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2 Sayfa 

Hergün 
Vergilerin Birleıtirilmeıi 
• 

Fasulyeden Baıka Yemek 

Bilmiyen Çocuk 

Vergilerin Birleflirilmeai 

Ş 
imdiye kadar memur maaşlarından 

muhtelif nam ile kesilen vergiler 

tatbikatta bir çok kan~klıklan mucip olu
yordu. Ne memur verdiği verginin cins ve 
miktarını biliyordu, ne de vergileri kesme
ğe memur olanlar bu işin altından kalka-

biliyorlardı. 

Bunu kendi tecrübesi ile bilen eski ls

tanbul defterdarı ve Saylav Mustafa mec· 

)iste bir takrir vererek müvazene, buhran, 

kazanç ve Hava Kurumu vergilerinin bir 

kalemde alınmasını teklif etmiş. 

Fakat zahirde işleri basitl~tirecek ve 

tah ili kolaylaştıracak gibi görünen bu 

teklifin neticesi yeni bir vergi ihdasına 

müncer oluyor. Bu yeni tek1if kabul edi

lirse hası) olacak vaziyet §Udur 

Maat 

2,500 
3,000 

4,000 

5,000 

7,500 

10,000 

20,000 

Şimdiki 

vergi 

458 

549 

797 

1,064 
1,641 

2,397 

5,226 

Yeni tek • 
life ıöre 

638 

765 
1,026 

1,275 
1,912 

2,550 

5,300 

Bu neticeye göre yeni teklif belki hazi

nenin lehinde, fakat vergi verenlerin a -

lcylıindedir. Hükumetin ise böyle bir fik
ri olmasa gerektir. Zaten aldıkları maaşın 

mühim bir kısmını yine hükumete bırakan 

memurlara artık fazla yüklenmek doğru 
olmasa gerektir. 

* F anılyeden BQfka Y emelt 
Bilmiyen Çocuk 

D ün muharrirlerimizden biri hamal

lık eden sekiz on yaşında bir çocu

ğa rastgeliyor. Niçin hamallık yaptığını öğ

renmeğe çalışıyor. Çocuk bu fırsattan isti

fade ederek muharririmizin arkasına takı

lıyor, idarehanemize kadar geliyor. 

Burada hayatının muhtelif safhaları 

hakkında kendisine muhtelif sualler soru

yorlar. Bu konuşma esnasında fayanı hay

ret bir hakikat öğreniyorlar; çocuğun ye

mek hakkındaki lehçesi dört kelimeden 

ibaret :Ekmek, peynir, yoğurt ve fasulye. 

Çocuğu başka yemek isimleri sayması 

İçin zorluyorlar, çocuk şaşırıyor, dü~ünü

yor, bir türlü ba~ka bir yemek adı bahrin• 

mıyor. Hayatında yiyebildiği yegane t1ıcak 

yemek fasulye, ondan başkasına bilmiyor 
ve hatırlamıyor. 

Bütün hayatında sıcak yemdi namına 

SON POSTA 

Rt!simli Makale a Bahar geldi a 

Bahar ııeJdi. Toprak ısınmağa, bütün kıt uyuyan tabiat uyan
mağa bqlan. Bütün tabiatta yeni bir doğuf var. Kutlar yuva· 
larını yapıyor, ağaçlar çiçekleniyor, taiat içinde Y&fl)'an aıi

retler harekete geliyor. 

İlkbahar yeni doillf, yeni inanıf mevsimidir. Günef, hava, 
bahar ruhlarunızı yıkıyor, benliğimizi deiiftiriyor, hayatımıza 
yeni bayat katıyor. 

Bütün kederlerinizi, bütün üzüntülerinizi, bütün dertlerini
zi arkada bırakınız. Bahar ile beraber yeni bayata ayak uydu· 
n.ınuz. 

Kanlar kaymyor, kalbler kımıldıyor, dünyayı sevgi, giize). 
lik ve yeni bir hayat kaphyor. 

r 

LS z ARASINDA ) 
3 milyon lira 
Servet 
Bırakan çöpça 

Londrada çöpçülük eden James Lin -
ckerson isminde bir adam öldükten sonra 

450 bin İngiliz lirası servet bırakmış ve 
varisi olmadığı için para, mahlıile intikal 

etmi§tİr. Linckerso:l kat'iyyen para ııarfet

mez. çöp tenekesine atılan yemek artık -

larile geçinir, konu komşudan dilendiği eJ

biııeleri giyenni" 

* •• 
Fransız Be,veklllnln ••pkeenn 

ezen top 

Bir kaç gün evvel, Parisin Tuilerie bah
çesinde şişman ve yaşlıca bir adam dal • 

gın dalgın dolaşıyordu. Bu sırada, da • 
dısile oynamağa çıkan bir yavrunun fırlat-

tığı top yaşlı adamın başına geldi, melon 
§8pkasını ezdi, yavru gelip topu almak için 

boynunu bükünce yaıılı adam, kendisini 

sevdi ve topu ona verirken yanağını ok • 

ıadı. Bu adam Fransa başvekili Alber Sa
ro idi. Korku içinde af dileyen dadıya: 

- Küçüğe çok teşekkür ederim, dedi. 

Beni bir iki dakika me§ııul etmeie sebep 
oldu. Kafam dinlendi. 

* •• 
Milletler Cemlyethıe verllen 

hediyeler 

Yeni inşa edilen Milletler Cemiyeti ea
rayına her miJlet hediyel«U- vermektedir. 

Reisin odasını, Çin hükumeti büyük bir 
zevkle tefriş ettiği gibi, içtima salonunda-

ki kürsüyü de Yeni Zelanda yapmıştır. Bu 
kürsü Samoo adal_!lrındaki tahtalardan ya-

·------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Eski Müşteri 
Bundan otuz, otuz beş sene evvel, 

bazen kibar meclislerinde de bulunup 
ötekini berikini eğlendiren, Hamza a
dında me~hur bir serseri vardı. 

Hamza esrarla kumara dü~kün ol • 
duğundan, ikide birde yakalanır, mah
kemeye sevkedilir. bir kaç aylık ha -
pis hükmü giyer, yine çıkardı. 

Bir gün yine yakalanıp hakimin hu· 
zuruna çıkarıldı. Muhakemesi görülüp 

te, ıonunda reis: 
- Bir diyeceğin var mı~ Diye ıo· 

runca, Hamza: 
- Evet, reis bey! Dedi. Vereceği

niz cezayı kestirip atmazdan önce, be
n im eski bir müşteriniz olduğumu, bu-

l raya bununla dokuzuncu defadır gel· 
diğimi nazarı dikknta alarak biraz t~n
zilat yapmamzı istirham ederim 1 

* • 
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llULJIACA 

Soldan sağa: 

Rus edibi 
Puşkin 
Habeşli imiş 

Yüzüncü senei devriyei vefatı münase

betile 19 3 7 ıenesinde hatıraııı taziz edile· 

cek olan mefhur Rus edibi Puıkin meğer 

Habeşli imi~.. Anlatılanlar doğru ise me • 

sele §Öyle olmu1- 1707 de, Rus lcoraan -

ları tarafından yakalanıp büyük Petroya 

getirilen esirler arasında bir Habeıli var

ını~ genç zeki olduğu için etrafın nazarı 

dikkatini celbetmiı ve Pariae mühendislik 

tahsiline gönderilmi1- Gelince. saraya mer· 

but bir Alman kı:r:ile evlenmiş, be§ çocuğu 

olmuf, o be~ çocuktan birisi Puıkinin bü
yük babası imi§. 

••• 
Ruzvelt en eevglll dostunu 

kaybetti 
Amerika cumhurreisi Ruzveltin 25 se

nedenberi, husuai katibi, mü~viri ve aa -
mimi arkada~ıı olan Louiı M. Hovc göz
lerini hayata kapamıfbr. 

Louis M. Hove New • Y ork Herald ga

zetesinin sahibi idi. 191 O senesinde o za. 

man genç bir avukat olan Franklen Ruz

velti Albany eyaletinden meb'us çıkar • 
mak için, mesleğini bıraktı ve onunla mü

cadelıeyc atdd.ı. RUZ'Velt bu mücadelede 
muzaffer çıktı. Artık ili dost birbirlerin
den ayrılmıyorlardı. 1920 senesinde Ruz· 
velt felç hastalığına uğradığı zaman, Hove 
dostunun başucundan aylarca aynlmamıt
tı. Kendisi aile erkinından maduttu. Ruz
velte <cF ranklin b diye hitap ettiği gibi, ka
rısını da İ!mile çağırırdı. 

• * * 
fasulyeden ba~a yemek biJmiyen bu ço • pıldığı ve hiç çivi kullanmadan geçme o. 

cuk da Türk çocuğudur. O da bayram ya· )arak imal edildiği için tarihi bir kıymet 

pan kardeşleri arasında ya~amak haJduna ifade etmektedir. Kürsüyü 15 mütehauıs 
maliktir. Fakat o eğlenmek değil. yemek usta iki ayda yapmışlardır. 

1 - Bosfor. 2 - Arapça <eben». haıımı
zın kılı. 3 • Daire. 4 - Padişah makamı i
çin kullanılır. 5 - «Mahmut» un ba§ına 

gelirse bir masa) kahramanı olur, Ayan 

beyan. 6 - Soru edatı, %aferlerde kurulur, 
nota, 7 - Su. 6 - Müt~kamil lamba .. 9 • A
rının yaptığı, nota. 1 O - İsim, kaldırmak, 
su hücumu. 

Ormanlaran kıymeti 

Bir kaç asır sonra he§eriyet bütün ih .. 
tiyaçlannı ormanlardan temin edecektir. 
Şimdi ısınmağa ve; bannmağa yarıyan a • 
ğaçlar gıda maddelerile geçim maddeleri 
de vereceklerdir. Bir kimyager, ağaçtan 

istihsal edilen kumaştan mamul bir elbise 
yapmııtır. Bir diğeri de gene ağaçtan istih
sal ettiği çikolatalan arkadaılarına ikram 

hakkından bile mahrumdur. 

Nerede Çocukları Koruma Cemiyeti) 
Nerede memlekette nufusun çoğalmasını 
istiyenlerin şefkat eli) 

.-..... ·- ._.... ... .......__. • =-

Özlü sözler: 

• • * 

Mabe,ıetanın kedllerl blle 
Awrupehlere dargın 

Yukarıdan •taiıya: 

1 - Ak, yüksek.• 2 • Dalgın. 3 - Ağza etmiştir. 
alıp yutmamak. 4 - Su, kırmızı. 5 ·Bir Er- _ ___ ., _______ ~-

Nisan 

Sözün Kısası 

Şiirle 

Tedavi 
-------E. Ekr4m•Talu 

B izim tarih kitaplarından birindCI 

okudu idim: Eskiden Süleyma4 
niye camii civarında bulunan timarha .. 
nedeki delilerin tedavisine yardım ol-ı 
sun diye, sarayın mehter takımı het, 
gün oraya gider, nöbet vurur, yani nıü• 
zika çalarmış. 

Bizde d{lha o zamanlar tatbik edil"
diği bu kayittan anla;;ılan musiki il6 
tedavi usulünü sonradan bütün di.inya 
benimsedi. Amma fayda gördü, gör -
medi, onun orası bence malum değil. 

Şimdi de. F ransada Madam Luci tt 
Guillet adında bir kadın, sinirli, dima
ğen yorgun ve sıkıntıya müptela olan
ları şiirle tedaviye kalkJnmış, tecrübe
lerine devam ediyormuş. 

Madamın iddiasına göre ruhen ma" 
lul olanlar, kaynakların sesinde, aşıka-, 
ne iniltilere, kuytu ağaçların zemze ~ 
melerine, kuşlann cıvıltısına, seven. 
kalplerin ihtizazatına, mehtaba, şafağa, 
guruba, hasılı tabiatın bütün seslerine, 
manzaralarına, heyecanlarına tercü "1 

man olan mısralardan mütehassis ola• 
rak tedricen şifa bulmakta imişler. 

Madam Guillet'nin indinde şiir bir 
seyyale imiş ki asabın tedavisinde 
kat'iyen müessir oluyormuş. Olur a'? 
Dünyada nice esrarengiz kuvvetler var 
ki mahiyetleri bugüne kadar be11i ol ..\ 
mamış, fakat fennin muhtelif tatbika~ 

tında tesirleri görülmüştür. Şiir de pe~ 
ala bunların arasına katılabilir. 

Yalnız şiirin bu müessiriyeti ta ~ 
hakkuk ettiği takdirde bizim bugünkil 
edebi buhran ile bu işde yaya kalacağı1 

mızdan korkarım. 

Sinir hekhnlerimiz. hastalarına re"ı 

çete yazarlarken ister istemez duraklı" 
yacak, tereddüt edecekler. Kimin han"' 
gi şiirini tavsiye etsinler) Herkesin 
cümlei asabiyesi Florinalı Nazıma taJ 

hammül edebilir mi} Kimi mizaç aruz· 

dan, kimi de hece vezninden haz· 

zeder. Sonra hunların her ikisinin için'ı 

de de aksi tesir yapıp, zaten sapıtmağa 
müstait hastayı zır deli edecek nele:i 
vardır! 

Bir de, şifa hassası en faila olan me• 
sela Yahya Kemalin mı raları, nedre' 
tinden dolayı, tıpkı Avrupa müstahzar 
ları gibi ateş bahasına satılırsa orta halU 
hastaların vaziyeti nice olur? 

Fakat siz bakındı hele! Madam Gu"' 
illet' nin tedavi usulü etrafında kafanıi 
yora yora az kaldı ben çıldıracaktım 1 ,.. 

-~ t',o .... ~ 
-

Biliyor Musunuz? 
1 - Loz.an sulh müzakere& kaç ay de-. 

vam etti) 

2 - Türkiyede beynelmilel takvim ve 
beynelmilel saat ne vakit kabul edilmiş ~ 

Delicesine sevilen bir melek, hazan 
nefret edilen ihtiyar bir ıeytan olur. 

Eramaa 

Pariste kediler meşheri açılmıf. Bir si. 
nema operatörü bütün cins kedilerin fil • 
mini alıyormu" Sıra Habeş kedilerine ge. 
lince bu hayvanlar objektife mütemadiyen 
sırtlarını çevirmişler ve resimlerini aldır -

mamıılar. · 

meni ismi, çocuk doğurtan. 6 • Hayret e
datı, aptal hayvan. 7 - Öldrümclı:. 6 • Eve 
_yerle~tirmek. 9 • Libas. 1 O • Mekteplilerin 
taııdığı, memleket. 

kadı. 4 • Masal. 5 - Gazap, ay. 6 _ aksa, tir) 

nale. 7 • un, ah. 6 • Atıyye. Ja. 9 • El, ki, 
mey. 

( Cnapları Y ann). 

* 
* 

Aşk belki i~tırap veren 
ht ona sen yine itimat et. 

* 

şeydir. fa· 

R. Taıore 

Operatör. 

- Habeılileri fazla darıltmı~z. imkanı 
yok bize yüzlerini göstermiyorlar! diyerek 
filmi almaktan vaz geçmİ§. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

Soldan aaja: 
1 • Pat)ican. 2 • Akait, ki. 3 - Park. 

Yukandan afağıya: 

1 - Papağan. 2 • Aka, ak; al. 3 • Ta
rassut. 4 - Lik, panik. 5 - İyd, yi. 6 • Kaan. 
7 - Akasya. 8 - Nida, lale. 9 - ilçebay. 

Aşk herkesin bahsettiği. fakat kimse- r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! ilin görmediii bir hayaldir. 

La Rochfoucold 

* Çok nefret edildikçe, hala biraz aevi
liyor demektir. 

Mme. Desbouliere 

* Bir yerdeki vücut kalbten evvel ken
dini teslim etmiştir. orada fuhuş vardır. 

Charles I:emes1e 

Evvelki ıün Avusturyanın Hakova takunile Fenerbahçe kar. 
ıılaıtılar. Avusturya takımı bire karıı bet rol yapb ve Feneri 
yere serdi. 

Hakova takımı Avusturya futbol likinin onuncu takımıdır. 
Oyunculan oraya nazaran onuncu derecededir. Beynelmilel 
bir fÖhreli de yoktur. 

Fener takımı T"urkiyenin birinci takımıdır. Diğer Türk takım· 

lanndan biç biri onunla boy ölçüfememektedir. 
Böyle olduğu halde Hakova takımı karfuında Fener takımı 

silinip kaybolmuıtur. 

Ya Avusturyalıların birinci takımı gelmİf olsaydı akibetin ne 
olabileceğini bir dütünün. 

Bu ıerait altında bizde futbolculuğun ilerletnlf bulunduğu. 
na, artık. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA f 

Dünkü Suallerin Cevapları: 

1 - Zürafenin boyu 6 metredir. 

2 - lstanbul 1453 miladi senesindt 
alınmıştır. 

3 - Nietzsche Alman filozofudur. 

4 - Madam de Pompadour on dör 
düncü Lüi'nin gözdesidir. 

=~ .. -~-· ............. -

Özlü sözler 
Erkekler kadınların ilk fı ıkı, 

erkeklerin son sevgilisi olmnk i terler. 
Oscar Wilde 

* Aşk imiş her ne var alemde 
ilim hir kilüka) imiş ancak 

FuzUll 



SON POSTA 

\1 Atatürkün 
Teşekkürleri Filistinde ekinlere de ateş 

b ı d 
Ankara, 24 (A.A.) - Cumur 

rl
·ııney_e aş an 1 Başkanlığı genel sekreterliğinden: 

e 
2:J Nisan bayramı münasebetiyle V yurdun her tarafından gelen ve 

.. . k Vak
'alar oldu, şehirlerd_e Yahudi vatandaşların sevinç ve yüksek his-1< d b O !erini bildiren yazılara teşekkürleri· 

.u. u_ste de . ırçnda bulunan Araplar t .. evkı.f. ediliyor rini iletmeğe Cumur başkanı Ata -d kk ~ J J türk, Anadolu ajansını ödevlemiı-
U an arı cıvar ermektedirler. Kuduıte dahı bır çok vak'alar ecre- tir . 

. 'tel . jan· ekinleri de alete v tı. halkı, 1929 da yan etmittir. Kudüı makamatı cuma ----------------· 

ili ... ..L:.· .2~ <"'.·>:-> :-:: ıu:, • ,.... y.ı.udi ......- ..ı.ne olan mınta· ~ münuebetiyle Arapların teza- uzak Şarkta 
lli\')e ll'lnin bıldırdıgıne 1 ,. bilfiil pola ~ Kudüse sığmnıaia hurat yapmalarından korkmaktadır. lııiıııı.. ~afa anamda aıünablit ı.oJ.rı tahl!1~ P Buna ~ı zabıta aynca tedbirler al- şiddetli zelzele 

tı olmuttur. davet etnıJftıf• • ,. mıtbr. Pobı kuvvetleri ve asker devri-
Si1iıı1ı 

1
!_ d • l • !1..: -..1.ir a- H _, A-nlan uınwni grev ılin et· yeleri iıtuyon civarında nöbet bekle- Binlerce kişi açıkta ka~dı, 

köyler yıkıldı hr..~ P<>ua evrıye en .... t-:-. •1•• ru-r kted' l ~-.oda asa · . . etnıektecfirlel'· • (erdir me ır er. Araplar saat 13 de te-
~Plar huYıt• .. t~~-- hücUJll ede- llllf. • b" .. --Ln.lerde, Yahudi zahhürat yapmağa karar vermiflerdir. 
hl_ ıusı araua-a• H dlell utüD ~ • ş d T 1 · v ~~ trzak ü)d·· ııJarı tutuftuf • e • arında bulunan, Arap • u an a e avıvde ııgınmıt 8.000 
~ Y u kamyo nnak aze-~ cı~ • tir Yahudi vardır. 

oracakınış Programı 

Şanahay 24 (A.A.) - Kuantoun'un ce

nubu carbi kısmında tiddetli bir hareke • 
ti an bir çok köyleri tahrip etmİftİr. Bin
lere~ kiti açıkta kalmıflır. Ölenl..U. aa)'lll 

da çoktur. 

