı.. .. d d İmparator için Habeş sefaretme ya· 

4,r~ ~ • im a• a ır. . ~atoı-u'l;layJ"':ı C susı) - Habe1 .. ··~J kın evi hazırlanmıştır. imparatoriçe ile ma· 
Qa k auan ohe T own kruvazoru ı e 

re et ct~!I . y . . . . · Kudüs'te kalmıştır. · 
tadır Ik· '• anında sekız kışı bulunmak- ıyetı 8 . . sayfada) ' 

• 1 "l . ~ (Devamı ıncı 
og u ıle Raa Kassa bunlar arasın· 

Filistindeki arap 
liderleri tevkif 

edildiler 
Karışıklıklar bütün 

Şiddetiyle devam ediyor 
Londra 23 (Husuııi) - Filistinde A

rap liderlerinin tevkifi ile memleketin sakin 
bir tarafında nezaret altında bulundurul
maları takarrür etmiştir. 

Bugün Arap belediye reisleri kongresi 
Kudüste toplanacaktı. içtima menedildi. 

Bir çok yerlerde karışıklık deva~ edi

yor. 
Kudüste bir Arap polisi öldürüldü. 

Hayfada bir sinemaya bomba atıldı. 
·····························································• 

Bize 
Bir Roman yazdı 

Bu 
Onun 
İlk Romanıdır 

Onun türlerini zevkle okudunuz. 

• Onun piyeslerini heyecanla seyrettiniz. 

• Onun fıkralarını alakayla okudunuz. 

• Fakat henüz onun romanmı 

dınız. 

okuma-

"' . . 
. * . 'l\>.~\ı \ı 111 

Madam Elmasyanın evi ve katillerin demir parmaklıklarını kırarak içeri 
girdikle ri pencere 

Son bir ay içinde İstanbul zabıtası, za- ,29 uncu pazartesi günü Sarıyerde Karako1 
bıta tarihimizde ehemmiyetle kaydedile- .civarındaki evlerden birinde bir cinayet ol• 

cek 3 mühim muvaff-'kiyet gösterdi. 1 O hır- muş, evin sahibi olan Madam Elmaııyu 
sazlık vak'asının faili olan ve hiç bir iz bı· evinin apteshanesinde ölü olarak bulun 
rakmamış bulunan Eyüp Sabri çetesini, ,muştu. Madam Mari Elmasyan duldu. q 
müteakiben çok mahirane iıılenen Aksaray ,civarda zenginliği ile şöhret kazanmııtı. 

soygunculuğu faillerini ve Rumeli hisarı ci- Apteshanede ölü olarak bulunması ilkön• 
nayetinin katilini meydana çıkardı. Şimdi ce kalp sektesinden mütevellid basit bir Ö• 

de bunlardan çok daha mühim olan ve ar- )üm telakki edildi, fakat ceset apteshane• 
tık unutulınaya başlamış bulunan bir cina· ,den çıkarıldığı zaman vücudunda bıçak yaı 

yetin faillerinin izi Üzerindedir. raları görülünce Mari Elmasyanın bir cinaı 
Sarıyer Cinayeti yete kurban gittiği anlaşıldı. 

Bu cinayet Sarıyer cinayetidir. Karile- Mari Elmasyan Nasıl Öldürülmüıtü? 
rimizin hatırındadır: geçen sene nisanın (Devamı 11 inci sayfada) 

Avusturya karışıyor mu? 
Naziler Prens Starhembergin şatosuna tecavüz ettiler, 
bunun karışıklık çıkarmak için yapıldığı söyleniyor 
Viyana, 2:1 (A.A.) - Royter a

jansından : 

Bu sabah on bir Nazi, Prens Star • 

hembergin şatosuna hücum etmişler· 
dir. Bunlardan biri ölmüş. biri yaralan
mış ve sekizi tevkif edilmiıştir. 

Böyle bir hadise olacağını haber 

1 

almış olan polis Nazilerle hemen he· 
men ayni zamanda yetişmiş ve şiddet
li bir mücadele olmuştur. Naziler. şa

W~~l-IM.-W"M-V'Vl.Ml+l~r.- toda iddiha redilmiş olan ateşli silah· 
Onun ıarı zaptetmek istiyorlardı. 

~ 

Viyana, 2:l (A.A.) - Siyasi mah-

İ/k Romanıdır filler, Prens Starhembergin ~atosuna 
bu sabah Naziler tarafından yapılan 
hücumun mahalli bir hareket olmadı· 
ğını, belki Nazi teşkilatı merkezi tara
fından tertip edilmiş olduğunu beyan 
ediyorlar. 

Ve bütün diğer eserleri gibi 
Türk edebiyatmda bir 

hAdise olacaktır 
Yabnda Son Posta' da okuyacaksınız Ayni mahfeller, Nazilerin bu suret· 

le Haimvehrenleri silahlarından tecrit 
(Devamı 8 inci sayfada) 

Avwturyanın eski Başbakan muavini 

Prens Starhember1ı 



2 SON POSTA Sııyfa Mayıı 24 
ı:::::::::===c::-:;;c-===================::::..:. ~===::=================::oı:=ı==============================================================================-=~-======!!=:-=S::========~=======-"" 

~, Resimli Makale r 
Herg_iln a Dünyanın en bügD.k hırsızı D r 

Sözün Kısası 
Bet acnelilı plan 
• 
1 ,118,000 ı:ra kar 
• 
J.,.ı~ leadua 

S anayiHı iyoruz. Hem de dev adımla

rile sanayileşiyoruz. Yalnız büyük sa· 

nayi kalabalık tehirlerde kurulmadığı için 
bu sanayileıme inkişafını yakından takip 
edemiy~ruz. Onun için bu Ahadaki İICT· 

Jemeyi farltetmiyoruz. 
Fakat rakamlar ve eserler bize kendi

lerini zorla göeteriyor. HükUınet birinci 
beş senelık anayilqme programına, eessiz 
.adasız. bütün kav•etiyle devam ediyor. 

Birinci beş senelik sanayileşme planı, 

dahıli istihlakata cevap verecek maddele
rin istibslaini istihdaf ediyordu. Şimdiye 

kadar yapılan iıfer fUnlardır: 

1 - Kayıeri ltombinası açılmııtır. 

2 - hmitteki kağıt ve karton fahri· 
kası işe başlamııtır. 

3 - Ereğli bez. kombinasının inşaatı 

bitmlıtir, fabrika Ağustosta açılacaktır. 

4 - Keçiborlu kükürt fabrikası çalış· 
mağa başlamıştır. 

S - lepartadaki gülyaiı fabrikam ça
lıpnaktadır. 

6 - Nazilli bez fabrikasının birinci 
kısmtnın inşası bitmiıtir. 

1 - Bunadalr.i Merinoe fabrika11nın 

inıaatına devam edilmektedir. 
8 - Gemlikte ıun'i ipek, Malatyada 

pamuklu menMICat fabrikalan huarlan
maktMlar. 

Bir bç 7" içiae aıjan bu büyük faa
liyet t.iD sir'8tle --:rileımeJ'e dojru ıö· 
türmeibe4ir. 

insanı öldüren İf deiil, ııkıntıdır. lı sıhhate yarar, ÇaltJan 
sıhha:li olur. insan tahammülünden fazla çalıfal!UlZ, Fakat 11-

kınb U..- pulandu.... Mlıkineyi bozan iflemesi deiil, paslan· 
masıdır. 

c- ..kmtı11 aamaıun, ener jinia, çahpna kabiliyetinin, sıh
hat ve saadetin hramd ... SJuatı, anirlerin bozulması, tered· 
düt, korku demektir. Sakmb ile iyi it yanyaaa yijrünu. 

Sıkıntı hem mevcudu, hem ileri.ini öldürür. Sakıntı rubu 

iatili ettikten eoara benliğimİ2 deii§ir, ümidimiz kınlır, irade-

miz zayıflar, İstikbal ıöziimiizde kannr. 

S.kıntı ile kartılqtığınız zaman onu derhal bir kenara ah-

mz; bayatla her sıkmtının muvakkat olclajanu diifününüz ve 

kendinizi ona teslim etmeyin.İL 

Avrapada 
Hamallık tetkikatı?/ 

1------E. Ekrem•Talu 

E n basit şeyleri «mesele» haline 

koymakta yektiyız, değrusu ! 
Bundan bir müddet evvel, Dahiliye 

Vekaleti insani ve medeni bir düşüne• 
ile, memlekette Nuhu nebi zamanından 
kalma arka hamallığını yasak etrneğe 
karar verdi ve bu kararını da İstanbul, 
blediyesine tebliğ etti. 

Yalnız, vekalet, bu gayri medeni yük 
lafıma usulünün yerine daha medeni• 

sinin ikamesini emrederken, hamalla• 

ra da gadrolmamak içfo bir çare düşü• 

nülmesini tavsiye eylemişti. 
Biz de, her iş için, mutlaka ilk Ö& 

ce bir komisyon t~kil edilir. Bu, vaı 
geçilmez bir an'anedir. Bir an'ane ki 
arka hamallığı kadar eski ve onun ka· 
dar da terke şayandır. 

l, S O· Z A R A s 1 N D A ) in1~i~, ~!~!:~. !~==~~n y~~;~;:: 
için de, de'bi dirine tevfikan ve «mu· 

____________________________ ..;;....;;;;;;;;;._.;;;;;.....;;;;.. __ ~ tad olduğu vaçhile» bir komisyon tet 

Bir kadın Robenşonu ..-.-----------• Kadın ta11yareci kil edildiğini haber alıyoruz. 
HERGU• •N BiR FIKRA . ~. Şüphesiz, cerri eskal ilmi mütebah .. 

Taklit eden lcocasından Mollıson lıagatında hirlerinden ve hamallık mütehasaısla· 
Agrılmak istiyor En fazla n•d•n korkmU1? rile gülle kaldırma '811lPiyonlarındaD 
Newmark.·ta bir ÇOCUk zekİİSI Tayyare ile Ka· mürekkep olan bu komisyon top~· 

kadm mahkemeye Muharrlrlerim1aden ... in tkiı çocuk- >@pa giden kadın tay- mazdan önce de «Avrupada naklıy~ 
murac:-t ederek ları doimUftU. 1\ 1_ yareci Molliaon'a i§lerinin naaıl yapıldığı tetkik» edile • 
fU fikiyette 'bulun- O sabah, arkadaşımız. on yqındaJd dl "riii aormuılar: cekm~ !. 

oflu Aliye a 1 __ L 

mufhar: - wiz ~orau ne- in-Allah yanıhyorumdur .. fakat be-
«Kocam Ar.Jan- - Bugün mektebe gitmesen de olur 1 dir bilmez miıiniz) nı'm -r-bu fıLradan eezdiat'l'Wl mana JIU• 

bı'r tö""r"' dedi. Yarın, mualllmlne, iki tane karde- B'U · d · ~ e-- T F uliyet b--a. bitecek deii)dir. Bili.- yanı au eve - ı nm, elDlf, aokamıyonam. ya a- şin olduğunu söylersin .. saa bır şey de- hem bir kere çok dur ki, Allahın bahtiyar kullarından 
kiı ımdi de demir •• çelik :ıibi aiır •na· 
yiin kunJmw teıaılaıbü.lerine sirifilmiftİr. 

Proeram 1Mı tekilde devam eclerese Türki
ye az nmuwla --,ı memleketi haline se
lebilecdtir. 

iaç kovuklannda mea. fena korkmuıtum. mürekkep koskoca bir heyet buradan. 
yahut ta çadırda o- Çocuk önce sevindi. Fakat birdenbire _ Korkunç de· takvimlerin «evveli seferi derya» '!' 
turuyor. Sükuneti ciddi bir taTil' tatına.rat: nizler üzerinde u- işaret ettikleri müsait bir mevsimde. 
iariyor. Rol>eneonu - Baba! dedi; yarın muallime yalnız çarken mH kalkıp Avrupanın başlıca tchirlerind• 
okuyor. Ve ona bir kardeşim olduğunu aoylesem, öteki- - Hayır, fakat daha küçüktüm. Birsün fÖyle bir limelif çevirecek ve oralardı 

1 preetit ediyor. Şu nl de öbür hattaya saklasam, olmaz mı? evimizin balıçeıindeki havuzun baıında u- hamalların eşyayı sırtta mı, yoksa el 
vaziyet karpnda evli olmaklıiıınınn hiç •- • çurtma uçuruyordum. Uçurtma birdenbire arabasında mı taşımakta olduklarını in· 1,118,000 linı lıGr 
bir eebebi kalmamııtır. Bopnmamıza bük· BU Lll ACA rüzgara kapılmııtı. Onu takip edeyim der- ceden inceye tetkiki buyuracaktır. 

S amayün kunahnuında en büyük rol mediniz.» ken havuza düttüm. Öyle korkmuıtum ki 
Sümer banka verilmi tir. Bu ban· el' an aklıma geldikçe tüylerim ürperir. Bu dava, bu ~kilde, Ahmet Vefik * Paııanm: «Külahın sureti mi, yoksa 

ka bu ite 15 milyon liraya yak~n aermayt:ı Be~ra kaba, doktora nazik * ,. 1 dawra••• Maymo• lngllt•r• krahnın hanedana külahın heyeti mi» demek lazım ge · 
yatırrıufbr. 

Her eermaye kir iıter. Kinnz ifleyen 
eermaye olem.az. 

Simer Bank. itin bqlaqıcında olma· 
eına ve henüz teıis devresinde bulunması
na rağmen 1935 ıeneeinde 1, 118,000 li-
ra .kir etmiıtir. Demek ki aşağı 
yüMe a bir kirla •neyi bitirmİflİr. 

yukarı 

Yüde 8 kar çok bir tcY değildir. Fa· 
kaıt l:ııu •nayi iıstilal&k maddeleri çıku

m.taacDr. Sonra teeeaüe devrinde ki.r bek
lmeme&. bu iki nokta dikkate alınırsa 

yüale 8 ünn u olmadıia sörü.lür. 
S.aaJ'İİ k•ruka bunan yükünü J.alka 

yi&Jemıe~iL Biliü jati.lik maddele
rini .... llCllD maıl etmeie c;abpaabdll'. 
Bu ita.ada biz Siimer banlaa l, I 18,000 
lira Ünm fazla b.luyonaz. 

Bu bir prensip me9desidir. Sümer bank 
devlet mieme.w Pdir. Devlet müenescsi 
lı:ir zihniyetiyje deiil. hizmet zmoiyetiyle 
hudcet etmeie mecburdur. S.nayiin dev
let tarafından kuruluıunda prensibimiz kar 
değil, lıaizınet olmalıdır. 

* 
lpi:z lıadın 

Dün caz.etelerde töyle bir ilan vardı: 

cılı bulamadığım için çocuklarımı 

besliyemiyorum. E..-litlık vermek iatiyo
rum. Oğlum 15. kızım 8 y8flJldadır. Gü· 
zel ve terbiyeli çocuklardır. İeteyenler .... » 

SanayÜD ha kadar inkipf ettiii devir
de bu i,.izlik neden~ Her tarafta fabrika
lar açılıyor. Demek ki evvelce mevcut ol
mayan yeni it ..halan ç.ıkıyor. O halde ne
den i,.izler yine aokaklan dolduruyor ve 
neden ipiz bir kadın it bulamadığı için 
çocııiuau fedaya razı oluyor~ 

Bu malin cevabını teşkiliuızlıltta bula-
biliriz. 

Memlekette İf büroları yoktur. Ne i§çi 
kendiaine iı arayacak bir büroya, ne de 
fabn'ltatör İKİYİ bulacak bir vasıtaya met· 
Jiktir. 

Yeni it kanunu bu ihtiyacı dıiıünmüı 

ve ona göre tedbirler tavsiye etmiıtir. 
Kanun daha çıkmamıştır. ihtiyaç çok 

büyuktiir. işçi ile fabrıkatör ara ında bir 
bulu ma yolu teııis edılirse mem lckette iş· 

ıizlı ın mühim nisbette azalacağına şüphe 
yoktur. Bu iş bürol:ırınııı bir an evvel ku· 
rulması çok faydalı ulacaktır. 

Be;lin hayvanat bahçaindeki maymun- mensup olmıyan yakın akrabası diği hakkında Hacei evvel'in ağzından 
lardan biri seçende ha.talanır, kendieini İngiltere kralına bir istida ile muracaat ortaya attığı gülünç davaya pek ben • 
muayene eden baytar bir kere de bir dok· eden bir adam istidaeına ıöyle başlamııtır: zıyor. 

tor tarafından muayenesine lüzum gôste· - Ben size pek yabancı aayılmam. Hat- İnsan sırtında taşınmıyacak olan biJı 
l'İr. Baytar muayene ederken çok hatin bir metlu pederinizle ıörüımüı olan büyük k d 
hal alan maymun; doktor yanına geldiği komik Şarlonun filmini seyretmiı bir kim- yu"kün elbette kendi en ine uçamıya 

cam, bunun yerine ve sırasına göre 
zaman tamamiyle akü olarak gayet ywnu· seyim. e• 

181ı: n a~ priaür. Doktorun hazırladı· * kamyon, araba ve yahut ki hayvaıı 
iı ilacı hemen içer. Halle &el•••nln kltlphanesl aırtı ile nakledilmesi icap ecleceği bet 

Bundan bahaeden ıazete di.ıor ki: İtalyanlar, Adisababaya girdikten aon- ya.ındaki bendezadenizin dahi idra ' 

uMaymun acaba kendmnin inean ol· ta, Ncgüıı'ün sarayındaki kütüphaneyi ıez· kine sığan basit bir hakikattir. 
duiunu iddia etmek için mi baytara kar- Soldan saia: mişler, ve bırakıldıiı halde bulmutlardır. Bunun için komisyon tqtkil etmek, 

il kaba, doktora kar§l nazik davrandı.» 1 - Bir ölçü aleti, aptal. 2 - Yuvar· NegWı'ün kütüpaneıinde Habqçe çı- Avrupaya heyet göndermek gibi te • 
kan, bütün kitaplar mevcutmuf, bundan •ebbu" slere de Hotantolar bile kahkaha 

* 
lak. 3 - Kap sürülür. 4 - Ev. boyunba- ,. 
ğl. 5 - İnsanların ilk babası, nota. 6 - başka, kaba eaba re.imler raflarda mühim ile aülerl 

E.._ 1111 ~-•b•ı .... ı werdrl bir yer işgal ediyonnut- ~ 
Pişmemiş, mutluluk. 1 - Yemekten emri r~ .. Eden hariciye vekili olduğu zaman ilk 

ip kendinden evvel hariciye -.ekili olanla
ra gazeteciJıerin nuıl eualler eordoldannı 
tetkik etmek olmut- Eden bir de baknut 
ki bütün hariciye vekillerine aorulan ıual
ler hep ayni. Bu suallerin cevaplarını ha
zırlamış Ye bir kiiıda yaztnlf. Gazeteciler 
ıorduklan za~n: 

hizır, tuzun efİ. .8 - Kel kafalılara denir. Avrupada ~lan kitaplardan Habe· / ~ il 
üçüncü phııı. 9 _ Bir yıldız, ıu. §İıııtana ait ne kadar eaer vana hepai de ~ • ..... e&~. 

- Zahmet etmeyin, demif, ıoracağınız 
ıualler yine baama kalıp olacaksa ben ce
vaplannı bir kajada yazdım. Alın yazın, 

bu ıuretle ne siz yorulureunuz, ne de ben 1 

* Leon Blum ve Her~• 
Leon Blum başvekil olunca kabinesine 

Heryoyu da alacakmış .. bu haberi eülmek
le karşılayan Heryo demiı ki: 

- Leon Blum Tartaren dö Taraskon 
kitabını herhalde okumamıı? 

- Bunu nereden anladınız.) 

- Ok-umuş oluydı, aeJan avına çıkma-
dan kimseye aslan poıtu hediye etmeğe 

kalkmudL 

mevcutmuş. İmparator kitabın beyaz yer-
y ukandan &f&iıya: 
1 _ Arabacının beygirlere vurduğu lerine ttdoğrudurl Cahil herifleri. Vay na-

fey, yaş değil. 2 _Dair olmak. 3 _Şey, mussuzlar vay! Bu adam ıamimi aöylü-

H f yor I» teklinde yazılar yazmıı. 
bir göz rengi. 4 - ıra, e radın Türkçesi. 

Negüs'ün kitaplannı kendisine iade et· 
5 - Bayağı, açmak, 6 - Rakseden ka -
dın. 7 _ Üçüncü phıs, ilacın Türkçeei. mek veya müsadere etmek yollarından bi

ri henüz kararlaıbrılmaDUfbr. 8 - Refik. 9 - Mef ul leh, geniı: değil, u-
zağı gö.teririz. 1 O - Kıt sabahlan içilir 
lüzucetli bir mayi, hayır manasına gelir iki 
ayni harften müteşekkil bir kelime. 1 1 -
Lezzet, ağırlık. 

Dünkü bulmacanın halli 
Soldan eaia: 
1 - İlerleme. 2 - Ek, me, nar. 3 -

kira, ev, us. 4 - Nevi. 5 - İnme. Ali. 
6 - T e, iri. 1 - Ara, kazan. 8 - Lar. 
9 - Ayyaı,, o, ata. 1 O - Çuval. 11 

iz, ayak. 
Yukand1111 af&iıya: 

* Ka11adatl• tasanuf 
Kanada hükümeti bugüne kadar eııki 

evrakı nakdiyeyi yakmak euretiyle imha 
ederdi. Fakat bir müddettenberi bu fikrini 
değiştirmiş ve iırafa nihayet vermiştir. 

Şimdi eeki paralan bir kazanda hamur 
haline ıetirerek kliıt tüccarlanna eahyor-
muş. 

Maliye Nazın •biz timdiye kadar .er· 
vetimizi israf ediyormUfllZ» demiıtir. 

1 - Ekli, ana. 2 - iki, nar, yaz. -4 - En, ilik, ova. 8 - Irak, ay. 9 - Enae. iz. 
Emanet, la. 5 - Re, aşçı. 6 - Oya, 1 - ala. 1 1 Arma, anbar. 

r==:.:..._--------------------------------------------------------~ 
İSTER İNAN iSTER İNANMA! 

Aydmda cılnci» isminde bir aazete çıkıyor. 

Dun matbaamıza gelen 21 mayıı tarihli nüshasına §Öyle bir 

göz gezdirdik. içinde biri Aydında ekmek narbına, diğeri Ay

dına giden pehlivanlara ait iki küçük yazıdan maada yazı yok. 

Diğer yazıların yalnız serlevhalarına bakmak, münderecatı 

hakkında bir fikir edinmeğe kafidir. Bu eerlevhalan nakle-
diyoruz: 

Sovyet ıençliği, Sovyetlerde yeni bir demir terbiyesi, Moa
kova büyüyor, Sovyetler birliği demiryollan, Sovyetler Birli
ğinde, ln111tere - Sovyel futbol temaılan, Molotof otomobil 
fabrikası, iki tür ve il&n. 

iSTER 1NAN lSTER 1NANMA ! 

______ ............ _. ........... --.. ------
Biliyor Mu$ıınıız 7 

1 - Verdün'de Alman ordulannın akı• 
nını durduran Franaız marqalı kimdir) 

2 _ Brahma kimdir) 
3 _ Meşhur lnııiliz ıairi Lord Byron 

kaç yaıında ölmü1tür ve en güzel e11eıi 
hangieidir) 

4 - Musolini' den evvel başvekillik va· 
pan ltalyan nazın kimdir) 

(C..-plan yarua) 

* Dünkü liiallerin cevaplan: 
1 - latanbulun en çok yanan ve yap,. 

lan aemti Y emif ve Kereetecilerin bulun • 

d'uiu yerdir. 
2 _ Napolyon 52 ya11nda Sent Helerı 

aduında ölmüttür. 
3 - Malta adaıının eeki ismi Saint Je· 

an Baptiıte' dir. 
4 - Osmanlılar içinde 6 tane uMeh ' 

metn isimli padişah gelmi1tir. Bunlar ıı • 
raaile Çelebi Mehmet, Fatih Mehmet. 3 ün· 
cü Meymet. Avcı Mehmet, Abdülhamidİ~ 
kardeşi Mehmet Reşad, Vahdt:"ddin isnıt 
le anılan 6 ıncı Mehmet. · . 

5 -Romadaki papaya 'karşı ilk defa ,lı• 
ni bir isyan çıkaran ve yeni esa larla pro: 
testan mezhebıni kuran Almanyalı Luthel · 

dir. 