Denizyolları 
tarifelerinde 

tenzilat .. Sualler S Milletler Cemiye- HükUmet programında or-
bir F r etesine göre ~?1~0!:ıamak istiyormuş dunun techizi · lüzumundan Mudanya hattında yüzde 
ti . ~n~z ga~. dilmeyecegını . . . bahsedecek 25 tenzilat yapıldı 
nın ıslah edılıp e &:'.'!.-liye kadar hıç bır kara~ ~erıl - Atina, 24 (Husuıi) - Metaksaı Ankara 24 (Husu~) - Denizyollan 

l'a • 1' IJoU1İ'. Ö'f1' ""'.~. Jnıi1i& notumın fU iki ~k- bükiimeti parliimentocla okuyacağı id....,üıin yük ve yolcu taillderi Ekononü 
ktz.et1s: 24 -. M~ a aıellllf ba}ısedeceiini aöylenıektedır • programın esaslarını hazırlamıttır. Bakanlıiı tarafından tetkik edilmittir. Ba-

ı:ınde dıyor ki: • p...,. • tadan Programda liderler meclisi tarafın-' kanl.k """' yap>lma.,nı kabul dmemİflÖ'. 
le« .. ndrada mevcut uınu~ı logiliz ter: A'-·nyanın cenup ve prk dan harici ıiyaıet h kkı d 'len ka- Kuvvetle söylendiğine göre idare yt:ni ae-

Rore Al hiikUJ1ıeti, ı - uu-· . a n a ven k . _,_. bı .. L ' man ..,eraıe- . l münaaebetlen, rarlar esas t t I caktır H"kfı t neye açı sız gıreccıdır. 
a_1&11tıraaınm ilk sualine cevaP Mil- konıtulariYukue k nıüsavatınm Almanya d udu a . lih u tme Yapılan tetkikat neticesinde Bakanlık ıı.ıe,n ı_-:ıtereye, 

2 
H programın a or unun tea ve ec • _ _!~ 1 d d .il . - . 

L. eyvel, Fransa 'Ve 1118 ... ,~1.. tınek - tef iri h' .. I . d bah . larue er e zam eg , tenzılat acrumı mu-~er Ce • t' tatüsünÜ 11aaıa e • tarafından tan• s .. ' L-:1' hükU lZI "f enn en aedecek, yenı ver- vafık ıönnüıtür. Mudanya hattında ~ 
lateyi . mıy~ .!:ı~ı • • 'Ve istedikleri zaıınedildiğine gor~,. JD8 .. ız ı . - giler ihdas edilmiyeceğini bildirecek - de 25, diğer hatlarda da muayyen nİI~ 
a .. ı -. P 11temewa erini • • sor • h ··IcUmetinın komtu arıy· • ~ird l 1ih ec1eceldertn1 meti Ataıall u ·~· d • t .. tır. lerde tenzilit yapılmııtır. 
~ .e ~ı ~ I akdetnıek istedııı a. emı ~~z Hükumet mahafilinde kabinenin • 

lli~etm.ı.;:ır· .. Jıazır değil ;.ı.ıı.,. aıocldeleri_!~de,!; ~t ~· porli.menloda itimat kıızanacağı mu • lngilteren1·n . ı..., cvap en"K.ı,me, ~ ·,..a ~ ma - hakkak sayılmaktadır. yenı 
~ , ııdra, 24 - A)nloll .,p.· c:-ı .....,.., lıaıZ bulunrııumı kıı· Porliaıentonun bugünkü içtimaında h ·ı • 

Sayh l 

E 
Filistin hadiseleri karşı· 
sında bir Musevinin 

anlattıkları 

Geçenlerde Filistini :ziyarete giden A: 
vusturyalı bir musevi, lstanbula dö· 

• nüp le ziyaretimize geldiği :zaman teessür· 
le anlattı: 

«- Filistinin bazı musevi gazetelerin • 
de Türkiye hakkında hoşuma gitmiyen fCY• 

)er gördüm. Bunlardan bazılarının müdür. 
lerini tanırım. Kendilerile görüotüm. Bun
lar, Türkiyede, musevilere fena muamele 
yapıldığını sanıyorlarmış. Yanlıt haber aL 
dıklannı, istihbaratlannm fena olduiu • 

nu söyledim. 
içlerinden biri: 
- Ya. dedi; Trakyayı unutuyorsun. O· 

rnda yapılanlar! 
Bu ntı da iyi tanırım. Hususi bir me .. 

sele münascbetile endişeye düoen bir kı • 
11m Trakyalı musevilerin yeniz bir heye• 
cana kapılarak telaıla yaptıklan lüzumtuz 
hicretin teklini anlattım, dedim lı:i: 

«- Türk hükumeti tahkikat yapta. 
Kimse çıkıp ta enfüsi bir misal ile ıiklye· 
tine delil gösteremedi. Binaenaleyh, ıiz•' 
bu haberleri yetiştirenler, her halde Tür• 
kiye musevilerini sevmiyenlerdir. Eier 
Türkiye musevilerinin de rahat olmadık • \ 
lan iddia edilirse, museviler için dünyanın 
hiç bir taraFında rahat yer bulunamaz. · 

Bunun üzerine muhataplarımın gözleri 
faltaşı gibi aıJıld, ve tanıyıp inandıklan 
benim ağzımdan işittikleri bu hakikati öğ
renmekle hem mahçup, hem de memnun 
oldular. 

Bu münasebetle gunu da teabit ettiın ki 
arapla ynhudi, başbaşa kaldıkları takdir· 
de daima anlaşmak istidadında olan ikl 
unsurdur. Nihllyet arabın oikayetini, yahU-ı 
dinin tadil edilebilecek olan hattı hareketi 
ile tatmin etıpek mümkün olur. Fakat ara• 
latında yabancı unsur bulunmamak pr• 
tile. Halbuki Filistinde, araptan ve yahu• 
diden başka bir de İngiliz vardır. Ve İn, 
giliz, bu iki unsurun arasında bulunduk
ça, Filistinin rahat ve huzut görmesine im. 
k&n yoktur. 

* 
..;::. nptığı ~ .,.ııaıa-k ~ .....,ıe oluı> ..ı-ıJıimt ooracak- Sofulioin takibibi baldruıda verilen ıak- arp gemı en 
lb.er~nH~tI 00 •• clerilecek olan _sual !:; • rir münkllf& edilmittir. Sene sonuna kadar 3 kru-
) ı ere go~ • tetkik etaıiftır • 

0
, ~, } Partiler uzlaşamadılar lr'akaaınm gıetııilll ___.. •• Heyecan a Atina, 24 (Hususi) - Liberal ve A- vazör muhrip yapılacak 

Bu tanıdJc muıdVİ Filistinden aynlah 
bir hafta kadar oldu. O zaman, ortalık aü~ 
limandı. Aradan geçen kısa zaman zarfın· 
da, Filistinde, kan gövdeyi götürüyor ve 
ıon gelen telgraf haberi, tarafeynden bil 
kaç yeni ölü veya yaralının aayı11nı mevculı 
zayiat yekununa muttasıl ilave ediyor. 

F B 
.. tün Dunyanın ... ~partileri arasm~ bir kııç ııil?d"?· Londra, 2~ (A.A.) - Momİng 

ransada u y n Yapılıyor beri devam eden muzakereler ncbcesız Post gazetesıne göre lngiliz deniz in. 

B d
. v. Seçiın arı - kalmıt, bu iki partinin anlatmasına fa&tı fU tekilde yapılacaktır: 

ekle ıgı 1 ak fikrindedirler. imkin olmadıiı anlqılmıttır • «31 /12/36 tarihinden evvel üç 
. . -;;;;;;;~da) gul .0 .~ .... ve en mühim mesele Al- At yar~larında bir kaza kruvazör, bir tayyare nakliye gemisi, 

(Baı ıarol• 1 .,.cı • etin olacak, Üçuncu:;lesidir. Bir aralık sol· Atina, 24 (Huıuıi) - Dün Pirgoa- on altı muhrip, üç deniz altı gemisi, 

Seçim savaşı ol?uk~k!anmak için manya ~lh ssa radikaller fran~ da yapılan at yantlannda bir kaza ol- 31/12/36 ile 31/12/37 anımda iki 

~'Ve sollar ekserıı!'tı da neticede ~" bı : arasında doğrudan dog· -•· çöken bir balkon ıdtıııcla biT çok büyük zırhlı ve ilü kruvıızördür.ıı 
Ptr hayli uğraşacaklarsa hü- ıle Alr~~ny apılmasına taraftar - kiti kalmıtbr. Ankaz altında kalan -
.. ll•rın muvaffak olacakların• ve ruya muzak;ıe ı:ı_ bu fikri müdafaa !ardan 3 kiti ölmilflür. 10 ağır yaralı inhisarlar bütçesi 

Dert eski dert, taraflar da eski taraflar 
olduklarına göre, Filistin sekeneıi, acaba, 
yabancı bir müdahale olmadan, kendi d• 
vasını kendisi, gene kendi aralarında hal• 
ledemez mi) 

Diyeceksiniz ki bu ~yle olabilıeydi,1 
timdiye kadar ortada mesele kalmaz ve, 
bir takım bedbahtların ınrtından bir takım 
kurnazlar geçineme:zlerdi. 

* lt<ırnetin ba ında kalaca~l~rına mu- dıla~· . Dala ~;~lmanyanın f ran~ ile vardır. Anka~~.~~. ~~u~.usi). - lnhiaarlar u • 
b,lck k ş . I bakılabılır. etmıfll· Fak best kalmak ıste- • mum mudurluğü butçesı hafta içinde Ka-a nazarıy e ,. ·11 _L -.rkta ser .. · H b b b t d ·· - "1 •- · ' i!f t · K · ·ı T'lk' \_ 'k~ · h ~ . . . Jeştiren amı e- anlaf8r~ y- v d bu düşuncenın a eş ar ıne mu ay • goruıu eceıdır. Muraf 7 milyon .ı...n on enın eçı ı e ı 1 IU aycaı. ei 
H ~~ım sav~ını. ç1et~. in 4807 kişi- diği anlatıldıgın an ve Fransa ıul- • fj} küsur, varidat ta 44 milyon küsurdur. zaman ibretle anılabilecek bir kısaadır. Ve 
~ bıri 618 mebusu ıç u ıuret- tatbikine yer kalın~~~ş ınağa mec- aıt m --.-------- pek çok siyasi vak'a karoısında, bundar. 

tın namzetliğini ko>'?"""dt B namzet hu bulunmaz bir butun saY Tıcaret gem'leri hWe çıh=·k mümkündü~ ıı... 
.~ her İntihap dai~ın• 8'.' ~ . 'n bi • bur oJınu,tur. . b eacleleri nasıl Ruslar zehirli gaz hücum- Ankara, 21 (Hususi) - Ticaret 
Nabct ediyor. intihap daıreB~r~nıd 75 Yeni medisı~ lu ın lda beraber larını filme aldılar gemilerinde bulunması icap eden tah· Klod Farer 
l'lnd dır ırın e ' · belh o marna • · ı· · 1 'ba c 111 namzet var • halledeceği . . 'n eaa• ıtı- M ko 24 (AA) S • ısıye vaııta arı, yangın terli tı yeni Pariı, 24 (A.A.) _ F-···· ,_, _ _._ b•. 1 r f z ııyasetını Ol va, . • - ovyet il• r ·ı b' d'l . . ·---~ •tınde 90 namzet bu unuyo • k b minkü ranıı • hükmoluna - fot v f la z 'ti' C'. • ta ımatname ı e tes ıt e ı rr.ıştır. Ta- nıiai Barthav'm yerine intihap edilm 

B 

., ollar a- Ue- edeceğine nema ogra çı n eı ın ve ~uran, )' h"k" 1 . . ütün b -.raite rağmen s . L-·iyle devatn Habe • t da dö'rt kald kt ımatnamc u um erme rıayet etme- Claude Farere'i kabul etmittir. 
u T- • ekıık- ucu v• tirdi tıı an ay ı an sonra .1 f . . j;ln·~·klar, ve 3 M·~~ ~~Jacak İ· bilir. clıt ııi,....ını deiif » Moakovaya dönmeye muvaffak olnıut- yen ge~ .. erden menedılecoktır. Tahranda yeni bir elçil'ık 

lcrıni tamamlamak ıçın Y p t- «fraJllS eli or1ar tardır. J H b' N lıinci seçimde biribirlerine yardım ek A: - Ten>P' ve ';'".";'~ Bunlar Halıqiatımm ve cephenin apon ar ıye .a~ırı binası yapılıyor llıel.Ie .. 
1 

·nele ı..zanına•1 en ço P•"' 24 <"- ·d ,;y-nd• del't.k.' bir çok yerlerini geçnıİfler ve 14 ooo Mançukoya Gıllı Anluını 24 (H.,..ô) - Talınn elçi • 
llıuhı:.!:~~;~:~e hep birden reY ver· gazetele<; f•••~.;:. uyul_.. ıu.um•l• ıııctre film çelmıiflerdir. Habetiııan Roma 

24 
(HUMHI) - Japon,.a ~· miz Enis yarın vazifesi batın• hareket • • 

llıekJe sayılarını arıtıracaklardır- dan y•P'1~"'' ,;:k:.d.,I••· vekayii hakkında vesika mahiyetinde =· d ~-::: ~· Japauık -. decektir. Tohnında ,...ı ı.;,. .ıc;ı;ı. .....,. 
Birinci _,.imde reylerin yar~sın . rneşgu o diyor ki: 1" .. olan bu filmler ltalyanlann Kobo mm· r:==o=a=n=a=r=e=e=e==''=ar=.====:::::ıı=-=-=y=a=p=ıl=acak=='=b=ü=:-ün mobilyesi ,.erli olacakbr. 

L· -'S 1 'kincı seçı - TernP' . 'ktidaraız ıgını goa- d ki 'lk eh. 1· h --~ır fazla rey alamayan ar ı 1 cerniyetı ı . b' . zıt it- takasın a yapb arı ı z ır ı gaz ü-
bı L cıMillet er . ti de bır ırıne . l l il' h . . 1 

e 1talacaklardır. • .. _ . . Fransız ııyate ... de hapse - cumıy e ng ız utanesmın tayyare er 
'-' 1 gı uç ıne terdı ve . ternlerı ıçın . 1 f d bombard d .. ı eni meclisin karfl aşaca . k e dostluk sıe . ,. •. 11 tler Cemiyetı tara ın an unanını a goıter-

~l ufa ., . uedır. ıyıı e k ed' 
e Vardır: d Ye - d-lrnit bir vazıye lh" ve nizamı koruya - me t ır. a· . "dafaası ır. 1 da ıu u d' 1 --------

ili r:;;nı~isiffrangın a7t~n esa,ına daya- artık kA~i~p:alde değildir" . . Fr~n:ızça~n:'a1: Kamutayda kabul edilen kanunlar 
c ıs rangın 1 ura - bıJeee . 1 rin ta ıırnın K L .. ..::- T vf!•-bıp d " nı karar aş 1 .. rne1"ulıyet e . 1 hareket etme· Ankara 24 - amutaym --..... e aa 
ayanamıyacagı rrıasııı 1 surat e . • ı.~d takt h r şeyden evve ıürate ve ka - Fikret Siliym batkan.._... a yaptığı top • 

lk~ · . . 1 al a - Habeş ~e. e Çünkü bugün,, her oeY lantıda, encümen mubataıile, Deniı:yol -
L ~ncl81 Fransanın t yolan vazi- lıdır. deliğine baglıdı~:''1 zıyor: ları Akay ifletmelerile, fabrikan havuzlar 
~ıarbın Ce ye karf1 ıarın sa · de fOY e ya . . · · • " . e ve nevre radikaller, L'b te gaı:eteıı k' "ı:akerelerden idaresine ait bmalann vergı ıle alakadar 
,ctıdi S 1 b'lhas58 1 ı er sında ı mu . f • b la 1 Lı r. o ar, 1 (Lava , · il' rrnaylar ar• •li oüpheaiz ki bulunmadıiına daır te 111" maz ata rı, ı-
l'labe . kl'f lunana . ııı:~u k yacaktır. n ç • 1"11 • ·ı k .. li şıstana tc ı beo af etınişlerdı. hiç bir ıeY çı ~ı 'kbııl için ınühiındir. Fa- tiklil harbı ma u enne ven ece para mu-
"" oare) sulh planını rtar . d 

8
- jo; - I .

1
. yardırnı ıstı ernboliktir ve kifah haklcandaki kanuna bağlı cetvelde 

I" ak . zıyet e T ntıı ız ünhllaıran s . at o zamandanberı va k t bu kiyrnet ın 
1 

'k rnukaveleainin ıü· değiıiklik yapılmasına, kazanç vergisi ka· 
l'tıı b l a Be çı 8 b' dd -

1
-l ' So ş u unuyor. sın• işgal hatta f rllnsız - ahiyettedir. . nununa tr ma e ca enmesıne, vyet 

Almanyanın Ren ınıntaka .. a • ulünÜ azaltır rn k Avnıpaaındakı memleketlerinden getirilen mazotun güm-
~t karcıı ınus rn orta ve ıar F rük • ın•~ı. imi . d • ı . •~ • 
• l'rıesi, solların ltalyaya "t I ile franıanın . bu rnünhasıran ransız· " ast ıaa ret erıne aır aanun aayı • 
ıt b" ve tn ya · aelınce, · b " balar ü ak kab 1 ed'I · t' ır cephe almalarına. aik faaliyetıne ~ . 'ıinin derecesıne aıı • ı m z ere ve u ı mıt ır. 
ar 1 alarına 8 tcorık• ıneıaı Kamu••v pazartesi toplanacakllr. 
ayı bozmamağa ça ışro 1 lya ile ltalyan ._ 

olmı• ur. Bu yüzden sollar. ~~e p1eş- Jıdır.» 
lncse!e tıkarmadan Almanya ı 

Erkanıharbiyelerin 
konuşmaları 

• 
- Bana bak 1 Gazetelere söylenecek. hır şeyimiz yok. Simdiye kadar yalnız 

ric'at .Planını hazırladık 1 lnıiliz karikatürü 
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IJBBIB BABIRLIB 
Sarıyerdeki vak'a 1 D'!ğerl~ ... jBir adam Kuşdi-
KomiserOsmanbombaile Bır sanatkar linde karısını vurdu 
sigara kağıdını kendine Kaybettik Vak'anın sebebı· kadın 

6f/I--· Bagln MELEK 
ainemumda ~---

B6ttbı erkek IİDema yddızlannm en ~esi 

KLARK GABLE'nln en güzel filml 

BiR GECENiN iSKANDALI 
Atk • Nete • Hareket ve herkelİD beğeneceği nefia bir mevzu 

F J1lll81Zca sözlü Metro • Goldwyn • Mayer filmi. 
~ ... bıveten : Renkli komedi : KEDiLER ve PiLiÇLER ,.-,, 

memuriyet bulmak için 
koydurmuş Kemal Küçük evvelki tarafından açılan bir LOUiS GRA VEURE '!n tunç ve tatlı sesi 

. .. . akşam vefat etti boşanma davasıdır CAliLLA HORN 'un cazibe ve gu .. zelligı"' • 
Bır kaç gun evvel Sarı yerde bır Şeh. T" 

vak·a olmUf, Karlo isminde birinin e- ır ıya~ro- Evvelki akf8D1 Kuşdilinde Çqkur - Dayanılmaz komik THEO LiNGEN 'in san'ati 
vİRin ahırında bir bomba ile bir mik - au~un kirl eme dtaı bostan denilen yerde kanlı Ö o İ ı j 
tar sigara kağıdı bulunmuş, bunların ~n ati K·· a.~n an bir kavp olmUf, Hüseyin Kemal ia- G N L M S E N S T Y O R 
eski komiserlerden Osman tarafından ~~a k ';!u ev - mnide bir adam Hasibe ismindeki ka- güzel komedisinin kıymet ve ehemmiyetini arbnyorlar. 
düşmanlıkla koyulduğu anlaşılmıştı . ~e ıka ~ saat .?n rııını bıçakla 3 yerinden ağır surette B 

Bu eski komiser Osman bir müddet 1 u~u. ta yata goz• vurmuttur. Kadın ölüm halinde hasta- U s A R A y Sinem&SIRdl 
evvel inhisarlar istihbarat bürosuna ern~ ~~!t; neye kaldırılmıttır. hafta 
müracaat etmif, vazife istemiş, büro - k" e~arül~ç~ 

1 
Hü~yin Kemal ile Hasibe yedi yıl- ' Mutlaka gidip aCSriinflz. lılveten: 2 M1KE MAVS 4m--~· 

~clah~~~m~~ ~~be;
1 

~ ~- ~~~~~~~~·p~~ -~----------------------~~ 
edildikten sonra vazifeye alınabileceği T~· sonra da Şe ır vardır. Fakat Hüseyin Kemal evine ve Şehzadebaşı 
IÖylenmiftir. Bunun üzerine Osman, 

1f atros~ ec • ailesine llkayt bir adam olduğu için İı1ı1nllul BıltdiQISi KEMAL "':~,it". ~~r3!'1 
Hafız oğlu Mehmetle marangoz Ah - noe ercıe çab~~~r • ne çocuğuna, ne de karısına bakma - ~-hil'Tiyaİl'OSI • 
medc 150 lira vaat ederek Karlonun • !a k°...ız ırw an• makta, brıaı ve kaynanası çalıprak """ lff ff 11111111 KOÇOAON ~ 88~~~,ıJ,C,: 
ahuma bir bomba ile bir miktar aiga - ~n at ar~~' ~ onu beslemektedirler. Nihayet bu hal Kalbin ~W••81 ve 
ra kağıdı koymalarını tavsiye etmif, t~ zaman't'"" ha . 1~ karısının canına tak demiş, o da mah- llolle lilmrda 

• L_L da . "hba 1... ıyatro mu rrm k .. d k k 11 GIOJDO mDnuebettle r------------]1 ertesı eaoan ıstı rata ma umat "d" emeye muracaat e ere ocaaı aley- 1 y . N • 
Vererek KarJonun sigara kağıdı kaçak- ı ISo IJ d h ~ine bir boşanma davası açmJ.flır. Q enJ eşnya~ 
çılığı yaptığını haber vermi11tir. I n yı ar 8H aa-L;_ Kemal Küpk zamandanberi Kemaldan ayrı Y8'8mak- •• TA T 1 L :--~ 

1 tihba t • • )" b"ld" . }"' ta anmıttı. asta naata sahneye çı - tadır ııınııı Kitap ve KitaPÇlbk - Bu haftalık b""' 1 ra lfl po llC ı ırmıf, a a - kı h 1ı... w aldı · ,liyopafi mecmuaamın 8 inci aayıaı çıkdlll' 
kadarlar gidip arama yapmıflar, fakat I ~or, b"~s.~~ gına ragmen ğ~ ro): Evvelki gün Kemal Hasibeye Çu -
bir şey bulamamıtlardır. er e uyu muvaffakıyetler gösterı- kurbostan da rastlamış: br. 