~ 
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Sayfa 3 

İki hırsız daha 

U ~ d J Arnavutluk yakalandı E · YUŞtUrUCU mad eler e Bunlardan birisi dört saat Hükumeti 
Yapılan mu••cadele 7· k . takipten sonra, diğeri de Fransanınyapmaktaolduğu 

e zıp ediyor yorganlar altında saklı sosyalizm tecrübesinden 
(Bey' ) .1 • ld ~ H d 1 d olarak tutuldu d d ... k k 1 ne mı el komisyonda hükômetimizın a ı~. u ut ar a istihkamlar uyan ır ıgı or u ar 

tedbirler beğenildi, murahhasslar Türkiyeyi yapıldığı yalanmış Polis evvelki gece cürmü meşhut ha- F Tansada iktidar mevkiine 1ıeçmekte 
tebrik ettiler ve alkışladılar linde iki gece hırsızı yakalamıştır. Bunlar- olan Sosyalistler, itiyatlarının esiri 

• C ... Tiran, 23 (A.A.) - Reımi Ama- dan biri Galatasarayda, diğeri de Taksim· olan bütün partilerde ve bu partilerin hl-
.ton ~oev~e, 23 (A.A.) - latişari af - için hükumet tarafından ittihaz edilen vutluk mahfelleri, Yunan menbalann- de yakalanmışlardır. kim bulunduğu memleketlerde telq ve en· 
Ched k mısyonu Polonya murahha~ı tedbirleri bildirmfiİtr. Delegemizin bu dan çıkan ve Arnavutluk topraklarının Taksimde yakalanan gece hırsızların- dişe uyandırıyor. 
tir J.t e~un riyasetinde içtima etmiş • beyanatı komisyon azaları üzerinde muhtelif yerlerinde istihkamlar a ıl- dan Zafranbolulu Süleymandır. Süleyman Bu endişe, bilhassa para meaelelerin
L • Omısyon "d A baz ı 1 d t . . t . fer yapmıı1 ve komisyon dıg-ma ve bir ltalyan h et' . b ~ r . güçlü kuvvetli, iri yarı bir hırsızdır. Saba- den ve iktisadi siyasetten doğuyor. Bun• 
oaıtk k ı arı ı mese e er en gaye ıyı esır T ey mın u .,,erı . T k . d 

T a arakç 1 k d h··kA . · · t b 'k etmi...at·ır kontrol içm' Ama ti w ld·-· ha karşı saat 4 raddelerınde a sım e dan evvelki hükumetlerin fena idare ettik· d l . ~ ı ı ve uyuşturucu ma - u umetımızı e rı ..,. · vu uga ge ıgıne . 
-~terı? gizli imali meselelerini tali ko· .. d 1 . l . d d dair olan haberi . kat'' kz' stadyom karşısındakı Vefak apartımanına leri iddia olunan bu siyaset cepheleri, Soa-
••ıı enın Kaçakçılıkla muca e e ıf erın e e kted' erı ıyen te ıp et • girmi~ir. Fakat bu sırada apartıman kapı- yalistler için pek güçlükle a•ılabilecek bir 
... .ı raporuna istinaden müzakere l H b · t ·· t haAhaı1 me ır. d ı " '-\!Ccektir. evve ce a eşıs ana UÇ on T T A • mahf il . cısı mer iven eri siliyormuf, hırsızı gör· imtihan geçidi addediliyor. Bu sebepledir 

Bu 1 yollayan Çiprutun 18 ay hapis ve 6- bin lann:'~er .. e ~, ~a~tluk liman- müıı, kovalamaya baılamııı, Bekçiler de ki F ransanın giriştiği Sosyalizm tecrübesi. 
bat ko ce sede mur~hhasımız Cenevre I' asına mahkum edildiğin· • gun buyük miktarda harp kapıcıya yardım etmişler, ancak Süleyman binnetice, dahili bir cidale dayanmak isti• 
rne ] :solosu Numan Tahir Seymen ıra para cez . h .. k A . . . malzemeıı çıkanlmakta olduğu hak • güçlü kuvvetli bir hırsız olduğu için bir dadındadır, deniliyor. 
Riı~ ~· ette uyuşturucu maddelerin den dolayı komısyo~ u .u~etımızı kındaki f&~rı da tekzip ediyorlar. yumrukla kendisini takip edenleri yere Çünkü: 

ır surette imaline mani olmak tekrar alkışlamış tebrık etmıştır. s •• yuvarlamış, gözden kaybolmuıtur. Fakat Sosyalizm, ileri 'sürdüğü prensiplerile. ,. . t umer Bank bekçiler peşini bırakmamııılar. kaçtığı sa- geniş halk kitlelerini mutlak surette mem-
ıtıısırda af ilan ı istifa eden 0giliz u hayı abluka altına almışlar, tarama yap· nun edemeyen bir içtimai mekteptir. Bu mumi Heyeti mışlar ve sabahleyin saat sekizde yakala- memnuniyetsizlik, mecburen ve zamanla 

ed·ı k Nazırı maya muvaffak olmuşlardır. Sosyalistleri daha sola gitmeğe icbar ede-
ı ece toplandı ikinci hırsız Galatuarayda Sen ta ~ar- cektir. Sosyalistlerin daha solu ise Komü· 

ParJa A k • ya apartımanında yakalanmıştır. Polısler nistlerdir. Esasen Komünistler de Sosyalist• 
nıento çalışmalarına Seyı·slikten nazırlığa n ara, 2B (A.A.) Sümerbank ue- apartımanın civarından geçerlerken alt 1 1 h 0 erin bu zaaflarını bildikleri içindir ki onu 

ı,, h· başladı ••k J • • • ne eyeti bugün toplanarak bankanın katta e•ya toplanmasına benzer hareket· · d d k k "' yu se mış ımış 1935 1 " ıım i en or utup ürkütmemek için müt-
a ıre 93 (AA ) B b h . • yı ına ait idare meclisi raporu ile ler görmüşler, Kapıcıya bu katta kimin o- terek bı·r hu"kuAmet kurmak tecru··ba·ı·ne ya-

l>arı... ' - · · - u sa a ' Londra, 23 (A.A.) - Sabah gaze· 1 k ..... aınenton 1 d · b t P anço, ar ve zarar hesaplarını tetkik turduğunu sormuşlar, kapıcı Sultana iı· na"mamıcılardır. icabında Opportünizm'den 
lllec]ı·s·ı az 1 un açı ıcıın a nıyak e 1 . .. l k l b k Th etmı"ştı'r. . " .. 

a T ba b en mustem e e er a anı omasın mı·nde bı·r kadının oturdugvunu, fakat Sul- d k k h lk b k arı h d e açınmıyara a ın, ugün tı mevzuata 
tarafı d nın uzurun a, ş a an istifasını sürprizsiz bir surette bildir • B k " " ·· tananın evde olmadıgwını ögwrenmi,.lerdir. ı bi!h n an okunan kralın nutkunda an anın uçuncu çalışma yılının " o an inanını kuvvetlendirecek vaziyetler 

assa de T k mektedirler. Thomas istifasını başba· neticelerine ait raporuna göre Sümer· Bunun üzerine o kat abluka altına alınmış, almaktan çekinmemişlerdir. 
«in T nı ıyor i: kana daha çarşamba günü vermwtir. bank teşekkülü tar'h' d "t"ba Sultana buldurulmuı. kapı açılmııı ve içe- Şu hale göre Fransanın Sosyali4t tec· 

çık bi~ı ~:.:. ~ısır hmüzake.r~ledrinin a· Gazetelerin Thomas için yazdıkları devl:tçe kendisine v ı 'lın. en 1 ı ı rl~~ ride bir çok eşyaların toplanılmıı olduğu rübeai, er geç bir Komünist hamlesine 
Yan • 11 •mıyet avası ıçın e cere· k · d' U · · 'b · erı mw 0 an ro u, görülmüıtür. Ancak hırsız bulunamamıı· ·· 1 k H lb k' F t etti•· . yazıl·a· r re.n sız_ ır. mumıyet ıtı arıy. - bu .vaz. ifenin İstilzam ettigwi hassasiyet muncer o aca tır. a u ı ransa, ıpan" 
liikl . gını ve bu sayede mevcut giiç· 1 ı-k d k d il tır. Kaçmama da imkan olmadıiı için bu iı gibi değildir. ispanyada, yeni bir istipdat-

ka"derın iktihamı kabı·ı olab.ıldı'gW 'ını' le butçe ı e a a a ar son s an .a erın ve ıtına ile yapmakta devam etmiı1tir. h d t a· 1 k b' k.. d 
J et k Thomasın faziletkarlığına hiç hır leke l 9:i6 yılı içinde bank l'k Td ayret uyan ırmış ır. ır ara ı ır oıe e tan çıkan halk, itidal ile ifratı tefrik edeceli 
y me le bilhassa bahtiyarız. b . J"k ha a, çe ı ve e- yı~ılı duran yorganlar polisin nazan dik- bir durumda karar kılamamııtır. Halbuki 
apılrnakt 1 •· .. ) · M sürmemekle bera er, sayıs 1 ten - mir fabrikalarının kurulmasına alaka katı"nı' celbetmiı ve bu yorganlar kaldırıl- ı o aı a o an goru~me erı ı - k l Th sene erce emokrasi tecrübeıi aeçirea 

rın istikl"l' . 1 . . T M , . 'f kanlığa kadar yü se en omasın ro· göstermif olan muht l"f b .. ··k .. • • kı a ını ve ngılız. ısır ıttı a- . . 'h ·ıd•w• e ı uyu mu dıiı zaman altından gece hırsızı küçült A- Fransada, halk, siyasi ve içtimai terbiye. 
di~ Ve dostluk bağlarını kuvvetlen • mantık halyat seyrıne nı ayet ven ıgı· esseseler tarafından hazırlanıp verile- ziz çıkmıştır. Azizin Beyoğlunda bir kaç noktasından, çok yükıelmiıtir. Bu sebep) .. ! 
len ek ferefli bir muahede ile netice· ni yazıyor ar. cek olan teklifler Üzerine karar alacak· hırsızlığın faili olduğu anlaıılmııtır. Komünizm hamlesi, mukabil bir irtica 

ÇoJtecb~ ?1iizakerelerin takip edeceğini ı B k tır. o • k k hamlesi değilse bile, muhafazakar ve hattl 
tul. uyuk bir kuvvetle ümit ediyo- Dış şler a anı Raporda milli ekonomiye kültü - n ı i çocu mutedil partilerin mukabelesini davet ec:1 .. 

rel bir olgunluk vermek milli endüsti- cektir. Bu hal, ya bir aağ diktatoryuı ile 

''ıs~Ultulc, meşruti rejime dönüş dola- bu sabah geldi yi takviye etmek ve nihayet Türkiye. öldüren canavar d'eticelenecek, yahut ta, garbi Avrupadll( 
J ıy h d d yeni bir Komünist de\'leti teoekkül ede-
edil ~ iikumetin 1930 danberi irtikap e emir ve çelik istihlakini yaymak 

ler mı· ." 0 L\n bütün siyasi cürüm - Belgrad, 2l (A.A.) - Avala ajansı gibi bir vazife ile kurulacak olan bu Du""n Almanyada balta ı·le cektir. 
Ç k b.ld" · Bu iki ihtimalden hangisinin tahakkd! 

b'ır fın.'1 . ati} fiilleri müstesna, umumi · ı ırıyor: fabrikaların bazı imtiyazlardan İ•tifa- kafası kesı·Jdi edebileceğini, bize, pek uzak olmayan iti 
a ı an d k d. Türkiye Dıı lıleri Bakanı Doktor Tev· de etmelerinin temini hususu bilhassa 

e eceg-ini bildirme te ır. f"k R"" ·· A T·· k" d"" k ·· gösterecektir. - Selim R..,p l• ---- ı uştu ras, ur ıyeye . onme uzere, işaret edilmektedir. Sch . M ki b 23 (A 
IYJ k d bu sabah Belgraddan geçmıı ve durakta E d'. .1 . b' . b I k werın, « e en urg» . a e O Oyada greV Türkiyenin Belgrad elçisi B. Ali Haydar n .u~t~ı"' eşmenı~ ~ ıcak 1 

•• 
0 ar~ A.) - Meklenburg canavrı namiyle 

l• başta olmak üzere Türk elçilik memurları, arta~ ıt 8 atdımı~h arşı. mk~ lıçın e maruf Seefeld bu sabah hapishane av-
lJJaden -1 . hd. kA R B 1 d 1 .. B c aynı zaman a ı racat ım an arını da l d b 1 ·ı 'd d·ı . . Ca . ame esı te ıt ar omanyanın e gra e çısı . uraneıcu. . .. usun a ata ı e 1 am e l mıştır. nı 

• dış işleri bakanlığı siyasi ıube genel direk· temın .~tmek~e a~a~a~ h~zumunu du- on iki çocuk öldürmekle suçlu idi. 
Bet Vazıyet aldılar törü B. Andriç ve dııı işleri bakanlığı hu· yan huk metın bırıncı plandan farkı 

Fransız edibi 
Henri de Regnier 
Öldü :Yadak~r~d, 23 (A.A.) - Makedon - susi kalem direktörü B. Protiç tarafından daha ziyade ihracat maddeleri endüat· Ankarada mil/ıim 

llıele 1 u~şun ve kalay madenleri a· selamlanmııtır. Doktor Aras saat 7.45 de rilerini derpİf eden ikinci beş yıllık bir Bi t •h k /ı Paris, 22 (A.A.) - Akademi aza .. 
20(~evı vahim bir şekil almıştır. seyahatine devam etmek üzere Belgrad- planı neşretmek arefesinde bulundu - r arı on eranşı sından Henri de Rignier bu sabah ve-, 

de bul amele İngiliz patronların elin· dan ayrılmıştır. ğu kaydedilmektedir. Ankara: 23, (A.A.) - Ankara fat etmiştir. 
kacak~nan rnadenleri su altında hıra· * 1• halkevinden verilen malumata göre * 

lar. arı tehdidinde bulunmaktadır. Dış işler Bakanı Tevfik Rüıtü Aras bu Yunan krahnm amcası ge ıyor tarih konferansları serisinin en ehem· SON POSTA - Türk okuyuculari-
sabahki trenle ıehrimize gelmiı, istasyon • Atina, 23 (Hususi) - Kralın am - miyetlilerinden birisi dün verilmiştir. nın da tanıdıkları Henri de Rignier 

Durnd --- da dostları tarafından karıılanmııbr. cası Prens And~ea ~~usturaly~lı mil- Anadoluda Türk anıdları adında iki Fransız edebiyatının tanınmış simala-
londraUrn. kurşunları meselesi yoner Tousent ıle ~ırlikte ve mılyone- büyük citlik eserin sahibi ve bu sahada rındandır. 

Chernical 'ı!3 (~.A.) .- «imi p
1
erial Türk dili kurultayı rin Davida adlı yatıyle lstanbula ha • beynelmilel bir otorite olan Strezburg j Güzel ve itinalı üslubiyle yazdığı ro-

tlotasınd ustrıes» fırması, ta yan reket etmiştir • üniversitesi profesörlerinden Gabriye- manları, sembolik şiirleriyle tanınmıt-
ı_ a lllev bah d ı d d Ankara, 23 (A.A.) -Türk Dili ku- ı ltUrfunı zuu se i en um um lngilterede aşAr kaldırıldı lin verdiği bu konferans tarih tezimiz tır. H ... ; atında kelimelerin manasından 
farikal arının Üzerlerindeki alameti rumu sekreterliğin·d·en: . . L d . 

23 
(A A ) _ Avam ka bakımından çok mühim yeni verim-J ziyade ehenge kıymet vermif ve ser .. 

llıakta arıldn ~913 denberi kullanılma Üçüncü Türk dılı kurultayı ıçın ha· on ra. .
1 

· ·h kk d h .. k... leri toplanmıştır. Uyandırdığı büyük best vezinle de ~iirler yazmıştır. 
o ugu b"ld k d B k 1 marası aşarın ı gası a ın a u u • A .. . F k d . . l nı ı d . . ~u ı irme te ir. zırlıklara başlanmıştır. u uru tayın . d·-. k IA "h C:.:<) alaka uzerıne bu konferansın ana hat· ransız a a emısme ~, e gır -

M d·ı . . I kt metın ver ıgı anun ayı asını .>. l . b" h .. A . ')- .. . l 

~ areşal Badogll
.
0 

mihveri günef - ı teorısı a aca ır.. .f k 160 l t . . arı ıle ır ulasasının, konferansı ter- mış ve -·> sene mustemıren ça ışmıştır. 
b 1 b 'I muhalı e arşı reye asvıp etmıs,,. . ""? d .. 1 .. .. M 

orna '>
3 

Bu hazırlıklara zaman u una ı • ' cüme etmış olan M. Hayrı tarafından ı - yaşın a o muştur. ensur ve man• 
bildirild'~. - (A.A.) - Musavvadan mek üzere günef dil teorisi üzerine tir. ıAınkara radyosunda tekrarlanmasına zum elliden fazla eseri vardır. 
dün İt lıgıne göre, Mareşal Badoglio, kurum üyelerince yazılmakta olan ya- Parisle bir iplik fabrikası yandı profesör müsaade etmiştir. 
ltıiıttı'r ak~aya gitmek üzere vapura bin· 1 ık ·ımı'ftı·r 0 R Polonya Harı'cı'ye Nazırı 

T • ıvıar 1 I zı ara ara ı verı · Paris, 23 (A.A.)- ün oubaiks 
l'aya Var Cfab ay sonuna doğru tal • Kurum üyelerinden olup da bu ku· pamuk ipligwini yapan fabrikalardan Samsunda yeni mektep Belgrata gidiyor 
~ ulunacaktır. R d - rultayda da üye olarak bulunmak is: birinde çıkan bir yangın neticesinde Samsun, 23 (A.A.) - Vali yanında Belgrad, 2:i (A.A.) - Polonya ha· 

~eikal sosyalistler yeni kabi· teyenlerin adlarını, işlerini ve ad.resle- fabrikanın bü~ü~ binaları ve ~0.000 ~ühendisler. olduğu halde çarşambaya riciy~ nazırı Beck'in Belgrada ayın 2~-
p .Ye muzaharet edecekler rini bildirmeleri ve kurultaya bır tez kilodan fazla ıplık yanmış ve t.>o ka: gıderek yenıden yapılacak olan tam sinde vasıl olacağı resmen haber verilı-
arıs, ?3 (A k . t lerı'n de yazılı tezlerini dar amele açıkta kalmıştır. Zarar lJ devreli iki okulun temel atma törenin· yor. 1 

d'k l - A ) o·· ra verme ıs eyen k h . d"l k d' d b 1 ' 1 a s · · - un gece, • .. d I .. in ne son mühlet 15 milyon fran ta mm e ı me te ır. e u unmuştur. Beck, burada iki gün kalacaktır. , 
ta bir 

0~~alist partisinin icra heyeti kı- gon erme erı ıç ~ ....... ----
fl ittif '7c.~zakereden sonra, bir reye kar- Temmuz 1936 a~mı bitecektir. Yal- -c- 1• k •ı ' 
Ye ta a a, ı>artinin müstakbel kabine· nız dinleyici olarak bulunmak isteyen- E hbap Ç8VUŞlar 
llıasınm vke sarnimi müzaherette bulun· ler 31 Temmuz akşamına kadar adları- ---------------- ---------------

a arar v · · '. 1 ·nı· ve adreslerini bildirebilir -
ermıştır. nı, ış erı 

Z 1 N G A L ;;~ haftada yakalanan kaçakçılar 
P A R K E L R 

Ankara 23 (A.A.) - Geçe.~ •. ~i.~ 
E 1 h ft i inde gümriik muhafaza orgutu 

a a ç 1 ·.ı-0 k'I ·· 
Snn'" k I . . lı )0 karakçı, o.JI ı o gum· 

ı >trı yara • "J 

urutulmuş ve fı- .. k k çağı !)100 kilo inhisar kuçağı, 
tınlan (t'uGS a m ' esrar 21 kilo 230 gram 

t rnıştır. 20 sene için ))l gra • k k · ? em· ı·k f. s ampul morfin ve o aın, -
ız 1 - rahatlık ve mor ın. ' kA W J"'k b I n morfin 5936 defter sıgara agı· 
U S temin eder. d~ ~ tüfek, 2' balıkçı sandalı ile 2:i ka-

.... ., ..... ___ ••••~•--'' çakçı hayvanı geçirmİftir. 
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~---------~ 
Ankara - İstanbul Yeni. Fransız elçisi-jGürültü mücadelesi 
Hava seferleri yarin başlı- nın beyanatı Otomobillerden glaksonlar 
yor. Gidip gelme 35, yalnızı Elçi Beynelmilel siyasette kaldınlıyor, vopurlar 
gitme veya gelme 22 lira bedbin olmadığını, boğazlar düdük çalmıyacak 

hakkındaki talebimizi haklı 
bulduğunu söylüyor 

Türk hava yollarının küfiad resmi 
bu gün saat onbeşte Ankarada yapı -
lacaktır halk şehre sekiz kilometre me
safede olan hangarlara hava yolları 
otobüslerile bedava taşındıktan sonra 
şehrin üzerindede meccanen gezdirile
cektir. Mesafeler çiftlik büfesi tara -
fından ikraz edilecektir. 

Yer ve sefer tarifeai: 

Ankara ile İstanbul arasında on~ 
gün için muteber olan gidip gelme bi
letleri 35lira ve yalnız gitme veya gel
me 22 lira olarak tesbit edilmiştir. Pa
zar gününü lstanbulda geçirmek isti
yen Ankaralılara mahsus olmak üzere, 
hususi seferler yapılacaktır. 

Bu ıuretle cumartesi günleri 15,30 
«la Ankaradan hareket eden tayyareler 
bir saat elli dakikada lstanbula muva
salat edecek ve pazartesi sabahı 7 de 
lstanbuldan hareket ederek sekizi elli 
geçe Ankaraya vasıl olacaklardır. 

Seferlere yarından itibaren başla -
nacaktır. İlk posta yarın sabah saat 1 O 
da Ankaradan kalkacak ve 11,55 de 
Y eşilköye inecektir. 

Gerek lstanbulda ve gerek Ankarada 
cumartesi günleri saat 14 den 18 e ka
dar tenezzüh, pazar günleri ise saat 
9 dan 18 e kadar tenezzüh uçuşları ya· 

pılacaktır. 

15 dakikalık bir uçuşun ücreti iki 
lira gibi nisbeten az bir bedel olduğu 
için tayyareye alışmak isteyenlerin bu 
kolaylıklardan istifade edeceklerine 

9üphe yoktur. 

Tayyare ücretlerinde, bilet alanlar 
için 1000 liralık sigorta dahildir. Ya
ni her hangi bir tayyare kazası netice
ıinde ölen olursa ailesine bin lira taz
minat verilecektir. 

Bilet alırken bu sigorta miktarını 
beher bin lira için iki lira ilave etmek 
9artiyle on bin liraya kadar çıkartmak 
da kabildri. 

Devlet hava yo1ları müfettişi Fevzi 
Akgöl plot Kemalin idaresindeki bu -
ıusi bir tayyare ile Ankaradan hare
ket etmiş ve tayyare meydanlarını son 
bir teftişten geçirdikten sonra Yeşil -
köye inmiştir. 

Tütün birlikleri 
Bundan bir müddet evvel yazdığı -

mız, tütün birliklerinin kurulması ar
tık tekerrür etmiftir. 

İtimatnamesini takdim ederek şeh
rimize gelmiş olan yeni Fransız elçisi, 
Ponsot dün gazetecilerle konuşmuştur. 

Elçi beynelmilel siyaset hakkında 
sorulan suallere, vaziyetten katiyen 
betbin olmadığı cevabını vermiştir. 

Bundan sonra buradaki ilk intiba -
larını anlatan elçi, memleket ve inkı
labımızdan stayişle bahsetmiş ve ez -
cümle demiştir ki: 

--- Bütün samimiyetle söylüyorum 
kısa bir zaman içinde yapılan bu inkı
laba sıra kalmamak mümkün değil • 
dir. Türkiye, büyük bir vizuhla çizi • 
len bir yol üzerinde ıür'atle inkişaf 
etmektedir. Bu inkişafı yakından ta -
kip etmek insana büyük bir zevk veri
yor. Ankara, genç ve yeni Türkiyenin 
hakkile iftihar edeceği bir inkılap mer
kezidir.» 

Elçi boğazlar hakkındaki sorulan 
suallere cevaben. 

Türkiyenin bu talebini büyük bir 
dürüslük ile yaptığını ve binaenaleyh 
bu meselenin iyi bir şekilde halledile
ceğini ümit ettiğini söylemiştir. 

Elçi, bu akşamki ekispresle Parise 
gidecek ve haziran sonlarına doğru 
şehrimize avdet ederek vazifesine baş
]ıyacaktır. 

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

Prost çalışmaya 
başladı 

Belediye gürültü ile mücadele ıçın 
icap eden tetbirleri almağa başlamış • 
tır. f Ik defa olarak otomobilerin glfık
siyonlarının kaldırılmasına karar ve
rilmiştir. Yakın bir zaman içinde taksi 
ve hususi biitün otomobillerin glaksi

yonları kalkacak yerine hafif ses çıka
ran kornalar konacaktır. Aynı zaman-

da şoförlerin lüzumsuz yere korna çal
malarına menedilmiştir. 

Vapurlarda canavar düdüklerinin 
sekizden evvel, akşamları yirmiden 
sonra çalmaları menedilmiştir. 

Diğer gürültülerinde ya"·aş yavaş 
önüne geçmek için bir takım tedibler 
alınacaktır. 

Bunun için bir takım zabıta bele -
diye memurlarına ihtiyaç hasıl olmak
tadır. 

Belediyenin emrine muhalif hare
ket edenler şiddetle cezaland.1mlacak
lardır. 

Bir çocuğun bacağı kırıldı 
Fatihte Çiftekurşunlu medresede o

turan Saffetin oğlu yedi yaşında 

Mehmet Ali ile ayni medrese odala -
rında oturan Mehmet oğlu Ail çayır 
üstiinde biribirleriyle güreşirlerken 
Mehmet alta düşmüş ve sağ bacağı kı
rılmıştır. Ali imdadı sıhhi otomobili ile 
Etfal hastanesine kaldırılmıştır • 

Bir yapı kazası 
Maçkada bir binanın bodrum ka -

Her ay fevkifatsız bin 
maaş alacak 

• tında çalışan amele Y~suf oğlu lbrahi-
lıra min başına dördüncü katta çalıışan İs-

Şehrin planını yapacak olan Prust, 
şehirde tetkiklerine devam etmektedir. 
Prustun mütal~asına göre, imar işine 
ilkönce Floryadan başlanmak icap et
mektedir. Belediye imar şubesi nimdi 
Floryanın Magetrini yapmakla meş -
guldür. 

Prust, şimdi Yalovadadır. Bir iki 
gün sonra dönecek, bundan sonra da 
Y alovanın Magetrinin yapılmasına 
yapılmasına başlanacaktır. 

Prust ~ehrin tekmil planını iki sene
de bitereceğini söylemiş ve kendisiyle 
2 senelik bir mukavele yapılmıştır. 