Bu netice üzerine Osman Mehmet- yoSordu. . . . . . - Ben seni Kadıköyünde bir adam- l ••t•nbul Yakıtlar Dlrekt6rıu.11ıu lllnları] 
le Ah cd tını 1 d n tıyatro mevsımınde Şehır Tı - la konu•urk ·· d.. D h be · 11 

m e ça f• on ar a: d k T en gor um. a a nım 

«- Gece orada bekçi ile polis devri- y~t~oaunun oyna ı~ çocu piyesleri - nikahımdasın, öyle herkesle konuşa - Deieri Pey puall 

yesi biraz sıkıca dolaftılar, bir fCY ya- nı ~ ? y~ltıİd Ziy~ aan'~t hayatı - mazsın, demif ve bıçağını çekip ka • Lira K. Lira K. 
pamadık, bu gece koyarız» demişler. ~ız ~çın yerı 0 uru maz bır boşluk dını 3 yerinden yaralamıştır. Kemal 1455 00 109 13 Caialoilu : Molla Fenari mahallesinde Çatal ~ 

me aokağmcla 1 /2 ve 2 No. lu 3 oM 
iki aofa bir mutfak 't'esaİr müttemilılll 
havi evin tamamı 1133 

Ertesi günü de bomba ile sigara ka- ır~ mıfbr: h .. Be w I . müddeiumumiliğe teslim olunmuş ve • 
ğıdını ahıra bıraktıklarını haber ver- liz nfazcahı ug~n .__ _:odakg u?da lngı - sorgu hakimi karariyle tevkif edilmiş-

. 1 d" B ·· · O k ae aret anesı ar1UU11n ı Kamer - t • mıı er ır. unun uzenne sman te rar h .. ır. 

t 1 f lmı · t"hba t atun camıınden saat on ikide kaJdırı-e e ona aan ş, ıs ı ra a: la . 
T h · t d b" 1 •• Jık rak T epcbafı yolıylc köprüye getiri-- a anıya ınız a ır yan...., o- I ... . 

lacalı: tahk.k tt" ti k ah ela ccek ve oradan huausı hır vapurla E-
• ı e ım, mu a a ır .. be klecl"I k . 

b ha . k"' ... dı d d . yu na ı ece tır. 
om ve sıgara agı var ır, emış- G.. l San' l -L-d · · K . . uze at ar nAa emısı, onaer -

tır.J.-.·hba t h .. . t kr vatuvar, Şehir Tiyatrosu, Halkevleri, 
-ı ra unun uzerıne e ar po- M b Ce . . I 

1. ·· t ım· ı· t ı____ at uat mıyetı ve atanbul Beledi -
ıae muracaa e lf, po ıs e&nU ara- . I ki .. 

ma yapmıf, ft hakikaten bu .efer y~sı ayn ayn çe en er gondcrecekJer-

bo ba · k""' d b 1 dır· m ve sıgara agı ı u unmuştur. K 1 K- .. ... .. ..1.. .. .. be 
Faka t!_ b d .. h . O ema uçugun o umu munase -

t pollll un an fUP e etmış, a- . I d .. Şeh. Ti da 
k 

. tıy e un acce ır ıyatroeun o-
manı sorguya çe mJf : 

Se b cd h L _ ld yun oynanmamıştır. Bu gece de oy • 
- n unu ner en aoer a ın, calı: 

elem• da nanmıya tır. 
... o : - --------

- Adamlarım var, öğrendim ceva- G ) f ) ) 

Bir kaçakçı mahkllm oldu 
Eroin kaçakçılığı yapmaktan auçlu Ha

lil dün ih.-ıa~ mahkemesinde bir sene 
hapse ve 200 lira ağır para ce~aına mah
k1lm edilmiı ve ayrıca 22 lira mahkeme 
maarifinin de Halil tarafından ödenme. 
ıine karar verilmi§tir. 

Diyarıbekir valiliğl 
Adliye müfettitlerinden Ferit Diyan~ 

kir valiliiine tayin edilmiftir. 
Ferit dün müddeiumumile aiırceza rei· 

sine ve Air adliyeci arkadaılanna veda e· 
derek yeni memuriyetine hareket etmiıtir. hım vermif, aclamlarının hüviyeti tca- a a asara y 1 ann 

bit cdilmit. Oeınanla temas ettirilme - 19 36 piJa V1 Bir araba tekerleg"'ı" yDzUnden 
den celbolunarak sorguya çekilince 
de: Galata ..... :rldar cemiyeti idare he • Dün Hayclarpatacla tren köprüaü al • 

869 28 

415 96 

119 28 

100 67 

70 48 

75 20 Abaray 

31 20 Be7azit 

: Oruwazi J.mail aia mahallesinde fllf' 
ki Köprülü yeni Oyunbozan aokaid 
cı. eski 31 yeni 11 No. lu 4 oda iki _. 
fa bir mutfak ve sair miftemilitı hafi 
evin tamamı. 5069. 

.ı Eaki Sekbanbqı Y akup aia yeni Ta• 
.. nlaf. mahallesinde Hasan .... ~ 
Kalaya aobimda 8 No. lu kiqir diilP 
klnm tamamı. 2112 

: Mimar Sinan mahalle.inde Yamak _. 
bimda 2/4 No. lu 149 metre M .... 
hane anaımın bınwmı 349 

ı Em Boatam Ali yeni Emin Sinan .
W.indeTdMntÇi Huiçi ~ 
35 No. lu Kötebatmcla 27 • 50 ıaellf 
anama tamamı. 3107 

5 29 Kocamuatafa pa· Balıkçı Kigork aokaiınd& 26/28 1'IOe 
..: lu ve 52 buçuk metre anamn __., 

mı. 5565 - Bu ifi Oamanın kendisine me. yetinden: Galataaarayhlar cemiyeti bndaki tramvay makasına bu yük ara -

lu L 1936 yıh . . 31 .... .. basının tekeri~ aık ... L L_I b 326 22 mur k bulma-. için yaptığını ve ken • ıçm mayıs pazar gununu W• .... • ~a& &.,llUft u te-

dile · 150 )i t tt•w · · ·· lem" Galatasaraylıların pilav gu··nü olarak kerlejiıı çakanlnıuı ıçın tam bir aaat ui-
ı Molla Fenari mahallesinde V ezirhalli 

içinde alt katta Ali baha Türbeai sJİlfl 
....... eski 61yeni61/8 No. lu oc1m• 
tamamı. 5794 

rıne ra vaa e ıgını soy •- ıl bu ·· d 
le dir tesbit etmi-+ir. Her yıl olduguw gibi bu 1'llf mıt. mud et zarfında tramvaylar 

ı . 9T. • • li . . 
ecne de Galataaaraylılann bu an'anevi 11 _Y_em_e_mifti __ r_. --------

Çocuk Bayramı pilavı için ~mgelen davetiyeler ba - v E FA T 
sılmıf ve dagıblmaya ba.tlanmıştır. Y c-

Çocuk Haftası mü~asebetiyle ayın mekte bulunmak iatiyen bütün Gala- lktıaat Vekaleti Sanayi Müfettişi 
otuzuna kadar muhtelıf yerlerde ve ı lar · · 1 ·ır.ı~• dd Ba N · · 12 ·· 1 

Yakanda ,..ıi maLr aablnwli lwe on bet sün müddetle apk ...... 
maya~. D-leai 28/4/936 Sah afinü saat 15 ele Komisyonda P'_ 
pdacalmr. istekliler iahat almak üzere Mahliilit blemine ıelmeleri. (1913) 

h 1
.f L lerd b. L .. tasaray ı , cemıyetın, atı aı ca c- y esımı gun evve tutulduğu 

mu ete ı me-.tep e ır ço-. muaa- · d Sara · b" · ·•· d k" Zat·· __ _ı ··1m·· lstanbul Milli Emlik Müdürlüiünden : l ... 1 I . d"lm" . sın e, Y sınemaaının ıtışıgın e ı urrccuen genç YBft& o Uf ve ce _ 
mere er ve eg ence er tertı~ e 1 iftır. Lüksenburı apartmanının bir numa - nazesi Vekalet, Sanayi ve Milli Ban -

Bu meyanda Çocuk Eaırgeme Ku- ralı merkezinden davetiyelerini abbi • kalar ileri gelenlerinin İftirakiyle An-
Cim ve Mevkii Senelik Mücldelf 

rumunun Oajcılık Klübünde tertip et- lirler. karada töre 1 L_u_ ı ... ıı-:a..-.. ta --L.! V'.L.. .a.u y-ı y:..ı..ı.._ . ldu. .. . k • 
1
. n e IUUQJrı m--y .. ır • .._,,-.-y _.. ~ ftll ... ...... 

mıf ~ 
1 
gu m~sam7eı;;:J0 neış e 1 Galatasaray lisesinde yenecek olan Bay Ncsimi Bclçikada makine mü - mahahinm S-"- ecııLaimck eeki 8 

ve .:;ze 0~ an .:1 b t~r. 28 olan pilavdan ıonra, Galatasaraylılar hendialiği tahsilini ikmal etmiftİr. Dört yeni 8 No. biç oda Wr mutfak 't'e bir 
Şu ~~ :1g ~ d u mu:;ner; toplu bir halde T akaimdeki Cumhuri- eencdir Sanayi _Müfettişliği vazifesini çab arumı ....ı..ri ... p n. 
~t ' e evaın ece - yet abidcaine giderek abideye bir min- yapmakta idi. Tophanede T opçu1ar c:eddeainde Klfla 
tir.B ada L L'-- b. .. net çelent? koyacaklardır. Ailcaine, ve arkadaflarına haf aağ- altmcla üzerinde Wr ocluı llaJang 

ur mc-.tcp çocu1U1U1 ır mu • ı.. d"lc · ...l.!ILJ~ 
samere vereceklerdir. Aynca bir çok Universitenin imtihanlar1 ıgı 1 

nz. 3471357 No. b ........... 

Kiruı 

120 1 Yıl 

120 1 Yd 

eğlenceler ve zengin bir piyango ha- Üniversitede 23 ma}'ISta denler ke.i - f Jl.T"b • 1 Sultamh~ Yanan Adliye binası 
zırlanmaktadır. lecek ve mayısın 28 inde imtihanlara bat- IYO etçı anumm bır lomn. 10 1 Ay 

Şehir bmdoau ve şehir cazı da bu lanacak. temmuz birde bütün fakültele • E Yubnda cim 't'e mevkileri :ramb , ..... laisaluindald m8ddetler G..-
müsamerede bulunacak, gürbüz çocuk- rin imtihanlan bitmit bulunacakbr. czaneler rinc:len açık artbrma usulü ile kiraya wrileceldir. l.telrhı..m 'ft .-.itini • 

• müabakan y.sxlacaktır. Dün Alay - R d Ö f 1. l.tanbul eilaetinclekiler: renmek iateyenlerin 6/5/936 Çarfamba günü saat 14 de Jizde 7,S pey .... 
kötkünde verilecek olan müsamere ı omanya an g çmen er ge IJOr çeı.iyle müracaatlan. (M.» (2138) 

'kAKoo"LK ı··· ı·· .. dı L~~u~~~~~~ ~~a(~~~~,.~~ ~-------------------~~---,~ 
. h" ec1·1 . . Hasar vapuru dun aktam Koatenceye ha • darda Abdü u ir ' ır&Öyün e Eml k ve E...... Bank•• lllnlan ean at ar uçu-. ema ın o umu o a- . .. - ( ı•- el ) Bak L d ı 1 

yıaıyle te ır 1 mıttır. reket etmiıtir. Bir hafta sonra 2SOO kitilik (Merkez), Beyazıtta (Belkıa), Emi • • ._ 
Radyoda konf&rlRS i!k aöçmen kafilaini l.tanbula aetirecek· nönünde (A. Minaayan), Fenerde (Vi. 

tir tali). Karaoiimrükte (Suat). Küçük -
Çocuk Haftan münasebetiyle 30 · pazarda (H~n HulGai), Samatyada 

Nisan akf81Dına kadar her akf&ID raci- Klsa hizmeUiler (R.dvan). Şehremininde (Naam), 
yoda 19,5 dan 20 ye kadar çocuk 331 doiumlu ve bu doğumlularla Şehzadebqında (Halil) · 
mevzuu üzerinde, doktor ve profesör- muameleye tabi olan ve son yoklama- BeJoiha cilaetindelüler: 
lcr tarafından konferanslar verilecek - 81 yapılmıf bulunan kısa hizmetliler Galatada (Kapıiçi), Haaköyde 
tir. bu yıl askere alınacaklardır. Ellerinde (Halk). Kasımpatada (Merkez), Sa-

k t hl" · im ) 1 nyerde (Osman), Siflide (Maçka), Bir zehirlenme aa er e ıyetnamcaı . o ayan ar Taksimde (İtimat. Kinyoli. Tarlabqı). 
B .. 1 d T·· 1t·· .. k .. d Mayıs 936 da orta ehlıyetname almıt O ~-•--~-1_ .. __ eyog un a ur ocu ao agın a oturan . iktidar, KadıköJ ve A~: 

R ·t d'" k b" el bi f a1apm bulunanlar 1 Temmuzda, tam chlıyet-

·eeşı~md::. ~; ::om:b~~e r:_:~ıu Z~ nameliler de 1 EylCilde celbedilecekler- Büyükadada (Şinasi), Heybelide 
uc7 _. hl (Tanq), Kadıköyde Modada (Hiın-

kUr hıu.ıaneaine bldırılmıttır. Yapılan dir. Yüksek askeri e iyctnameliler met), Pazaryolunda (Rifat), Ouü -
11ı•av!"nrde Reşidin zehirlendiği -ı-ı _ ikinci Tctrinin birinci günü ihtiyat za- darda l.kele bqıncla (Merkez). 

tn. HQab tehlikededir. bit mektebine aönderilcceltlerdir. - • .., ______________ ., 

Sablık Apartıman 
Esu No. Mevki ve Nn'i Dec:to 

c 10 Beyoğlunda Bedreclclin MahallelİDde Orta Şimal 
Sobğmda S, 7 No. b oa bir daireyi m&ftemil 
Aparbman. 4000 

Tafsillb yukarda yazılı Apartıman pqin para ile ve kapalı -4 
uulile 1ablmak here arttırmağa konulmUfbır. İhale 6 Mayu 19" 
tarihine tesadlf eden Çlll'f8Dlba glnl ... t onda yapılacakbr. f.tek
lilerin Şubemize m6racaatla tafsillt ve bir lira mukabilinde biret 
fartDame alarak prtnamede yazılı hllkilmler dairesinde teklif _r 
tuplanm o albı -t ona kadar Şubemize 't'ermeleri. ( M2) 



19N POS1:A'. 

--:=. 2SM=N~=M==ı::::E~K~E:;r0n-UAiiBijE~R-;;.LRERu.ın· 
k uşuyorl Başbakanın 

Maraşda trene av Digarıbekire 
leh floğlu istasyonundan Hediyesi 

l<:anbderenin Ostü ~K!r Uıatılaoık __ ~~~ 
Sehre Bir~~r 

, Diyarbckir (Özel) - Mevcut Hal-
i kevi binasının darlığı göz önüne alın
mış, Dağkapısı civannda yeni ve bü
~k bir bina yapılmağa başlanılmıştır. 
Bınanın planını sanatlar akademisi 
mimari muallimi Arif Hikmet yapmış
tır. Bina çatıya kadar yükselmiştir. 
Başvekil İsmet İnönü bu bina için 
Halkevine on bin lira teberrü etmişler 
ve parayı gönder:mişlcrclir. 

lzmir de Ticaret Kulübü 
İzmir, 23 ~Son Posta) - 1zrnirde 

münevverleri ve tüccar sınıfını sinesi
ne toplayan bir klüp kunılması ta • 
karrur etmiştir. Bu teşebbüsün başın
da fzmir ticaret odası reisi vardır. Ti
caret kulübü Pasaport iskelesi karşı -
eında inşa edilecek ve iki katlı olacak
tır. Alt katta bir lokanta ile büfe, üst 

.._ ........ .,.:... llııa .la'e ....... büyük zarar- katta genİf bir aalon ve beş oda, bi • 

.... - .. l..... ~ • ıı-talık menbaı ol - lar.do aalonu ve bir kütüphane: salonu 

. Maraş (~) _ J.a2 lll -ar ... f .. •-zj: Jldıedi,.. cL:enin üstünü bulunac:ılrtır: • 
i. büyük ~ iA ~ .. _.,,. &uraTaraa ycnı yonar açmış-) lzmır Cıvarında Gezintıler 
'-ı Maı:=- .. - Q.tLL3 "" S. t. idir· Jtapatınıf. ·,, ctınittir· tzm· 23 (S ) T . 
ın· -,.:• .. s-- . t• et ıner1roe% ~ &dl r.ik1 · balkı çok ır, on Posta - urıng 
~ çok guzel ~ır vı 8!,.'hıri.. ikiY• a- ş.a.ria el~ . en~ün iatekler klüp yaz mevsiminde lzmir civarın-

hdere a.cllı bır çay ~ ._.J:..m~UL-. Şiın 1 
kL-.l LI-lkm claki tarihi değeri hiiz eserler bulun -

~ırnı k d nda ••~ _.J ıopJanına ıaoır.. aa 
a. ta ır: iki yaka•- .. - .. iiı1CfJD8• . . ilcce ~ · lıoğlu duran yakın fChirlcre muntazam ge -

., ~ki devı:~. suy~:. iki ~~ :.. ~~ ycl'llle aetn'bir h: matıla- ~t~ler tcrtih_e karar verıniftir. Bu ge-
~ 1 ayrı bük.üuı MI • ~ ~gacliası Marafl ~ata yakında zıntılerden bıri Çanakkaleye kadar u-

kendi hudutlarını geçe~_,- lan" ft<Yt haber alurrnı~dr. a Mara' zablacakbr. 
telt bu de.reye attıkları içıll Coe· ktır Bun an sonr o· ıb k. de " y . t 
Ld . ~lana~ . ,~ fa kavuşacaktır. ıyar e ır enayur ,, 

ere ismi Yerilıniştır. ::.tu- 11,.,k o " bu .. yu··k f)ır ımuşa • • .... 
Y k 

1c_.J_ uu ~- h Diyanbekirdc, uYcni Yurd» adiyle 
a ın zamana ~· b' }iğntl a· C H •~l:gı 

lan Ve pek pis, müteaffin ır TarsllS eza a~rnm yeni bir gazete çıkmıya başlamıştır. 

d 
(Özd) _Asliye ceza ha • Cumhuriyet ülküsünü ve doğudaki 

Anadolu a tars~ Nuaaybine tayin edilmiş, ye- halle kütleleri arasında yaymak emeli-
kiıni ZiY.8 Nevşehir müddeiumumisi le çıkan bu yeni meslektaşı kutlular, 

k f .ı. .... ~ ~1 r.: ... ••Ju ~=ı- · t1b"r basın ve aydınlatma yolunda muvaf • 
ar ----
ır~ f~t .. ı-:.n tayin CCJJllDlT • .- ı.~· fak olmasını dileriz. 

- _.-.rken ·-- 1 '- F il "k 1 b• -Luu--clı un a n ast Kö..lölerin ,.. Bir Kararı 
oıaada ezan ~ - t• 11 _.afifi!.• 1' -~ dı ın d\11 \it ,._.. (~el) - Belediye elek- Yalvaç (Özel) - Yalvaç Sağır.kö-
rtıınareye yıl ? dondu l(ara~an dan istifade edilerek iş· yü köylüleri a birliği ederek veresi· 

Muşta 3 kişı l b ra- trik fabrı~asın b·r de un fabrikası yap- ye ahf ~ etmemcği kararlaftırmış· 
~e u ·.[ınek uzere ı 

Muş (Özel) - Jki ~ e fakat de- Tetı karar vcrıniştir. lardır. 
)a hol miktarda kar ya~ış:stif. ~ tırnııya ==ı d askerlik hevesı· 
~~etmemiş, çabucak e:·ı6 ..,.ili- - )(adın arımız a 
hır santimel!r• ı:nur.abba1 kal yM Pr" 
lnctre su bu~· Sa aaJ.ı'J~ A
lınalı olm11• Azakpdl' d ., 1- ..,,uıı 

-r:• k" agao 
J'lotak köyü arkasında ı . iki arkada-
Dtlatan Bitlisli. ~_as...,, ~ 
fl kaı fırtınaam• tutw-
ölnıüşlerdir. 

Sayfa 5 

7 Bayram Gününde 7 Makal~: 

ÇOCUK ve ASKER 
Çocuğun hayattaki başlıca rolü cemiyet 

içinden aynbp ıöçen irwanın yerini dol • 
durmaktır. Bu rolun iki ayn cephesi var -
dır. Birisi mensup olduğu milletin varlığını ı 
harici taarruz ve tecavüzlere karşı koru· 
mak; diğeri, cemiyetin medeni: ilerleme 
yolund ki bamlcleı:indc va:ı:.if c almak. 

Bu iki cephe, eskiden, milletleri tc~k.il 
eden insanların askeT veya aivil olarak iki 
esaslı kısma ayrılması lüzumunu doğur • , 
muştu. H yatın :nnırelleıi .&~illerin de ay { 
nca bir takım mesleklere tak.sim olunma-

1 nna saık olmuştur. Likm bazı mcmle 
ketlerde asker denı1en sanıf yalnız yurdur. 
miıdafaa5ı ccpbaincle kalmamıt. milletlerin 
medeni hamlelerinde de batJıca rolu oy-

namııtır. Bizde olduiu sıôi... 1 
Diicr taraftan büyük harp göstermiş • ı 

tir ki bir milletin varhiını korumak ne yal
nız bazcrdc bealenen ordu ile. ne d. ae - , 
ferde ihtiy.t ~ladm ona ilrib.kile 
mı.imkün dejjlclir; memleketin maddi ve 
manevi, canlı. caruaz bütıin kuvvetlerini 
bu maksada tahaia etmek. lazımdır. Yani 
bundan sonraki harpler muayyen züm • 
relere Ve yalnız (ulter) denilen sanafa raci 
değil bütün millete pmildir. (Harp) de. 
nı1cn afet me beferiyetin :pb.ını. m.at • 

teessüf, ebediyen kurtaramıyacllğı bir za
rurettir. Lb.he7 beynelmilel adalet diva -
nının, Milletler Cemiyetinin buna mani o
lamadığını gören be§eriyet ıimdi kendi 
ba§lnın çaresini ancak (silahlanmak) ta a· 
ramaktadır. Tanlt kuruldu kurulalı ( 13) 
sene harbe mu kahil yalnız ( 1) 9eneli1t wlb 
nimetine kavuıabilmit olan medeniyet dai· 
ma bu (zamrct) in kurbanı olmt11tur. 

Binaenaleyh milletler doğan çocuklan· 
nı hem vatan müdafauı bakımından. hem 

de ileride intisap edece1deı*i mesleklerin 
iptiyaçlanna care hazırlamak vazife ve 

mecburiyeti karflUlldaclular. Bu mccbu· 
riydİ ıimdidcn du,ymıyan milletler yannm 

büyük tehlikeleri önünde ceç kalrnıı ol • 
duklannı anlayacaklardır. (Kayak) ıpo • 

nınu. (Planör) ile uçuşu, (parafiit) ile at• 
uunağı. (atıcuıiı). (binicüiii) memleket 

gençlerine öiretmek için büyük fedakar· 
lıklar yapan halk partisi; (askerliğe ha • 

zırlık) deralc.rini ·vil melrtcp\erinde de 
mecburi kılan cumhuriyet hükGmeti ba ,,.ı. 
daki derin ve iaabetli görüıünü çoktan İı· 

-
ruml » ( 1) diyen ve kendisi de onlarla be• 
raber ölüme ıöiüı acaan (Muıtaf• Kemal) 
olmasaydı bugün ortada bir Tı.irk mi11eti 
ve bir Türk vatanı bulunmıyacaktı. Bu ö
lüm emri. onu veren ince hisli insanın ( 2) 

mahiyetini deiiotirmiş midir} .. 

Sonra aakerlik. Duılamon zannettiği 
aibi. muhakeme ve mülihaza kırıOiliyetini 
öldüren deiil. yükeelten bir mrslektir. Bu· 
nun en canlı misali büyüklerimiz ve (şd) 
lerimiı.in askerlik.ten yetişmi§ olduklan hal
de her sahadaki hudutsuz muvaffakiyet • 

leridir. 

Askerlik insanı en §ÜmuJlü manu&le ha
yat mücildelesine ha'Z.ırlnr. Hay tın muh • 
telif safhalarında karşılaşılacak en çetin 

müşküller önünde saraılmıyan (çelik ira· 
de) lcr en çok bu mesleğin örsünde dô· 
vülmüşlerdir. 

Küçük yaşlarından itıbaren tnpmağa a· 
lı§tınlclığı ''atan k.aygusu, fedakarlık duy• 
~U9U, vazife hissi, namu• enditcıri ııibi yük
Hk mefhumlarla çatııacak hiç bir Phsi 
düpince veya mcnf aat, en zayıf diiotiıiil 

zamanda bile, onun ruhu unu aar • 
a maı.. Ne ölüm tch\ik.csi, ne paıa 
buaa. ne de hayatın ber hanai bir zevk vc7a 
~enecsH.. Bu bak.undan askerliğin ter • 
biyevi va.fi rubunda her türlı.i talim ve 
telkinden daha derin bir iz bırakır •• bat etmiftir. Gü%ld teıcbbü.lerin. (asker. 

li~ oyunları) teklinde, ilk mekteplerimize Aıkcrlik, insan ruhunu bodaam olmak
kadar lCIDlil edalcceğini umar ve canli t&D da kurtarır. Silah arkadaşını bir aüngü
.:ünülden dileriz. 

* 
nün tehdidinden, bir suyun akıntısından kur 
tarmak için kendilerini ölümün pençesine 

teroddutaüz atan insanlara dünyanın en 
büyük feragat va fedakirlıldarını yaptı • 
ran ıey ordunun münferit ruhlara hakim 
olan müfterek ruhu deiil midiri' CT•rih) 
kuruldu kunılah harpler içincio ölümü ltu
caklıyan milyonlarca inaanlardaa UÇI •· 
na nya babuuun kucaimda an vermit· 
lerdir ').. Onlann yaıalannı nran. onlara 
aon yudum Nyu veren ve nihayet aözlc· 
rini kapayan (ailüı arkadqları) olmUflur. 
Madem ki harpler içtinaba kabil olınıyan 
bir zarurettir. O halde bütün millet eha. 
dını ona hazırlamak ta bu zaruretin man• 
tıkt bir neticesidir. Bu ite çocuk yaıtan 
baılamıyan milletler, dıierlerinden ııcri 
ltalmıı olacaklanJ•r. Biz de ta ilk mektep. 
lerimizdcn itibaren bu yolu tutraaia mec
buruz. Ancak a.lterliği çocuia 01un tar • 

zında telkin etmek ve ~un olarak ICY -

dirmelc lazımdır. Onlana muum ruhlarını 
bu en mukaddea hak. ve vazif cye en yu-

muşak. kar11lıklı aevııi ve aayııya 
dayanan bir disiplin ile bağlıya .. 
biliriz. Zaten buaünün askerliğine de bu 
tarza bir diaiplin hakimdir. 

lbtiyat eftlnıharp bia1111 
Ccliıl o-.. 

( 1) «Mustafa Kemal ile mülik•b aa· 
bife 29 • Ru,en E,ref -

( 2) Harp aahaaanda kalın ..-ıtoları. •a· 
ba pamelerin içinde uykuıuz '1et, .. pc:e 
aeçiren bu adam aalonlanla pek melıı'lret· 
le valı edennit; 1a...,.anlar (Mustafa Ka • 
mal) i yalnıı& &Ö81Ü yalmaz bir kumand.n di
ye delil; ayni zamanda salonlarcla pek leL 
zetı. aranan nazik, terbiyeli ve seki bir ka
valye diye amyorlar. [Yeai Mecmua'nm 
fevkalide nüalauı 1334 sahife 132 • Ru
ten Ep:e( -] 

lğdırda Bir TUccarm Teberrüü 
oiJa ele avuca .. . Bütiia ıün, yanguı yerin- . • . Muharebe oynuyorlar. Huan Bey Milletler Ôğdır (Özel) -Tüccarlardan Gu

lam parlar çocuk bayramı münnsebeti
le Çocuk Esirgeme Kurumu'na ] 10 li· 
rn teberru'da bulunmuştur. Bu para i
le yoksul çocuklara elbise verilecek • 
tir. 

- Biz.iaı. ..;. 8eJ l de arkadqlarile birleprek .• 

~oJdll, 

Bundan vu ıeçinnek için ne 
yapacaiııu1 bihnem 'l 

cemiyeti ıibi zecri tedbirler 
aL. Bu da fa1da nnneue, 
gündeliiiae ambarco koy •• O 
da olmaua alenen teeıaüf et, 
sonra kendi baUne barak L. 



6 Sayf .. 

· Pariste inanılmıgacak bir hadise 

Bir ölü ile 10 sene aynı 
yatakta yatan adam 

,,. * .. 
Ölü, erkeğin düğün günü kaybettiği sevgilisidir. 
Cesedi tahnit e ~tirmiş, teli ve duvağı ile yatağına 
yahrmışhr. Zaoıta bunu bir tesadüf neticesi keşfetti. 

Paris zabıtası geçenlerde tesadüfen , 
garip ve şayanı hayret bir hadise ile 

karşılaşmış_tır. 
Zabıta memurları yağmurlu bir gece 

de soyu1an bir evde hırsızları ararken 

biti111ik evin bodrum katına geçmiş ve 
orada korkunç bir manzaranın şahidi 
o1muş1ardır. Görülen manzara şu: 

dur: 
Bodrum katında bir gelin odası ka-

dar süslü bir yatak odası ve bu odanın 
ortasında mükeJlef bir karyola. Karyo

lada başında mum çiçeği, göğsünün ü
zerinde bir buket ve sırtında gelin elbi
sesi ile bir kadın cesedi uzanmış bulu

nuyor, yanında da canlı bir erkek ya
hyor. 

Bu erkek bodrum kapısının birden

bire açıldığını ve elektriklerin kendi 
üzerine tevcih edildiğini görünce ye

rinden fırlıyor, cesedin üzerini örtmek 
İstiyor, fakat iş işten geçmiş bulunu
yor, polisler bu adamı yakalayıp adli
yeye veriyorlar, hakkında takibata baş
byorlar. 

* Ölmüş bir kadın cesedi ile koyun-

koyuna yakalanan adamın adt Rişar 
Zibie'dir. İstintak tahkikatının ortaya 

koyduğu netice de şudur: 
R~ar bundan yirmi yıl önce yirmi 

beş yaşında iken Romada Mari La

tie ·adlı güzel bir kızla sevişiyor -
muş. Uzun süren bir sevişme dev
resinden sonra ev1enmeğe karar 

verm~ler, haziran ayının otuzuncu 
günü nikahları kıyılacakmış. Mari süs
lenmiş, gelinlik elbiselerini giymiş, ni

kah dairesine gidiJmek üzere hazırla
nılmış, fakat tam yola çıkılacağı sıra
da kızın üzerine bir fenalık gelmiş, 
düşmüş ve ölmüştür. Düğün günü ma
teme gark olan aile çırpınıp dururken 
Mariyi çılgınca seven Rişar cesedi ku
caklamış ve kimseye göstermeden ev
den çıkarmış, bir yere saklamış, ertesi 
günü de cenaze merasiminde buluna
cakmıııı gibi kızın ailesinin evine git
miştir. Fakat orada kendisine hayretle 

ve büyük bir ~aşkınlıkla cesedin kay
bolduğu haber verilmistir. 

Rişara gelince o ku~akladığı ces~di 
bir tabutla Parise naklettirmiş, orada 

bir doktora tahnit ettirerek cesetle be

raber yakalandığı eve getirmiş, bod -
rum katında bir gelin odası döşetmiş 
ve cesedi bu odadaki karyolaya yatır
mıştır. O günden itibaren de her gece 

muntazaman bu ölü sevgilinin koy

nunda yatmış, muayyen zamanlarda 

tahnit ameliyesini bizzat kendisi taze
lemiş, aşkına sadakatten bir gece bile 

inhiraf etmemiştir. 
Rişar bekar yaşadığı için evine kim-

Marie Latie 

se girmez, evi temizleyecek olan hiz

metçi de bizzat Rişarın nezareti altın
da hizmetini görür, bodrum katına in
dirilmezmi,ş. Muhitinde gayet dürüst 

bir adam tanınan Rişarın bu tarzda 
ölü bir sevgiliye şaşmaz bir sad~kat 
göstermesi adliye mahafilinde hayret 
uyandırmış, kendisi tıbbı adliye tevdi 
edilmiştir. 

Tıbbı adlide yapılan muayenede 

Rişarın tabii bir adam olduğu netice

sine varılmış, hareketinde de gayri ta
bii bir vaziyet görülememiştir. 

Cesed zabıta tarafından müsadere 
edilmiştir. Şimdi Rişar sevgilisinin ma

tem ini tutmakta. onu yeni ölmüş te
lakki ettiğini söylemekte, cesedinin ya
kılarak küllerinin kendisine verilmesi
ni istemekte ve mütemadiyen ağla

maktadır. 

Talebelerin sıhhi vaziyeti 
İstanbul Maarif Müdürlüğü tarafın

dan lstanbuldaki bütün mekteplere 
yeni bir tamim yapılmıştır. Bu tami -
me nazaran mektep müdürleri talebe
nin sıhhi vaziyetleriyle yakından ala -

kadar olacaklardır. Ayni zamanda 
mekteplerde muayyen zamanlarda 

mektep doktorları tarafından talebe -
ler muayene edilecektir. Bunlardan 
başka talebenin sıhhi vaziyetinin gö
zetilmesi için bir çok tedbirler alına • 

caktır. 

Bir adamm 450 lirasmı 
dolandırdılar 

Sabıkalı takımından Topal İsmail 
namiyle maruf bir dolandırıcı arkadaş
ları İsmail Hakkı ve Kütahyalı Osman

la beraber dün Y enicami avlusun -

da Mehmet isminde birinin manitacı
lık suretiyle 450 lirasını dolandırmıştır. 
İsmail ve arkadaşları aranmaktadırlar. 

Karım 
Beni 
Sevmiyor? 

rebilir misiniz? 

«Üç senedir ev }iyim. Hayat ve Ha· 
ueti evinde arıyan bir erkeğim. lşim 
icabı günde on altı saat çalışıyorum. 

Evime döndüğüm zaman güler yüz gör
mek hakkımdır sanırım. Halbuki ka • 
nm cahil ve sevme kabiliyetinden mah
rum. Ne beni seviyor, ne de sevilmek 
istiyor. Kendimi ona sevdirmek için e
limden geleni yaptım, fayda vermedi. 
Akşam dokuzda eve gelirim. Yiyece· 
ğim iki lokma ekmeği bile hazır bula -
nıam. Çok sabrettim. Fakat artık ta • 
hammiilüm kalmadı. AyMlmak istiyo
rum. Bana ayrılmak için Lir yol göste • 

Ankara: Akan 
' Zorla sevgi olmaz. Karmıx sizi sev
miyorsa kendinizi ona zorla sevdire -
mezsiniz. Fakat bu aynlmak için kanu. 
ni bir sebep olamaz. Mahkeme sizden 
daha esaslı ayrılma sebepleri arar. Yal
nız arada çocuk olup olmadığını söyle. 
miyorsunuz. Maamafih ne de olsa ay

nlmak için daha kuvvetli sebep lizım. 
Mahkemede davanız1 kazanam1yaca -
ğınıza göre, meseleyi dahilde halletme
ğe çalışmak daha doğru olur. Zaman 
her davayı halleder. Bir müddet daha 
sabrediniz, ve karınızın gönlünü fethet
meğe çalı,ınız. Kadın ne kadar hodgam 
ve lakayt olursa olsun sevgiye kar,1 mu
kavemeti yoktur. Davanızı gene ancak 
sevgi ile halledebilirsiniz. 

TEYZE 

SON POSTA 

Çocuk vali meğer 
kendi kendisini vali 

tayin etmiş! 
Bütün İstanbulu kandıran 

yaramazla matbaamızda 
bir mülakat 

On iki yaşındaki küçük vali Kadri dün 
matbaamıza geldi ve: 

- Benim, yazılmasını istediğim bazı 
mühim noktalar var. Evvela bir gün içinde 
başardıiım işlerden bahsedeceğim. 

Sonra da gazeteniz vasıtasile bazı kim· 
ıelere açıkça teşekkür, bazı kimselere de 
açıkça etessüf edeceğim, dedi. 

Yanındaki küçük muavinine dönerek 
kat'i bir emir verdi: 

- Şimdi telefonu aç, 855 numaralı po• 
lis memuru Safiyi buldur. Kendi.si, · verdi·
ğim izin nmanını geçirmiştir. Evvela bana 
iki otomobil bulsun. Sonra da T okatlıyan
da ( 8) kişilik bir aofra hazırlatsın. Ve der~ I 
hal buraya gelsin. 

Muavin telefona koşarken çocuk vali 
bize dönerek ilave etti: 

- Bu ziyafet sofrası yakın akrabalarım 
içindir. Fakat yemek zamanlarında pe • 
şime hiç tanımadığım bir takım adamlar 
takılıyor. Ben valilikte henüz fazla tecrü
be sahibi değilim amma, selefimin böyle· 
her öile yeme~inde bir düzüne inaan do • 
yurmak mecburiyetinde kaldığını hiç zan· 
netmiyorum 1 

Memur Safi Efendiye diyeceğim yok. 
Çünkü o gelmese vali olduğumu iabat e • 

I 

Nisan 25 ~ 

Amerikayı günlerden beri ' meşgul eden hadise -
Diri diri mezara gömülen 

üç altın arayıcısı 
Tahlis ameliyesi yüzlerce kişi çalıştığı ·halde tam bir 

hafta sürdü, bir hafta bütün bir kıt' anın halkı 
heyecan içinde çırpındı durdu 

Bundan bir müddet evvel lngilterede bir çok ameleler yer albnda kalmıtlatr 
arkadqlanndan bir grup bunlan kurtannağa çahımıtlardı. 