Şayet plan iki senede ikmal edile
mezse mukavele ay daha uzatılacak -
tır. 

tavri ustanın elindeki tuğla dü müş ve 
lbrahimi ağır surette yaralamıştır. İb
rahim ifade veremiyecek bir halde 
hastaneye kaldırılmıştır. 

icra memurları mahkum oldular 
İcra dairesinde sahte dosyalar ihdas 

ederek zimmetlerine para geçirmek -
ten vazifelerini suiistimalden suçlu 
İstanbul icrası memurlarından Kadri, 
Rafet ile Herantın duruşmaları bitmiş
tir. 

icra memurlarından Kadri 8 sene al
tı ay, Hrant 4 sene 4 ay hapse mah
kum edilmişlerdir. Rafet l ay hapse 
mahkum edilmişlerdir. Rafet bir ay 
hapse mahkum edilmişse de bu cezası 
tecil edilmiştir. Gene bu suçtan tahtı 
muhakemede olan Vasil ve Koçonun 
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Karısını Hisardan atarak 
öldüren manifatura 
tüccarı adliyede 

Cinayet günü Zemine ile beraber Bebeğe ev aramaya 
giden Nazike ve kocası şoför Selahattin Mustafa ile 

nasıl tanışhklarını anlatıyorlar 
Yozgatlı manifatu· 

raCJ Mustafanm 20 
senelik karısı Zemine· 
yi Rumelihisarına ıfÖ• 

türerek ö1dürüldüğü. 

nü yazmıştık. Mustafa 
evvela yaptığı cinaye· 
ti inkar, fakat eonrıt 

tevil suretile itiraf et• 
miştir 

Mustafa: 

- Eğer ben kan· 
mı kaleden atmaeay· 

dım o beni atacaktı de 
mek suretiyle cinaye- Muatafa cinayeti Müddeiumumi muavini Ferbada anlabyot 

tini mazur göstermek istemek.tdir. 1 du bilmiyorum. Karım 5 7 baeamaktan ibı' 
Mustafa dün müddeiumumiliğe teslim ret olan büyük bir irtifadan feryad eder~ 

edilmiştir. aıağı yuvarlandı. Ve bir dakika sonra k•· 
Mustafa Erzurumludur ve 55 yapnda- leyi korkunç bir ~izlik eardı, korktutıl' 

dır. Zemine ile yirmi aene evvel evlenmiş- aıaiı indim baktım, beni öldürmek isteyeıı 
tir. kanmın kafası param parça olmuştu. J{aÇ' 

Mustafa karısiyle on dört sene pek iyi bm ve sonra da bildiğiniz şekilde yak•' 

geçinmİ§ 6 senedenberi aralan açılmı§tır. landım.» demiştir. 

Bu altı sene zarfında Mustafa ile karısı Naiike Kimdir? 
Zemine Jstanbula Üç defa gelmişler ve bu
rada dört, beş ay kalarak tekrar Y ozgada 
gitmiş1erdir. Altı senedenberi duçar oldu· 
ğu mide hastalığını bir türlü geçiremiyen 
Mustafa bu defa letanbula ameliyat o1mak 
üzere gelmiş ve Fatihte bir ev tutarak yer
leşmiştir. 

Havalann ısınması üzerine sayfiyeye 
çıkılması kararlaşmıı ve deniz kenarına ya
kın bir ev taharrisine başlanmıştır. Bu ara• 
dada Rumelihisarına gidilmiş ve kalede 
gezilirken çıkan kavga neticesinde de cina
yet işlenmiştir . 

Cinayet Nasıl Oldu? 

Mustafa bu cinayeti anlatırken: 
- Ben kanınla 14 aene gayet iyi ya§a• 

dım. Bu müddet zarfmda birbirimizi hiç 

incitmedik. Fakat bu hal ancak bu kadar 
sürdü ve altı sene evveldenberi aramızda 
kavga eksik olmamaya baıladı. 

Ben hastalanmııtım, karım bana bak
maktan usanmıştı. Bir gün beni evde ço· 
cuklarımla bırakıp kaçtı. Ve dört ay eve 
gelmedi. Nihayet barııtık. Eve geldikten 
sonra da bir türlü beni rahat bırakmadı. 

Zeminede bana kötülük etmek, beni ra
hatsız edecek hareketlerde bulunmak bir 
illet şeklini almıştı, evet biliyordum karım 
hastaydı, ve son zamanlarda beni öldürmek 
hasta şuurunda yer etmİ§ti. Ben hissettiğim 
bu feci tasavvurun kurbanı olmamak için 

dikkat kesilmiştim. Kanm bir gün önüme 
bir yemek getirdi. Ve yemek vakti olmadı~ 
ğı halde bu yemeği yemekliğimi ısrarla söy
ledi. Ben bu ısrardan şüphelendim ve ye
mc.ği yemedim. Bu acfcr kanm sinirlendi. 
Ve: 

Mustafanın bahsettiği Nazike 40 yaşıı>' 
da Yozgatlı bir kadındır. Bundan a1tı •1 
evveline gelinceye kadar lstanbulda el k•' 
pılannda ahçılık ve hizmetçi1ik yapan N• 
zike bir kaç bin lira topladıktan sonra bun 
dan altı ay evvel şoför Salii.haddinle e~· 

lenmiştir. 

Nazike hemşerisi Sabri namında birirı• 

beş ay evvel bin lirn ödünç para vermiş .;l 
aldığı senede Mustafa imza ederek ke~ 
olduğundan Mu~tafa ve kansiyle bu suret· 
le tanışmıştır. 

Nazike Anlatıyor: 

Nazikc dün kendisiyle görüşen bir ınıt 
harririmize demiştir ki: 

- Bebeğe benim de gelmemi ne ettt 
ler, lstanbulu iyice bilmiyorlnrch ben de h•' 
zırlandım ve Bebeğe gittik. Orada bir ka~ 
eve baktıktan sonra Rumelihisarına gittik 
öile ezanı okunuyordu bakkaldan biraz yi

yecek aldık ve deniz kenarında yedik bt'll 
geç kalmayayım diye onlardan ayrıldım ti' 

ve geldim çarşamba günü i~ttim ki Zt"T1'1İ' 
ne kaybolmuş ve sonra polisler onun cese· 
dini kalenin içinde bulmuşlar ... 

Ben Mustafayı pek yeni tanıdım. fır 
kat iyi bir adama benziyordu. Karısiyle br 
ze sık, sık gelirlerdi. Kendisinin Y ozgatU 
bir kardeşi vardı o para ııönderir Mustaf• 
da burada tedavi olur ve gezerdi. 

Beni evvelki gün Rumelihisarı karako' 
luna götürdüler Mustafa orada idi, polis]eı 
ona salı günü karısıyla Rumelihisanna git• 

tiklerini soruyorlar o da inkar ediyord"· 
Bu sırada beni de içeri soktular ve batı• 
da sordular: Tütün birlikleri, lktısat Vekaletinin 

mürakabesinde olmak üzere, Marma
ra mıntakası ıçın İstanbulda, Ege 
mıntakası için İzmirde ve Karadeniz 
mıntakası iç.in Samsunda t~ekkül e -
decektir. 

Prust şehrimizde çalışt'ığı müddet
çe bila tevkifat senede ·t2'000 lira üc
ret alacaktır. 

- Senden daha kurtulacak mıyım bun· 
bu i~te methaldar olmadıkları sabit o· nak! diye getirdiği yemeği tabağıyla kafa-
larak bunlar da beraet etmişlerdir. ma attı. Doktorlar kendisinin deniz kena• 

- Nazike salı günü sen de bun1arla be' 
rabermişsin dediler. Mustafa bu sırad• 
gözleriyle bana ya]vararak bakıyordu. fw 
kat hakikatı gizlemedim ve: 

Tütün tüccar ve ekicileri tütün bir
liklerine kaydolunmağa mecburdurlar. 
Birlikler, Ticaret ve Sanayi Odalarına 
verilen bütün hak ve imtiyazlardan is

tifade edeceklerdir. 
lstanbul tütün birliği, tütün birlik • 

lerinin merkezi olacak ve yılda bir de
fa, lstanbulda toplantı yapacaktır : 

Sirkeci istasyonunda emanet 
dairesi 

Şark Demiryolları Sirkeci istasyo -
punda, bir emanet dairesi açmıştır. 
Buraya bırakılan eşyalar için günde on 
kuru' ücret alınmakta ve sahipleri ta
rafından alınıncıya kadar muhafaza 

edilmektedir. 

Yerli mallar sergisi 
Bu seneki yerli mallar sergisinin 

Taksim bahçesinde açılmasına karar 
verilmiştir. Fakat sergiye iştirak eden
lerin yekunu, sergi masrafını karşıla -
yabi)ecek vaziyette olursa açılacaktır. 

Aksi takdirde bu yıl yerli mallar 
.,,.rgiai yapılmıyacaktır. Vaziyet, pa -

• •esi günü belli olacaktır •• 

Londra üniversitesinin 
yüzüncü yıh 

Bu sene Tem muz ayı içinde Londra 
üniversitesinin 100 üncü yıldönümü 
parlak bir ıŞekilde kutlulanacak. ve bu 
kutlulamaya bütün dünya üniversite -
leri namına iki~er murahhas iştirak e
decektir. 

Bu merasime fstanbul üniversite -
sinden de iki profesörün iştiraki te -
menni edilmiştir. Merasime iştirak et
mek üzere üniversiteden gidecek pro
feııörlcr Maarif Vekaleti tarafından 

seçilecektir. 

Japon sanayi heyeti gitti 
Bazı tetkiklerde bulunmak üzere, 

memleketimize gelmiş olan Japon sa
nayi heyeti, dün akşamki ekspresle Vi
yanaya gitmiştir . 

r-
Nö betçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 
İstanbul cihetin dekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
Esat). Bakuköyünde (Hilal). Beya -
zıtta: (Sıtkı). Eminönünde: (Meh -

Varşova elçimiz geldi met Kazım). Fenerde: (Emilyadi). 
Karagümrükte: (Arif). Küçi.ıkpazar -

Var~ova elçimiz Ferit dün sabah da: (Hikmet Cemil). Samatyada: (Te-
zevcesiyle birlikte, mezunen şehrimi- filos). Şehremininde: (A. Hamdi). 
ze gelmiştir. Şchzadebnşında: (Hamdi). 

Elçi bir kaç gün şehrimizde kaldık- Beyoilu cihetindekiler: 
tan sonra Ankaraya gidecektir. Calatada: (Hılal) . Hasköyde: (Yeni 

Bir ölüm lahkikatl Türkiye). Kasımpaşada : (Turan) . Sa-
On beş gün evvel Pangaltıda Ahmet rıyerde: (A!!af). Şi lide: (Şiııli) · Tak-

ve lsmail adlı iki kişi bir alacak me- simde: (Galatasaray, Vinkopulo) . 
selesinden kavga etmişlerdi. Bunlardan Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
İsmail dün saat 13 de ölmüştür. Bu Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
ölüm hadisesine müddeiumumi mua- ı (Yusuf). Kadıköy Alııyolda : (Mer -
vinlerinden Nureddin el koymuş ve kez) . Modada : (Moda). Üskudarda 

Selimiyede: (Selimi} e) . tahkikata başlamıştır. . t..,;~~~-..;....-,._;,..-_____ _ 

• 

rı bir yerde otunnaaırun sinirlerine iyi ge• 
leceğini söy]ediler, ben de iıte bu fikirle 
Boğazda bir ev tutmaya karar verdim, be
raber Bebeğe gittik orada bir le.aç ev gez· 
dik. Hiç birrni beğenme<lik baz1ları çok ba
halı ve bazı1arı da lrnllanışlı değildi niha
yet Rumelihisarına geldik oradan bir bak· 
kaldan yumurta, peynir ekmek vesaire a· 
larak deniz kenarında karnımızı doyur
duk. Yanımızda bulunan Nazike bizden 
ayrıldı, gitti. Biz de kaleyi gezmek istedik 
karımın niyeti kalede bulunan Murad top
rağından bir avuç alarak koynunda sakla
maktı. Ev,•e1a birinci kaleye gittik kapısı 

kilitliydi. bekçiyi aradık bulamadık. Bu 
sefer ikinci kaleye girdik ve yukarı çıkina
ğa başladık. Ve kalenin tepesine kadar çık
tık ve çıkarken merdivenleri ayıyorduk. 

Zemine istediği toprağı aldı ve bana: 
- Haydi önden inmeğe başla dedi. 

Ben Zeminenin bu söz1eri söylerken 
gözlerine baktım ve gözlerinde fr.na bir 
niyetin korku verici panltılannı sezdim. 

Anlamıştım ki karım, ben önde gider
ken arkamdan bir tekme duracak ve beni 
5 7 basamaktan aşağı yuvarlayarak sene
lerdcnberi istediği meı·um murdına erecek
ti. 

- Evet dedim, salı günü üçümüz '1• 
Bebeğe ve sonra Rume1ihisanna gittilt• 
Bunun üzerine Mustafa iılediği cinayetti 
daha fazla inkar edemedi ve vak"ayı ati 

!attı. 

Salahaddin Ne Diyor? 

Nazikenin kocası Salahaddin de: 
- Ben Mustafayı altı ay evvel karııll111 

va9'taaiyle tanıdım birbirimizden çok hor 
landık, sık, sık görüşmeğe başladık, beti 
salı günü onlarla Su1tanahmede kadar be' 
raberdim, sonra ayrıldım. Onlar dn getJ 
dönerek karımı almış1ar ve gitmiş]ef 
beni karako1dan çarşanba günü çağırdı • 
)ar. Mustafanın nerede olduğunu sordu • 
lar ben de bilmediğimi söyledim. Mer1'ef 
memuru: il 

- Sen yalan söylüyorsun salı guıı 

Mustafalayla beraber Rumeli Hisarın' 
gitmişsin dedi. 

Tahkikat bir az genişlenince benitll 
hiç bir suçum olmadığını anladılar ve Jı.ıf 
geçe beni de karımla beraber serbest bı ' 
rakdılar. 

Bundan sonra huyunu suyunu bilmedi ' 
ğim adamlarla ahbiplık mı... TövbeJel 

Zemineye beraber inelim dedim. O ka· olsun ... 
bul etmedi ve beni aşağı yuvarlamak için Mustafa dün müddeiumumilik tarııfı1" 
üzerime hücum etti. Hayatımı kurtarmak dan dördüncü müstantikliğe tevdi edi> 

için mücadeleye baıladım. Bir an ne ol• mittir. 



24 Mayıı SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 

Manyas kaza oluyor fİki cinayet bir kaza 
Gaziantepte iki kadın 
öldürüldü, bir çocuk -l çiğnendi 

.. Antep, (Husuıi) - Şehrimizde iki 
gun zarfında iki cinayet, bir de feci 

M.anyMta belediye tarafından asri bir balıkhane yapıldı, 
anyas panayirinin hazırlıklarına başlanıldı 

kaza olmuştur. 
Hasan oğlu Mehmet Sait b. ~I k .... d h ıra aca 

yuzun en emsiresi 25 I d k' . . . yaş arın a ı 

~anıyeyı tabanca ile, Kozanlı mahalle-
eınde oturan berber Al' ~ l k I ı og u a aycı 
Mahmut da Münevver isminde bir ka
dını bıçakla yaralayarak "ld"' .. l 
d

. o urmus er-
L-ı.ı.L ıf, ' Sa Manyuta 1•pılan JHUl&Allane 

bağlı ~ırnıa (Hususi) - Bandımaya satılmaktadır. Sığırcı mevkii denilen Her .iki su.çlu da yakalanmıf, adliye-
8 bin ~nyas nahiyesinin 16 köyü ve yerde asri tesisatı ihtiva eden 60 bin ye teslım edılmiştir. 
200 e 7.ufusu vardır. Nahiye merkezi kilo balık istiap edecek geniş bir balık- Şoför Fuadın idaresindeki yük kam-

Ban~ 1 Maltepe köyüdur. hane yaptırılmıştır. Gölden yılda 180- yonu da Gaziler caddesinden geçerken 
Yollatın ·~~ada'.' Manyasa kadar olan 200 bin kilo sazan, turna ve yayın ba· Bata! ~öy~ mua!Umi Nedimin 6 ya· 
:Ycıptırıl affesı muntazamdır. Yeni lığı çıkarılmaktadır. Şimdi halk balık- şı.~da~ı .~g~~ Cevdete çarparak ikiye 

ı acak yol! d ··t hh'd ·h bolmuş oldurrnü~t" ş f'" k"f d"l e edilnıi . ar a mu ea 1 e ı a- haneden ucuzca balık alabilecek, bele- . . T ur. o or tev ı e 
1 

• 

Ya ş, ınşasına başlanmıştır. Man- . . . . . ml§tır. 
• 8 toprakla k .. b" . B I dıye de yenı bır gelır menbaı temın et-
ıstih I" rı ço mun ıttır. aş ıca . ) k H H · d sa atı t .. t°" h b b S mış o aca tır. er sene azıran a Yeoı• U f V ı• • 
Sene} U Un, ve U U attır. on . . . r a a ısı 
1 

er 2:arfında b w 1 k d h lı ·ı açılmakta olan Manyas panayırının 
em· . agcı ı a ay: ı er-ıştır. · hazırlıklarına başlanmı~tır. MarAin (Hu • 

Ii ~anyas gölünde balıkçılık bu hava.. Haziranda yapılacak olan yeni mül- susl) - Mar 
d dı~ın nıühinı addedilebilecek bir hal- ki teşkilatta Manyasın kaza olacağı da din belediye re 

e ır B · · ki" T ~ıl hük~rada balık tutmak hakkı ~er söylenmektedir.. Bu . h~ber Manyaa 
151 emAıı~ uğ • 

unıet tarafından müzayede ıle halkını çok sevındırmıştlr. bay Urfa 1\ JI yaliliğine t~yin 

lYJardinde yag~ mur Biga beledige~inin edilmiştir. ~~ıf 
isabetli tedbirleri burada 

8 
ay su -ve dolu ren kısa beledi. 

Biga (Hususi) - Bigada sokaklara ye reisliği zama. 

Sayfa 5 

Memlekette Kültür 
hareket ve faaliyetleri 

Soma muallimlerinin toplantıları 
Soma .<Hususi) - Kaza ve köy muallimleri senelik toplantılarını yap • 

mı"lar, hır ç?k faydalı kararlar vermişlerdir. Somada kültür hareketleri hızlı-
cadır. Muallımler yalnız çocuklarla değil, büyüklerin de ok. ·· v 

I 
. ·1 l'"'k d 1 uyup yazma og • 

renme erı ı e a a a ar o maktadırlar. 

Dof d tavuk salıvermek belediye tarafından nında Mardin i _ yeni Urfa Valisi 
U an insanlann bac[an Ç kk 1 t k b Y yasak edilmiştir. Sokaklarda görülen çin çok kıymet - Atıf Uluıoilu ana 3 e Or ame te İnİn mÜsamereS 

yarıldı tavuklar mahalle bekçileri tarafından li eserler bırakmıştı, vali oluşu Mar • Ç kk A 

1\1 d • . öldürülecek, belediye de sahiplerinden dinlileri sevindirW., Fakat Mardinden ana ale 5Hususı) - Çana~kale orta mektebi tarafından verilen mü· 
kı~ aar İn (H~aus~~ .. - Bu ha,"8lıy~ ayrıca ceza alacaktır. Yangın yerinde ayrılışı teessür uyandırmıştır. •?°'.ere çok .g.~el .?~uı vo takdıde ~rşılanmışt:r. Tal.ebele'. Bir.kavuk dov· 
Ya~ Ylarında bıle gorulmeyen şıddetlı l b" l w lm k d ş· . ~· rıldı komedısını buyuk bir muvaffakıyetle temsıl etmı~lerdır. Yıne teılebe .. 

Blll.ı..ı 
1 

w b l yapı an ına ar çoga a ta ır. ımdı· ı• b ı f d ·ı k ·· ı 1 r ar yagmaya aş amıstır. Hava k d b b' zmı•tte ı·r Halkevı· er tara ın an verı en onser ve soy enen memleket ~arkıları davetliler tara• 
ar bi d b' ye a ar on et ma yaptlmıstır Bun- f d b'" "k b' kl dinl · · 

n·d r en ıre soğumuş adeta kıt ye- I h . d k'" . . • · ın an uyu ır zev e enmı,tır. J ı en ha.ş\ • arın epsı e ubık binadır. Yanan b• J k ------------
eden v a.mıştır. Yarım saat devam çarşıda da 9 yeni dükkln yapılmıştır. JDaSI yapı aca 
olan .~ en küçüğil fındık cesametinde Yeni intaat .kArgirdir, belediye ahşap lzmit (Hususi) - İzmit için bir Halke· 
biit'· şı det1i bir dolu yağmuru olmu,, bina yapılmasına müsaade etmemek. vi yapılması tekarrür etmiştir. Binanın pro· 

~r tın ~.ağ ve bahçelerle ekinler büyük todir. Belediye yakında bütün esnafla- jeleri hnzırlanmışt,r. Yeni binanın tam 
ar gornı ·· K k l b. la ak "k te§kilath olması için uğraşılmaktadır. 

raf uştür. ızıltepe azasi e et- rı ır araya top yar çarşıyı tensı tndak · 12 d k · y'1- • b-Lkall b' d * Ada pazarında pazartesi gilnü kuru-
tah 1 köyu"'n de mahsulleri ha- e ece tır. anı aır.. ar ır sıra a, ,... ol 1 1 lan pıızar salıya, perıembe kurulan pazar 

~arıd muştur. Dolu yağdığı sırada dı- kunduracılar bir sırada, ka aycı ar bir da cumaya çevrilmiıtir. 
~ 1 a bulunan! ·d b' kl sırada ve yanyana olacaktır. * Derincede Cumhuriyet Halk Partisi 
Qo u d·· aı an ır ço annın y d k k · · k .. l Uşerek bafl 1 t angın an orunma ıçın oy er- binasının açılıı töreni haziranın üçüncü gü-

arı yarı mış ır. . d 1 d .. dekı çalıdan çırpı an yapı rnış uvar- nü büyük bir merasimle yapılacaktır. 
Golcük gen f • I I ların kaldırılması, yerine taştan duvar * Arazi, bina ve yol vergilerinin ikişer 

. Gölcük Ç ~fi Ç8 ışıyor ar yapılması kararlaştırılmwtı. Fakat. şim taksitle alınması vilayet umumi meclisince 

~inin . . (Hususı) - Gölcük körfe- di hasat mevsimi olduğu için bu kara- karar altına alınmııtır. Bu karara göre ara-
~ırın ko·· 1 . d b' l G ) k d h . b" ·1 . . b' . . k 't" h . CÜğün Y erm en ıri o an ö • nn tatbiki harman sonuna a ar te ir zı ve . ın~ ver~ı. ennı.n. ır~ncı .~a aı ı a~ı· 

80

·• l Yakında kaza k · l w d"l . t' ran ikıncı takeıtı teşnnısanıde odenecektır. 
yen rner ezı o acagı e ı mış ır. • . . . rnektedir yol vergisi ise temmuz ve teşnnısanı ayla-

Köy gen 1 : Ad d • rında alınacaktır. "arlık .. ç erı her sahada büyük bir apazarlD 8 pazar yeri * Kocaeli mektupçusu Ahmet teknüt 
larında g~i:ternı~ktedirler. Gençler ar_a· .~dapazarı CJ:lususi) .-.-.Bunda~. bir edilmiştir. Ahmet lzrnitteki 6 ~enelik me-

Namık Kemal ilk okulu tale beleri bocalan Zebra ile beraber 

letdir. i , .san ~tlar kolu t~kil etmış- muddet evvel ınşası bıtırılerek ~uşat muriyeti e~naeında halkın genış sevgisini 

han d e. sıs edılen zengin bir kütüp • resmi yapılan kapalı pazar yerı son kazanmış bır memurdu. 
O.j e e bır çok fayd 1 l ı· günlerde bazı duvarlarının çatladığı, ve * İzmit orta mektep talebeleri kendı a-
c:. n İsf f d a ı eser er genç ı· d b. . f . . tad 1 a esine a _1'.ı • b l ak bazı yerlerinin de çökmek üzere ol • raların a ır çay zıya etı vermışlerdir. 

ır rzeonmı' u unm .. ı· ı · · f · d ı· · · .. · duğu görülmüftÜr. fzmitten gelen bir ~.ekte~ 1 genç erm zıya etın e zmıtın bu-

1-faftada iki .. · · · fen he eti burada yeniden tetkikler ya- yuklerı de bulunmuşlardır. . 
~anı k f akfam muzık., ık.i ak " _ L Yb' h k'k t . h * Vali Harnitle Curnhurıyet Halk Par-

1 
on eran 'k' k parıuro ınanın a ı aten emıre mu - 1.1 Ad antıl s, ı ı a şam da dil top - ld w b" . . s· tisi başkanı Ha ı apazanna gid~rek 

arı Yapıl k d taç 0 ugunu tes ıt etmıttır. ınanın k b. . 1 d" S nıa ta ır. . . . .. me tep ınasını gezmış er ır. 

Zonguldakta 
öğrenmek 

hevesi 

Zonguldak (Hususi) - Burada dört 

ilk okul vardır. Bu dört ilk okulun 300 den " Por faaJiyetı" d '- d d w • İnf8 projesını hazırlayan beledıye mu- Pek harap olan binanın yerine yeni bir 
.rett-..ı· e a;ay e eger vazı • d" · · "f · · 8° ta · 

l 
q;ı_ır. lzrnit Ak _ .