Nevyork (Son Poata) - Amerika gün- melelerin ellerine, ayaklarına kapanarafi( 
lerdenberi diYİ diri mezara gömülen tiç ki· - Kocamızı kurtarın 1 diye yalvarmai• 
ıinin mukadderatile meşguldü ... Bu ha - başlamışlardır. 
dıse halkı en büyük siyasi hadiselerden da- Bundan sonra borunun ucundan aca ' 
ha fazla alakalandırmıştı. yip ve manasız sözlerle şarkılar işitilmiş vd 

Mesele fU: biçarelerin akıllal'lnı kaybettikleri zannd" 
Robertson, Scadding ve Maııill ismin. dilmiştir. 

de üç arkadaş, metruk bir altın madenini Bir taraftan bunlar olup biterken, diğet 
tekrar işletmek için aralarında bir şirket taraftan yüzer kişilik üç posta amele ge• 

..J akdetmişlerdir. Bunun üzerine madeni de ce gündüz çalışmıya devam etmişler, aıne• 
beraberce muayene etmek için Nouvelle • liyata nezaret eder maadin müdürü d~ 
Ecosse denilen yere gitmişler, beraberce, o- bir kazaya kurban giderek hastaneye kal~ 
cağın içine ııirerek, galerilerde yürümüş - dırılmıştır. 
ler, elli metı-e derinlikte ve tünelin ai · Bir aralık Scaddingin sesi duyulmuş V~ 
zmdan 50-60 metre içerideler iken tünel karısile arasında şu mükaleme cereyan efr 

Çocuk vali ve muavini birdenbire yıkılarak geçitlerini tıkamış ve miştir: 

üç adam da diri diri toprağın altında gö - - Ne yakit kurtulacağız~ 
demem. O takdirde ise bittabi hiç bir lo- mülü kalmışlardır. - Çok yakında. 
kanta imzamı kabul etmez. · 

Fakat diğerleri, belediye hesabına im -
~aladığlm masraf puslalarındaki yekunu 
hoşboşuna kabartıyorlar. 

Ben kendimde belediyenin paralarını 

har vurup, harman savurmak hakkını bul-
muyorum. Fakat onları yanımdan kov -
mıya da yüzüm tutmuyor: Ne yapacağımı 
ıaşırdıml 

Vali, istediği çayı yudumlıyarak .bahsi 
değiştirdi: 

- Bir gün içinde epey iş gördüm: Ölen 
aktör küçi.ik Kemale çelenk yaptırttım. Ço
cuk parkının tamiri için emir verdim. Vi -
}ayetteki emektar bir memurun maaşına 
on lira zam yaptım. Muhtelif müesseseleri 
teftiş ettim. Biçare bir kapıcı namzedinin 
bir aydır sürüncemede bırakılan işini bitir
dim. 

Nitekim, dün akşam bize locasını ve -

Bunların kayboldukları ve madenin için· - Bu kadar zamandanberi çalıştığını:I 
de kaldıkları anlaşılıncıya kadar bir hafta halae kurtaramıyorsunuz, daha kazmala• 
geçmiştir. Nihayet kazazedeleri kurtar - rın sesini bile duymuyorum. T ahammülürd 
mak üzere çalışılmıya başlanmış, ilk iş o· kalmadı. Bize hayat vermek için; ölmeıtt 
)arak büyük bir vida tertibatı ile toprağı mahkum olduğumuzu söylemiyorsunuz .. < 

kazazedelere kadar delmek, bu deliğe bir Karısı hüngür hüngür ağlıyarak bağır ' 
boru yerleştirerek gıda temin etmek yoluna mıııtır: 

gidilmiştir. - Scadding, vallahi bir kaç saate kAıl 

Beş santimetre kutrunda olan bu boru dar kurtulacaksın ..• Yüz kişi çalışıyor. Mf' 
60 metre kadar uzatılarak biçarelere gı- rak etme, metin ol. .• 
da gönderilmiş, hundan sonra Kanada hü- Her türlü yaşama ümidini kaybeden Ro .. 
kiımetinin yardımile yüz kişilik bir amele bertson boru vasıtasile kağıt ve kalem is 11 

grupu teşkil edilerek süratle kanalın te • tiyerek vasiyetnamesini yazmak istemiştfr, 
mizlenmesine başlanmıştır. Bu ameliye d• Kendisine kurtarılacağı söylendiği hald4 
bir hafta aürmüştür. Doktorlar, bir hafta ıarar etmiş ve içeriye kağıt, kalem yollan• 
zarfında aç ve halsiz kalan felaketzedelere mıştır. 
kalbi takviye edici ilaçlarla, kahve gibi, N'h b" h f · f ı ayet ır a ta sonra bir akşam ıa• 
kuvvet verici şeyler göndermişler, yol açı· 
lıncıya kadar onları yaşatmak istemişler

dir. ren vali Muhiddin Üstündağ~ 
- Sizi tebrik ederim. Yokluğumu hiç Yerin dibi ile üstü arasında boru ile 

hissettirmedinizl dedi. muhabere imk~nı bulununca Üç arkadaş -

23 te yol açılabilmiş, iki kazazede, ça ti 

murlar içinde baygın bir halde bulunrnuf' 
lardır. Hazır lı:ulunan doktorlar iki ark•• 
daşı muayene ettikten sonra derhal ac.;ıW 
havaya ~1karmışlar ve İstirahat etmek ü.ıe't 
re evlerine göndermişlerdir. Bütün Arn~ 
rika büyük bir se~inç iÇindedir. Tahlis a• 
meliyesi esn.aııın"da kiliselerde kazazede!ef 
için ayinler yapılmış, gazeteler ikinci \'4 

üçüncü tabılarla ameliyatın bütün safha " 
)arını takip etmişlerdir. 

En memnun olmadığım nok'.ta da, teb- .an Magillin öldüğü bildirilmiş, kurtarmR 
rike gelenlerin, tavsiye istiyenlerin bollu- ameliyesinin başında bulunan Magillin ka
ğudur. Onlarla uğraşmaktan, şehrin dert- rısı bu haberi alır almaz, derhal düşüp ba. 

lerile meşgul olmıya vakit bulamıyorum. yılmıştır. 
Halbuki bir kaç günün içine, bir çok Bunu müteakip zayıf ve ince bir ıes: 

işler sıkıştırmak niyetindeyim. ıtBizi kurtarınız» diye yalvarmıştır. Bunu 
Yalnız, dairemdeki memurlardan hiç müteakip ıu cümleler işitilmiştir: 

memnun değilim. «Oturduğumuz yeri su basıyor. A - Bir muhtar mahkum oldu 
Bir laühali halleri var ki sormayın. O - yaklarımız çamurlar içinde. Akşama ka-

dama kapıyı vurmadan giriyorlar. Bir şey dar bizi kurtarmazsanız boğulup ölece • Dodullu köyü muhtarı Talip kö1 
anlatırken ellerini masama dayıyorlar. So- ğizl» kanununa tevfikan tutmaya mecbııt 
kaza çıkacağım sırada paltomu, şapkamı Scadding ve Robertsonun zevceleri, ko- olduğu defteri tutmadığı ve hesapla ti 

tutmuyorlar. Yılışık yılışık sırıtıyorlar. calarının zayıf ve titrek seslerini duyunca rında intizamsızlık olduğu için :m fir9 
Halbuki ben, vazife başında ciddiyet is- derhal sevinçten ağlamağa ve çalışan a • para cezasına mahkum edilmiştir • 

terim. ••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vakıa hepsi de baham yerinde adamlar. 
Fakat ne olsa, işgal ettiğim makama hür
met istemek mecburiyetindeyim. 

Bu aözlerime bakıp ta mağrnr 

bir vali olduğuma hükmetme • 
yin. Vazife haricinde, ne isterlerse yap -
sınlar. Fakat makamımda, hiç bir hafif
liği affedemem. Eğer böyle giderse İs-

tifa mecburiyetinde kalacağım. 

Meğer: «Sakalım yok ki sözüm dinlen-

edebiyattan bahsettirmek istedim: • ı makamın haberi olmadan vali ilan etnıİt 
- Bence, dedi, en büyük edip Server Eskiden çocuk bayramlarında, çoculC• 

Bedidir. Onun ııCingöz Recai» leri ezbe
rimde gibidir. Sonra Ali Rıza Seyfinin ki. 
tapları yüksektir. Sezai Attilanın Afacan 
mecmuasında çıkan «Hava korsanları» da 
yaman. Fakat ne olsa edebiyatta Avru -
padan geriyiz. Mesela bizde ı<Ar!!en Lü • 
pen» ayarında bir eser çıkmamıştır. 

* 

lardan böyle daire amirleri seçildiğini bi , 
len vilayet daire müdürü de, onun gelişi11İ 
hiç yadırgamamış; ve yeniden böyle bİf 
karar verildiğini sanarak onu makanıınll 
oturtmuştur. Böylece: (24) saat, koca bit 
memleketi parmağında oynatan parına1' 

b·r kadar çocuk eşi kaydolunamıyacak 1 

maceranın kahramanı kesilmiştir. 

sini» aözü çok yerinde imiş. 
Ne geri kafalı insanlar Yarabbim. 

Beyanatını böylece tamamlıyan küçük 
Bir valinin ( 1) matbaadan ayrılışından bir saat 

Şimdi onun vilayette gördüğü itibarıı1 
azlığından şikayet edişini hatırlıyorum ve 
gayri ihtiyari: insanın hürmet görmesi, vali olması ıçın 

mutlaka 120 kilo gelmesi mi lazım? An -
lıyamıyorum 1 

Muhiddin Üstündağın vekilini biraz da 

sonra aldığım acayip bir haber beni tesi • 
rinclen günlerce kurtulamzyacağ:ım bir 
hayret içinde bıraktı: 

Meier, küçük Kadri. kendisini hiç bir 

- Haspam! diyorum. Dayak yenıedİ' 
ğine ıükretl 

Naci Sadullab 

.. 
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. • . dükkan • 
Bır gün Abdül ile Hakırn D ken 

d 1 dı er 
~n aıvı§mışlar, dolaşıyo~ ~r · tınan 

lozlerinc bir ilan ilişti: Handa ~I ceii 
p verı e . 

rensesi bulana bir çok para k di· 
}' 1 • k ıansa ıı 

lt2.ı ıydı. 41Şu parayı bız a 

Ye içlerini çektiler. 

" başladılar. 
. ~ocuklar istekle çalı~~~a ordu. fa • 

Bırı toz alıyor öteki supuruY ·oi Ju· 
l ' " ürgesı 
at Abdü) elinaeki toz ıuP üpürge 

Va.rl d w 1 rparken 1 
ar a ıaga so a ça b" kapı b· · · de ır 

ır leye takıldı. Duvarın ıçın 
lçıldı. 

. ararnağa .karar ver -
Prenseın daha uzaklaşmadan 

d ·ı fakat 1 Al. d"'k ı er. .. olan usta arı ı u • 
.. ..ı.. halı tuccarı 

bu:>'UJ'o da göründü. (1Ne dolaşı -
,_. n kapısın ,. o··k 
..,anı •1 r buraya ge ın.. u • 

aerserı e • 
yorsun~?, . kalmadı 1 diye seslendi. 
kanda ış rnı 

. . kın şaşkın açılan kapıdan 
fkısı d_e pşBir de ne görııünler. Elleri 
· girdıler. k" "k içerı k 1 ye bağlanmJş, uçu 
1 is ·ern e 

ayıık arı , bunlraı görünce <ıben pren• 
bir kız .. K.Jz h·arırım beni bu zalim A· 

· sıze ya 
ıes.ırn.1. den kurtarın.» 
linın e ın 

...,ek istedi. d' ı·ven kim. Hakim ile 
Ab '" .. z ın l.1 

d fakat "' • fakat 50 l "u şahın odasında al· 
~Ali hiç ıeaini çıkarın• ı: z uzakla • A bdiil doğru 50 ug ··riince kızdı, kaşla-

dulJe Hakim dükkandan bıra. Sara- "' c:: .. h bunları go ' b tın " ··kledıler. . dılar. -r akat çocuklar. şahımız: .. .' • 
'Yınca ~alıyı bir e~eı~ yuyın kspısında~ı rını çsttl• F u halıyı bir açalım gorun» 
rı ··bYo unu tuttular. r• ekildi. }-:la ı k oız da f 

•
0 etçi ecŞah artık hareıne ç .. ·· e geÇ• 'fil 

1 
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n ıatemezı> diye çocu a L E R 
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E Z 
anın J(o ş sayılırdı. isterse 

ski aın . '"teki taraf kazan~~vgayı kazandı mı 
Ş .. ı· ecekle.rı • o k olsun· .. 

Söy ıy ha sız d 
. u resme bir bakın: f.ski- o 1 sayılır 1

• • • 
~•~in Yarısıru anlarnıf olursunuz. artık hak ı .. hepimiz bilıyoruz kı 

Jfla:z:· 
c!cn "k• . : b" nlaşarna .. 
lık l l lu\lı arasında ır 8 oediğine ote· 
iti oldu :mu, birinin ~~ anlaŞ1nanın 

... k dedi mi onlar ıçırı k Hal· 
~Y~l p··vüşrne · 
b ~12: bir yolu vardı. 0 d bir anla· 
Ukı bugu·· 'k' ki•İ arasın a ...-.ü· 
~ n ı ı T hkerneYe ... 
t l'narnazlık olunca ya rna I rında an· 

ıacaat ederler yahut ta ara ab··ylc ol • 
aı:ı ...... - • C'-k'den o. 

l" .. •aga ug· raşırlar. ı:.:t 1 f· k te· 
l')l •• ·le u a 
f a~dı. Hem de kavgala~ı o} alta!arı. ö· 
ek Şey değildi. Bir elJerıne b l P orta· 

tek' l ını 8 ı. -
1 ellerine de kalkan ar .. ·'o::Jl"lege·· 

l'a d doVllT 
çıkarlardı. Başlarlar ı . tef1lezler· 

Baz k .. .. f1lek ıs d .... 
d
. an endileri dovuŞ ·ıe a a••· 
ı O f para 1 

.. 
· zaman iki tara ta 1 ,. dövu· 

tut . adam·0
• 

ar, onların yerıne bu . ·1er top· 
Ş\ird.. . k seyırcıı 

l 
u. Etrafa da bır ço ü:ı kal • 

a yırlfla,.. . 
ı llırdı. Tabii hiç kimse a ı:ıcak dı) e 
1t1 • • kazan 
b 

~tnaz. Yalnız hangısı devorıı 
k tlerce 

a arlardı. Dövüşme saa . «korka1111 

~~erdi. Ta ki ikisinoenb~~rkan1ı di~'e 
ı:,e bağırıncıyn kadar ... ~< Ü kaybetrnış, 

~trdı :mı hakkını, dövuŞ 

ı-Ialbuki bugunk }unun kuvvetli ol • 
.. sanın o M hk L;:;.y)e hır ın kartrnaz. a emeye 

(JV haklı çı . 
rrıası onu .. tarafı da dınler ve so· 

'der. Orası ıkı ki kimin ha)(sız oldu· 
gı k' ·n ha ı, 

da ifllı nun .. ler ................... . oY • .. ...... 
wunuoS ............. .-

~·-·o EN i Z 
. Jıetıdini, 

beJer••" 
/(aY .. 1 .. kleritıde, . Jıı:. &J • • 
fda"' /endını, 

. t ttıfl '"' • .J ? ffıç o trı&J Jem:.ııe· 
sııı.,,.Jıın • • • 

Len hele, 
.. batar" 

Gıınef bir ,eyreyle, 
Otı&J ıetı :.ı beya:ı, 

· Jıır•'"' ' 
fdo"'' ırııfl ıa:.• 

I 1. or ıatı 
n •Y • • • 

• ,0Jı enf••ı 
Jetıı:. .,. 

y a:.ıtı .J r herke•, 
f ,,Jaıı' Etra 1 1ıöpriir, 

~ ,,ca 0 .... 
pı:.• iiık&Jr&ıf• 
~ .ıalara p 
pO,, 1' • * 

• tatıeıidir, 
Bir billıır • · va:.ın, 

Jetıı:ı• " • 
Görıetı de gii:.eldır, 

.. iitıdetı 
c~: .,, Jıı:.'"':.•"· 
sırıc• ••• 

l Jitıi:ı Jiye, 
Ve/haSI . J .. z.iyeı ' bıf &J L 
/ster mı ıôf ı bıra"ı 

L
af caf11"1ı ·.,e bak t 

' örnt'" Setı on&J fi Cırvidıın Binknya 

PreDses 

Ali çok zalim bir adamdı. 
ğu, nefes aldırtmadan, çalıştırıyordu. 

«Haydi hakalım, şuralannı temizleyin .. » 
diyerek çocukları dükkana soktu. 11Dö· 

nünce bir toz bulursam, ikinizin de ka
fasını uçururum haıı dedi ve gitti. 

O sıra da Ali de uşu çocuklar ne ya· 

pıyor, bakayım» diyerek içeri girdi. Ab· 

dül ile Hakimi ellerinde bir halıyla gör· 

dü. cıUsta bu halı çok tozlanmış, şunu 

İpe aıııp İyice düvelimn dediler. 

Müehherle Ah -
met bahçeden kö -
peği alıp gezmeğe 

gidecekler. Tarla • 
larda koşmaca oy -
nıyacaklardı. lkisi 
birden köpeğin ku
liibesine yaklaştı -
lar. Şimdi siz hel • 
ki de ((peki amma 
ortada ne köpek 
var, ne kulübe diye 
ceksiniz değil mi~. 
Acele etmeyin. Eli
nize bir kurşun kalem alın. n esmin 
içindeki numaralnrdan (1) numarayı 
bulun. (]) den (2) ye bir çizgi çizin. 
Sonra 2 den :J e bir çizgi çizin .. Böy
lelikle hiç numara sırasını bozmadan 
ta li4 e kadar bütün rakkamlar.m ara· 
larını çizgileştirirseniz, hem köpek, 
hem de kulübesi meydana çıkar. Bu 
etti bir bilmece ... Şimdi ikincisini söy
lüyorum. Müehherle Ahmedin anası, 
babası bir köşeye saklanmışlar. Ço • 
cuklarını seyrediyorlardı. Niyetleri, on
lara hiç haber vermeden arkalarından 
gitmekti ... Fakat tabii Müehherle Ah
medin bundan hiç haberi yoktu.. Şu 
anne ile babayı bulabilirseniz. iki kar
def} kim bilir ne kadnr şaşıra~klar • 
dır. Resmi her tarafa çevirin .. Odan 
bulunca yerlerini işaret edin .. 

Bundan başka resmin şurasındn bu· 

dediler .. 
Halı açılıp ta içinden küçük prenses 

çıkınca şah hem onşırdı, hem de çok se
vindi. Abdülle Hiikim de pek hoşuna 
gitti. Ve söz verdiği paranın tam iki mis· 

lini verdi .. 

• rasında yedi şey daha saklıdır. Miız -
herle Ahmet tarlada saklambaç oyna -
madan evvel siz şu resmin üstünde bir 
saklambaç oynayıverin de fU yedi ~eyi 
meydana çıkarın.. Yerlerine işaret 

edin. isminizi adresinizi yazın. Bilme· 
ce ile l~mber bir zarfın içine koyup 
bize yollayın. Biz de size güzel güzel 
hediyeler yollıyacağız. 

Yapabilir Misiniz? 

Elinizle Dokunmadan Kibrit 
Kutusunu Açmak .. 

Arkadaşınızın e1ine boş bir kibrit 
kutusu verin. Ve bu kutuya hiç elinle 
dokunmadan açabilir misin h diye so· 
run .. Kolay şey değil.. Akla gelir şey 
değil.. Arkadaşınız her halde çok dü
şünecek. Hntta belki «bu gece izin ver 
de yarın söyleµm» diyecek .. 

Bulacağınız yedi şey şunlardır: Bir 
testere, bir zarf, bir portakal, bir yu· 
murta, bir topaç, bir zar, bir de bahçe 
tarağı. 

Geçenkl Bilmecenin 
halledilmit şekll 

18 nisan tuihli 
bilmecemizde 7 ta -
ne e§ek vardı. Bu 
e ekler bir arada 
rahat duramıyor • 
)ardı. Biz. bunları 

bir ahırda ayrı ay
rı bölmelere taksim etmenizi söylemiştik. 

İşte yukarıda bu taksimin baait ~klini gö· 

rüyorsunuz. 

··-········-----·····-··-····-·····-········ ... ··-dönersiniz <{gördiln mü~ Hiç elle do

-
. .. 