1 
ki"" .. hen ııı ıstı a etmwtır .. ınanı~ mıra· orta mektep binası yapılması kararlaşhrıl· 

•Ybol t lr. • YCf• ubun vo • tına boflanmlftır. Hazıranda ıkırıal e· m""'- fazla talebe•Ö Çocuk E..ö<geme Kummu la· 

sında a ınıı ıle Gölcük gençleri ara- dilecektir. * İzmit belediyesi yollann tamirine e- rafından himaye edilmekte ve her gün aı-
h'ıu .Yk~pılan maç çok muntazam ol • Askeri ınahfel namına 24 mayısta hemmiyet vermektedir. Bu meyanda bir cak yemekle bealenmektedir. Aynca mek-

~. l l ta f d b" • ' d [ f l"L d"I k 1 ttıısf d ra a ır bıre berabere kal- Erenler cıvarın a at yarış arı yapı a - çok yerler istim ııur. e ı ere yeni caddeler tep erde talebeler de kendi aralarında hi-
' ar ır ı w b 1 ~ caktır. de açı maga aş anmıftll. maye kurumlan tesis etmişlerdir. 

Pazar Ola Hasan e. Diyor Klı 

- 'f ulıaf deıc..:ı ısu mi, Hasan 
Beyciiim?·ı ... Ortada, ..kisi kadar leylek ıöremi-ı Hasan Bey - Tıabii, azizim! Kübik bi-

roruml nalar çoğaldıkça, zanllılar konacak yer 
bulamıyorlar kil 

Bu himaye kurumunun sene başından

beri temin ettiği para 755 lira elli bet lcu

ruştur. Bu paradan her ay 1 O lira vexilmck. 

suretile buranın en meşhur menba suyu 
olan Yağlık suyu getirtilmekte ve talebe
lere yalnız bu su içirilmektedir. 200 lira 
sarfedilerek mektepte modern bir yemek
hane tesis edilmiş, kütüphane için 50 lı • 
ralık kitap alınmış, yoksul talebenin giye

cekleri temin edilmiştir. 

Bumda hallo'n bilgisini arttırmak için 
Halke\ inde kurs açılmıs, her sınıf için çok 

faydalı olmuştur. 

Bu kurslarda Türkçe bilmiyen. ecnebile

re Türkçe, talebe ve memurlara Almanca

i~ilere elektrikçilik, motörcülük ve sınai 

resim öğretilmektedir. Halk kursa hücum 
edercesine bir rağbet göstermektedir. 

I Hidiseler 
karş1&1nd 

Günün siyaseti 
Habeşistan yansı vakıf, yansı mülk 

binalara benzedi: İtalyanın olduğu ka .. 

dar da Habeşlilerin malı ıayılıyor . 

lstanbuldaki esk.i Terkoı §İrk.eti Ta
na gölünün kenarına nakledilmiş, ak• 
ima esince Mısırın suyunu kesecekmiş. 

İtalya bir taraftan sulha bir taraft~ 
da harbe b.azırlanıyorumt. yatağa yat• 
maya hazırlanırken sokaldık elbiselerin 

giyen insan gibi 1 

- Filiıtinde bir tcyler oluyor •• 
Dediler, eordum: 
- Nasıl ıeyler oluyor: 
- Kukla oynuyor. • 
- Kim oynatıyor .. 

- Orasını bilmem .. 
Hakikaten kukla mı oynuyor} Yok

sa benimle şaka mı yaptılar) Fnrkında 

değilim 1 
Hani bazı Amerikan filimleri vardır: 

Adamlar karşı karşıya gelırler, ellerin· 
de tabancalar vardır, parmnklar tetik

lt"clır. Çekilince ateş alacaktır. 

işte şimdi dünya bu vaziyette! 

Acaba vine t nıeıikan fılımlerindeki 

gibi tam bu vaziyette iken rııya giren 

birisi iki lııraf uı sılahını da ellerinden a· 

lacak mı} lMSET 



6 Sayfa 

• 
iğne yutan çocuklar! 

Mütekait bir Subayın gördükleri hokkabazı kalkışan 
çocukları ölüm tehlikesi atlatblar ... -------- - -

Biçare Baba " Birşey değil, oğlan bir yerine 
birşey olmadığını görünce bu sefer kız kar
deşini sandığa koyacak ve kesmeğe kalkışacak, 

bundan korkuyorum" diyor 

Profesör hokkabaz Zati Sungur, 1 
Beyoğlunda sihirsiz, kerametsiz el ça
bukluklan gösterip durmaktadır. Ti

yatroya gidenler, onun ustaca mari -
fet1erini zevkli bir hayretle e ·yretmek
tediler. 

Numaraları mahiranedir. Kendisi 
sevimlidir. Üstelik de, meşhur meddah 

Sururiyi soğuk bırakacak kadar nük .
teli ve tatlı konuşmaktadır. 

Benim maksadım burada Zati Sun
gurdan değil, bir hadiseden bahset -
mek. Evet bu hokkabaz profesör az 
kalsın hiç farkına varmadan çok müt
hiş bir cinayete sebep olacaktı. 

müydü, hepsi de olduğu gibi çıkıyor!. 
Böylece devam eden bahis neticesin

de, Hasan, hokkabazın gösterdiği ma

rifetlerin basitliğini bilfiil isbata karar 

SON POSTA Mayıı 24 

" Son Posta ,, nın müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi ·Tablo 
S izi en f azla alakadar eden tarihi vak'a hangisidir, tarihi vak' aları 

canlandırmakta en çok muvaffak olan ressam kimdir? 

3 - Kristof Kolomb' dan ~vvel Amerikanın keşfi 

Hadiseyi okuduğunuz zaman, hem 

ehven savuşturulmuş bir facianın 
dehşetinden ürpereceksiniz, hem tesa
düfün garip cilvesine şa~acaksınız . 
Hem de hadisenin garabetine gülecek

sınız. 

* 
veriyor ,ve: Trihin en büyük gemicileri olan Norman'lar İskandinavya derlerdi. Bazen umaldardan istifade ederek kıt' alarm içerlerııı' 

kadar girerlerdi. 885 yılında Sen ımiağına giren bir Norman (i• 

)oıu ırmak boyunca Parla ıehrine kadar çıkmış, ve Parisi taı11 
bir yıl muhasara etmiıti. 

Sultanahmette Kırmacı sokağında 
- Git! diyor, bana iğne bul... Kaç ve Danimarka' da otururlardı. Türk ırkına mensup olan cedleri 

tane getirirsen yutacağım! bu memleketlere Orta Asyadan gel~p yerleıııniıılerdi. Onuncu a· 
9 numaralı evde Galip isminde bir mü
tekait zabit oturmaktadır. Bay Galibin 

Mürvet adında 10 yaşında bir kızı, ve 
Hasan adında l 2 yaşında bir oğlu var

dır. 

Mürüvvet aşağıya koşuyor, ve ha- sırda kuvvetli fakat hafii filolarla ?ütün Avrupa sahillerine isti· 
basının odasındaki dikiş kutsunda bul- laya başlamışlardı. Bu gözü pek gemiciler, Avrupanın fırtınaları 

d b ile meşhur olan Şimal denizine, güvertesiz ve boyu ancak yirmi 
uğu ütün iğneleri toplayıp dönü -

Norman kaptanlarına Viking adı verilirdi. Vikinglerin do 
en meşhuru Kızı) Erik idi. Erik Norveçten kalkmış, İzlanda a • 
dasında yerleıımi§, orada bir «Korsanlar, Gemiciler Devleti? 
kurmuştu. Miladın 982 yılında şimalde Greenland yarım aclası: 

nı keşfetmiıti. Nihayet daha ilerilere ,ıönderdiği bir sefer heyeti 
Kristof Kolomp'tan asırlarca evvel şimali Amerika kıyılarıııııı 
ulaıımıııtı. İşte aslı Münihte bulunan O. Wergeland'ın bu tablo· 
su, Normanların Amerika 'sahillerine ilk çıkışlarını göstermekte• 
dir. Geride yelkenini toplamış olan bir Norman gemisi görün • 
mektedir. 

Hasan, her şeyi öğrenmek, her şeyi 
anlamak merakına düşkündür. Bu iti
barladır ki, şurada burada bahsini din
lediği profesör hokkabazı seyretmek 

arzusuna tutulmuştur. 
Nihayet bir gece, babasını kandıra

bilıniş ve bu muradına ermiştir. 
Babasının söylediğine göre, Hasan 

tiyatroda sahneye kadar çıkmış ve ya

pılan hünerlerin sırlarını anlamak için 

hokkabazı sorguya çekmiştir. Hatta 

Zati Sungurun küçüğe verdiği latifeli 
cevaplar, seyircileri hayli güldürmüş

tür!. 

* l,in buraya kadarki kısmında hiç 

bir fevkaladelik yoktur. 
Hokkabaza gid~lerinin ertesi akşa

mı, Hasanla kızkardeşi tiyatroda gör

düklerinden bahsediyorlar. 
Mürvet seyrettiklerinin hayreti için

dedir. 
Fakat Hasan, hokkabazın numara -

larmda hiç bir harikuladelik görme -

mektedir. 

yor! 

Hasan, arka arkaya on tane toplu 
iğne yutuyor, ve koltuklarını kabar -

tarak: 

- Görüyorsun ya? diyor ••• 
Tam o sırada Bay Galibin, kızına 

seslenişi, Hasanın bütün iğneleri yut
masına vakit bırakmıyor. 

Bay Galip, Mürüvvetten neyle 
meşgul olduklarını sorunca, kızcağız, 
kardeşinin hokkabazlık tecrübeleri yap

tığını, on tane de iğne yuttuğunu sak
lamıyor. 

Ve biçare baba bunu duyar duymaz 

Hokkabaz Zati 2 
yukarıya koşuyor, ve öksüre öksüre 
yuttuğu iğneleri çıkarmıya çabalayan 
oğlunu kolundan kavrayıp doktora gö
türüyor. 

Ve doktorun, iğnelerin büyük bir 
fenalık yapmayacaklarını söylemesin

den sonradır ki geniş bir nefes alabili

yor. 
Bay Galip, dün kendisiyle görüşen 

muharririmize: 

Bu yüzden aralarında bir münakaşa 
başlıyor, ve küçük Hasan, hokkabaz -
dan bütün gördüklerini yapabileceğini 

eöylüyor. 

- Çok şükür vaktinde duyduk 1 di
yor, ve ilave ediyor: 

- Eğer biraz daha vakit geçirsey -
mişim, oğlum bütün iğneleri yutacak
tı. Bir yerinin ağırmadığını görünce, 
hokkabazlığı becerebileceğine iyice 
inanacak, hatta karde§ini de inandıra

caktı. O takdirde, kızımı sandığa sokup 

destereyle kesmiye kalkışacağı da mu

hakkaktı! 

Mürüvvet: 
- Madem öyledir, diyor, bir kaç 

tane iğne ye de göreyim seni) 

Hasan: 
- Tabii yerim! diyor, ve ilave edi

yor: 
- İğne yemekten kolay ne var} 

iğneleri boğazına batmaması için 
ters yutacaksın, sonra bir öksürdün 

Ondan sonra da, biçare yavruyu 
Zati Sungur değil, hocası bile dirilte -
mezdi. 

Selim TEVFİK 

CÖNÜL İSLE·Ri 
Okuyucularımın 
Sorduklarına 
Cevaplarım 
<ı20 yaşındayım, daha mektep ııra• 

larında tanıştığım güzel ve şuh bir km 

eeviyorum. Bununla evlenmek istiyo · 

rum. Fakat kız fakir olduğu için ailem 

evlenmeme müsaade etmiyor. Ne yapa
yım? 

H. G. K. 
Fakr sizin mes'ut olmanıza mani 

teıkil etmez. Ailenzi kandırmak iı;in 

onlar üzerinde müessir olacak akraba 

eüçlüğü halledebilir. 

* cıAltı senedir bir kızla l!levişiyoruz. 

Evlenmek için ailesine bir çok defalar 
baş vurdum, muvafakat etmediler. Kı

zın beni sevdiğini anlayınca onu alıp u
zak memleketlere götürdüler ve ızını 

kaybettirdiler. Nihayet nerede bulundu
ğunu öğrendim. Oraya da gidebilirim. 
Fakat hayatını tehlikede görüyorum, ne 
yapayım ? 

Tıtaz 

Y a.şların~z müsaitse, ailenin muvafa
kat etmemesi evlenmenize mani le§kil 
edemez. Bir kolayını bulup kızla mu • 
habere temin ediniz ve evlenmek için 

ve tanıdıklannızın delaletine müracaat tertibaı alınız. 
ediniz. Acele etmeyiniz. Zaman her TEYZE 

beş metreyi bulan gemilerle açılırlardı. Büyükçe bir kayıktan 
farksız olan bu gemilerin baştarafı bir ejderha başı şeklile nihayet-
lenirdi. Bir direği ve bir tek büyük yelkeni olan Norman gemileri 
hem rüzgar, hem de kürekle giderdi. Otuzu kürekçi olmak Ü• 

zere gemilere 60 - 65 kişi binerdi. 
,. Normanlar denizlerde gözü pek bir gemici oldukları ka
dar karada da yaman bir muhrip idiler. Hafif gemilerile gündüz
leri sahillerin gizli yerlerine, çay ve ırmak ağızlarına 11okulurfor, 
geceleyin karaya çıkarak en yakın kasaba veya köyü yağma e-

KORKUNÇ MACERALAR: 
Retad Ekrem KOÇU 

Babasının ölümünü yüzlerce kilometre 
ötede, aynı dakikada haber veren kız * * * _________ _____________________ ___, 
İzmir - Kasaba şimendiferi Başmühendisi filhakika gece yarısı l,tızının anlatbğı 
gibi ölmüş, fakat genç. kız ertesi sabah böyle birşey anlattığını hatırlamamaşb 

İzmir - Kasaba şümendifer idaresi baş· 
mühendisi olup umumi harp münaıebetile 
memleketine giden ve mütarekenin imzası 
üzerine lzmire tekrar vazifesi başına av
det için 91 8 senesinde Marsilyadan «Kur
nes» cıCoruelle» namındaki vapura binen 
müsyö Sarla «Sarlat» vapurun yolda ser
seri bir maniya çarparak batması Üzerine 
kurtulamıyarak boğulm~tur. 

O esnada Pariste bir pansiyonda otu -
ren ve konservatuarda çalışan 19 yaşla -
rındaki kızı madmazel Rene Sala «Re • 
nce Sarlat» kazanın vuku bulduğu geçe 
!!abaha karşı odasındaki yatağından kalkıp 
pansiyon sahibi Madam Duponun cıDu -
pontı>kapısını vurarak benzi sapsarı ve 
kuvvetli bir helecan içinde titriyerek ba • 
basının içinde bulurduğu vapurun battı -

Anlatan : Salih Mahmut 

Ertesi sabah vaktinde mektebine git
mek üzere kalkıp hazırlanan genç kız pan
siyonun salonunda Madam Düpon'a tesa
düf ettiği halde hiç bir şey söylememiş, 

kadın hayrette kalmış ve merakla gece 
gördüğü rüyaya dair bazı suaUer l!lormuı 

ise de kızın bunlardan ve odasından kal
kıp kendi odasına geldiğinden kafiyyen 

haberi olmadığını büyük bir hayretle an
latmıştır. O gün Pariste çıkan akşam gaze· 
telerinde Korney namındaki yolcu vapu
runun bir mayn'a çarparak battığı kaza ge-

Matmazel Rezsarla. Madam Düpon ce sabaha karşı vukua geldiği için yolcula-
ğını, ve yolculardan bazıları kurtarı.dığı rından pek az insan kurtarılabildiği telgraf 
halde ihtiyar babasının çırpına çırpı· .a ba- havadisi olarak bildirilmekte olduğundan 
tıp boğulduğunu söylemiştir. bu telgrafları okuyan kız fevkalade merak 

Madam Dupon genç kı.ı:ın korkunç bir ve endişeye düşmüş, o gün vapur acenta
rüyanın tesiri altındc. bulunduğunu görerek sına koşmuş, Marsilyaya telefon etmiş, fa. 
teskin ve teselli için bir kaç söz söyledik- kat baabsırun sağ veya boğulmuş olduğu

ten sonra kendisi elinden tutarak odasına na dair kafi bir haber alamamıştır. O ge
götürmüş ve yatağına yatmasına yardım ce pansiyonda geç saatlere kadar pansi
etmiştir. ~on sahibi Madamla haşhaşa kalan kızca-

ğızın babasının kurtulanlar arasında oJ.lcll' 
ğını ümit ve onunla kendisini teselli etti~İ' 
ni gören madam bir gece evvelki halin )cı~ 
üzerinde hiç bir iz ve hatıra bırakmadığıııJ 
iyice anlamıııtır. Fakat hadiseyi pansiyoll' 
da bulunan bazı kimselere hikaye ettiğill' 
den hep büyük bir merakla neticeyi be1'' 
lemişler ve iki gün sonra kızın badasın111 

o gece kaybolanlar arasında bulunduğuıııl 
ve boğulduğunu öğrenmişlerdir. 

Bu genç kız bir müddet sonra bııitt' 
hükumetin müteahhitlerinden ve f ran~ 
tebaasından Mösyö ı(Oudotı> ile evlerıdı. 
Ben altı seneden fazla burada bu zatla be" 

h il' raber çalışmış olduğumdan bunun ka r 
manı olan genç kadını iyice tanıdım. ye 

. . te 
hadiseyi gerek lstanbulda, gerek Par•5 

alakadar olanların bizzat ağızlarından di~' 
ledim. O zaman bu vak"a Paris gazeteler•' 
ne de aksettiğinden sütun sütun yaıılşf 
çıkmıştı. 



24 Mayıs 

iki yüz karılı adam! 
iki yüz kadınla evlenen ve hepsini tekher ~eker 

dolandıran serseri, Amerikanın bir apıs
hanesinde çıldırarak öldü 

Amerikadan yazrhyor: 

Kadın kalbi kralı Amerikanın Da • 
l>emor hapishanesinde ölmü~tür. Bu adam 
icadın teshir etme rekorunu kırmış ve söy
lendiğine göre tam 200 kadınla velenmiş
tir. 

Bir başka eşine daha rastlanamıyacak 
maceralarla bir çok kadınları dolandırmış 

olan kadınlar kalbi kralı kendini kah bir 

lort, kah bir rejisör diye tanıtmış, Con 
Vaydanyer, Lort Biverbrok, Herman Kroy
ger isimlerini taşımıştır. 

Kadın kalbi kralı kadınları evlenmek 
bahanesile kandırmakta, daima da zen • 
gin seçip paralarım dolandırdıktan sonra 
b• b . ır aşka maceraya ahlmakla yaşmış, nı-

hayet Yakasım zabıtanın pençesine kaptır
b'ııştır. 

Bu adam ııüzel değildir. Giyinişi müh
trıeldir, hatta biraz pistir. Buna rağ • 
tnen kadın?an kandırmaktaki muvaffaki

~cti hayret uyandırmıştır. Asıl ismi Kroy
ger olduğu tahmin edilen bu adamın ka • 
d.ınları &özlerinin Hipnotik kuvveti ile tes· 
hir tt•w. d e ıgı sanılmakta ır. 

Herman Kroyger 

SON POSTA 

Fransız sosyalistleri 
iktidar mevkiine 
niçin geliyor lar? 

Yazan : Edouard Daladier 
Fransada halk cephesinin kazandığı mu

vaffakiyet Avrupa siyasilerini hayrete dü
ııürmekte ve bu muvaffakiyetin ne netice• 
ler vereceğini düşündürmektedir. 

Fransa gazeteleri bu neticeyi iJk öne~ 
dudak bükerek, karşıladığı halde bugün 
itidal &'Östermekte ve İngiltere muhafaza· 
karlarının ilk amele kabine3ine karşı aldığı 
vaziyeti almaktadırlar. 

Halk cephesinin programı her hangi 
Fransız vatandaşım tehdit eden, Fransada
ki mesai faaliyetlerini bozacak mahiyt>tte 
olan hiç bir maddeyi ihtiva etmemekte -
dir. Bu programla mücadele edenler. Onu 
okumayanlardır. F ransada halkın yüzde 
yetmişi, hakkı taıoa,rrufa hürmet etmekte, is
tiklal ve hürriyeti tanımaktadır. 

Bunun İçin eğer halk cepheııinin prog
ramında hakkı tasarrufun müsaderesi, fa
şizmin tes"sisi gibi maddeler bulunsa idi 
halk, halk cephesi lehinde rey vermez -
di. 

Halk cephesinin muvaffakiyeti bu yüz
dendir ve bu cephenin kazandığı muvaf • 
fakiyet, halkın faşistlik taslayanlara kar • 
şı bir protestosudur. Fransızlar, faşizm sıs
temini yabancı bir mal tanımakta ve onu 
kabul etmemektedirJer. 

Fransanın hududu haricindeki mil1etler Kroyııerin ilk kurbam Ester Bekııler ad
lı bir 'Vİyoloniııt kadındır. Bu kadın çok 
ıöhretli bir viyolonist olduğu için old1;1kça 
b:ıühinı bir servet toplamaya muvaffak ol• 

trıuştur. Kroyııer bunu fark edince kendi
ıini kadına Holivudun en kudretli re • 

İiaörlerinden biri olarak takdim etmiş ve 
icadına pek mühim bir filmde binlerce do-

ne düşüne çıldırmış, sonunda 

tür. 

da ölmü, - istedikleri ve beğendikleri siyasi rejimi ka
bul edebilırler. Fakat Fransada her Fran· 
sızın evi, kendi kalesidir. Fransa, hür· 

lar nıaaıla rol vermek vaadinde bulunmuş
hlr. 

Bu şekilde baılayan tanııma Kroygerin 

k.dına ilanı aıkı ile neticelenmiş, kadın 
ltendieini bu hileUr adamın cazibesine 
ltaptırınııtır. 

I<royger bu kadıncaiızın °tam 14 hin 
dolanm dolımdınnat. bu yağlı parçadan 
lonra da ba§ka maceralara atılmıştır. 

Kroyger ayni şkilde daha ikiyüz kadın· 

'- nikahlanıp hepsinin paralarını dolandır
dıkt._,n •onra 926 yılında foyası meydana 

çıknuı ve yakalanmııtır. Fakat dolandır
dığı Ve evlendiii kadınlaı hep tanınmış ve 

••alet unvanı taşıyan kadınlar olduklan 
için bir çoğu davacı olmamışlar. Kroyge· 

rib ınuhalceme1inde dolandırdığı kadınlar· 
dan •nc.Jr. yüz tanesi tesbit edilebilmit ve 
bunlar phit olarak dinlenmivlerdir. 

Çocuklara müjde 

Kütüphaneler, bahçeler 
vapur yerleri yapılacak 

Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbulun 
muhtelif semtlerinde Kreş, kütüpha -
ne ve çocuk bahçesi açmağı kararlaş-
tır. 

Şimdi Beyazıt, ve Kumkapı civa -
rında iki çocuk bahçesi açılması te
karrür etmiş ve yer aranmağa başlan-
rnıştır. 

Gülhane parkı dahilinde bulunan 
çocuk bahçesi de bugünkü ihtiyaçları 
tamamen giderecek tarzda islah edile
cektir. Diğer taraftan maarif müdür
lüğü de şehrin muhtelif semtlerinde 
çocuk kütüphaneleri açmağı kararlaş-

tırmıştır. 

Muhakeme neticeainde kadınlar kalbi 
lcrah ıs yıı hap•e mahıdmı oımuş, bu ce· Sark demiryollarmrn yeni 
~•sının on yıhnı çelimi .. fakat bakiyesini ' navlun tarifesi 
ıltınale ·• ·· f · · ornru ve a etmemııtır. l "d · · b" l<r Şark Demiryol arı ı aresı, yem ır 

oyıer hapishanede mahkumiyetinden B "f .. 
e ı tarı"fe hazırlamııııtır. u tan eye gore, 

riyet yurdu ve hukuku beşer memleketi o
larak kalmak istemektedir. 

Son umumi seçimin verdiği netice de 
bunu ifade etmektedir. .. 

Fakat seçimin meydana çıkardığı derin 
ve kuvvetli bir cereyan daha vardır. O da 
herkesin devlet teşkilatında bir değişiklik 
ve devlet müesseselerinin faaliyetinde bir 
yenilik beklediğidir. 

Fransız halkı bugünkü vaziyetin devam 
edemiyeceğini, iktisadi buhranın iki yıl ön· 
ce tatbik olunan usulden başka bir usul da· 
iresinde halli lazım geldiği kanaatindedi!. 
Sonra memleket, iş hayatının canlanması 

ve frank değerinin muhafazası iç.in zaruri 
sayılan raeflasyon siyasetinin aleyhinde o). 
madığını göstermiştir. 

Radikallar ıol cepheden ayrılmış ol • 
ıalardı belki de daha çok gaiplere uğ • 
rarlardı. Fakat ra<fikaUar hundan böyle 
fırkalarının birliğini muhafaza ederek teş• 

kilatlarını düzeltecekler ve parlamentoda 
halk cephesinin programına sadık kalacak-
lardir. 

Halkın bundan sonra uğrıyacaiı inkisar 
cumhuriyet rejimi için de tehlikeli olacak
hr. Onun için ıol kuvvetlerinin birleşerek 
yeni metodlarla Fransayı refaha kavuştur
maları lazım gelmektedir. Radikaııar 

Fransada demokrasi ve hürriyete hizmetle 
hem Fransaya, hem sulha müfit olacaklar

L \'Ve ıeçlrdiii ıefihıuıo hayatı, kendine T b 
ner b" • bir ton eı:ıya için, beher kilometre a-

ırı ayn ayn zevk •• 1ervet veren en T l k (Daily Telırapb) 

~~·~e:n~c~Uz:=:e~l~v:e~e:n:_:ze:nsf:!!n:.!k~a~d~ın:ı:a~rı~d:u:··o~ü~-;!'ı~n~a~be:!ş~k=u::;ru:ş~n:a:v~l~o~n~a~ın=-=a=ca===abar= ... -:-..,..,....,.==-=--.;~~:ıı::=~:==========--
dır. 