··-··· .. ·································· ... ····--····--
Geçenki 
Bilmecetnizde 
Kazananlar 

1 8 nisan tarihli 

bilıneceınizde bi • 
rinci ikrnıniyemiz o· 
lan konsol santini 
lstnnbul 44 üncü 
mektep 2/ B den 
360 Hnydnr Knrun 
knz.nnmıştır. Ta • 
lihli kuyucumuz.la 
lsınnbuldn bulu • 
nan diğer kaza -
nanların p znrte • Geçen haftaki bilme 4 

si, peroembe gün • cemizde bir ku~u mü • 
leri öğleden son • easem hendese ıekl" 
ra hediyelerini biz· azanan Beyoğlu do• 
zat i<larehnnemiz • lrnzuncu mektep tale • 
den almaları lazım· besinden 448 Mustafa 

dır. Taşrn okurlaumız.ın hediyeleri posta 
ile 1ıönderilir. 

OYUNCAK 
Jıtanbul 49 uncu mektep 65 Neci&, 

Anknra O. ·o. Y. ha811at dairesi yolcu ka· 
lemi memuru Emi noğlu Ayhan Uray, Is~ 
tnnbul 44 üncü mektep 378 Semiha, Bn• 
baeıki birinci ilk mektep 3 ten 43 Hü C• 

yin Erbil. 

DOLMA KURŞUN KALEM 

Y edikule Rum mektebi 6 ıncı sınıf 23 
Bebi, Erenköy Altıntnrlıı Müberra, 1 tan• 
bul kız orta mektep 523 Şk\ıfc Ziyh, Fa • 
tih 11 İnci mektep 5/ A dan .31 O Mustufnı 

DOLMA MÜREKKEP KALEMİ 
, İstanbul 49 uncu mektep 149 Fatma, 
:r epebaşı cad. Pehlivan sokak 6 de Ke • 
maleddin Erdeniz, Vefa erkek lisesi 774 
'sermet Ulusoy, lstanbul birinci mekteP. 

l 71 Sami Şahin. 
BOYA KALEMi 

Kadirga 3 üncü mektep 5/ B den 285 
M. Yılmaz, Tekbirdağ orta mektep 1-2 elen 
931 Hayri. Fatih 11 inci mektep 3/ A dnn 
Salahaddin Ziya, latanbul 20 inci mektep 
3 ten Nüzhet Türkan, lstnnbul erkek lieeıi 

456 B. Özbek. 
( Arlum var) 

................................................................................................ ~ ............ 
Parasız Oyuncak: Hem Çiçek 

Fakat siz izin vermezsiniz. KiLrit; 
kutusunu ağzınıza götürür. Dudakla
rıruzla kutuyu tutarsınız. KJvvetlice 
uflersiniz. Eğer kapak sıkı ise ve açıl
mazsa o zaman dilinizle itersiniz. Ta· 
bii o vakit hemen aÇJlır. Arkadaşınıza kunmac:lan ~te açtım» dersiniz. 

Hem Resimlik .. 

iki resmi de birden ince bir mukavvanın Ü tüne zamkla yapıştırın. Kuruyunca keserek ıkı resnu birbirinden 
ayırın. Saksının bulunduğu resimdeki çiçeklerin ortalarını da kesip çıknrın. Gene bu resimde noktalı <:izgilerin 
yanlarında kalan şeritleri arkaya doğru bükün ... Öteki resmi bunun altma geçirin. Sapından tutarak ileri geri 

çekin. Çiçeklerin ortasına hazan tohumlarının, hazan da resimlerin geldiğini i:Öreceksiniz .• , 

lyi bir eilence değil mi}. Tıpkı sinema gibi, amma bu parasız .•• 



8 Sayfa 

Nihayet 
Don 

) AZAN; KADI RCAN Kallı 

Donanma Başkumandanı 
Jan Mesinaya Geldi 

Mark Anbavan Ko1ana ela se- 1 tün ilatişam ve heıy'betile her !eyden 
\:iz galiden iharet bir filo ile aynı 1önce göze çarpıyordu. 
limana dojru yola çıkmı.ıtı. ı Deniz o kadar dllrıundu ki iki kı-

Venedik filosu Meaina boğazının yının yeıil aiaçlıkla~, 4caya1arı, te
ıimal aizındaki 'küçük f.aro lima - peleri ve ıburalardm bcya-z -evler 
nmı henüz geçmemİ.flİ ki yaman lbir suya aksediyordu. Bütün kıyilar, pen
fırtına çıktı. V enedik filosundaki 'kı- cere1er, kapılar ve lbatta damlar 'ha.'lk 
11a~uzlar bu kıyılar.ı iyi tanımıyor - i1e dolmuftu. Şehirdeki ve civar 
ılardı. Bu yüzden sekiz gali kayala- köylerdeki bütün 1cilise1er hep bir · 
ra oturdu. Ertesi gün fırtına dindi den -çanlarını çalıyorlaraı. 
ve deniz duruldu. Fakat bu cemiler- Sarayın, tersanenin, 'beyaz mer -
-den ancak iki tanesi yüzdürülebil merden yapılmı.ı olan büyük tiyat
di. ro binasmn öııü Jıeçİt resmine ha • 

Halbuki ayni yolu tutan Papa ıa- zır1annuı sibi duran İspanyol u -
mirahnın gemilerine bir ıey olma - kerlerile dolınuıtu. 
aı. 'Lakin on1ann baJIDa baJka 'bit- ıf>apa am1ralının werdiii bir iıa
Jela'ket gelmiıti: Sicilyada'ki _kr~l l~·t iiz~ne iki ~enah birden ~rü -
vekili Marki dö Peseer .amızta oldü. 'YUJlennı pek agırlattırdılar • .Böyle
Papa •miralı bu ölümün ,.a11111 da- li1de Don Janın en ba!ta olduğu la
ha büyük 'Ölçüde ıröstermek ıiçia ge- ıpanyol donanması onlardan önce 
milerini karaya boyadı limana giriyordu. 

iki filo da eksildenni 'tamam'hya- Bu sırada 'Selam resmini yapmak 
rak ve yas tutarak Meliaaya dön - üzere gemile-in bütün 'hatarya1aırı 
a ve füfek1er 'barutla c1oldurulmuı bu-

B. sırada Napolide büyük 'bir lunuyordu. . 
.. ,...... manzarası vardı. Çünkü Limanın aizına geldikleri zaman 
Don Jaıı ajultosun dokuzunda bu li- Don Janın gemisinin en uzun dire
ı r ne ıcirmit, lbüyiik -..e parlak ıbir iinin en yüksek noktasına bir zahit 
merasimle brıılarmaııtı. ıBiiliin ~- tlrmandı. Elindeki Sent Barb ( 1) 
Lir donan""J •e halk deniz kıyıaına bay.rajını .bat~nın üat.üııe kaldıraı. 
c1olmuştu. Uzak ıehirlerHen bile O anda .bütün topçular toplarının 
Türkler üzerine giaecek olan lari- iitilluini ale§lemek iizere hazırlan
lıin en büyük hıristiyan donanma - dılar. 
sının ~ bqkum&Adıuımı ıörmek Biraz IM>nra zabit ıbqrnm ·· stiine 
için rgelenler pek çokta. :iloğnl :kaldırdığı ltayrağı :birBenbi-

Papa, bu mukaddes ittifaka mah- 'l'e •taiı indirdi. ıO ;anda Von l.Janın 
sus olmak üzere büyük l\Jir bayrak lkocaman 'gelllİ•Ütaeki :hütiin top1ar 
yaptırmıştı. Bunun 'iiıliinae çannılaa t.ep lm-Clen ~enmit 1bulunuyor&ı. 
gerilmiş olan Hazreti 1sanm resmi Ba,'kumandan gemilinın büyük top

ıvardı. Onu Romadaki Sen P.iyer ki- 1arı büyük 'bir güniltü ile -pat-lıya -
liaeMnde lbiiyiıiık merasimle ve uzun ra1' etrafı beyaz aumanlara bo'ğau. 
dualarta ve kemli elile ıtaWia et - r A.rkaaı var .:> 

SOll PO.ST A. 

Kema1, 

Seni ilk öefa sahnede görmüştüm. ve 

gene son defa sahnede gördüm. Bu iki gÖ· 
rüş arasından ne -kadar yıl geçti ..bilmiyo
rum ; her halde az bir zaman değildi. ya· 

hut ta çok az bir ı;amandı ... Göz açıp ka· 

payıncıya kadar gelip geçti 

Ne yazık! 
Kemal, 

:Sen "Ut 'ltefesini '98hnede almı§Un. son 

nefesini sahnede verdin; ilk nefes aldı -

im gün': 
- ,. üçük Kemal doğdu .. 
Demiıılerdi. Sen bütün bir :sanat var • 

lığile sahnemizde :yaşarken: 
- (Küçük Kemal ya~ıyor. 
Dıyorlardı. V-c ölüm denen onune ge-

çilmez ·uvvet, sl':nİ aldığı zaman da: 

- K-üçük Kemal öldü. 
Dediler. İşte bu son söı:e .isyan ettim. 

- Küçük Kemal de kim? 

Dedim: 

Bir Doktonm 
Gltnlilk ıCumVtesi 

Nottar111dan (")/ 
MuvakJcat sağırlıklart1' 
Tedavisi 
:A1tnuı ~nıia hir ılııiiıylü, iki ,..,,,,. 
yakın \bir umandanberi t'•Vaf fA;"' 
rkulaklla111nm ıaiır itit~e başl.dı~ 

00 ... ıve ujuldadpı, arada eırada bat 
mesinden rahatsızlık çektiKini .anlat°' 

Yaşının biraz ileı1lcmiı olmasına ral • 
men 'kalp ve ciğer1eri sağlam olan h•" 
taaa yeni baş1ıyan bir tasalHı'bU ~ 
ve 1 0-17 tansiyon -mevcuttu. 

~lll&k muayeneainde: Her ilci t.-ıel' 
4a ıkulellt yailwrınıft toplanma91~ 
rileri aelen eeıt tıkaçlar gö.rulUyo~ 
lki gün ve aece müwdlidülhumuzalı ttl 
ve .aliserinle bu tıkaçları yumuıttt~ 
dım. Ve onluk lastik ıırınga ile ~ 
su ile bir miktar müvc'llidulhuınU 

su kan~tırarak ku111k iÇlerini yı~: 
T.ıkaçlar çıktı. Hutanın kulaklan 1-
Bı :ve sağırlık ta ortadan kalkaııt 0 

du. ___,,,,, 

( •) Bu .notları luıaip •k\aytaıı:, yr 
• ofl 

llut bir albüme ,.apaıbnp J.;olleksıY 
.)apUUL Sakıntı umanınızda bu n°~ 
bir doktor .. öi imaadıriız:a ,.elitebifit'. 
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• 

bir paranın söz söylcmcğc değeri ol • 
madığım, yüzlerce lira istememesinin 
nimet sayılması lazım geldiğini ve eski 
arkadaşlığın bunu icap ettirdiğini söy
lemişti. 

Dört ay sonra 14 liraya varan aylı· 
ğın yirmi liraya yi.ikseltilmcsi istendi. 
Fakat bu bir dilek değil, adeta bir ulti • 
matomdu ve Blunt aldığı paranın ken
disine yetmediğini ileri sürmekle ikti
fa ediyordu. 

Sayf. g 

r 
l 1 Bir Türk Kadını ... Jı 

Mini mini Söğüt kasabasında kurulan 
mini mini Türk beyliği büyük bir hızla 
büyüyordu. Orban Ga~fnin orduları bir 
kasırga sertliğile Bizans hudutlanna geçi. 
yor, lstanbul surlanna dayanıyor v; kö -
püklü dalgalarile phlanan bir denizi an -

dırıyordu. 
Büyük Bizanı tehirleri ele geçtikçe mi

ni mini Söğüt gittikçe arkada kalıyordu. 

Yeşil ve alçak tepeler araaında, yeıil bir 
vadide Sf'.asiz uyuyan kasaba, boşalmış gi· 

biydi. 
Burada genç erkek sesi ve genç erkek 

yürüyiişü yoktu. Bütün babalar, karde!ller 
Vf' kocalar savaşta idiler. Bir zaman sonra 
Orhan Gazi Bizans imparatoru Kantnkü· 
zinos' un kızını alarak barfı.ltJ ve yiğitler 

Yazan: Kadircan Knflı 

!arım alırken Bizans kadınlan da bizi i9'ıt 
mizden vuruyorlar. 

- Onlar yurtlarını kaybediyorlar, f1W 
kat biz yüreklerimizi ve kanımızı ••• 

- Bu İtte kim daha zararlı}... 1 

- Görünüşte onlar, fakat doirusun~ 
büenlere sorarsan elbet biz daha zararlı. 
yız ... 

(Alan Katın) ın dedesi jçini çekti: 
- Zavallı torunum, henüz on sekizin~ 

de, bir dul kadın gibi ••• Lakin kocasıni •• 
ramalıydıl •.• 

- Doitru söylüyon. Ayıe de bu işi yap .. 
mıyor .•• 

" * • 
Erteııi gün (Alan Kntın) kararını ded6 

sine bildirdi: 

evlerine d öndliler. - Kocam bann gelmiyor, ben ona gw 
Fakat dönenler, gidenlerin hepsi değıl- dcceğim • 

di. - Atım ah ırda ..• Silahlarım pa lı de.-
Bir kısmı gittikleri yerlerde kalmışlardı . .ğil. ·• Onları sana veriyorum. 

(Alan Katin) in genç erkeği de bunların (Alan Katın) bir saat sonra yeşil ba.e 
arasındaydı. yırların ardında Buraaya doğru dört na' 

Genç kadın omuzunda testisile çeşme- uznklıuııyordu. 
den dönerken yeşil bayırlara ve güneş al- Çarşıdaki kalabalık nal seslerini duya' 
tında pırıldıyan beyaz yollara, dolu gÖz· duymnz kendi Üzerlerine gelen bu ntlıda~ 
)erle baktı. Cöğsüniın içinde bir hnsret n· ürktü ve açıldı. E.trnfo köpük saçnn nl bf( 

trşi toparlandı, büyüdü ve bir türlü orn- ntın üstündeki genç bir kadının, yüzünde~ 
dan çıkmadı. ter damlıyarak Türk orduaunun konakl-

Tam iki yıl önce, insanın kanını alev ha· dığı yere kottuiu görüldü. 
)ine getiren güzd bir mayıs günü evlenmiş- - Kaaım nerede} 
ti. Bir hafta sonra da kocası savata git - - Kimsin sen? 
mişti. O, yanık yüzlü, orta boylu ve tıknaz - Sann laZJm d~ğil. . . Karabudak Ku 
bir ddikanlı idi. At~li ve coşgundu. Adı sım'ın yerini söyle bana? 
Karnbudak Kaıımdı. O zamandanberi sık Biraz ötede onu tanıyanlardan biri .. 
sık haberi gelmiş, lakin kendisi gelmemiş· anlattı: 
ti. İznik alındığı zaman epiyce ümitlenmiş· - Kasımın karısı ..• Onu bulmağa gcL. 
ti fakat bu ümidi de boşa çıktı. miş olacnlc! ••• 

Üç katlı uzun ve kıvır kıvır etelderini Genç bir askt'r öne düştü. Bir kö e ba• 
dalgalandırarak yürüdü. Olgun ve bütün tında durarak on adım ötedeki küçük bi 
kadınlığilc geliımiı olan vücudunda aanki evi gösterdi: 
kalbinin bütün çarpıntılan yer yer görülü. - Orada ..• 
yordu. (Alan Katın) evin önünde durdu ve • 

Köşeyi kıvrılınca durdu. Omuzunda bir lindeki kırbnçın sapile kapıya vurdu. 
kuş kadar hafif bulduğu kocaman testiyi Kapı açılmadı. 
yere indirdi. Bir daha vurdu. 

Karşıdan gelen Ayşe ona sordu: Bu scf er açıldı ve genç kadın hiç bir te~ 
- Kasımdan haber yok mu? demeden yıldırım gibi içeri girdi. Önü~ 
- Yok... çıkan ve İpekler giyinmiş olan yarı çıpla'I(. 

Ayıenin kocası da harpteydi. güzel ve ince Rum kızına baktı. Göileri• 
- Ya Mürsel gelmedi mi} de birer hançer parılhsı vardı. Rum kıd 
Ane durakladı. Yutkundu. Eli eözle· korkmu, ve sararını,tı. Bir kenara sindJ. 

rinde bir nem ve penbe yüzünde ao)sun - Alan Katın aordu: 
luk belirdi ı - Kasım nerede',\ 

- Sanırım ki hiç gelmiyceek... Genç kız titrek elile karşıdaki oda,j 
- Neden? Vurulmuş mu? gösterdi. 
Ayşe söyliycceği sö:ilerin karşısındaki. (Alan Katın) odanın qıgıne geldilt 

nin yüzünde ne izler yapacağını anlamak is- zaman Kasım bozuk bir hece ılc Runq 
tiyor gibi dikkatle bakarak cevap verdi: bir şeyler soylüyor ve önündeki şİfedeq 

- Evet, vurulmu§ ... Fakat... bardağ,, şarap koyarak içiyordu. 
- Falr.at ... Ne var?... Gı.irültüyü işiterek başını kaldırdı. K~ 

- Bir okla veya kılıçla değil... rısını ııörünce-önce f8Jlrdı, gözlerini ov .. 
- Ya nasın ladı. Gene baktı, gene ovaladı. O zamuı 
MüracJ Bursada bir Rum dilberine vu • genç iı:adın baiiırdı: 

rulmuotu. Orhan Gazi her girdiği -hirde B ld' R" d w•ı b .... - - en ge ım... uya egı u ! ..• 
1 ürk aalı.er ve beylerinin oranın kaız.Jarile Kaaıın, yerinde kıpırdandt Côzleriaf 
evlenmelerine engel olmuyor, hatta bunu aÇJp kapadı ve kalkacak oldu, fakat bunt 
hoı buluyordu. Mürsel de diğer arkadaı· yapamadı. Yılııık bir yüzle .karısına ba • 
lan gibi yapmııtı ve artık Söiüt'te hHret karak şarap dolu kadehi ona uzattı. 
dolu gözlerle tozlu yoJlan gözleyen Türk 
kadınını unutmuıtu. 

(Alan Katın) bir anda acı bir §Üpheye 

düıtü: 

- Kuım da acaba bunun için mi bura· 
ya glmiyor? ..• 

iki genç ve kocalarına aç kadın bir kaç 
saniye bakııtılar ve iki dert ortağı gibi bir· 
birlerini avutmak için sarmaıtılar. 

.. .... 
O akprm Ayşenin evi önünde onun yet· 

mi,lik babaaile (Alan Kanhn) ın dedesi 
ıöyle konuDuyorlardı: 

- Oğullarımız kötü bir yola saptılar. 
Orhan bey iyi yapmıyor. O Bizans toprak-

Alan Katın onu aldı ve kocasının aur• 
tına çarptı. Bu sırada da telaıla genç ad• 
mın yanına koşan Rum kızım kor gibi pa• 
lıyan goz.lerle baıtan ayağa kadar süzdif) 
kapıyı gôaterdi. Sonra kocasını bır çekiııt• 
kaldırdı, elindeki kırbaçla vura vura dışitıl 

fi çıkardı. 

Kapının önünde kendisi ata bindi ve ~ 
nu önüne kattı. Yola koyuldu. Rum kı • 
put kesilmi ti. Sokak.ta bu atlı ve bu aa• 
hoşu görenler birer ikişer toplanıyorlaıd(. 
Genç Tiirk kndını bu kalabalığa sorduı 

- Orhan neredd... J 

Nilüfer çayı kenarında ... 

(Lutfcn sayfayı çeviriniz· 



10 Sayfa .· SON POSTA Nisan 25 

OLUM MAM~ASI Habeşlerin m:uvaff akiyeti 
"Son Posta ,, nın tefrikası: 63 Yazan A. R. 

( Baı taralı 1 inci •ay/amuda) 

Cemil, Na~ır Mebhôtu öldürmeğe karar 

Fransa notamıza 
cevabını dün 
resmen bildirdi 

( Baf taralı l inci •aylamızda) 
leri, protokol ve matbuat umum müdürle
ri hazır bulunacaklardır. Ayni akşam ee
nel sekreterimizle maslahatgüzarımız M. 

Sagaga varınıf olan Libyalılar kolu bugünde Daggahmedayı tutmUflaıdit• 
Bu tehir, müstahkem Habef mevzilerinin garp müntehumdadır. 