Terziler 
• • • 

cemıyetının YeDİ mevsim modelleri 

Sayfa 7 

* •• 
Şeria muharebelerinde, General Allenbinin taarruz planlannı suya 
d'" şü en Türk sevk ve idaresi ve Türk askerinin muharebe kudreti, 
d:ba

1 

evvel birinci ve ikinci Gazze muharebelerinde de İngilizleri 
.iki defa daha mağlup etmiş~ 

(Askeri Muharririmiz yazıyor] 

s 

Nacame 
• 

c 
1 

s. 

c. 

Birinci ve ikinci Guze ınub• rebelerini gösterir krokiler 

[*] - 3-

Mareşal AlJenbi, birinci ve ikinci Şeria 
muharebelerindeki muvaffakiyetsizliklerini 
(Repington) a yazdığı mektubunda [4/ Ni
aan/ 918] bizzat itiraf etmigti. Repington 
bu hususta: ıcBana, Hicaz demiryolunun 
tünellerini berhava etmek makaadile (Jor
dan) m öteııinde yaptırdığı akınlann hi
kayesini anlaltmıı ve bunların, Türklerin 
çok kuvvetli ( 1) ve (Muab) in (2) çok 
dağlık olması yüzünden ademi muvaffa -
kiyete uğradığım zikreylemi9tin diyor. 

Fransız askeri muharriri {Larşcr) de 
cıBüyük harpte Türk harbi» isimli eserin· 
de birinci Şeria muhatebesi için, aynen, 
9unları söylemektedir: 

mipe de muvaffak. olamamış... Üçüncü 
Türk ıüvari tümeni (Essah) da İngiliz hattı 
muvasalaıına taarruz eylemişti. Bunun Ü· 

zerine İngilizler rüc' at ederek ••.. » 
Ayni muharrir ikinci Şeria muharebeai 

hakkında da şunlan yazmaktadır: 
«Şam'dan gelen iki Türk taburile bir 

batarya Suela' da toplanarak buradaki in· 
alliz süvarieini Easalt' a tardetmit ve kdsa• 
baya ıark ve oimalden taarruz etmiılerdi. 

••.... Bu kıtaatm mevcudu az olmakla 
beraber azimkarane ıevk ve idare edilmiş· 
ler; ! /Mayıs gecesi Jordan'ı geçerek •...•• 
İngiliz ıüvari livasını baskına uğratmı~lar 
ve iki batarya top zaptetmiflerdi. 

••.•.. Bu suretle Suela ve Eddamie' den 

tevcih edilen taarruzların arasında kalmıı 
<ı60 ıncı fırka, 1500 (3) Türk kuvve• olan İnıiliz çöl aüvari kor'u (kolordusu) 

tindeki emniyet müfrezesinin mukavemeti 3/mayıs akşamı Essalt'ı tahliyeye ve rüc'• 
karşısında duçarı teehhür olarak ancak ata mecbur olmuı ve 4 mayısta tekmil in •. 
26/ Martta (Essalt) ı İşgal edebilmişti. giliz kıtaatı Şeria garbına çekilmişti. Bu İ· 

2 7 / Martta süvari [takriben 4 liva] kinci ademi muvaffakiyet Allenbi'ye Türk 
mustabfazlann, telefoncu ve makinistle • mukavemet kudretinin İngiliz süvarisinin 
rin müdafaa ettiği (Amman) a taarruz et - taarruz kabiliyetinden üstün ve arnp asi • 

lerinin yardınmlarımn zahiri olduğunu gÖs• 

(*) Bundan evvelki yazı 21/Mayıı ta- termifti. Mumaileyh de artık maverayi Şe· 
ribli nüıbamızdadır. ria'da hareket plinından sarfı nazar eyle .. 

( 1) Türk kuvvetlerinin, adet itibari!e, 
lngilizlerden 15 • 20 misil zayıf oJdukla • 
nnı geçen yazımızda, resmi vesaika utina
den, anlatınııtık. Maref&I muvaffakiyet • 
aizliiini te'vil etmek iatiyor. 

mitti. » 

( 2) ( Muab), Lut gölünün cenubunda 
mahıuldar bir yayladır. 

işte general Allenbi'nin ilk taarruz pla: 
nını Şeria muharebelerinde böylece su) a 
düşüren Türk sevk ve idaresi ve Türk as " 
kerinin muharebe kudreti daha evvel de, 
birinci ve ikinci ( Gazze) muharebelerinde, 
kendilerinden çok üstün kuvvette olan in· 

• bah • d• canlı manken Jerle tefhir edilen mayo ve elbise modelleri 
Dün Taksım çesın ~ d Jb' d'kd' k -

T . b h · d yeni terzilerinden birine be ava e ıse ı ırme uzere 
erziler Cemiyeti dün, Taksım a çesın e B . . d k 

llıev81• l d 11 ·'t hl dilen bir sergi açmıştır. bir bilet çıkmıştır. ayan sevıncın en sıçrar en, m yı ı mo e en eş r e . b f k ı 
Canlı mankenler üzerinde teşhir edılen u. m.0 • durup dururken başına masra apısı açı an zavallı 

deller çok beğenilmiştir. Sergide bir t~mbala çekılmış, kocası : <(Hay çıkmaz olaydı» diye bağırmış ve bu 
\'e kTazanan davetlilere hediY.elerbdaJgıtılmıştı~eşhur vaziyet davetlileri bir hayli güldürmüştür. 

0 mbalada bir bayana Istan u un en 

( 3) Bu mikdar bile mübaJagalıdır. (Devamı 1 O uncu sayfada) 

Hayatta Gördüklerimiz 
hıçkırmağa başladı: 

- Ben ıahitlik edemem, beni hıra· 
bn. 

Hakim ayni ıük.Wıetle sordu: 
- Niçin şahitlik edemezsin) 
Başını önüne eğdi: 

- Bu mazinin acı bir hatırasıdır, de
t:li. Babam düemanca yapılan bir şeha
det yüzünden tam «Sn yıla mahkum e
dilmi~ti. Biz, annem kardeşlerim bu «5 » 
,rılı iıtırap, sefalet içinde yaşadıktı. Ben 

1 
,ahitlik odemem. 

Mazzez FAİK 

"Ben şahitlik edemem!,, 
Bir hırsızlık vak'ası için şahitliğe ge· 

tirmişler, ölüm korkusuna tutulan bir 
İnsan heyecaniyle: 

- Ben bir şey söyliyemem, sÖ) ;iye
.nem 1 diye çırpınıyordu. 

Hakim ağır ve yumuşak bir sesle: 
- Korkma oğlum, dedi. Sana bir 

tey yapacak değiliz, bildiğini •ôyliye• 
ceksin. 

O, yine üzüntü ile kekeliyor: 

- Yapamam, bir şey söyliyemcm. 
Bir aandalyaya otuııtular. 
Gözlerinde yaş vardı, ıonra birden 



8 Sayfa 

" Tarihileirika ,, :No. 48 YAZAN: KADIRCAN Kafh 
Don Jan işin kötüye varacağını an· tekilde manevra yapıyordu. 

lamı,, heyecana düsmüttü. Kıç gön - Papa filosunun amiral eemisi bu 
derindeki bayrağı bir kaç seçme aske- manevrayı sanuna kadar yapmakta 
rin muhafazaıına bıraktı. Kendisi de hiçbir güçlük çekmedi. Türk amiral ge 
elinde yalın bir kılıçla ve battan aya· misine provaaile çarparak rampa etti. 
ğa zırhlara bürünmüt olduğu halde Arkadanüçüncü otW'aja kadar kay • 
başlıca şövalyelerle birlikte güverteye dıktan sonra çengelledi. 
koştu. Ne zamandımberi bulunduğu Kolona askerlerinin önünde ve Ro
yerden aynlarak Hıtistiyan gemisine mega ile birlikte Türk amiral gemiıine 
geçmeğe hazırlanan kaptana pafayı sıçradı. 

arıyordu. Türk gemisindeki askerin hemen 
İşte Ali pata!.. hemen hepsi de Ali Pap ile birlikte 
Sağ elinde ağır ve eğri kılıcını, sol Don Janın gemisine geçmit bulunu

elinde de itlemeli kalkanım tutuyor· yorlar ve orada döğüfüyorlardı. Kolo. 
iri yarı dinç ve dimdik bir adam ... Be- na önünü 1x>f bulmuttu. 
yaz y~zünü kara ve. güzel kırkılmıt o- Papa betinci Pinin henüz pek genç 
lan bır sakal çevrehyor. Bakıtlarında, olan yiğeni Mifel Bonelli de onun ya
kartısındakini ezen, arzu&una boyun nmdaydı ve ilk dakikada bir kurtunla 
eğdiren bir mana var. Bu korlcunç sa- vurularak düttü. 

SON POSTA 

Spor =ı 
Atletizm 

Dün Galatasarayla Rorert 
kollej arasında müsaba

kalar yapıldı 
Galatasaray atletleri dün Robert Kolej 

atletleriyle Bebekte mektep sahasında bü
yük bir atletizm maçı yapmııılardır. 

Müsabakalarda büyük bir kalabalık 
bulunmuş, Robert Kolej 30 puvana karşı 
90 sayı ile müsabakaları kazanmıotır. 

Galatasaray çok genç ve yeni atletlerle 
yaptığı bu müsabakalarda büyük bir kuv
vet sarfetmiı. fakat Kolejin eski ve yetiş
miş atletleri karşısında mağlubiyetten kur· 
tulamamıııtır. 

Müsabaka neticesi şunlardır: 
100 - Fikret Galataaaray 1 1,8 
200 - Münci Kollej 24.3 
400 - T ani Kollej 5 4. 1 
800 - Simonidis Kollej 2.14 
1500 - Zinyadis Kollej 4.54.8 
Gülle atma - Etem Galatasaray 1 1. 91 
Uzun - Sariı Kollej 6. 18 
Diık atma - Corciyadis 35. 75 
Yüksek atlama - Etem Galatasaray 

1.65 
3 adım atlama - Sariı Kollej 12. 7 3 
Cirit atma - Mahmut Nedim Kollej 

46.60 

v~ı bir oyunu s~y~e.der. gibi .~özden. g~- • Kolona yanında Mltanın en ceçme 
çınyor ve askerım ilerıye surmek ıçın yınni fÖvalyeaile Türk askerlerine ar
elden geleni yapıyor. Altın itlemeli ve kadan hücuma geçti. Diğer iki Papa 
kürklü cübbesi, batındaki itlemeli ko- gemisi de yeti.f mİf ve içindeki askerler 
caman kavuğu ile büsbütün heybetli amiralın ardından Türk gemisine atla
görünüyor. Çavu,lar, okçular ve emir- m1flardı. 

berleri de onun arkasından geliyorlar- Arkelüzler yaylım ateş açmıtlardı. Sınkla atlama - Hayati 2.60 
dı. Fakat okçular artık oklannı atınıf- Don Jan barut dumanlarından or • 11 O - Raşit Kollej 15.8 
lar ve ktlıçlannı ellerine almif bulu • talık görünmediği için önce Kolona- Müsabakalardan sonra Galatasaray 
nuyorlardı. nın imdada geldiğini görmemişti. Fa- müdur muavinlerinden Firuzan bu temas· 

Ali pafa düşman amiral gemisinin kat hücüm eden yeniçeri safları kur- lardan dolayı mektep namına memnun ol-
güvertesine fırladt: fUn yağmuru altında biranda boşalmıf duğunu söylemiş, ve tesekkür etmiıtir. 

-. Al. .. .lab!... . . .. güverte ölüler ve yaralılarla dolmuştu. Kollej müdürü de ayni şekilde mukabe-
D b h k d k 1 le ederek bu güzel güne nihayet verilmi~-
ıye ır ay ır ı ve aı er erınm o- Şimdi Don Janm askerleri de atP•e 

k d
. fi ..,. tir. 

nüne geçere litman sa arını yar • başlamışlar ve büyük bir ümitle hücu-
mağa batladı. Döiüş yeniçerilerin ve ma geçmlf· lerdi. Bugünkü maçlar 
· h"I · · ·· d h Dört klüp muhteliti arasındaki büyük sıpa ı erın onun e emen göze çarpı· Türkler iki korkunç alet arasında 

yor v.e. kılıcını her e.alla. Yltta birer iki- kalmtflardı. maç bugün Taksim stadyomunda saat 
d dikt dörtte yapılcaktır. Futbol federasyonunun 

f~r Ufm&Dl ye~e ser en aonra ye- Zaten kendi kaptan gemilerinin düt Berlin olimpiyatları vesilesiyle dakkatle 
nıden saldırıyor u. man ukerlerile dolmak üzere olduğu- takip edeceği bu maçlara büyük bir ehem-

Kılıcmı her vurutta da: nu ıörmütlerdi. En kısa bir zamanda miyet verilmektedir. 
-. Al.:.lah!... geriye çekilmek ve onu kurtarmak ge- Tribün elli, duhuliye 25 kuruı olacak-
Diye bır daha haykırıyordu. rekti. Zaten saflarda gittikçe seyrek- tır. 
Aıkerler büsbütün cofmutlardı ve leşiyordu. 

kumandanlanndan hiç ıeri kalmıyor -
lardı. Don Jan son derece telifta idi. 

(Arkaaı var) 

Bir Doktorun 
Günlük Cuma 

., Amiral gemisinin grandi direğinin 
dibine kadar çCkilmit olan İspanyollar 
orada da duramıyorlar, gerilemekte 
devam ediyorlardı. Havada uçutan 
Türk okları altında Türk askerlerinin Notlarından (*) 
düşman ölülerile yaralılarını çiğniye- •-Ç-i-le_k __ k_ü_r_Ü ________ _ 
rek saldırıt lan korkunç bir görünüf tü. 
Bunların bazılarının ayaklan geminin Bir hastam soruyordu.. Çilek faydalı 
güverteaini dolduran kanlardan kayı • mıdır~ diye. lıte cevap veriyorum. 
yor, likin arkadatlannın yardımile Çilek pek kısa bir mevsimin '\'e Tür -

kiyenin muayyen yerlerinde yetişen vi
doğrularak hemen hücumlarına devam tamini bol ve kan için çok faydalı ve 
ediyorlardı. nadir bir meyvadır. 

Kaptan Ali P&fa: Terkibindeki 
- ileri evlitlar !.. . İleri!... Sa vatı Kalsyum, kireç. 

kazandık!.. 
Diye haykırdı. 
Hızını ve kuvvetini arttırdı. 
Türkler sahiden kazanıyorlardı. 
Biraz sonra düşmanın amiral gemi-

ıi onların ellerine geçecek, düşman 
batkumandanı ya öldürülecek veya e· 
•İr edilecekti. Amiral aemisine Türk 
bayraiının çelrildijini ıören Türk do
nanmuı bet on misli kuvvet kazana
cak, Hıriıtiyan donanması da kafaıı 
keailen bir vücut gibi çırpına çırpına 
mahvolacaktı. 

Ali pap bunlan timdiden eözlerile 
görüyor gibi idi. 

* -20-

Bir kurşun, bir kesik baş 
Don Jan büyük bir telif içinde idi. 

Boru yeya trampet çalarak, poM&cı 
göndererek ve batka ifaretler vererek 
hiç durmadan etraftan yardım istiyor
du. 

Bu çair... hepıinden önce kotan 
Papa amirab Kolona oldu. 

Kolona, Mehmet Beyin ıemisile 
rampa ederek kanlı bir aavq yapmı9, 
onu yendikten sonra diğer bir Türk 
gemisine de rampa edeTek ele geçirmit 
kaplan Ali Patanın iki oğlunu esır 
etmişti. 

Kolonanın yanında Malta fÖvalyeai 
Romega bulunuyor ve dümeni kulla· 
nıyordu. 

Romega bir tarftan kürekçilerin da
ha hazlı çahfmaları için heberler gön
deriyor, diier taraftan ela Kaptan Pa· 
•• - - ... - .. -:_: .. fi! lnctan rampa edecekl 

F o afat, emlihı ve tatlılıiı ve temiz ra-
yihası 

Çabuk ha:zrnolmadaki hususiyet. 
Bir çok barsak hazımsızlıklarında ha
fif müleyyin ııibi bir tesir yapar. Sa -
hahları aç karnına yenen on beı. yir
mi tane çilek bu hazim güçlüğünü ko
laylaştmr. 

Kanı zayıf ve iştihası az hastalanma hil
hassa sinir zafiyeti yüzünden yemek be
ğenmiyen hastalarıma her yemekten ev
vel bir kaç tane çilek yiyerek igtihala -
rını tenbih etmelerini taVliye ettim ve 
iyi neticeler aldım. 
Bunun içindir ki çilek ıurubu, çilek re -
çdi. çilek likörü hazma ve kana en iyi 
bir ~ıda gibi alınmalıdır. 

Yalnız fazla kum sancıları geçirenler 
sancılarını tedavi ettirdikten •onra bu 
nadide meyvadan istifade edebilirler. 
Günde 250-500 aram çilek ve on 'bet 
gün müddetle devamlı alınırsa muay -
yen bir kür yapılmıı ve fayda elde edil
miş demektir. 

( • ) Ba notlan kelİp aaklayını.z, r•· 
but bir albüme yap11tırıp kolleksiyon 
)apını.z. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor ırıöi imcladımu yetifebilir. 

Oenlerinl (Oa/nes), 
..... ı.rıııı •• • .......... ... 
l11llonıııt1 ~ltaıı • 

ltroğlu TD•I llıro .. , 11 lı •• ~' llTAHUL. ~· 
HltlW, .'/I 1 

Mıiızamııı ılrırtt efl•lı, ./ 
fllutl 3 ıııımerotıı tırllHtlll .. .., ...... 

Lik şampiyonası 
İstanbul lik ıampiyonaıı maçlarına bu 

gün Kadıköy ve Şeref ıtadlarında devam 
edilecektir. 

Kadıköyünde yapılacak en mühim oyun 
Hilal - Topkapı takımları arasındaki mü
sabakadır, 

Şeref sahasında yapılacak latanbulspor, 
Eyüp maçı müsavi kuvvette olan iki takı-
mın çarpııması olacaktır. 

İstanbul lik maçlarının mühim oyunla
rından biri de Süleymaniye, Vefa maçıdır. 

Her zaman son dakikaya kadar çekiıe 
çekişe çarpışan bu takımların maçı yalnız 

haftanın değil, !ikin de mühim bir oyunu· 
dur. 

Bu akşamki boks maçları 
lıtanbul bokı hey' eti tarafından tertip 

edilen ikinci teşrin maçları Galatasaray 
klübü salonunda yapılacaktır. 

Bütün boksörlerin iştirak edeceği bu 
müsabaka ayni zamanda olimpiyat hazır· 
lıkları mahiyetindedir. Müsabakalara ak
ıam yedide baılanacaktır. 

Dün yapılan maçlar 
Dün B takımları arasında yapılan maç· 

!ara devam edilmiı ve Vefa ile Süleymani· 
ye karıılaımııtır. Sıcak hava altında oyna· 
nan bu oyunda Vefa rakibine hiç sayı yap
tırmayarak ( ı O) ıol atmaia muvaffak ol
muıtur. 

ikinci maç aalataaaray ile Güneı ara• 
ımda oynanacaktı. fakat Cünq sahaya 
nizami ıekilde çıkmadıiı için hükmen mağ. 
lup edilmiıtir. 

Avusturya Kanııyor mu? 
(Battarah l inci •Jfada) 

hareketine mukavemet etmeğe tetvik 
için Avuıturyada karıfıldık Ç!kmaaını 
istemediklerini tahmin ediyorlar. 

Viyana, 23 (A.A.) - Starhembcr
gin Pfatosuna kartı yapılan tecavüze iş
tirak ederek yaralananlardan ikinci • 
sinin de öldüğü bildiriliyor. 

Bu meselenin iç yüzü anlatılmamış· 
tır. Poliı, 20 kiti tevkif etmittir. Haim
vehr mensuplarının fatodaki silahları 
ele geçirmek istedikleri hakkındaki 
şayia manalı görünmektedir. Vaksem
berg şatosunda Starhemberg avcı ala
yına mensup bir müfreze bulunmakta 
idi. 

Prensin Haimvehrin istinatgahı ola~ 
rak telakki edilen 12 şatosu daha var
dır. KarıtıklıkJarın bu şatolara dayan
dığı hakkında pyialar do laf maktadır . 

Mayıı 24 

Son Postanın T efrikaıı: 48 Yazan: Oıman Cemal 

Kumpanya bir kışa yakın Anadolu dan ikincisini, üçüııcüsimii da hazır .. 
turnesini yapıyor, şehir tehir, kasaba larsın 1 
kasaba geziyordu. Tuluat kumpanya- - T ahit.. 
hm oynadıkları piyeslerin bir kısmını - Lakin yapacağın şeyin mevzuu 
baştan başa kendileri uydururlardı. Bir pek uydurma olmamalı 1 
akşam kumpanyanın yine tuluatçı .- - Ne gibi? 
lıktan, orta oyunculuktan, karagözcü- - Mesela, senin bildiğin, gördüğün, 
lükten yetişme orta yaşlı direktörü Ha- yahut işittiğin her hangi bir hazin aşk 
sanı aldı; bulundukları kasabanın vak'asım alıp onun içine bir de cinayet 
meyhanesine götürdü: direktörün filan koyarak yapmalısın ki tadı çık· 
herkese her zaman yapmadığı bu iltifat sın 1 
acaba nedendi? Her halde Hasam be- Hasanın içi burkulur gibi oldu; bi· 
ğendiği, sevdiği için olacak; belki de raz düşündü, sonra patronun: 
ona bu gece rakı sofrasında hoşa gide- - Ye Allah aşkım\ Hasan, stcak sı-
cek bir şey teklif edecekti. Üçüncü ka- cak şundan 1 
dehe kadar direktör hep havadan su - Diye önüne sürdüğü pastırmalı yu· 
dan konuptu. Fakat üçüncü kadehler murtadan alarak: 
yarılanınca çekirdekten yetişme bu - Öyle bir vak"a da zaten IJen biU-
kurnaz adam Hasanın omuzuna hafif. yorum 1 
çe vurdu: - Hangi vak

0

a bakayım? 
- Hasan, een yaman bir artistsin - Vaktile İstanbulda yarısı da be-

be 1 Oyunlarcla aldığın roller hep ufak nim başımdan geçmiş aşklı, kavgalı, 
tefek amma hani senin monoloğların, cinayetli bir vak'a! 
numaraların yok mu alimallah olur - Hah, iyi ya işte, tamam, benim 
şey değil 1 de istediğim bu 1 Sen anlat bakayım 

- İsterseniz ben büyük roller de bana şimdi o dediğin vak'ayı hülnsa -
yapabilirim; lakin siz hana adam akıl- ten, nasıl şeydir? 
1ı büyük roller vermiyorsunuz kil Halbuki direktör bu vak'ayı pek a .. 

- Mesela, ne gibi roller, komik rol- la biliyor; zaten Hasana yazdırmak is· 
ler ister misin} tediği tüluat yipesi de bu vak'Rya da -

irdi; fakat bu İ§ Hasanın ince noktala
- Yok, onlar sahiplerine ziyade ol-

rına dayandığı için belki onu ürkütü· 
sun! Ben hususi monoloğlarımla, nu-

rüm 1 diye meseleyi açıktan açığa aöy
maralarımla halkı güldürürüm amma, 

)emiyordu. 
oyun arasında öyle elimde çalı süpür-
gesi ile komiklik yapamam 1 

- Peki, ne gibi roller istersin, söy· 
le bakayım, bana 1 

- Ne gibi olacak, mesel& piyesler
deki komik rollerden bafka ne kadar 
esaslı ve tipik rol varsa mükemmel ya
pacağımı zannediyorum f 

-Mesela, airar (Aşık) yahut tiran 
(zalim) oynıyabilir misin) 

- Onları da oynarım 1 
- Peki, (tekrar Hasanın omuzuna 

dokunarak) öyle ise Hasan ... Şu hal
de ... Bak, benim aklıma ne geldi tim
di~ 

- Ne geldi} 

- Biliyorum ki sen çok zeki, an -
layışlı, sonra hepimizden fazla roman, 
tiyatro kitapları okumuş bir adamsın ... 
Onun için ben diyorum ki sen kendi 
kendine bize yepyeni ve yarı hissi, ya
rı cinai bir piyes yap; bu piyesteki si
rar, yahut tiran rolünü de kendin oy -
na 1 Hatta piyesteki bütün rollerin ö -
teki oyunculara tevziatını da sen yap 1 

Hasan önündeki rakıyı yuvarladık
tan sonra: 

- Peki amma, bu öyle çabucak bir 
iki gün içinde olmaz 1 

- Bir iki aünde olmasın da bet on 
gündo olsun 1 

- Bet on sünde hazırlarım~ 
- O halde göreyim seni Hasan, e-

ğer ortaya kıyak bir tulQat piyesi ha -
zırlar da bu piyeıi seyircilere adam a
kıllı tutturursan sana her zaman aldı
ğın paydan baıfka her oyun batma yüz
de bet daha veririm. 

- Oraıı kolay canım r 
- Haydi göreyim seni Hasan, eğer 

sen bu itte muvaffak oluraan arkaıın-

Negüs Londraya gitti 
(BatWafı l İDcİ .. ada) 

Londra, 23 (A.A.) - Habeı lmpara· 
toru sekiz ıün içinde Londraya varacaktır. 
İmparator küçük Kohtovn lnu•azörü ile 
Cebelüttarık' a selecek oradan bir yolcu 
vapuruna binecektir. Nesüs Londraya gel
mek arzuaunu Filiatin fevkalade komiseri 
vaaıtaaiyle bildirmiı ve İngiltere hiıkGme· 
ti de. İngiliz topraklarında bulunduğu müd
detçe herhanıi bir duımanlık hareketinde 
bulunmamak prtiyle bu huauata hiç bir i· 
tirau olmadığını bildirmiştir. imparatorun 
kendisine layık olan merasimle karşılanıp 

kar~lanmıyacağı merak edilmektedir . 
Hükömet bu hususta henüz hiç bir ka· 

rar vermemiıtir. lngiltere. ağır bir durumda 
bulunmaktadır. Zira, halen biri kendisi 
tarafından tanınmamıı olmakla beraber, iki 
Habeı imparatoru mevcut bulunmaktadır. 