General Augustininin kumanda ettiği kol ise Susabenehin cenubu ..rld: 
sindeki Gunugadu civarında bulunmaktadır. Merkez kolu da Fafan v.di.ioi 
takip eden yol boyunca ilerliyerek bu sabah Sauabeneh ve Dqplaar iıllİ" 
kametinde taanuza geçmİ.ftir. 

verdiğini lbrahim Efendiye söylemişti 
İkide birde üçer beşer riyal (1) mu- biliyorsunuz L 

kabilinde başına binlerce adam toplu- Diye cevap verdi ..• Cemil, büyük 
yor. Adeta hükumeti tehdit ediyor. bir soğukkanlılıkla mukabele etti: 

- Ya, Seyit Kasım? - Ben onu, çok iyi biliyorum. Ve, 
- Seyit Kasım, davasında haklı ol- bütün bu işlerde onun çok büyük bir 

makla beraber servet ve kuvvetçe tesiri olduğuna da hükmediyorum. 
imam Yahyaya kıyıf8madığı için gün- Öyle değil mi İbrahim Efendi?. 
den güne eziliyor. lbrahi _.Efendi, bu suale de cevap 

- Pekala ... Hükumetten hiç bir vermek istemedi. Onun için sözü der-

Titüleskonun evinde hususi ziyafete davet· 
lidirler. 

Pazar günü hariciye vekaletinin Bay 
Numanın şerefine vereceği resmi ö~le ziya• 
fetinde Balkan ve Küçük Antant ile İngil
tere, Fransa, Sovyet, İtalya ve Polonya se
firleri hazır bulunacaklardır. 

Bay Numan Menemencioğlu pazarteıi 
sabahı Moskovaya hareket edecektir. 

ltalyanın vaziyeti 

ltalyan tayyareleri imparatoru arıyorlar 
Paris, 24 (Husuıi) - Adiı.ababadan gelen haberlere göre impualor Jİ

mal cephesinden Adiaababaya dönmektedir. Ru Ka11& da imparator ile ... 
raberdir .. Bununla beraber imparatorun nerede bulunduju aon derece; 
li tutulmaktadır. Bilhaua ltalyanlar imparatorun nerede bu}undajdlll' 
kqf için büyük gayretler aarfetmektedirler. İtalyan tayyareleri bu itle-"' 
guldürler. 

yardım görmüyor mu).. hal değiştirdi: 
- Efendim ... Görecekti ..• Laf a- - Nasır MebhUtun nerede oldu 

ramızda kalsın •.. Bir aralık hükumet- ğunu niçin sordunuz) 

Roma 24 (AA) - İtalyan hükumeti
- nin Boğazlara dair olan Türk notası hak. 
kında henüz hiç bir vaziyet almadığı bil • 
dirilmektedir. le gizlice müzakerata gir!şti. İstanbul- - Çünkü.. Ben.. Onunla görüşe • 

ltalyanlarm resmi tebliği 
Roma 24 (A.A.) - oMaretaJ Badog lio 194 numaraL teblitinde ~· 
ccŞimal cephesinde barekitt& bulunanve De.aieden hareket eden Eriln """1' 

zeai, Deuienin elli kilometre cenubu carbisinde kain Varra llu'yu. hiç .......... 
maruz kalmadan ifgal etmiftir. daki vükelBşa, vüzeraya, saraya tel- ceğim. 

graflar çekti. Burada bulunan ordu - Siz .. Siz mi onunla görütccek -
miiıŞiri Feyzi ve Şakir Paşalara da sa- siniz? .. 
raydan şifre ile emir verildi; ~yit Ka- - Evet .•• Ben ... Bizzat ben ..• 
aım ile müzakereye girişin. Bu mese- - E. kendisine ne söyliyeceksiniz? 
leyi halledin; denildi... Müzakerata, - Haaaa .. Ona söyliyeceğimi, siz-
girişildi. Seyit Kasım: bir taraftan hü- den saklamak istemem... Ben onun 
kOmetin imam Yahyayı sıkıştırmasını, karşısına dikilerek; sen.. Çevirdiğin 
dığer taraftan da hükumetle müştere- entrikalarla .. Binlerce Türkün katili ol
ken hareket edebilmesi için top, tüfek, ffitl§SUn. Sonra da, hükUnıetin elli to
cephane istedi ... Fakat saraydan der- punu, on beş bin tüfeğini, bilmem kaç 
hal cevap geldi. Seyit Kasım, ahaliden sandık cephanesini almak suretile, bi
maduttur. Ahalinin eline ise, top, tü- zim haysiyet ve şerefimize bir darbe 
fek, cephane verilemez; denildi. indirmişsin... Bu darbeye, hükumet 

- Hay, Allah müstahakını versin .. tahammül etmiş. Fakat ben, bunları 
Ebediyen sadakat vadeden böyle bir a- işittikten sonra bir Türk sıfatile ta -
dama, bunları vermekte ne beis var. hammül edemedim. Ve .. Tek başıma 
Bahusus, topçuların zabitlerile asker- seni tedibe geldim; diyeceğim. 
leri de hükumetin adamı olduktan son- - Sonra .. Sonra? .. 
ra. .. - Artık, sonrasını sormıya lüzum 

- Dinle Cemil Bey... İ, bu kadar- var mı, a İbrahim Efendi. Derhal ta -
la kalsa, gene bir şey değil... Seyit bancamı çekeceğim. İki kaşının tam 
Kasım ile hükumet arasında cereyan ortasına bir kurşun yerle~tireceğim. 
eden bu müzakere, çarçabuk Seyit Yah- İbrahim Efendi, elindeki çatalı ma-
yaya haber verildi. sanın üstüne bırakmış; birdenbire ka-

-Kim haber verdi).. pıldığı heyecandan bayılma derecesi-
- Bunun için f8hıs tayin etmek ne gelmiş; oturduğu yerde, arkasını 

Cloğru değil. Yalnız 'u kadar söyleyim duvara dayayıvermişti. (Arkası var) 

ki. bu kadar mahrem cereyan eden bir -Bayram ·y~apmayan 
müzakerenin derhal Seyit Y ah yaya ha-
ber verilmesi, size hakikati çok iyi öğ- çocuklar 
retebilir. (Bq taralı l inci •aylamızda) 

- Sonra)... - Ne yemeği bilirsin?. 

Sonra, efendim ... Şakir Paşanın ye- - Fasulya. 
rine ferik Ferit Paşa geldi. Bu zat ta - Baıka yemek yok mudur?. 

Küçük uzun uzun dütündü ve: 
saraydan aldığı talimat üzerine tekrar 

I 
- Yoktur, dedi. 

Seyit Kasım i e müzakereye girifti. Ercümend Ekrem de bu mükalemeyi 
Hükumet tarafından kendisine yirmi dinliyordu. «Yemiı alıı diye eline «25» 
bin riyal verilmek f8rtile Seyit Kası - kurut verdi. Yüzü öyle değiıti. öyle pşır· 
nıın artık bu imamlık davasından vaz dı ki ... Suallerimiz gözlerini bir müddet a-
geçmesi teklif edildi. vucundaki paradan ayıramadı. 

- Para verildi mi) - Ne alacaksın bu para ile?. 
- Verildi. - Babama eötüreceğim, ekmek ala • 
- Seyit Kasım bu işten vaz geçti cak. 
•ıı - Sen niye yemiş almıyorsun?. 

mır .. 
lb h. Ef d k b' dd - Olmaz, sonra babam beni döver. ra ım en i ısa ır tere üt 

- Döver mi). devresi geçirdi. Sonra, bir sigara yak
ınakla m~gul olarak; 

- Bilmiyorum. 
Diye cevap verdi. 
Bu menfi cevap, Cemile tuhaf gel

Cli. Demek ki, İbrahim Efendi de, bu 
itte, Emine kadın kadar fazla tafsilat 
vermek fikrinde değildi. 

Cemil, vaziyetini hiç bozmadan, 
lbrahim Efendinin gözlerinin içine ba
ka baka: 

- lbrahim Efendi!.. Nasır Mebhut 
Cfenilen adam şimdi nerededir) .. 

Dedi. 

Böyle bir sual karşısında kalacağı
nı hiç beklemiyen lbrahim Efendi, bü
yük bir hayret gösterdi: 

- Nasır Mebhı1t mu) .. Siz onu ne 

- Ekmek parası götürmediğim günler 
beni döver ya: 

Naci Sadullah: 
- Sana bu kadar para veren olmadı 

mı hiç}. dedi. 
- Bana hazan « 10» kuruş veriyorlar. 
- ~im veriyor}. 
- Yüklerini taııdığım efendiler. 
Sonra bizim muhavereyi uzat~ğtmızı 

1ıörünce: 

- Ben mektebe gitmek İstiyorum, di
ye tekrarladı. 

Birbirimize bakıştık. Ne cevap vere -
cektik} Nihayet bir baıka arkadaı yeni 
bir sual ile imdadımıza yetiıti: 

- Bugün çocuk bayramı biliyor mu • 
sun). 

- Biliyorum. 
- Sen de bayram yaptın mı?. 
Dalgın dalgın omuzlarını silkerek söy

( 1 ) Riyal, o tarihte bir ıümÜf mecidiye lendi: 
kıymetinde ve büyüklüğünde bir ln,iliz li. - O benim değil, mektep çocuklarının 
raaı idi. Yemende, aadece bu para ıeçer- bayramı 1 

eli. Muauez FAİK 

- Bana yol gösterini. .. 
Orhan Gazi, Nilüfer çayı üzerine kurul

ma~ta olan büyük köprünün yapılışını 
ıözden geçiriyordu. Kalabalık yaklaşınca 

o tarafa döndü. Erkek gibi olan bu genç 
kadının onun sürüyüp getirdiği erkeğe me
rakla baktı: 

- Ne oluyor} Bu kimdir? 
Dedi. 
(Alan Katın) ona yaklaıtı. sarhoıluktan 

güç); kle ayakta durabilen ve ikide bir düşe
cek gibi olan genç kocasını kırbacının ucu 
ile gösterdi 

- Orhan bey. onun suçu yoktur. 
keklerim izi bu hale koyan sensin 1 ••• 

Diye bağırdı. 
Ortalıkta tıs yoktu. 

Er -

Herkes pşkın ıaşkın bakıyordu. 
Kasım, tozlu yolun üstüne yüz üstü yu-

varlandı. 
(Alan Katın) atını mahmuzladı ve bir 

anda dönerek kalabalığa haykırdı: . 
- Savulun! ... 
Kırbacını al atının gergin sağrısında 

şaklatarak geldiği yola ıürdü ve bir iki 
dakika geçmeden artık görünmez oldu. 

Numan Menemenci oğlunun 
beyanatı 

Belgrad 24 (AA) - Avala ajan • 
sı bildiriyor: 

Türkiye dış işleri bakanlığı genel sekre.. 
teri bugün Belgraddan Bükreşe mütevecci
hen hareket etmiştir. 

Bu sabahki Politika gazetesi, Türk bü • 
yük elçisinin bilhassa Boğazlar meselesi 
hakkındaki bir beyanatını neşretmektedir. 
Numan Menemenci oğlu bu beyanatında 
ayni zamanda iki hükumetin düşünceleri 

ve metodları arasındaki tam mütabakatı 

da tebarüz ettirmiştir. 

Boğazların yeniden askerileştirilmesi 

meselesinin inkişafı hakkında bir suale 
Türk büyük elçisi ıu cevabı vermiştir : 

cı Mesele normal bir tarzda inkişaf et • 
mektedir. Malumunuzdur ki hükumetim, 
Lozan muahedesini imza etmiş olan bütün 
devletlere bir nota yollıyarak Boğazlar 

mukavelesinin tadilini istemiştir. Bu iş için 
toplanacak olan konferansın ne zaman ve 
nerede İçtima edeceğini bilmiyoruz. 

Fakat, bu konferansa, yalnız, Boğazla

rın gayri askeriliği rejimi alhnda Türkiye
nin arazi emniyetini zimin dört büyük 
devletin değil, fakat ayni zamanda, Lo • 
zan müzakerelerine İştirak eden bütün dev
letlerin de İştirak eyliyeceklerini ümit edi-
yoruz. Daha ben Ankaradan ayrılmadan 
evvel, Sovyetler birliğinin, Büyük Britan
yanın ve Yunanistarun tasvipkir cevapları
nı almııtık. Diğer memleketlerin de ayni 
tarzda cevaplarını vermekten hali kalma -
yacaklanna eminim. 

Bu meselede, · Yugoslavyanın hattı ha
reketine gelince, bunun hakkında, yalnız 
baıbakan Stoyadinoviçin ezcümle Belgrad 
hükumetinin cevabının Türk tezini tasvip 
eder mahiyette olacağını kaydetmek au • 
retile benim yanımda gazete mümeasille -
tine yaptığı beyanatı hatırlatırım. Bu eaa· 
sen baıka türlü olama.Iı. Çünkü Balkan 
antantı içinde dost ve müttefik memleket· 
lerimiz arasında «bir müttefik ne derece 
kuvvetli olursa bütün camia da ayni 
derecede kudretli olun hissi mevcut bu. 
lunmak tadır. 

Memleketlerimiz araS1nda mevcut dost 
münasebetler nazan dikkate alınır ise böy
le bir vaziyette Belgradda birbirinin ayni 
menfaatler üzerinde noktai nazarlarımızın 

mütabakatını teyit etmekten bqka yapa. 
cağımız bir teY olamaz.» 

Dün naip prens Paul tarafından kabul 
edilen büyük elçi Bay Numan Menemen • 
cioğlu Belgradda bütün siyasi mahfellerde 
hususi bir ehemmiyet ve çok sıcak bir hüs
nü kabul ile karıılanmııtır. 

İtalyan lotaah Somali cephesindeki ileri harekat& bütün hatlarda d..- ..,-. 
İtalyanlar F af vadisinde bulunan Godad doyu ve Gabrehoru itaal et=iı' ... 

Tayyareler, Sauabaneh ile Dqamodo arumdaki Habet tablriınata. •a bd' 
daman elmİflerclir. 

ltalyada sukutuhayal 
Paris, 24 (Husuıi) - Sinyor Musolininin bugün küpt re1mlnl ~ 

Avrili kasabasında Adiaababanın sukutunu haber vermesi ~ 
Fakat buna dair bir haber gelmemesi umumi bir i.nkiaari hayal uyanchnlllt' 
tır. 

Eli silah tutan botun Habeşler orduya iltihak etti 
Adi.sabaha 24 (A.A.) - Haber verildiğine göre, eli ıilib tutan erkeldsio ili• 

duya iltihakından ve tehir bombardıman tehdidine maruz kaldığuıdanb.f. Adi' 
baba bombot ve bütün dükkanlar kapalıdır. 

Habe,istanda ikametine devam eden bir kaç bin ecnebi dokuz elçiliiia ~ 
altındadır. 

Yunan elçiliği Adisababada 550, viliyetlerde 1500 ecnebiyi himaye dı 'Jli'• 
Bütün elçilik binalarında yeraltı sıiınaklan yapılmlfhr. Bir çok kim.el• """ 

diden buralara sıiUUNf bulunuyorlar. 
Hollanda ıeyyar butaneai ıeri dönmek üzere trenle hareket ebnİflir. a..a.a ~ 

İtalyan tayyaresi Adiaababa üzerinde uçmUf, ,ebirde biç bir panik ol'M""I'-• 

ltalyanlara göre verdikleri zayiat 
Roma 24 (A.A.) - 3/31 tarihinden 4/15 tarihine kadar doiu Afribdmld al 

cephe üzerinde cereyan eden aon muharebelerde 123 zabit ölmU,tür. S. _.der 
harbin baılangıcmdanberi ölen zabitlerin ıayuı 1188 zi bulmuıtur, 

Bir Habeş şefi daha ltalyanlara mı geçti? 
Aamara, 24 (A.A.) - Alman haber alına büroau muhabirinin telsiz~ 

grafı: Habqlerin en mümtaz süel teflerinden biri olan ve velihat.e ~ 
eden kaçarken refakat etmİf olan Dekaz Magate Deuiede ltalyanl.n _... 
ta vaat etmİftİr. 

İtalyanlar bu mevsim içinde 
Adisababaya giremezler! 

(Baı taralı l inci aaylamızda) 
rında ve onların tepelerine aaılmıt bir (Da· 
mokles) kılıcı vaziyetinde kaldılar. Her ne 
kadar bu kılıç İtalyanlarınki ile mukayese 
edilemez ise de ne kadar yüksekten ve ne 
kadar geriden düşerse o kadar tehlikeli o
lur. Bu tehlike İtalyan orduaunca yavaı 
yavaı anlaşılmış olacak ki timdi motörlü 
akınlara nihayet vermiş ve yeniden klasik 
usulde ilerlemeğe çabalamakta bulunu • 
yor. ijabeşler de bir taraftan yolları tah • 
rip ederek, diğer taraftan ltalyan kıt'ala· 
rının yan ve gerilerine baskınlar yaparak 
bu çabalamayı büsbütün akaatı;&lar. 48 
aaattcnberi gelmiş olan haberler fimal cep
hesindeki vaziyetin adeta Habetler lehine 
bir manzara arzetmeğe baıladığını f arzet
tirecek mahiyettedirler. ltalyanlara 
( 6000) zayiat verdirildiğini bildiren dün
kü haberler bu meyandadır. İtalyan kıt'a. 
lannın 1 5 O kilometre geriye abldığını bil-

kü haberler ise evvelce münferit bir .a# 
yette ilerlemiş olan motörlü ltaJ:yaa klt'a
larının kendilerini tehdit eden yan ye ,.
riden kuptılıp imha edilme teblilreti V 
ımnda geriye çekilmit olmalarma deJtl,& 
edebilir. 

s diren ve Habeş kaynaklanndan gelen dün-
eherİn Cesedi Mezardan - -· ·-----evimde aratmaması şüphelerimi mucip 

Dün gece gelen 194 numaralı 1tal7an rer 
mi tebliği Deuienin 50 kilometre c:d"bll 
garbiıindek.i Varrailu (Uorrailluo} aae• • 
kiinin, hiç mukavemete maruz k.ı...a • 
dan, işeal edildiğini bildirmektedir. ver 
aie İşgal olunalı ( 1 O) aün olduia lıııa)d• 
İtalyanların ancak 5 O kilometre iledi,ye ' 
bilmiı olmaları da gösteriyor ki ltaipo ~ 
ri hareketindeki sürat büyük mikJwla _. 
za}JDııtar. Bu mevki ile (Adiaab.a.) .,.. 
aında ise daha (200) kilometrelik ;._ff 
vardır. Demek oluyor ki ayni lliiratle der 
lerae ltalyanlann Habeı payitahtma sd • 
meleri İçin ( 40) gün lhund(r. ~ 
daha cenupta hem bütün yollar t.hıip ,

dilmit. hem de icap eden boiaz n s.,çiıle' 
Habeıler tarafından tutulmupar. y_,j 
ltalyanlar bundan sonra hem manilae. la-' 
de mukavemete maruz kalacak.laıdar. 

Çıkarılıyor oldu. Kızımın kaybolduğunu ben 
(Baı taralı l inci aa,tlamı.da) ceset çıktığı gün tesadüfen bir gazete 

herin gaybubeti kadar ölümü de esrar- okunurken öğrendim. Okuyup yazma 
lı ve dedikodulu olmuştur. bilmediğim için o güne kadar hadise-

Dün Seherin babası olduğunu iddia den haberdar değildim. Duyar duy -
eden bir adam istida ile müddeiumu • maz Anadoluhisarına koştum, fakat 
miliğe müracaat ederek Seherin cese • kızımın cesedi ile karşılattım. Bana: 
dinin gömüldüğü yerden çıkarılması • - Morga göndereceğiz, git orada 
nı, morga gönderilmesini ve ölümün bekle, dediler. Ben de kefen hazırla
hakiki sebebinin anlaşılarak kendisine dım, Eyüpte aile kabristanında mezar 
bildirilmesini istemiştir. kazdırdım, geldim, morgta bekledim. 

Bu adam Maltepe vapuru ateşçile _ Fakat kızı morga getirmediler. Götü -
rinden Ömer Hilmidir. Şunları söyle • rüp Anadoluhisarına gömmüşler. Bü
mektedir: tün bu iAıler benim şüphelerimi mucip 

-Seher dört sene evvel Büyüka - oldu. En iyisi bu işi fen halletsin, 
dada Çarkçı İsmailin evinde idi. Bura- morgla ölümün hakiki sebebi ve kızı
dan portakal tüccarı İbrahimin evine mın vaziyeti tayin edilsin. 
geçti. İbrahim benim evimi ve adresi- Müddeiumumilik Ömer Hilminin 
mi bilir. Kızımın kaybolduğur.u bana talebini kanuna uygun bulmuş, cese
bildirmesi, ve her yerde kızımı arattı- din mezardan çıkarılmasına ve morga 
ğı halde - babası olduğum için benim gönderilmesine karar vermiştir. Ce
evime gelmesi pek tabii iken - benim set bugün morga nakledilecektir. 