Hasan anlatmaya başladı: 
- Hani canım, belki duymufSU .. 

nuzdur, bundan on yıl kadar önce la .. 
tanbulda. bizim semtte Zehra iıimll 
bir dul kadını vurup öldürmütlerdi. 

Direktör hatırlayamamı~ gibi başmi 
katıyarak: 

- Zehra mı dedin, hangi Zehra, 
kimin neai idi bu Zehra? 

- Aygır Fatma isminde birinin ki-
zıydıl 

- Aygır Tatma mı} Aman Alla .. 
hım ne güzel isim! Oynıyacak cinat ve 
afkt bir oyun için bundan münasip i -
sim dünyada bulunamaz; bari hazırla
yacağın piyesin adını da (Aygır Fat
ma) koyalım 1 

- Ya kendisi duyarsa bana gü· 
cenmez mi? 

- Kendisi mi, kendisi nerede şim
di, lstanbulda mı? 

- lstanbulda yok... Kızı vurulup 
öldükten sonra kalkıp memleketteki 
akrabalarının r.anına gitmi§l:i. 

- Adam sen de düşündüğün 11eye 
bak, Aygır Fatma belki de timdi öl .. 
müştür. Bundan on yıl önce İstanbul· 
dan çıkıp giden bir kadının şimdi bel
ki de kemikleri çürümüştür. Sen al
dırma Hasancığım, aldırma, keyfine 
bak, hele sen oyunu hazırla, ismi ko .. 
layl 

- Lakin, benim hazırlayacağım bu 
oyundaki rolleri bizde kim yapacak} 

- Ne demek kim yapacak, bu ka .. 
dar oyuncu var, hepai de yaparlar! 

- Zor yaparlar: mesela Aygır F at
mayı kim yapacak, Zehrayı kim oy -
nıyacak, Zehranın &,ıkına kim çıka .. 
cak, onu vuran katili hangisi becere • 
cek) ( Arkaaı var) 

Konya Sulla Hukuk Mahkemeaiaden: 

Konyanın Hamidiye mahallesinde mu· 
kim Ak,ehirli lamail kızı Rukiyenin Bur• 
sa Sıtma Mücadele reisi olup elyevm A
danada Sıtma Enıtitüsu ıefi olduğu bildi· 
rilen ve oradan da mumaileyh l Temmuz 
935 gününden itıbaren iıtıfaaını vererek 

Adanadan ayrıldığı bildirılen T evfık Ha· 
lile ilanen yeminli gıyap kararı teblıf;ine 

karar verilmiı olduğundan "e bu bap aki 
muhakeme de 3 6 936 çarpmba eunü 
saat 9 za bırakılmış olduğundan yevm ve 
vaktı mezkurda mumaileyh T evfık Hali· 
lin berayı tehlif Konya Sulh Huk.ulı. mah• 
kemcaine gelmesi lüzumu. aksi takdirde 
yeminden .kaçınmıı addolacağı yeminli gı· 
yap kararı tebliği makamına kaim olmak 

üzere ilan olunur. 



24 Mayıı 

Londra zabıtasına karşı 6 muharrir: 3 

Yıkılan Put 
son Pos tanın tefrikası : 30 . 

Yazan: Ronald Knox rından geçirrniyecek ihtiyar, dünya ı

1 lngilterenin en tanmmı§ altı .za• 
bıta romancısı Margery Allington, 
Anthony Berkley, Freeman Villa 
Grofta, Father Ronald Knox, Do· 
rothy Sayera, Russell Thorndike 
kahramanları meçhul altı .zabıta 
romanı yazıyor ve katillerin keffi
ni lngilterenin en marul .zabıta mÜ· 

fettifi «GeorSie Cornishı> e bırakı· 
Yarlar. Bunlardan Freeman Vills 
Grofta ile Doroty Sayers'in eserleri
ni okudunuz. Polia müfettİfİ ele fik· 
rini anlattı. Şimdi iiçuncu muharrir 

ı • Rovalcl Kvox'un eseri başlomıftıT. 
1

' Bu eser bitince gene polis mület• 
titinin katili nasıl tayin ettiğini lıen· 
eli ağzından dinleyecek•İni:.ı:. 

Konuşmanın 
sonra o da: 

bittiğini anladıktan 

- General, dedi, artık benim bu 
konakta bir işim kalmadı. Beni kıt'a -
illa göndermek lutfunda bulunmaz mı
sınız~ 

-Düşünelim, yüzbaşı! Siz bir müd
det daha buradan ayrılmayınız, bilhas
ea bu merdiveni, bu koridoru, ve bu e
\'İ kimseye farkettirmeden muhafaza 
altına alınız 1 Bu isi bitirdikten sonra 
•ize gene mühim bir vazife vereceğiz. 

- Emredersiniz general. 

General ile polis müdürü boş evin 
kapısına doğru yürüdüler. Kapı kilitli 
idi Ve kilit kullanılmamak yüzünden 
küflenmiş bir haldeydi. 

Kapının yakınlarda açılmadığı bel
li idi. Polis müdürü Vayinberg kapıyı 
dikkatle muayene ettikten sonra gene
ralden müsaade istedi ve buraya geldi
ği yoldan geri döndü. GeneraJ ile Var
k.os yalr$z kalmı~lardı. Konuştular. 

- Bu evin kime ait olduğunu öğ
rendiniz mi?. 

. - Öğrenemedim general! 

- Polis müdürü bu işlerle meşgul o
lur· Siz yalnız burasını sıkı fıkı muha
faza altına alınız ve her gördüğünüzü 
Polis ınüdrüne haber veriniz. Her hal
de bir kaç gün içinde bu işin tahkika
tı biter. 

Varkos rica etti: 

le alakasını kesmiş adamlardır. 
_ Bir sual daha. Konak ile yer al -

tından bitişik olan ev daima boş mu du

ruyordu~ 
_ Evet. Bu eve senelerden beri bir 

kimse girmemiştir. Evin anahtarı da 
mabedin içinde mahfuzdur. Herkes bu 
evi mabede ait bir vakıf tanır. Çok es
kiden bazı papaslar orada ikamet e -
derler ve evin arka kapısından mabede 

girerlermiş. 

_ Demek ki kilise taraftarlarından 
her hangi bir kimsenin bu yolu kullan~ 
mıs olmasına ihtimal vermiyorsunuz .. 

_· Hayır. Fakat bunu tah~i.k ~t~ek 
de çok kolaydır. Bilhassa, sızın ıçı~··· 

_ Fakat sizin de yardımınızı rıca 

ediyorum. 
_ Beni her dakika emrinize amade 

bulacağınıza emin olabilirsiniz. 
Vayinberg baş papasın yanın~an 

çıktıktan sonra konağa yer altın<.Jarr 
bitişen evin agılmasını ve muhafaza 

lt da bulundurulmasını emretti. Da-a ın . 
ha sonra bir kaç adamile bu eve gıre -

k evin son zamanlarda her hangi bir 
re d·ı· d'l kimse tarafından işgal e ı ıp e ı me -
diğini, mabede giden pencerenin açı -

lıp açılmadığını tetkike ko!uI~~: 
Evin her yeri, odasındakı butun eş

ya toz içinde idi. T azların üzerinde bir 
tek iı: bulunamadı. Halbuki burada bir 
tek gezen, dola~an olsaydı bu tozl~r ii-

. de muhakkak iz bırakması lazım 
zerır . 

1. d" Evı"n sofalarında ve korıdorge ır ı. . . 
larındaki toz tabnkası da olduğu gıbı 
duruyordu. O h~Jde baş papası~ de ~ 

l •w • dogwru idi Burası senelerdeııberı ( •gı . . 
knllanılmamış ve. açılmamıştı. Aynı 
tetkikatı, koridora inen percere üzerin
ÔP. yapmak lazımdı. Fakat burada bu ~ 
lunan bütün ayak izleri kolaylıkla teş
İık' edildi. Ayak İLieri Varkos'un, mu

;\afızların, generali~, ve k;ı:ıdisini.:ıdi. 
P.-~;ka bir ayak izı bulmak ıçı~ y~p~lan 
r ... •• arastırmalar bosuna g\tmı.ştı. eli. un • · • 

(Arkası var) 

BAD'IO 
- General, dedi, gazetelerde yapı- -

lacak neşriyat ile şüpheleri üzerimden BU 
Uzaklaştırmanızı rica edecektim. Çün-
kü şüphe altında kalmak istemem. 

Program 
tSTANBUL 

- Siz o noktayı kat'iyen düşünme
)fnı 

· - T esekkür ederim, general! 
İki ad~m da geri döndüler ve kapı

llnı Önünde ayrıldılar. 
General devlet işleriye meşğul ola

caktı ..• 

12, 30: Muhtelif plaklar ve halk musiki
si· 18: Dans musikisi (plak); 18,30: ~<~~-

, .. d akil· Varyete musıkısı; basador» en n ' 
H b l 20· Muhtelif sololar 1945· a erer; · 

. (pİak); 20,30: Stüdyo orkestraları; 21,30: 

Son haberler. • 
Saat 22 den sonra Anado~ • aJa~ının 

gaze~elere mahsus havadis servısı venle • 

cektir. 
ANKARA Polis müdürü Vayinberg derhal fa- b ı · 

a]· k 12. 30: Plak yayımı ve ajans ha er erı; 
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~"1E!! Yd"7ıtl44Q_ 1 Hikaııe Bir imzasız mektup 
N~in karmen~~ vi~t L~~~~-~~~~'~~~~~~--~~~~~~-J 

kullanıyor ? (Maurice Leblanc) dan Faik Bercmen 

Es'k~en insanlar biribirlerini ziya

ret etmeden önce ya adam gönderip 
geleceklerini bildirirler, yahut gide -
cekleri adamın evine girmeden, gel -
diklerini anlatmak üzere ev dııŞmda 
bağırıp çağırırlardı. 

Eski kabilelerde biribirini ziyare -
te çıktıkları zaman fena bir niyetle 

gelmediklerini anlatmak için evvela 
bir haber gönderirlerdi. Fena niyetle 
gelenler se haber göndermezler, düş~ 
manlarını pusuya düşürmek için uğra

Karısı köşeyi dönünce Herve odasına - Sen .. Sen ha. Burada. Bir kelime 
girdi. Masasının çekmecesini açtı. Cep dahi söyleme. Menediyorum. 
diksiyonerini çıkanp bütün sahife başların- Gürültüden, sesten etraflarını çoluk ça• 
daki ınajüskülleri kesti, ve kestiği harfleri ,cuk sardı. Herve karısını kolundan tutup 
bir kağıt üzerine yapıştırdı. sürükledi. 

Kağıtta şöyle kısa bir mektup meydana - Sus.. sus.. inkar edemezsin. Jsbatı 

geliyor: var. Kat"i deil. Buradasın ha .. 
«Madam, Geçen hir otomobile atladılar. E\ de de 
Kalbimin en derin köşesinden yaralan- sesi kesilmedi: 

mış bulunuyorum. En hürmetkar hislerimi - E .. Söyle bakalım şimdi. Suçlu suçlu 
size tebliğ etmek üzere yann saat be~te duracağına kendini müdafaa etf. 

1 • • 1 Karısı oralı değil. Yüzü sakin. Tela.: ·t. Çin mahallesi parkına ge menızı ya van -
oturuyor. 

rım.ıı C M'"d f k 
B k k b t .. laıa mahsus - evap versene.. u a aa etsene en• u ısa me tu u - uccar şırlardı. 

Z f •· t'" dinil · . . olan - sarı bir zarfa koydu. ar ın us une . · . . . . 
En eskı zamanlardanberı her ınsa - ·k d" k d . . zdı - Müdafaa edılecek hır şeyım yok kı .• en ı ansının a reınnı ya . 

nın ziyaretini bildirmesi bir terbiye e- İşini bitirdi. Kendi kendine <ıbu yaptı _ - Demek itiraf ediyorsun. 
eseri sayıımıştır. .ğım bir adiüktirıı dediyse Je gene mek- - itiraf edilecek te bir şeyim yok. 

Avusturalya kabileleri bugün hala tubu postahaneye vermekten geri kalma- - Öyle .. Bu sabah bir mektup aldın 
biribirlerine yaklaştıkları zaman, mü- d değil mi? Birisi beşte seni parkta bekliye~ 
nadilerle geldiklerini bildirirler. ı. Üç senelik evliydiler. Böyle olduğu hal- cek. Sen de gittin. Sen .. Benim karım ola· 

E k ı · de Herve' karı,,ından .,u·"phedeydi. Karısı caksın gittin. İlk işaretle.. Hem adamın s i srail oğulları da bir zıyarete ~ .. 
h .. ı B'lh 5 a ,.0 k zengin Kendi- henüz kim olduğunu öğrenmeden. itiraf çıkmadan gidecekleri yere bir izmet~ genç, guze ·· 1 8 5 ~ •• .. • W• • 

d · l" f k' ve kimsesizdi Acaba o- et. Boyle bn mektup aldın degıl mı? çi gönderip haber vermek itiyadın a sıne ge ınce a ır · · 
na nasıl varmıştı? Çok severek mi ;ı Bir , - AJdım. 

idiler. V d · · ') 
17 kadın aşkı için bu kadar fedakarlık yapa- , - c ran evuya gıttın ... 

Ziyareti kart ile haber vermek - - Evet. 
8 bilir miydi? 

inci ve 18 İnci asırlarda başladı. 1 in- Beri yanda karısı onun bu kuşkusun • , Kocası daha çok köpürdü: 
ci asır san' atkarları kart yapmakta dan bihaber değil. Arasıra: 
türlü türlü hünerler gösterirlerdi. Bu _ Seni seviyorum HervC.. Buna inan. 

- Niçin, niçin gittin?.. Söyle. 

kartlar, hediyelerle birlikte gönderi - ·Düşündüklerini kafandan sili.. derdi. 
lir, evlere bırakhr, davetnameler bu Bununla beraber bu sözler Herveyi tat-

- Gütim. Beni bekliyen adamı tanı 
yordum da ondan. 

- Ne .. Tanıyor muydun?. 
kartların it:zerine yazılırdı. min etmiyordu. - Evet.. E .. Mektubu yazan 2atıalileı İ• 

d dir zannediyorum. 18 inci asrın sonlarında ve on o - Her ha!ae karısı bağlılığını gösteriyor -
- Yalan .. Yalan söylüyorsun. Kurtul • kuzuncu asrın başlarında kartların du ona. Fakat nedense o kötü şüpheden 

mak için bu yalanı şimdi uydurdun. tezyininden vaz geçildi. sıyrılamıyordu. 

Bugünkü kartlar, düz beyazdır. Ü- Öğrenmek, hakikati bilmek istiyordu. O vakit karısı çantasını açtı. Diksiye 
neri çıkardı. 

zerine yalnız isim veya isim ve adres Bu haı ona azap veriyordu. İşte ne olursa 
- Buyurun. Tesadüf en bir kelimeye b.t• 

kacaktım da ... 
l olsun diyerek şüpheden kurtulmak için o 

yazı ır.. ··- , , ..... - k · · E~ - ' ' ' ' • ' · ·~ ·- ·~ · •· ·- · mektubu ya7IT1ağa arar vermıştı. ger 
Hervede ses kesildi. Başı önüne düştü. 
Madam, odaSlna doğru yürüyünce ar 

Havayı temizleyen kule 

karısı randevuya gelirse demek haklı. 

Gelmezse hakikaten seviyordu. 

Ertesi gün dörde doğru karısı hazırlı • 
ğmı bitirdi ve çıktı sokağa. Herve de he· 
:men arkasından ... Fakat görünmekten çe-

kasından seğirtti hemen. 
- Beni affedeceksin, değil mi? .. 

, - Şimdi, hayır.. Benden şüphelenem.İ• 
yecek hale geldiğin vakit.. 

kindiği için bir arabaya atladı ve parkın - Senden şüphelenmiyorum artık. 
,tenha bir yerinde beklemeğe başladı. - Bugün belki .. Fakat yarın ... 

Saat beş .. Karısı meydanda yok. Artık - Peki ne olacak. 
dönmeli. Tam bu sırada uzaktan bir ka - - Köye gideceğiz. Orada bir sene~ 
raltı gördü. Kansıydı gelen.. Yavaş adım- İcap ederse iki sene kimseyi görmeden 01 

larla yürüyor. Elinde kapalı bir ıcıruriye. turacağız.. Benim, senin için her ıcyimi feo 
Başında büyük hasır şapkaaı var.. da edebileceğimi anladığın vakit dönece . 
. Aralarındaki uzaklık on adıma indi. ğiz. 
.Kadın hala onu görmedi. Birini aradığı bel- - Yapma karıcığım. Bir kaç gün otuı 
li. Vay hain vay. rur döneriz. 

Herve dayanamadı. Eli tabancasında. - Hayır.. Şüphe, uzun müddet teda 
.Karısının üstüne saldıracak. Ve bağırarak viye ihtiyacı olan bir hastalıktır .. Seni b~ 
saldırıyor '/I tedavi edeceğim .. 

İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 
25/5136 tarihinden itibaren Ankara ile İstanbul araaında Uçakla 

posta taşınacakbr. Uçaklar hergün Ankaradan sa.at onda, İstanbul
dan da 15'30 kalkacakbr. Postalar saat 14,15 geçe Taksimden kalkıp 
Beyoğlu, Galata ve İstanbul postahanelerine uğrayarak Y eşilköye. 
gidecek olan otobüslere verilecektir . 

Uçakla gönderilecek mektup, gazete, matbua, iş kağıdı, nümune, 
küçük paket, değerli mektup ve kutulardan, malUın olan posta üc
retinde başka ilk 20 gram için 7,50, müteakip 20 gram için 12,50 
kuru;. münzam ücret alınır, Bu ücretler her 20 gram ve kesirindı 
dağişir. Fazla malümat her posta merkezinden alınabilir. 

... 
1Yete geçti ve hers. eyden önce ona- k t kon 

1 7, 30: Cümhur Başkanlığı or es rası ~ Rın daha önceki sahibi olan baş papas . . 
2 0

. Meteoroloji hakkında konuşma· 
il.e konuştu. Ve konag~ın içinde bir giz- serı, · 

1 
20 30· Ajans haber~ 

1 20 20: Halk şarkı arı; • · 1 
Yol bulnup bulnmadığını sordu, baş 

1 
'. 

20 40 . Karpiç şehir lokantasından na· 
~ . k erı; ' · Pas ın ar etmedi: 

1 d }cil. 
- Gizli bir yol var ve mukabi ca - BOKREŞ 

dedeki bir eve çıkar. Bunun her hangi 
18 

( 1878): Halk musikisi; 17 ( 364-
hadise vukuunda kullanılması düşü - R Bulgaristan futbol maçını m ) . omanya - . . 

Almanyada sanatoryomların dışın -
da bir kule yapılmakta ve kulenin tu
tibatından istifade edilerek hastalatın 
tertemiz hava teneffüs etmelerine im
kan verilmektedir. Kule havanın üst 
tabakalarından aldığı havayı hastane 
odalarını veriyor ve hastalar bu temiz 

Fatih Sulh ikinci Hukuk Hakimliğinden: 
İnhisarlar İdaresi İstanbul Başmüdüriyeti tarafı.:ıdan Aksaray Hor

hor Caddesinde 130/l No. da Kemal Erzik aleyhine ikame olunan 
peşin maaşmdau 12 liranın tahsili davasından dolayı gönderilen tebliğ 
varakası zahrma mübaşir tarafından verilen meşnıhata nazaran ika
metgahının meçhul olduğu anlaşılmakla l 5 gün müddetle ilanen teb
liğ at icrasına karar verildiğinden yevmü mahkeme olan 15/6/939 saat 
10 da mahkemeye gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde 

l"ıiilrnüş, bilhassa yangın gibi bir kaza- n~kiİ: l9,20: Caz; 21,10: Radyo pıyesı; 
llın Vuku unda bu yolun çok faydalı 0 - '22: Radyo orkestrası. 
lacağı nazarı dikkate alınmıştı. • BUDAPEŞTE 

- Evi teslim ettiğiniz zaman bu yo-
19 15 : Macar şarkıları; 2?,4?: Sakso-

lu da gösterdiniz mi? ' "k"" 21: Stüdyo pıyesı; 23,20: 
fon musı ısı. C 

. • 1 orkestrası; 24,30: az. - Fakat evi teslim etmedık kı, ev ,Radyo sa on 
ansızın müsadere edildi ve kapı dışarı V ARŞOVA 
edildik. Vakit bulup da evin içinde ne 18 15: Radyo jiyesi; 18,45: Muhtel'.f: 
buJ"-d kA b 1 ' k konseri- 21 : Şarkılı .ıoJıst 

'"
41 uğun göstermeğe im an u a- ı 9. Or estra • v • 

nı dk d. · ·. 22: Lemberg'ten eglencelı a ı . Aramızdaki anlasma imza e ı- Macar konsen • • k 
lip t d ' k d . . 23. Senfonik konser; 24,05: Pla · as ik edildikten sonra ma sa ımız ne~rıyat. · 
evi Yeni sahiplerine tanıtmaktı. Fakat PRAG 

buna da imkan bulunmadan ev yandı 1 7: Hafif musiki - Muhtelif;. 20, 1 O: K~-
\'e hh K Jd . . 21 ı O: Milli neşrıyat; 2 3,2:>: am aynağı ö Ü. . • rışık-emısyon. • .. 

O h 1 ft ı d hın b l . 2 3 35: Hafif musıkı. - a de tara ar arınız an - Ha er er, • 
nin bu Yolu yangın ile cinayet için kul- MOSKOVA 
lan d - ·1 ·) rnış olması çok muhtemel egı mı·. 

- Böyle bir seyin hatıra gelmesı 
çok ınulıtemeldir'. Fakat taraftarlarım 
a~asında bu şekilde hareket edecek bir 
lc~rnse Yoktur. Çünkü bu yolun mevcu· 
d.'Y.etinden hab;rdar olanlar bir kaç ki
tıdır. Bunlar da böyle bir şeyi akılla -

18,30 konser; 19,30: Konser nakli, 22: 

Yabancı dillerle neşriyat. 

20.50: Milli 
23,20: Konser 
(plak). 

BELGRAT 
neşriyat: 2: Haberler; 
nakli; 24: Dans musikisi 

havadan istifa?c:_<;~~o~l~!·. ·- ·- •• -·· 
_....~-........... 

F atib İcrasından : 

Oairei icranın 36/ 1O14 No. lı hapsi 
eşya dosyasında bulunan ko~turatla Şubat 

9 36 Mart Nisan, Mayıs, Hazıran, Temmuz 
nihayetine kadar şehri 34 buçuk lira borç
lu Ankara caddesinde Reşit Efendi Ha
ninde l3/ 16 No. da oturan Münir'e, ve 

h · cıva dolayısiyle mecurdc bulunan 
apsı e~,, .. 

· h dı'len makine ve hurufatın rehının ve apse . 
Çevrilmesi yolu ile vakı paraya d 
dolayı gönderilen ö eme talepten 

. mübasirin verdiği mefl\Jhat-
emrıne · 

borçlunun ikametgahı meçhul 
~aaldığından 15 gÜn müd~et~e il~e~ .t~b-
1. • sına karar verilmıştır. Tarihı ılan-
ıgat ıcra • .. b 

dan itibaren mezkur 15 gun zarfında or-
" d ez takip talebine karşı da bir cunu o em 

• ·t·raz etmezse ve mezkur gün zar-guna ı ı . . . . 
fında itirazen istida ve şıfahen daııeı ıc· 
raya bildirip bedava vesika almazsanız ve 
mezkur gün içinde mal beyanında dahi 
bulunmazsanız hapse:~ilen merhun eşya
nın ~atılacağı ilan olunur. ( 633) 

mahkemeye gıyaben devam oluncağı tebliğ olunur. "28-t8,, 

Devlet ~emiryoHarı ve Umanları lşlatms Umum idarasi ilAnJar ............................................................. , ........ 
İzmir'den Denizli, Alaşehir, Soma istasiyonlarile aralarındaki is

tasiyonlara nakledilecek emtea ve eşyaya t 161936 tarihinden itibaren 
tenzilat yapıl1D1§tır. Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmesi. 

(1 ll7) (284 t) 

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

lann tasdikli diploma örneği v~sair resmi kağıtlarile beraber 29 Ha
ziran 936 gününe kadar Belediyemize müracaat etmeleri ilan olnnur. 

"2853 
" ---~~~~~~~~-~~·~~~~~~~~--~~~---
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.. &on Posta ,, nın tefrika••: 89 Yazan A. R. 

Cemil derin derin içini çekti; gözünün 
önünden sevdiklerinin hayalleri geçti 

- Dinliyorum. 1 na bunları yaptıran miskin ve zelil bir 
- Bu macerayı müteakip ~şınıza hükUınetti. Bu hükumetin hamiyyet • 

bir feJaket geldi, bir iftiraya kurban siz ve mürtekip köleleri idi... Ben 
oldunuz. Bu iftira neticesi olarak da bunları işittiğim zaman çıldırdım. Se • 
buraya nefiy olundunuz. ni niçin bir kurşunla, bir hançer dar • 

- Doğru. besile öldürmediklerine hayrette kal • 
- Fakat, beni alakadar etmemekle dım. Gidip kumandandan izin alacak, 

beraber size şunu da söyliyeyim ki; ondan sonra senin vücudunu ortadan 
size indirilen bu darbede, o sultan zerre kaldıracaktım. Fakat, bu teşebbüsüm Ü 

kadar alakadar değildi. Sizi felakete sana duyurmaları korkusu karşısın • 
sevkeden şey, yalnız meş'um bir tesa· da kaldım. Onun için şahsen hareket 
düften ibaretti. ederek bir tek başıma senin ka~ma a-

Cemil; gittikçe artan bir hayretle, tıldım... Fakat ne yapalım, kısmet 
Nasır Mebhı'.ltu dinlemekte idi. Nasır böyle imiş, Cidden büyük bir maha • 
Mebı'.lt, sözünün kesilmesine meydan retle kurduğunuz tuzağa yakalandım. 
vermemek için elile Cemile sükut işa- - Cemil bey[.. San'aya ayak ba • 
reti ederek devam etti: sıp da Seyit İbrahim ile sıkı fıkı görüş-

- Siz, kalbinizde sultana karşı de- meye başladığın günden itibaren, se· 
rin bir kin ile İstanbuldan çıkarken; ni adım adım takip ettirdim. 
kalbinizddki bu kinin yanı;nda diğer - Anlıyorum. 
bir his daha vardı. O da, sizi bütün - Seni tuzağa ben düşürmedim. A-
kuvvetile saran, büyük bir aşktı. sıl, ötekiler düşürdüler ..• Seni elde et· 

Cemil, gözlerini kapadı. Dişlerini sı- mek için bir çok vasıtalara müracaat 
karak mırıldandı. ettiler. Hatta bir gece seni afyonla u -

- Siz, bunları ne biliyorsunuz}.. yutarak sana bir rüya hile gösterdi -
- Evet .. büyük bir aşk ... Ve bu ler ... Rüyanda Melihayı gördün. O • 

a~kı sizin kalbinize ilham eden de, bir nun tesiri altına girdin. Bu rüyanın ve 
genç kız .. bir saraylı .. haydi, adını da bilhassa Melihamn bir ismaill hilesi ol~ 
söyliyeyim .. Cenandı... duğunu anLyamadın. Kendini, o hile-

Cemilin başı, eğildi.. Kirpiklerinin karların kucağına attın. Ve ondan 
ucuna kadar gelen YaıŞları Nasır Meb- sonra da, artık kendini o cereyandan 
htit'a göstermek istemedi. Fakat şu an- kurtaramadın... E, söyİe bakalım; 
da kalbinin dayanılmaz bir acı ile sız- şimdi ne yapacaksın~ 
ladığını hissetti. Sanki bu sözlerden Cemil derin derin içini çekti. Bir iki 
bir şifa ümidi bekler gibi inledi: dakika sükut etti. 

- Cenan .. Cenan... Gözünün önünden; annesnin, Ce-
- Siz, bu aşkın acı ve tatlı lezzetini nanın, Melihanın, bütün bu sevdikle -

tada tada Yemen topraklarına ayak rinin hayalleri geçti. Derin bir ıükfın 
bastınız. Ve Hudeydenin kumsallarına ve tevekülle: 
ilk adımınızı atarken, vapurda bir a - - Ne yapabilirim> .. Kendimi, mu~ 
damla tanıştınız ... Bu adam, sizi bir kadderata teslim edeceğim. Ölümü 
dost gibi karşıladı. San'aya geldiğiniz bekliyeceğim • 
zaman sizi kendi muhitine aldı. Garip Diye cevap vermişti ••• 
bir yabancı için fevkalade sayılacak. Şimdi de, Nasır Mebhut sükut et -
bir çok fedakarlıklar yaptı ve bu feda- mişti. Gözlerini, Cemilin sararmı~ 
khlıklarile de sizin bütün emniyet ve çehresine dikmişti... O da bir iki da· 
itimadınızı kazandı.... Siz saftınız. kika böylece durduktan sonra, aesini 
Samimi idiniz. Ona kalbinizdeki bütün biraz daha alçaltarak sözüne devam ey
düşünceleri söylemiştiniz. Daha roğ - lem işti: 
rusunu söyliyeyim; yaradılışınızdaki - Ölüm ... Daha, henüz ölümü dü
büyük cevheri, tamamile onun önüne şünecek vaziyette değilsin... Hatta, 
dökmüştünüz ... O, esasen bu cevhere eğer yaşamak fikrinde isen, ölümü ha
muhtaçtı. Ne zamandanberi, sizin ya • tırından bile geçirmeyebilirsin... Şu 
radılışınızda bir adamı aramış; fakat dakikada, hayatın tamamile kendi e • 
bulamamıştı... O, sizi kendisine büs- linde. İstersen, kendini ölümün ku • 
bütün bağlamak istedi. Sizin gençlik cağına atarsın. Yok eğer, benim tekli
zaafmızdan ve hassas kalbinizden isti- fimi kabul edersen, kendini ölümden 
fade etti. Karşınıza bir tuzak kurdu. Ve kurtarırsın. 
bu tuzakla sizi sımsıkı tuttu. Hatta - O ışart nedir>. 
yalnız maddi varlığınıza değil, kalbi - - Gayet basit ... Seyit Kasımın he-
nize de hakim olarak, size o sevgili sabına çalışmaktan vaz geç. Benimle 
Cenanınızı bile unutturdu • çalı,. 

H h - Ben, Seyit Kasımın hesahina de-- ayır.. ayır ... 
_ Durunuz. Acele etmeyiniz ... E- ğil .. kendi hesabıma .• Türklük hesabı

vet, unutturdu ... Bu tuzak, Meliha is- na çalışıyordum. 
mindeki kızdı. Bu kızın, bütün Yemen - Filhakika, kısmen öyle .. • Fakat i 
kıt'asında dillere destan olan güzelliği, onlar da sana yardım edecekler, sana 
sihiri, sizi birdenbire sardı. Ve şüphe- bir çok şeyler vereceklerdi.·• Vakıa, 
siz ki böyle olacaktı. Çünkü onun, Me· sen; bunların hepsini reddettin. Fa • 

ı .h · d·~ · k ı t h'ç k' · kat, Melihadan da tamamile vaz geçe· ı anın gır ıgı a p e, ı ımsenın d' 

SON POSTA 

Askeri 
Bahisler 

(Battarafı 7 inci sayfada 
gilizleri iki defa mağlup etmişti. Ancak 
biz bu mevzudaki yazılarımızda yalnız 
mareşal Ailenbi'nin §ahsen sevk ve idare 
ettiği askeri harekata temas etmekle iktifa· 
ya mecbur olduğumuz için onun henüz 
Filistin cephesine gelmesinden evvel cere• 
yan etmiş olan Gazze muharebelerinin uzun 
boylu tafsilatına girmiyoruz. Yalnız şu ka
darını söyliyelim ki: Parlaklık ve kıymet i
tibarile Şeria muharebelerinden hiç te aşağı 
kalmıyan bu şerefli muharebelerin netice• 
leri o kadar büyük olmuştu ki akisleri ( K 'l· 
hire) ve {Londra) da tesirler yaratmış; 

İngiliz kuvvei seferiyesi kumandanı gene
ral Dübel, (Kahire) deki başkumandan 
general Mu ray tarafından azledilmiş; ken
disi de İngiliz hükumeti tarafından ayni 

muameleye maruz bırakılmıştı. Bu muha
rebelerin birincisi cereyan ederken muharip 
İngiliz kıtaatının mevcudu ( 5 O, 000) insa
na vardığı halde ( 4) Türklerin muharip 
mevcudu ancak ( 15,000) insandan iba
retti. Bundan maada İngilizler bu kuvvetin 
büyük kısmile - yalnız (3500) kişilik Türk 
kuvveti tarafından müdafaa edilen • Gazze-
ye taarruz etmişlerdi. (Diğer Türk kuvvet
leri, gruplar halinde, 50 kilometrelik bir 
cephe üzerinde bulunuyorlardı. ) Demek 
oluyor ki İngilizler, en az, 1 2 • 1 O misli 
kuvvetli oldukları yerde dahi Türk muka· 
vemetini kıramamışlardı. İkinci Gazze mu
harebesine hazırlanmak üzere lngiliıler 
20,000 den fazla ( 4, 5) taze kuvvetle be
raber ağır topçu ve 8 tank aldıkları ve de
nizden de donanma ateşlerinin yardımına 
mazhar oldukları halde taarruzları, 
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YUSUF iZZEDDiN 
1 Öldü mü, ö!dürüldü mü ? 
Eski Osmanlı Veliahh katledilmiştir. 

Yazan: Zlga Şakir 
-25-

lbrahim, bu talimat dairesinde ha • 
reket ederken bir gün Vahdeddin (hu
susi tabibi, Reşad beyi) huzuruna c.el
betmiş ; elindeki kitabı göstererek: 

- Şu zabıta romanında bir şey gör
düm de, merak ettim. Bir adama ted -
ricen bazı ilaçlar verilirse, onu deliliğe 
sevketmek mümkün imif. Acaba aslı 
var mı?. 

Demişti. 
Vahdeddin efendinin efkar ve ihti -

rasatına az çok vakıf olan Reşad bey, 
derhal bu sualden korkunç bir mana 
sezmiş: 

zengin bir kahveciye varisleri bir ci .. 
gara vermişler. Bu zehirli cigara ile 
öldürmüşler ... Ne olur. ne olmaz~ .• 
Bundan sonra sizin cigaralannızı reji· 
den almıyacağım. Tütün alıp kendi o
damda, gözlerimi~ önünde yaptıraca
ğım. 

Demişti. 

Saf kalpli bir adam olan Yusuf iz • 
zeddin efendi, Beşir ağanın bu sözle • 
rinden şüphelenmek şu tarafa dursun;'. 
bilakis şahsına ve hayatına gösterdiği 
bu alakadan dolayi baş ağasına teşek· 
kür etmiş; hatta bu sadakatma müki· 
fat olmak üzere ona kıymetli bir de 
saat hediye verm~ti. 

İki gün sonra, Beşir ağanın odasın· 
da sureti hususiyede yapılan cigaralar1 

yete sevketmek, öldürmekten daha veliahta takdim edilmişti ... Yusuf iz.o! 
beterdir. Böyle bir cinayeti irtikap et- zeddin efendi derhal bunlardan birir1İ 
mek için ne kadar taş kalpli bir adam alarak içmiş: 

olmalı?.. - Çok güzel tütün. içinde tatlı vo 

- Bendeniz, böyle bir şeyin olabi
leceğine hiç ihtimal vermiyorum ... 
Hem de bir adamı bu suretle maluli -

Cevabını vermişti. hafif bir koku da var. Amber kokusu• 
Vahdeddin, aldığı bu cevaptan az na benziyor. 

çok bozulmakla beraber: 
Diye memnuniyet izhar eylemİftİ. 

- Canım, meselenin ahlaki ciheti 
Cigaralar, hakikaten en kıymetli tü~ 

bizim ne üzerimize vazife L Ben sa • 
tünlerin maharetle yapılan harmanın .. 

dece şu kitapta gördüğüm bir ışeyin dan imal edilmişti. İçindeki tatlı koku 
hakikatini öğrenmek istiyorum ..• Siz, 

T ki k 1 ise; gayet az mikdarda, hafifçe aerpi•· ür er tarafından, yine ın mıştı. böyle bir şeye ihtimal vermiyorsunuz T 

İşte general Allenbi, İngilizlerin bu mu· tirilmiş olan esrar tozundan ibaretti. 
vaffakiyetsizliklerini tamir etmek üzere amma; esrar içenleri görmAüyor musu- İşte bu, veliahtın evvel& sinirlerini öl .. 

nuz? Ne hale geliyorlar. deta, akıl • 
Filistindeki İngiliz ordusu başkumandanlı· dürmek için verilen birinci zehiidl. 

larını zayi ediyorlar. 
ğına tayin edilerek 28/haziran/917 tari- Bu zehir, zaten (nevrastenik) ola!.' 
hinde - Fransadan - Mısıra gelmiş bulunu· Diye, Reşad beyi söyletmek iste • Yusuf İzzeddin efendinin sinirleri Ü • 

yordu. Ona verilen ilk vazife (Kudüs) ü mişti. zerinde az çok bir teair aöstcrmitri. 
almak idi. Meşhur mareşal, Fransız • Al- Doktor Reşad beyden, fikrini tat • Fakat, cigaralara serpilen etısrar belli 
man cephesindeki (Mevzi muharebeleri)- .mine kafi derecede cevap alamıyan im k . . k d k ulm k• .. 

. . .. o ama ıçın o a ar az on a ~ 
nin tesiri altında bulunuyor ve Filistindeki sehzade Vahdeddın efendı; onu şup • 'd' k' ı· ht' d i 'k 

' . . . . ı ı ı; ve ıa ın en eren c gara ı ram 
Türk ordusunu geriye sürerek • ancak 80 helendırmemek ıçın daha fazla ısrar ..... . ful [1] b'l b l'·~ı..:ı 
K f d k. ( k dd h d f) · · . d'. .. l . . b'k d b'l ettıgı mısa er ı e unu y.uu e m. mesa e e ı • mu a es e e ma etmemış; uşunce erını tat ı e e ı • h' d k l d' 
ld k · · ( · h b. ) l" b k . . h ... b d j!:_ ısse ememe te er ı. e e etme ıçm mevzı ar ı usu une ta a- me ıçın, ususı en egi1llının yar - . 'k' k d 1 rübel 

an safha safha cereyan edecek müteaddit d l ·ı · l h · Bır ı ı ay a ar yapı an tec er"' 
ım arı e cınayet vasıta arını arıçten d l ld k" b 1--d -'-

taarruzlar yapma"" düaünüyordu. d 'k k . • en sonra an ası ı ı; u Aa arcıa. es .. 
"· " te arı e arar vermıstı. . ' 1 ak b' h il 

Mareşal Allenbi' nin bu maksat için İngll • B al kimi ' .1 rar ile maksada vasıl o m , ır ay 
u vasıt ar, er vasıtası e nere· .. . k f dl 

tereden istediği yeni kuvvetler şunlardı: l d d 'k d'ld'' B b'l . uzun surecektı ... Gere e en ve ge• 
er en te arı e ı ı r.. unu ı mıyo- k b kal t f d la ılınas"ı 

7 piyade tümeni • Fak .. l d y f 1 d re as an ara ın an an f 
ruz. at, o gun er e; usu zze - hl'k '. b' ikdari 

3 süvari tümeni • d' f d' . d üh' • b' d te ı esme ınaen esrarın m 
ın e en ının sarayın a m ım ır e- b d f l d t 't dil di O Lüzumu kadar tayyare ve ağır topçu. .... 'ki'~ ahi l un an aza a ezyı e emcz . -

gışı ıge ş t o uyoruz. . . 1 l · k... 1 
Halbuki hünerli bir ıevk ve idareye 1 . f d' k - nun ıçın an aşı ması ım anı o mıyan 

L , d d ... Yusuf zzeddın e en ı, pe az cı • 'k' . b' h' . k 11 im 'htı' sahip bir kumandan için • arşer in e igi . . . .. ı ıncı ır ze ırın u anı asına ı -
gibi • (bu uzun müddeti, manevreyi eade· gara ıçerdı. Ve bu cıgaralar da, reııde h' d·ı . t' O d . (Kokain) di 

. h d • "l edil' d' B' yaç ısse ı mw ı. a, · leştirerek, müvazi bir takip yaparak ve sµretı ma susa a ıma ır ı... ır ' (Arkan •ar) 
düşman cephesinin gerisine bir ihraç icra gün Beşir ağa telaşla Yusuf lzzeddinin 
ederek azaltmak mümkündü) • huzuruna gelmiş: 

Bununla beraber İngiltere hükumeti o - - Aman arslanım L Bir şey duy • 
( 1) Yusuf İzzeddin Efendi, pyet va • 

kur ve ağır baılı bir adam olduğu için, ya• 
nun bu isteklerinden çoğunu yerine getir- dum. Fena halde korktum. Beşiktaşta 
dL O suretle ki 917 ~hmn birinci teşrin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mı<>tır (8). bir taTaftan sabık Osmanlı or· ı kilmesine müsaade eyliyordu. Binaenaleyh' ayı sonunda bu kuvvetlerini yekunu y 

dulan başkumandan vekilinin bu muazzam - merhum M. Nihadın dediği gibi· dela • 191,000 ınsana varmıştı ve bunların 1 

nında herkes sigara içmezdi. 

hatası Allenbiye büyük bir fırsat kazan • ket artık gayri kabili içtinap olmuıhn. ~te ( 138,000) i muharip idi. Top mikdan i- l 
dırırken diğer taraftan da 8 inci orduya (Kudüs) ün ngiliz ordusunun eline geç • se (132) si ağır olmak üzere (433) e va-
kumanda eden Fon Kres isimli Alman mi· mesine saik olan asıl sebepler bunlardı.. rıyordu. Halbuki bu sırada Türk kıtaatının 

( ralayı (Osmanlı ordusunda general rütbe· Yoksa bu keyfiyet mareşal Allenbinin par• 
muharip kuvvetleri yekWıu 36,000) in • lakl Sevk ve idaresinin hüneri ve Türk or• 
san ve 258 toptan ibaretti. (6). sini almıştı) Birüssebi' grubunun çok faik l 

kuvetlerle ihata edilmesi tehlikesi karşı - dusunun mağlup olman neticesi deği .. 
Görülüyor ki İngiliz muharip kuvvetleri, dı'r. Bu noktayı iyice tebarüz ettirebilmelt 

ıında kendisini ikaz eden derin görüşlü 
yekun itibarile, Türk muharip kuvvetlerin· 1 ı'rı'n, Laro.er':n eserinden "U bir kaç satın kor (kolordu) komutanının (miralay s - ..,, " • " 
den 4 misli üstündü, topçusu da iki misli aynen almak faydalı olacaktır: 
kadardı. Bundan maada, Türk kıt' alarmın met bey • general İs~;t İnönü) raporları- «Asli taarruz XX inci Türk kolordusu• 
çoğu Kafkas gibi mahrumiyetli, Galiçya ve na cevaben «sebat, muharebeye devam» 
Makedonya gibi uzak cephelerden gelmiş, emrini vermekle iktifa ediyor ve bu cephe
aç, yorgun, zayıf insanlardan mürekkep ol- ye ne kuvvet gönderiyor, ne de grubun çe· 
masına mukabil İngiliz ordusu kamilen 
taze kuvvetlerden teıekkül ediyordu. ( 7) 

k h . k' . k d me ım. afi ı, ıç ımsenın as ı yasayamaz ı., 
Bu aşk size sadece Cenan"ı unuttur • Cemil, hayrette kalmıştı. Derin bir 
makla kalmadı. Sizi nihayet, çok teh • nazarla, her hakitatı bilen bu ~eytan 
likeli bir maceraya da attı. .. Şunu iti· ruhl~ adamın ~zü~e .. b~mı~tı. . 
raf ediniz ki· sizi buraya sevkeden Nasır Mebhut, yuzunun hıç bır de
do vrudan d~ğruya Seyit İbrahim'dir: risini buruşturmayan ° durgun ve dai
de:il miL Yani, Seyit Kasım'ın bü • 1:1i tebessümle sözüne devam etmi' ~ 
tün gizli işlerinde vasıta olan, Seyit tı: 

Ayrıca da Türk kuvvetleri cepheye par· 
ça, parça, geç ve daha çok yorgun bir hal
de gelmişlerdi. Enver (paşa) nm tered • 
dütlerle geçirdiği 6 aylık kıymettar zama
n mareşal Allenbi İçin bulunmaz bir fır • 
sat ve talih eseri idi. 

(8) Merhum M. Nihat eserinde bu nok· 
tayı 9öyle canlandırır: 

«Enver (paıa) mart veya niaa.n • 917-
den itibaren eyliil nihayetine kadar lam 

aiti ay kuvayi uliyei memleketi tevcih e
decek hedefte mütereddit kahmt, mem • 
le.ketin Irak ve Filistin istikametlerinin iki 
kuvvetli İngil~ ordusunun tehdidi altın· 

1 - San' adan çıktığın gecenin ertesi brahim ... 
günü misafir olduğun köyde, Seyit 

- Hayır .. hayır, Nasır Mebhfit ... Kasıma yazarak gönderdiğin mektup 
Ondan daha büyük bir saik var. O da, 

O kadar ki ona, üçüncü Gazze • Birfüı
ıebi' muharebesinde, (Enver) in bu hata· 
tn kadar yardım eden hiç bir amil olma -

( 4) l..at'§er' den. 

da olmasına rağmen Avrupadaki fırkalan 
pek geç alınıı, Romanyadaki VI ıncı kol 
orduyu yine orada bırakmıt ve tehlikei as• 
tiye istikameti olan Filistin bu esbap ile 
3 üncü Gazze • Birüssebi' melhamesine çok 

ile; dün buradaki köyde Salih isminde
benim hamiyyetim .. milletime olan 

ki gence bıraktığın çanta, benim elimrn uhabbetim ... Mademki bir çok şey-
dedir ... Görüyorsun ya, Cmil bey; ar~ 

ler biliyorsun. O halde, bilmedikleri -

(5) 12 Hind tabunı ve 74 Üncü fır • gayn müsait ıeraitle maruz kalmıf· 
ka. (Larıerden) br. Eğer vakit ve zamanile kat'i 

(6) Larşer.den. (Türk muharip kuv • bir karar verilip azimk&rane icra 

nun şedit bir mukavemetine uinunlf .... ·• 
lngilizler muharebeye ertesi günü tekrar 
başlamak niyetile geceyi geçirmi§ler ve 
fakat 9 /birincikanun öğle vakti selen Kü
düs belediye reisinin, şehrin boı olup lngİ· 
lizlerin girmelerine intizar etmekte oldu • 
ğu, teklifine nail olmuşlardır. Filhakika 
Ali Fuat paşa şimdiye kadar Türklere 
müsait neticeler vermiş olan bir manevre• 
ye tekrar kendiliiinden karar vermiı ve 
8/9 gecesi kıtaatını şehrin 1 kilometre 
,imal ve şarkındaki yeni bir mevzie çek • 
nıişti.» Muharrir biraz aşağıda yazısına 

şöyle devam ediyor: <f.. Türkler 
gayri kabili kıyas dcm~~ede faik bir 
düıman orduswıun ba-ıırladıiı lam bir 
ihatadan iki defa kurtulmağa muvaffak 
olmuflardı; bilakis düfmarJan kendilerinin 
ıebat ve mukavemetini ve manevra liya • 
kat ve kabiliyetlerini bir çok defa teyid ve 
tastike mecbur olmuflardır. ,, 

· · d b "k "'! d · E B tık kalbinin en gizli köşelerinde bile, 
nızı e en ı ma e eyım. . . vet. en, b . . · h 1 1 hi b · kt 
seni öldi.irmeğe karar vermiştim. Ve, kenl ım ıçın meç u 0 an ç ır no a 
··ıd·· k . B k . a mamıştır. 
o urece tım... u aran vermemın C .1. b'. .. ·· d b k ·ı . • . . .. .. . emı ın utun vucu u uz esı • 
hcıkıkı sebebıne gelınce; çunku, senın . . o·· fk . d k ı t .. 

_ . .. .. . mıştı. esın en, az asın ecennun 
başına topladıgın bır suru haşarat ıle d k . S k b "'l ld ... 
T .. k k l l . I .. . v. • b' j e ece tı... ımsı ı ag ı o ugunu u • 

ur rı e crıne 1ucum ettıgını.. ın • k b' d b' ·ı · t l k · t ... . .. .. ··~·· .. ... nutara ır en ıre ı erı a ı ma ıs e • 
)erce 1 ~ırk a~kerı oldurdugunu .. hatta, . . F k b kt d' 1 d ... 

, . ~ mıştı. a at una mu e ır o ma ıgı· 
San ada !:ulunan sıJah, cephane ve top- l k . · · · · I • 
1 1 d . - . . . . . . S nı an ıvara ınım ınım ın emış: 
:mm gasp eye ıgını ışıtmıştım... a- (Arkası nr). 

vetlerinin yekwu, 2600 noksanile, 33,400 edilse idi hiç şüphesizdir ki 1917 senesi 
idi. C. D.) Filistinde Allenbi'nin, felaketine "değilse 

(7) (Lar§er) bu hususta aynen fÖyle dahi, mühim ademi muvaffakiyetlerine fa
diyor: «Bu çıplak rakkamlara ilaveten bir bit olacak idile ve vaziyeti harbiye ihtimal 
de iki taraf kıtaatınm hal ve keyfiyetini tel- ba§ka istikamet a]acakb. Bunu Gazi paşa. 
kik edersek İngiliz ordusunun her suretle nın raporu ne güzel izah ediyor!» 
mükemmel bir halde olmasına mukabil (Büyük_Atatürk'ün bu raporundan 16· 
Türk kalaatının açbktan bitap ve tifüs'den mayıs tarihli yazımızda bahıeb:nİ§tik. Bu 
harap bir halde old.uğunu na.zan dikkate raporu gelecek yazımızla aynen neırede-
almak icap eder. 1 ceğiz ~. D.). 