Diier taraftan Habeıler aon ....., .... 
rile kuvvetlerini de takviye etmekt.eclirl.et• 
Muhtemelen imparator ve veliaht ku• • 
vetleri ile Ras Kassa, Seyyum ve lmru ko.., 
vetleri de birleşecekler ve Deaaie ile Ao ' 
gober arasındaki Şelem dağlarında Jtal ' 
yan ordusunu kuvvetli bir tekilde pqsiı' 
yacakl~rdır. Bu dağlar ıimalden cenubi 
inen üç yola da hakimdirler. Eier Habef' 
ler bu mıntakada yağmur mevsimine kad•' 
zaman kazanamazlarsa daha cenupta "~ 
Angober civarındaki müdafaaya el"erif!İ 
en müsait arazide muktezi zamanı elde el' 
meleri ihtimal ve imkanı pek çoktur. Si ' 
naenaleyh İtalyanların bu mevsim içind• 
timalden Adisababaya girebilmeleri ııı11b• 
temel değildir. 

Cenup cephesinde ise Graziyani ku" ' 
k' -vetleri Harrar ordusunun kuvvetli tah 1 

matı karşısında takılıp kalmıştır. Onun .,
işi baıarması iae hiç te varit değildir. 

Celil 0...-
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Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42352 - Sirkeci Mühürdanade 

Han Tel 22740 
Kurtulut 

Muhammen 
Değeri 

Lira K. 

: Saatçı sokağı eski 38, yeni 40 aayıb 149 metre 
ve 39 desimetre murabbaı arsanın tamamı. ] 49 39 

111---.. Oıküdar 1
: Selami Ali mahallesi Sarraf sokağı eski 24, 

yeni 38 sayılı 5616 metre, 16 desimetre mu· 

~:---:::::::-----~~ ~ ~==------- . 
t. Hayrıye Şirke 1 uınJyesınden: 

~u~ı~eU ~:ıu ve ~umeli ci
~azıçının An

6 
e tedarık etmek 

~etlerinde saY Y halkımızın nazarı 
ısteyen muhtereın • • 

d.,_1,'-ltıne • 
)~ eli c.ihetlerindeki köy-

-ek Ruın kl_w .. - d 
d lu ve ,... k:"1i ugunu, a res 
~ O l\İw••nü"\Je - ..-

Şj k w ,eıek terin bii1iik JU H r iskeledeki Şirket 
1 r ctçe bu sene Boıazı!' L _ _., •e e!f ...ıınıştır. e 1 d"I n 
ael'İnd L L -b. a09- ·· bastı _ .ı ek ve ta cp e 1 c 

e .. iraya vcrilecca J- bir broP1' )tclinı euCC 
-.e fiy 1 . tazaJll ancn ta 

at arını göstcrır rnun rcJaıı rocc:C 
1'ıernı.ırları arzu edenlere buııla 
teaJı ·ı· rd" 1 atı da göstereceklc ır. k 1 

Gayri pJlen u_ e 
r A.ş. nın 

. nkası • ve Ikrazat Ba -•·k bilançosudur: 

Emvali 

31.12.1635 
~ktif 

. • ki ,eneaı 
tarilJincle P • , i f 

'J'Of1' lit~ 
'~· ~.00o.
}I_, •ye. edilmemiş sermaye 1•1so.-
laao'lllabır Bwıkaiar 
') ~\ ıntycabili avanslal ;c).'112.öl 
~) , nka namına ,f6.500·
'tr Eşhası salise namına 
~e zarar hesabı !=: ten nakil 6.067.13 

. senesi kan 13.36 

·~~ ') 
1 

etten borçlular 
Potek mukabili kefa- 83.00o·-

1,0.-

llen aıacakıııar 
l{efale 

TQrk lirası 

60.000.-
68.:MB.82 
i7.202.69 

175.451.41 
83.120.-

258.671.41 
~) let~en borçlular 

Saır borçlular -;s.511;E tkraz&t 
= kule~e 

Eınvall oayrl ıten1' ,._. ş. 
uanka81 • )"k bilançosu 

ır: sene ı 
·hinde~· ,. , aı 

31.12.1935· tarı ZARAR HE~ 
KAR ve fAatluP TOrk lirası 

3.861.29 
. ve koıuısyon • 

lııuı 
İd· ş ve nrretıeı 

rurk li~ 
-1.339.-

97.28 

JJınınt f ııız 

Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Sala, Per
ıembe 15 de 

lzmlr sür'at postaları 
Cumarteai 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perıembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartea~ çar -

pmba 18 de 
lzmit - Pazar, talı, per-

ıembe, cuma I 
9,30 da 

Kurt ulu' 

Kamerhatun 

Kamerhatun 

Hasköy 

Tarlabat' 

Mudanya - Pazar, sah, per.· Tarlabatı 
tcmbe, cuma 9 
da Kamerhatun 

Bandırma - Pazartesi, aab, 
çarıamba, per· 
tembe cumar - Kame.rhatun 
teai 21 de 

Karabiıa - Sah, cuma 19 da 
lmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı, cuma 19 da 
Trabzon •e Merain postaları • 
na kalkıt aünleri yük alınmaz. 

( 22ı8) 

- -- --

SELANIK BANKASI 
Teaiı tarihi 1888 • !dan •erkeü 

late11bul ( u. .. ıe) 
Türkigedeki ıuhel•ri: 

lıtanbul, ( Galata, Yenioaaıi); 
l:ımir, Menin. 
Yu,..nialerulalci ,.ı,.ı.,.ı: 

SeliDik, Aiina, Pire. 

• ..__,,. ...... ___ ..... 
latanbul •• Galata ıu~lerind• 

kiralık kualar 
-- - -~-
.,,-o~-----

ADEMi 
iKTiDAR 

... 

Tarlabqı 

Tarlabqı 

Kamerhatun 

Kamerhatun 

Boyacıköy 

Boyacıköy 

Boyacıköy 

Boyacdröy 

Tarla batı 

Kurtulut 

Eminönü · 

Kurtul ut 

Tafslıat: Galata P. K. 1265 Hormebin Haıköy --
DOYÇE ORIENT BANK 
Dn•d•• ..... fub-' 

Merkt!&i : lierluı 

r1r1ıı1J•lıl , ... ı.rl: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Depoıu : ut. l'Utün Gümrilgü 

-. Her tirlii ....... l,ı .., 

Boyacıköı 

Kurtuhat 

Kamerhatun 

Kamerhatun 

rabbaı arsanın 3/32 payı. 131 63 

Ayazma sokağı eski yeni 3 sayılı 34 metre 47 
desimetre murabbaı ar.anın tamamı. 17 23 

Mahallesi Irmak sokağı yeni 23 aayıb 71 met-
re ve 25 desimetre murabbaı arsanın tamamı. 57 00 

: Y enişelıir mahallesi Turşucu ıokağı yeni 4 sa
yılı 71 metre ve 82 desimetre murabbaı ananın 
1/3 payı. 14 40 

Kiremitçi mahallesi; Yağhane sokağı yeni 13 
sayılı 57 metre ve 46 desimetre murabbaı arsa· 
nın tamamı. 

l-lüıeyin ağa mahallesi Gölbata mbjı eski 72 
M. yeni 1 aayıJı 20 metre ve 76 desimetre mu· 

28 73 

rabbaı arsanın tamamL 31 14 

: Hüseyin ağa mahallesi Y eniteJıir caddesi eski 
173 yeni 153 uyıla dükkanın tamama. 800 00 

: Yem.eJıir mahallesi Nalbant sokağı eski 30 ye-
ni 34 aayıh 57 metre ve 46 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 28 73 

Y enitehir mahallesi Kavak aokajı ealô 8 yeni 
12 sayıla 58 metre 60 desimetre murabbaı ana· 
nın tamamı. 35 60 

Hüseyin ağa. mahaHeai Y enitehir caddesi ve 
Kasap çakmazı sokağı eıki 75 - 77 yeni 2 ili 8 
sayıla 183 metre ve 87 desimetre murabbaı araa-
mn tamamı. 367 66 

Hüseyin ağa Gölbafı caddeai eski 15 yeni 72 
sayıla 69 metre murabbaı ananın tamamı. 103 50 

Y enifChir mahallesi latif çi sokağı eski 7 yeni 
15 - 17 sayıla Sl metre ve 71 desimetre mu-
rabbaı arsanın tamamı. 25 85 

Manguar sokağı ealri 5 yeni 7 1ayıh 45 metre 
ve 96 desimetre murabbaı ananın tamamı. 91 92 

Altıncı sokak yeni 19 sayıla ve 189 metre 61 
desimetre murabbaı araanan tamamı. 114 00 

Mektep ıoka~ı yeni 13 sayılı 97 metre ve 96 
desimetre murabbaı arsanın tamamı. 49 00 

ı etil .,... caddui 1 miilsener •)'111 221 met-
re ve 22 cleaimetre murabbaı ananın tamun•. 66 8Q 

: Retit J>8'& f11takh sokağı ealri 1 M. yeni 111 
sayıla 426 metre ve 35 desimetre murabbaı 
ananın tamamı. 86 58 

: Yeni mahaUe sokağı eski 1 M. yeni 69 aayıh 276 
metre 95 desimetre murabbaı arsanın tamamı. 69 2~ 

: Hüseyin ağa Küçük Ziba ve Bülbüldereai eski 
2 - 4 - Sl - 49 yeni 2 - 4 - 30 sayılı 1 ıs metre 
murabbaı arsanın tamamı. t 72 50 

: Değirmen sokaiı eski 16 • 18 yeni 34 - 36 Ayılı 
1O1 metre ve 12 desimetre murabbaı araanm ta-
mamı. 

: Zmdankapı mahallesi Zındankapı caddesi eski 
409 yeni 109 sayılı dükkinın 440/480 payı. 

: Mahallesi Kuyucu ve Şabata sokağı etki 
16 - 29 - 31 yeni 18 - 21 sayılı 143 metre •e 
65 desimetre murabbaı arsanın 17 /240 payı. 

Kiremitçi mahallesi Çakırgöz aokajı eeki 
11 • 13 yeni 11 ıayıb evin 18/40 payı. 
Retitpafa aokaia yeni 7 ayık 172 metre Ye 38 
deaimetre ıaurabbaı arsanın tammru. 

Mahalleai Y okufl>atı aolcağı eilô 48 - 50 yeni 
. 50 - 50/1 sayıla 99 metre ve 98 desimetre mu
rabbaı arsanın tamamı. 

Yeni Mavi sokağı esiri 15 yeni 12 aayab 36 
metre ve 55 desimetre munbbu ananm tama
nu. 

: Hüeeyin ağa mahallmi Eiri aobiı eski 17 yeni 
11 .. yılı nin 1/3 payı. 

: Kudilli aobiı etki 7 yeni 9 aayıh 120 metre 
ve 66 deaimetre murahbaı ananm tanw.nn. 

: y olmtbatı ..... eski 23 - 25 yeai .. yıla 210 
metre ve 87 cleaimetre mu...W.. anan111 tama-

mı. 

ı Y enİfehİr rnüalleai Nar aobiı eıki 8 yeni 12 
•Ylh 35 metre murabbaı ananın tamamL 

303 36 

1833 34 

6 10 

345 50 

'69 20 

49 54 

73 10 

600 00 

60 33 

105 43 

21 00 

: Y enifehir mahallesi Suyolcu sokağı ealri 14 yeni 
22 •yıb 22 metre ve 98 desimetrelik ananın 
tamama. 11 49 

c-· 
Oılriiclar : ı Abçbı91 mahallesi Balcı ~okutu sokağı esiri 49 

yeni 65 •yıh usanın tamamı. 45 00 

ÇenıelköJ ı Maslak caddesi yeni 9 sayıh evin 1 / 4 payı. 175 00 

Burıazad& ı Çartı ıokağı eski 29 yeni 33 sayılı kahveha-
nenin 2/5 payı. 240 00 

DOLASAMAISINIZ 
FAK.O.Ti 

~ eiA. fLAN çık arttırma ile aablacaktır. Satıt bedeline iatikrazi dahili ve o/o bet fai~l~ 
,. •tre rrınsrarıarı 
Yl l'u 

.,, ı \ t: ıl 11'\'llU 
~etıh''l f 
ll*J a z 

1.1s9.t7 , 
ı.zn.'8 

13.36 

~.,,.~·~ Yukarıda yazılı mallar 28/4/936 Salı günü ıaat 14 de pqin para ve a· 

f>UTUM UU<lY• HiR QJM DO hazine tahvili de kabul olunur. lateklilerin o/o yedi buçuk pey akçelerını 
i.861·29 lii-.ı.lilllli•ıllİıilll•llıimmllıiilJ vakti muayyenindeaı evvel yatumaları. uF.n (1944) 

v S tı ı>ı kAn -=861:29 !:;----
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Tahtakurusu:• sinek, sivrisinek, güve, an, 
karınca, örümcek ve bütün hapratı kö· 
künden keser, yuvalarına ve eşyaların üze· 
rine ve odaların havasına ve tahtaların, 

duvarların kenarlarına, aralarına bolca 
FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA· 
ile tahrip 

ediniz! 
Bütün yaz bu muzır 
haşarattan kurtula • 
cak ve rahat edecek • 
siniz. Bilhassa aparta • 
manlarda, mutfaklar· 
da yemeklerinizi, er· 
zaklarınızı telvis e • 
den hamam böcek • 

!erini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan 
küçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvana· 
tında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve 
ağaçlar üzerindeki tırtılları behemehal 
FAYDA ile imha ediniz. Nümunelik 20, 
bfak 30, yarım kilo 50, bir kilo 60, beı 
kilo 350 kuruıtur. FAZLA PARA VER. 
MEYINlZ. Tesiri daha az olduğu halde ec· 
nebi malı diye fazla para koparmak isti. 
yenlerden sakınınız. FAYDA imaline na• 
zaran daha kuvvetli ve daha ııcuzdur. Ha· 
ean markasına dikkat. 

Hasan deposu: ANKARA, IST ANBUL, BEYOGLU 

~l _____ ı_•t,_•_n_b_u_ı_B __ •_••_d_l_Y•_•_ı __ ı_ıı_n_ıe_~r_ı _____ ll 
936 senesi bina vergilerinin Adalar kazası müstesna olmak üzere İstanbul 

ve mülhakabnda Haziran, Eyhil, Birinci Kinun ve Mart aylarında olarak 
dört taksitte ve Sayfiye mahalli olduğundan Adalar kazasında Temmuz ve 
ikinci T etrin aylarında olmak üzere iki taksitte ve arazi vergilerinin de 
bütün İstanbul ve mülhakabnda Tem muz ve Birinci Kin un aylarında olmak 
üzere iki taksitte alınması umumi meclisçe karara bağlanmıttır. ilin olunur. 
ı uB.» «2250» 

Krem Ba lsamin 
Tabiatın bahşetliği güzelliği kıy

metıendırır. Esmer, kumral, sanşın 
her tene tevafuk eden yegane 
kremdir. Latif kokusile sevimli bir 
bava yar11tır. Cilddeki leke, sivilce, 
çil ve buruşuklukları kAmilen gide
rir. Oençlık taravetini haiz yumu
şak ve cazib bir ten yaratır. 

KREM BALSAMIN YACLI 
Gece için pembe renkli 

KREM BAL&AMl.f YAÖSIZ 
OOndOz için beyaz renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
Gec için pembe ren1"li 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
Gnndnz için beyaz renkli 

Buton tanınmış ıtnyat ve tuhafiye 
mağazalarında vardı ... 

~-.. INGILIZ. l\ANZUK ECZANESi BeyoQlu • latan bul 

VENÜS RiMELI 
ile tuvalet gören kirpikler kalblere ok 
gibi saplanır. 

VENÜS RUJU 
Gayet cazib renklerile kullananları 

hayretlere dOşOrUr. U Sıtllt dudakta 
sabit kalır, bozulmaz ve yakmaz. 

Y~NÜS PUDRASI 
Terkibe Venüs Gold kremi karıştı

rılmak sayesinde narin ve nazik 
cildleri teshir eden her tene uygun 
renklerde yüksek evsarıı eşs,z bir 
pudrudır. 

VENÜS KREMi 
Terkibindeki hususr ınadclei ha· 

yuUye dolayısile insanı şayam hııyret 
bir surette gençleşt rir, gnz •Ueşliı'ir 
ve ismi gibi hir Veııos yapar ve hay· 
retıere dOşllrlir. 

EvUya Zede Nuraddln Eren 
Eczai kimyeviye ve ıtrıyat deposu, 

İstanbul. 

Doktor Hafız Cem::I 
Dahiliye mütehnıısııı 

Pazardun maada hergtın 3 - 6 
Divunyolu (118) No. Telefon: 22398 

fı~~l~ 
Hu- E.c z.an.c.dA buWnur. 

H•••••••••••••••••••••••••••••••••-••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sellin Raıııp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Ragıp, H. Lütfij 

Güneş gibidir; 
bile parlatır, 

en donuk dişleri 
bembeyaz yapar 

Fakat ... 
Sabah aktam, günde iki defa, 

kullanmahsınız. ·-· ---·-------------- -----~-.__-----

Kömür Nakliyesi Mönakasası 

SÜMER BANK 
Kiltahya Keramlk Fabrikasındanı 

Tavşanlı kazasının Gürağaç köyü civanndaki Linyit Madeni 
ocaklarından, 16 kilometre meaafedeki Tavşanlı istasyonuna Ma711 • 
1936 Şubat 1937 :zarfında naklolunacak takriben 12000 ton k&nlrln 
nakliye İ.Jİ kapalı zarf u.sulile milnakasaya konulmuştur. 

1 - Araba ve kamyon gibi nakliyata muktazi vesait müteahhit 
tarafından temin olunacakbr. 

2 - Şartname ve mukavele eaaaab hakkında fabrikamıza ml
racaat edilmelidir. 

3 - Münakasaya girecek talipler % 7,S nisbetinde banka te
minat mektubunu ihaleden evvel fabrikamıza tevdi etmelidirler. 

4 - İhale, 4. 5. 1936 Pazartesi günü saat on bqde fa~ 
mızda yapılacaktır. 

,_ .. 
l Kat'iyen 

• 

Belediyeler 
Bankasından: 

1 - Ankarada Cümhuriyet Caddesinde Hukuk Fakültesi önündeld 
arsa üzerinde yaptırılacak Belediyeler Bankası binasının götürü oı.ı.k 
ve (anahtar teslimi) ıuretile inpsı, kapalı zarf usulü ile ve 20 ıün 
müddetle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 357.257 Üçyiiz elli yedi bin iki7'b 
ili yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankaıada Belediyeler Bankası Genel Direktörliik 
binaamda 29/Nisan/1936 Çarfamba günü saat 14 de Banka ..... 
Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - istekliler bu ite aid ebiltme fUbıameaİni, mukavele Pft>ir • •• 
fenni umumi ve hususi ve malzeme ..,tnamelerile aair ceclvel w ..,. 
rakı ( 50) elli lira bedel mukabilinde Ankarada Belediyeler Banbsm
dan ve lstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. da mukim bina 
proje Mimarı Seyfi Arkandan alabilirler. 

S - Eksiltmeye ıirebilmek için, isteklilerin: 
A) - Türk vatandıttı olması, 
B) - En~ iki yiiz bin liralık bir binayı muvaffakıytele batar· 

dığına dair selihiyetli makamlardan alınmıf musaddak bir vesikayı 
haiz bulunması, 

C) - Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını hamil bulunması, 
D) - 357.257 üçyüz elli yedibin ikiyüz elli yedi lira muhammen 

bedeli olan bu iti halen yapabilecek mali bir iktidarda olduğuna dair 
Bankalardan bir vesika almıt bulunması, 

E)- Maktuan 18.100 on aekiz bin yüz liralık muvakkat teminat . 
vermesı, 

G) isteklilerin betind maddec!e yazılı vesikaları eksiltme 
gününden bir gün evvelıne kadar Bankaya ibraz ederek kabul 
tasdik ettirdikten sonra teklif zarfları içerisine koymaları, 

6 - isteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü azami saat 
ye kadar, ihale f8rlnamesinde yazılı tartlar dairesinde ve makbuz 
mukabilinde Bankaya tevdi etmit bulunmaları tarttır. (765) (1864) 
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