Türklere askerlik dersi öirctmit oldu· 
ğu ileri sürülen mare!>al Allenbi hakkında· 
ki bitaraf (ve halla Büyiık harpte lnııiliz· 
lerin müttefiki olan F tansa orduıuna mı:n• 

sup) bir askeri muhanirin bu yuısını sa· 
yın lngiliz generalı (Sir Jhon Shcy) in na• 
ı.arı dikkatine arzeyleriz. (Arka11 "ar) 

Celal Dincer 



...._ 24 , Ma,_ 

lstanbul zabıtasının yeni 
bir muvaffakiyeti 

(Batta.rafı 1 inci sayfada) 
Mari Elmasyan en son olara k 28 nisan 

Pazar ·· ·· k .. 
1 

gunu a şamı kiliseden dönerken gö-
ru -
.. ınu1. bir daha görülmemişti. Ertesi gü-

ııu koırı ... J M . El . . tile) • :w- arı an maıyanı zıyarete gıt-

.. erı zaman içeriden sea gelmediğini gör-
•ıı.ııler • d 
d 

• evın e yapayalnız oturan dul ka• 
ınırı 'bir le • . öl .. aza geçırm11ı haatalanmJf veya 
ınuı ohnaaından fiiphelenmişler, zabıta· 

.)• nıuracaat etmiılerdi. 
k ~bıta Mari Elma.yanın kapısını kıra· 

1~b. 'Çeri tıirince de yukanda yazdığımız 
11 ı evin apteahanesinde kadının bıçaklan
bııı ceaedini bulmuftu. -

.. .? zaman bu cinayet için üç ihtimal dü
ıunüJnıüıtü: 

du~ :-:- ~ar~ Elmasya.n dul bir kadın ol• 
1 ıçın ıhtıma) gizlice münaıebatta bu· 
Unduiu b' 1_ ta ır erıı:ek tarafından ııervetime 
ınaan öldürül ·· -+"" 

2 
mu,. ur. 

ı - Mari Elmuyan kilisede iken eve 
Qırllda . . 
d 1 gınnl§ler, fakat tam bu ıırada ka-

ırı eve 1 J • ._ d f _L •• • e mıt. aı.-;ıntıaını e etmc:ıı; uzere 
P.teehaney . . h 1 d .. . 'e e ııtmıt. ırsız ar ora • uzerı• 

ı ~narak kendisini öldürmüı)erdir. 
rurken - Mari Elmasyan gece evinde otu
late . luraızlar aptcııhaneden eve girmek 
Ja Dıitler, kadın gürültüyü duyunca aptea-
•neye k fı d O§lnuı ve orada hırsızlar tara n· 
•n öldürüJm·· t •• Uf ur. 

l. Cinayet Failleri Bulunamıyor 
•Yrı •bıta bu üç ihtimal üzerinde de ayrı 
lal ~urınuı, her cepheden tetkikat yap· 

11· oir 1_ alm '-1' Ço& adamlan zannaltına 11-

~~t. neticede hu cinayeti örten esrar per· 
"' 

111 kaldınnak mümkün olmamıf, Sarı· 
.-er cina · • F .. Yetının failleri bu)unamamıfbr. a• 
.:: t 2-bıta da o aündenberi takibabnı bir 
... 11 .. iledrd . b •. he . u urrnamıt. daıma u cınayetm 

?Jııde tevakkuf ctmiıtir. 
... 1 &. cinayetin Sanyer ve Büyükderede 
- •ıarı r ~ ) d b. · f d · 1 ')d' 1. &..az ar an ırı tara ın an ıt enı ı· 

ı "e . J.lc • Cinayeti ifleyen adamın derakap mem 
.. e ~e kaçtığı ve izini kaybettiii kanaati 
~ •ıı) olmuıtur. Fakat cinayetin üzerin
lı e~· taaı bir yıl bir ay sec;mit ve bu kan
ı. ilt&ye artık hatıralardan ailinmeğe baı
~•ıtır. 

SON POSTA 

İngiltere , İtalya 
anlaşıyor. 

(S.,taralı 1 inci aylada 

ile 

bükimet beaib zecri tedbirlerin kaldırılmumı İltiyecek vaziyetttı olma
makla laera&er, Jnailiz • Jtalyuı gerginliği sür'atle hafifliyecektir. 

Bu mahafil, zecri tecl>ir taraftarı bulunan bilha11a küçük dnletlerin bi
rer ikifer çekilmeleri üzerine Fransa ile İngilterenin de her türlü tiddetli 
tedbirlerden nihayet vazgeçeceklerini ümit etmektedirler. 

Gene ayni mahafil, ltalyanm, zecri tedbirlerin ilgasını kolaylafbncak 
her hanai bir harekette bulunmak taaavvurunda olmadığını, ancak Akde-. 
Diz TUiyetinde bir istikrar temin ve F ranta ile İngilterenin enditelerini iza
le edecek her hansi bir mubveleyi imzaya hazır bulunduğunu aöylemekte
dirler. 

Mmolini, .Deyli Meyi muharriri Ward Price verdiği teminatı fngilte • 
ye karfı resmen teyide i11111dedir, deniyor. 

Komite toplan1yor, fakat zecri tedbirleri kaldırmak için 

Londra, 23 (Hususi) - Zecri tedbirler komiteıi, 16 Haziranda kome -
yin içtimamdan sonra toplanacaktır. Toplantının aebebi, Şili hükiimetinin 
zecri tedbirleri kaldumayı teklif etmeaidir. Bununla beraber henüz resmi 
malUlllat yoktur. 

ltalya Cenevredeki faaliyete tekrar iştirak ediyor 
Cenevre, 23 (A.A) - Zecri tedbirlerden vazgeçilmedikçe, ltalyanm 

Milletler Cemiyetinin her türlü faaliyetinden uzak duracağına dair olan 
reami beyanata rağmen, 4 Haziranda toplanacak beynelmilel mesai konfe
ranaına patronların, itçilerin ve hükumetin mümeaailleri olarak ayn ayrı üç 
Jtalyan delegasyonu iftirak edecektir. 

Keyfiyet, Su'Yiç tarafından, dün, tel,..afla A Yenola bildirilmiflir. 
Uzlaşma teşebbüsleri olurken bir hadise daha 
Londra, 23 (AA.) - Jtalyaam, Milletler Cemiyetine, Habq askerlerinin 

lnaiiiz ımmuJitmdan dumdum kurf wılan kullanc:lıldanna dair verdiii yeni 
protesto notası, Londrada ıurprizle kartılanmıt ve büyük bir bofnutauz • 
luk uyanchrmlfbr. 

Deyli Telgraf bu huıuıta diyor ki: · 
((F.denin Aftlll Kamarumc:la ltalyan vesilraJanmn esa.. haklcmcla verdiği 

izahattan sonra lla m11eleyi katı ıurette ~ telikki ediyonluk. Hal
buki Jtalyanlar tarafından bu meseleye devam olunmalrtachr. .llaJyanlana 
yeni muhtırası ya)aaJa dolu bir propaganda vesikasıdır.» 

Bir Elmu Hiki)-..i 
~ İki aün evvel çarp içinde bir hadise ol

Uttıır: 

Moming Poıt iıe diyor ki: 
. <<ltalyanın son zam•nlarda lngittere ile olan münuebetlerinin iyi)etme
si için Londrada bazı sondajlar yapmakta olduiu bir zamanda ba bidiae m-. 
ha ziyade f&y&nı teeuüftür .2 

Zecri tedbiric devletler ve Habesistan • 

11 

f EmlAk ve Eytam Bankası llAnları 1 
Taksitle satılık apartım;n 

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

C 10 Beyoğlun'da Bedreddin Mahallesinde Orta 4000 
Şimal Sokağında 5,7 No. h on bir daireyi 
müştemil Apartıman 

Tafsilab yukarda yazılı Apartıman bedelinin birinci taksiti peşin 
ve geri kalan üç taksiti % 9 1/2 faize tabi olmak üzere üç senede 
ve üç müsavi kısında ve fU suretJe tamamı dört müsavi taksitte 
ödenmek ıartile kapah zarfla artbrmağa konulmuttur. ihale 10 Ha
ziran 1936 tarihine tesadüf eden Çarşamba günii saat onda Şube
mizde yapılacakbr. isteklilerin Şubemize müracaatla tahsilAt Te bir 
lira mukabilinde birer prtname alarak yazılı hükümler dairainde 
teklif mektuplannı o gün saat ona kadar Şubemize vermeleri (358] 

Mühendis Aranıyor 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

inhisarlar Jdareıi Merkez ve mülhakat teılrilibncla çahftırılmalr 
üzere Mühendis Tefen memuru alınacaktır 

Mübendiı: 

1 - Makine, maden ve nafia mühendiai olmak üzere dokuz mühen· 
diı alınacakbr. ( 

2-Talipleı-in diplomalı mühendis olmalan. 
3 - Askerliklerini ifa etıniı bulunmalan. 
4 - Memur olabilmek için lazım gelen evsaf ve vesaiki haiz bulan· 

malan f&rltır. 
Fen manurlan: 

1-Naf"ıa Fen mektebinden Teya bana maadil Avrupa fen mekte
binden mezun olmak. 

2 - Aakerlijini yapmıf bulanma lr. 
3 - Aaıeri üç sene infut ve su iflerincle tecriil»e · sörmüt olmak 

prttır. 

lıteklilenlen Mühendislere tecri belerine Ye tayin edilecekleri ma· 
halle ıöre 150-250 lira aruında ve fen memurlarına 100-150 lira ma· 
ıında Gcret verilecektir. 

Taliplerin nihayet 5/6/936 tarihine kadar Lir istida ve Taikaları ile 
birlikte bizzat, bu kat'iyyen mümkün olmadıiı takdirde yazı ile Galata 
Ömer Abit hanı üçüncü katta İnhisarlar Umum Müdürlfiiü Jauıuıi ka-
lem Müdürlüjüne müracaat etmeleri )izımdır. (2700) 

---- -.............................. -----------~, ................................. .. 
lstanbul Yaklflar Dlrekt6r1Us1U lllnları le Behice iaminde bir kadın yanında bir 

: elc olduğu halde çarşı içinde gayet kıy· 
•a~tli "• etrafı yakutlu bir elmas yüzük Lonclra, 23 (Huauai) - İtalya hükUmeti zecri tedhirler tatlaik eden dev
Cla ınaıt iatcıniıtir. Behice bu yüzüğü meza· Jetlerin Habqiatan ile jktıeadl ve mali münasebetlerini ke.meie kararver • 
.. " ermemi., dükkan dükkan dolaıtırıp mittir. Bu tedbirleri tatbik eden devletler Habqiatanc:la Jtalyadan aördükleri 
dctn;,~aa çalatınııtır. Bu arada Emin ismin- muamelenin aynini göreceklerdir. 
~ 1tJcunm~~n&d~U~a uğ~~===========~~=========~-~-~==• 

Mülhak Vakıflar Müteve)Jilerile 
Mütevelli Hey'etlerinin dikkat 

nazarlarına : fi., f. Yll:tüiü göstermiıtir. Emin istenilen 

1111 : ~a.h~lı bulmuı. yüzüiü alamıyac~.ğı
lt... y ~~lf satıcılar çıkıp bir başka duk-

ltrınce doiru çarp polisine kOJ111U§. 
Lir - Aınan demiıtir. Şurada bir kadınla 

erlcelt h· 1 .. ..k b .. tüle • ır e mas yuzu satıyor, u yu· 
~I Yedı •ene evvel benim dükkanımdan 

ınan bir • .::-:!L - K J t p Ju.c;1.1&tür. uzum tun an tu un. 
olia ı_ b .. · "• B . ~UY1Uncunun u muracaatı uzerı-

da ehıce ile yanındaki erlı:eii karakola 
"et et . 

ınııtir. 

~e he Yanındaki Erkek Kimdir? 
Lü"i llt ~larak Behice ile yamndalı:i erkeğin 
la ;_eı.ı tesbit edilmit, Behicenin l.tanbu
du.. ınınından aeldiii. Sameunda evli ol
hu;ı;· kocasının yanından lr.açbğı ve l.tan• 
he • Dok ameleainden Hüseyin ile bera
bı:t:~tadığı, yanındaki erkeiin de Dok a-

~ırıden Hüseyin olduiu anlatılmıştır. 
ltıeyd ch.ice 7Üzük üzerine bu macerasının 

•na çıka ~ ·· ·· ı · 1 \>a .. cagını gorunce po ıee ya • 
'rnaaa: 
-A c:aını ınan hu macera duyulmaaın. Ko· 

ltıı da erkek kardeşim Hüseyinle' yaşaclığı-
uyunca b . ··1d·· .. 1 b .... kt va

2 
enı o urur er, en yuzu en 

RCÇtiın al k. . . . d " .tal ' ın, ıme verırsenız ver.n ıye 
"arına~ b ga aılamııtır. 

z Yüzük Kimin? 
ı.. abıta b .. d .. · ·~·· k. a " ld .. n an sonra yuzugun ıme • o u'" 
ltıin: ilınu tahkika baılamıı. kuyumcu E-

- Bu '";_ .. v •• b lan A ~ --.ugu ana Sürp Agopta otu-
blrtıak K~vni İaminde bir kadın getirmiş, sa· 
~ırtıd uzcre bırakmış, fakat yüzük dükka
be 1t •n çalınmıftı. demiştir. Bunun üzeıİ· 

uyuıncu Em· · "f ·v· d ı A •av . b ının tan ettıgı a res e • 
bıiı n~ ulunmuı. yüzük kendisine gösteril

' •kat o: 

- Hayır b ·· ··k b · el v • ıd · B lıinı .. u yuzu enım egı ır. e-
Yu2ü v,. ki" 

başk d gume çok benziyor, fakat ~e ı 
a ır d .. B • emııtır. 

diikk'u suretle yüzüğün kuyumcu Eminin 
anından d l l .. .. k 

olınad .. Ye ı yı önce ı;a ınan yuzu 
tetkik 

111 .•nlaıılmıştır . Ancak polis i;ti iyice 

b edıp Beh' · ·· .. v.. h k "k" hı' i old .. ıcenın yuzugun a ı ı sa -

lnalc . ugunu tesbiı etmed en işi elden bırak-
ıstern · . 

8~. ernııtır. 

.B ın söyledikleri birbirini tutmuyor. 
ted unun Üzerine Behiceye bu yüzü~Lı ne· 

en aldıüı 1 B h" "lk .. • _ " soru muJtur. e ıce ı once. 
Sarnsundaki kuyumculardan birin· 

den aldım demiş. 
_ Yerini tarif et de oradan ıoralım. 

dediğin doğru çıkarsa yüzüiü sana iade 
edip bu işi temizleyelim denilince de: 

_ Ben onu bir kadından almııtım. Bu 
kadın timdi ölmüıtür, kimden tahkik ede• 

ceksiniz cevabını vermiıtir. 
Behicenin bu 80n te'vili üzerine zabıta· 

nın fÜpheleri ha.bütün artmış, yüzüğün 
Karadeniz eahillerinden cetirilmiı olması 
Sanyer cinayetinin hatırlanmasına vesile 

olmuftur. 
Y-miik Msi Elmaayana Aid 

Zabıta Sarıyer cinayetinin Lazlardan 

biri tarafından i,ıenildiği ve Uzın memle
ketine kaçarak izini kaybettiii kanaatinde
dir. Bu yüzüiün Karadeniz ahillcrinden 
elmit olmaa zabıtanın bu kanaatini büa-

ır .. . .. 
bütün kuvvctlendirmİf, bunun uzenne yu-
züğün Mari Elmasyana ait olup olmadığı 
nı araıtırmak lizım gelmiıtir. • • . . 

Mari Elmasyanın mücevheilerını en ıy'. 
tanıyan onun yakın dostlanndan Berjuhı 
isminde bir kadındır. Zabıta bu kadını cel-

Fransız Tlretroaunda 
26-5-36 Pazartesi akşamından itibaren 

Profesör 
ZATI SUNGUR 

Ga'i.a müsameresi olanık son hafta 

Prooramına başlayacaktır. Bu p~ogt-
~ eni ve şayanı hal re 

ramda yepy da ilk defa olarak 
~~m;~~~rgg~s~nOnd~ iskelet olu-
ır xr0Jecektir Fıyatlarda de-

şunu gv ' · . · ld 
eişiklik Y?k.tur. Biletlerı evve en 
tğdarik edınız. 

betmiı. yüzük kendi8ine eöaterilmit. kadın 
daha ilk aörüpe yüzüiü tannnıt. 

- Evet. Marinin yüzüiüdür. de-

miıtir. 
Fakat kafi olarak tanıyıp tanımadıiı· 

nı sorunca: 
- Kimsenin pahına ginnek istemem. 

Fakat onun yüzüpne çok benziyor. hatı• 
ramın beni aJdatmaclıiını aamyorum de

miıtir. 
İtte bu teıbia zalntaya üzerinden tam 

bir yı) blr ay seçen S.1170 cinayetinin fa
illeri hakkında bir ip ucu vermiDtir. 

Samauncla Tahkikat 
Bu auretle de zabıta .Sanycr cinayeti 

tahkikatına yeni battan haşlamış, bir ta· 
raftan Behice ile Dok amelainden Hüac• 
yini göz bapıindc bulundururken. diier 
taraftan keyfıyeti Sanuıun zabıtaeına bildir
miş ve orada da ban phıslann ifadllerinin 
alınmasını iatemiştiı , 

Zabıtanın munffakiyetini e iiçlqtirme• 
mek için fimdilik daha fazla tafsilit ver
meği mahzurlu prüyoruz. 

Bu 
akşam saat 20,ao da 

IUMSONDO 
4 perde komedi 

Yazan: Mnsahip 
zade Celaı 

Her yer elli kuruş. 

Lüleburgaz iskan Mem~rluğundan: 
ıl k göçmen evleri için timdiye kadar pazarlıkla alın • 

9~ yıl~nda ~~v:ı: lmralh köyü için 240,000, Akçaköy için 28,800, 
mıf kıremıtlere E kiz k" .. ·rin 38 400 r-.,.elli kö'"i j. 

l k" ... in 9 600 vrenıe oyu l:s-- , , ~... .J-

Karamuıu ~hyul'kıçk.. .. ·çO: 28 800 Büyükkarıflıran köyü için 57,600, 
· 19 200 Çı 1 oyu 1 

' ' 1 k -
çın ' .. .: . . 9 600 Ahmet bey köyü için 57 ,600 o ma uzere ceınan ye-
,Saktz koyu ıçki~ , •t 1' /Haziran/936 Pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla 
k,. 489 600 remı l · · ·· ·· un l , aktı isteklilerin fenni ve eksiltme ,.nname smı gorup pey 
satın • ı~a~ h r. .. itkin daire5ine bq vurmalan ve belli gün ve saatte te-

rmak ıçm er gun b I lar 1.. ·r ~ . b. lild pazarlık komi&yonunda hazır u unma ı uzumu ı an o-
mmatlarıle ır e 
lunur. 

2762 aayılı Vakıflar kanununun 23 üncü maddesiniıı D fıkrası 
uyannca l /Mayıs gününe kadar yeni yıl bütçesini vermemiş olan mü
tevelli ve miiteveJfi hey'etJerinin gecikmeleri kabule değer bir maze
rete müatenit olduğunu on bq gün zarfında idareye müracaatla mu
teber vesika ile ispat etmedikleri takdirde bakJannda Vakıflar kanunu
aun 33 indi maddaİDİD hiikfimleri tatbik olunacajı kendileri.e tebliğ 
Te ihtar olununr. (2849) 

Lüleburgaz İskan Memurluğundan: 
936 yılında yapdacalr ıöçmen yapılan için fİmdİye bdu pazarlıkla alın· 

DUf olan yerli kiremitlere ilaveten Hamidabat köyü için 19,200, Turgut beY, 
köyü için 71,100, Y enitqli köyü için 38,400, Ceylia köyi için 19,200, 
Çefme kolu köyü için 780, Kınldröy için 9600, ~ köyü için 9600 ol
mak üzere yapı yerlerinde te.lim ..,tile daha cıemua 7elıriin 167,880 yerli ki· 
remit 1 /Haziran/936 Pazartesi günü saat 14 de paarlılrla satın almauJc • 
tır. lıteldilerin fenni ve ebilbne pıtnunelerini aöriP IJe7 vurmak için her 
gün iıkin clmetine .... .armalan ve belli eün ve atte teminatlariyle bir 
likte pawhk lmmiayonunda hazır bulun11111Jan l6zumu ilin olunur. 

l ______ ı._t_•_n_b __ uı __ a_._•_•_d_ır_•_•_ı __ ıı_ı_n_ı._,_• ____ ~I 
Fatihte Belediye Levazım anhan bulunan tahminen 5000 kilo 

kadar eski harflerle yazılı formaları dağınık mecellei umumu belediye 
mecmuası açık artbrma ile sahlacakbr. Banlann hepane 200 lira 
bedel tahmin olunmufbır. Şartnameai Levazım Müdiirlüğünde görülür. 
istekliler 15 liralık muvakkat teminat makbuz •eya mektabile beraber 
25/Mayıs/936 Pazartesi pnü saat 15 de Daimi ~ bµluumah-
~~ ~> ~m~ 

Ankara Yüksek 
Rektörlüğünden : 

Ziraat Enstitüsü 

Haziran 936 iptiduından Mayıı 937 sonuna kadar bir sene müd
detle Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 530-580 talebe ile 120-140 
müstahdemininin sabah, öğle ve akpm yemekleri kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuftur. Bir Haziran 936 tarihine ratlayan Pazartesi 
günü saat IS de ihale.ti icra edilecektir. Fazla izahat ve paruız şart
namesini almak isteyenlerin Yüksek Enstitü İdare Müdürlüğüne ve 
taliplerin ikinci zarfa koyacakları 10042 liralık Banka mektubu veya 
vezne makbuzlariyle tekliflerinin ihaleden bir saat evveline kadar 
Komisyon Reialiğine vermeleri ve ihale saatinde Komisyoada ham 
bulunmalan preldiii ilin olununr. "1045,, "2611. 
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MÜJDEI 
Muhterem halkımıza bir hizmette bulunmak ve dışardan gelen ecnebi ve pahalı tıraı bıçaklarını 
istimalden kurtarma~ ve bilhassa paramızı dışarıya çıkarmama~ maksadile hayli senelerdenberi şöh
ret kazanmış ve halis İsveç çeliği ile son sistem makinalarla imal edilmiş olan O. 10 M. M inceliğindeki 

R K 1 HAK • 
1 1 M 

tıraş bıçaklarımızın satış fiyatında tenzilat yapmağa ve bundan böyle her yerde perakende olarak 

10 TANELiK PAKETİ YALNIZ 30 KURUŞA satmağa karar verdik. 

Hakiki Radium Tıraş bıçaklarımızın en modern vesaitle fevkalade dikkat ve itina ile memleke
timizde imal edildiğini ve muhterem halkımızın senelerdenberi gösterdiği rağbete devam ederek her 
veçhile ecnebi tıraş bıçaklarına faik olan HAKiKi RADIUM bıçaklarını tercihen kullanmaları hem 
kendi menfaatleri ve hem de Milli arzuları iktizasından bulunduğunu muhterem müşterimize ilan ederiz. 

RADİUM LAMBASI TİCARETHANESİ 
Posta kutusu 1313 • Telefon: 42878 • Telgraf: Radlum • lstanbul • 

AOEMi iKTiDAR 
VE 

B E L G EV S EK L i ai N E 
' KARSI • 

$~ 
!iHTTYARLf<:il · 
"YOK E.D~R 

posta kutusu 1255 HOR M O B l N 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ncl Ke,ıde 11 Haziran 938 dadır. 

Büyük ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

KASADA 
~AKLAOIÔINIZ 

DAILA 
KU '2U 
sı il 

ç~ŞM[ 
VAZIY 'TİNOEOİQ 

• 
ONU rAIZl~ 

0ANIGAYA-VERINl1 .. ... \ .. ·-

~ususi SARTLARIMIZJ 
SORUN\.IZ. 

1 

• 1\ 
JUVANTiN KANZUK 

, .. Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegflne zararsız 

ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. 

1NG1LlZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

, ' 

soğuktan ve bütün ağrılardan korur 

iSMiNE DiKKAT 

Mayia 24 

~· j':. 1 : • • .' 

Güzelliğin Baharı 
DIŞLER'DIR 

Siz de eünde iki defa 

A 
Kul anara agzınız a ı 

muhafaza ediniz. 

' 
AGIZLIKLAR ÜZERiNDE 
Dr. APOSTELİN 

IMZASINA 

Sultanhama.m, Kebabcı 
karşısında Sahibinin 

Sesi mağazası 
Iekkat : Ağızlıklar kutu içinde ve 6 taşla beraber satılır. 
Ankara Taş Han tütüncü Ali Tümen, ızmir, Balcılarda Necip Sadık 

Samsnn - Saatçi Avni Peker Malatya - İbrahim Işık Leon çikolatBBI 
Bursa - Saatçi Nureddin Neş'et Konya • Sarrar sa.at9i Necati. 

Uzunçarşı Adana • Hacı Halil, Yağca.mi civan 
Eskişehir- Şifa eczanesi Mersin - ( Konya pazarı ) BD.se~ 
Sıvas - Saatçi ŞnkrU. Hüsnü 

A~ t;s. 
TRAS OLMAK 

İSTER SENİZ 

ALI 
--·- ---· 
,_ .. Dr. Ihsan Sami ~ *'' Lüleburgaz İskan 

OKSÖROK ŞURUBU 936 yılında Lülehurgaz ilçesine bağlı 25 köyde yapılacak 160 çift köy göç· 

Ekzema ve cild hastalıklarının emsalsiz ilacıdır. 
-----

KiNOPRiN kaıeleri HER YE RoEri ıı.uRuş 
e.aş. oi .POH.ATıZMA 4GRll4RİLE.:;R·P vı; NEZLEYE 1<.t.R ı eiRic ." İLAÇlıR 

ÖksUrUk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve kızamık öksürükleri için pek men yapısile 3 köyde ve kasabada yapılacak 80 tek köy göçmen yapısı usta• 
tesirli ilaçtır. Her eczanede ve ecza lık isi pazarlıkla toptan veya kısım kısım isteklilerine veı aecektir. lateklile-

depolannda bulunur. • rin Üzerine alacakları yapı adedine teklif ettikleri ustalık bedelinin % 7,5 ğu 
.. ............................................................ t t d "lk t • ı akçelerile birlikte 25/Mayıs/936 Pazartesi günü alc • 

Son Posta Matbaası u arın a ı emma ... 
Neıriyat Müdürü: Sellin Rqıp tamına kadar her gün ilkin dairesine bat vurup iş almaları lüzumu ılio 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Raaıp, H. Lütft olunur. 


