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Pazartesi günü saat · 4 ü 1 dakika geçe 
Boğazları tahki~.! .. başlayabileceğiz 

Konferans dün mukavelenin geri kalan maddelerini 
de kabul etti, imza merasimi Pazartesi 4 de yapılacak 

Montröde dün bir de ' /rikdeniz misakı Suikast davası dün. 
protokol tanzim edildi ngiliz Dış Bakanı misakın . tekrar görüldü 

Boğazlar komisyonunun ilg.ası kabul olundu, 22 nci İngiltere, Türkiye ve Yu- Mahkeme temyizin nakz sebe 1 • i 
nıadde bizim isteğimizle proıeden çıkanldı, tayyareler goslavya arasında idame ' pıer~n 
hakkındaki hükümler tesbit edildi, mukavelenin edildiğini söyledi red ve hükmünde israr etti -

tadili ıartlan da kararlqbrıldı. 

Tevfik RilJtü Aras Montrö palasta verilen bir ziyafette 

Montrö, 16 (Sureti maheueada gönderdijiDüs arluıdafl'IDIZİılall) - BOt.z. 
far konferansı bugün ö~leden sonra toplanmıttır. J"oplanb akfalll dokuza 
kadar fasılasız devam etmiştir. 

Bu müddet zarfında mulıavele proje.inin geri kalan bütün macl • 
deleri gözden geçirilmiı, hepn ~zerinde tam ve kat'i itila/ hanl ol· 
muıtur. Bu ıuretle yeni boğazlar mukaoeleıinin İmzanna artılı emri 
vaki nazarilc bakdabilir. (Devamı 8 inci sayfada) 

ingiltere K~alı . dün . bi! 
suikast tehlıkesı geçırdı 

* •• 
k il . bldı 

Kral mera.simden dönerken bir adam kalabalığı yarara en • • 
fakat tabancası yere düştü] ve yakalandı, taban~ atqe ~.::' va• 

ziyette bulunmadığı için mfttearrum kendi ıddfuı v • 
yalnız nümayİf yapmak istedtfi aıılqılıyor 

Londra 16 (Hu • 
•usl) - Kral seki • 
~nci Edvarda karıı 
~u aabah bir suikast 
tC§ebbüsü yapılmırtır. 
llu münasebetle ou 
resmi tebliğ ne§ro • 
~unınu§tur: 
L Kral, mubaf aza ta• 

urlanna bayrak tev• 
~ nıerasiminde ha • 
~r bulunup, at sırtın• 

a sarayına avdete• ......... 
~~rken ((Constitution 

ıll» mevkiine yakın 
l>ir Yerde adamın bi· 
ri 

Polis kordonunu 
)ararak atılmış, rö • 
~elv · · k it erını çı armıJ, fa, 
..ı at ateş etmeden elin· 
"ICki " 1 d .. ruve ver yer• 
.u§rnüştur. Rövelve · 

tin .. 
'" •Çınde dört kurşur 
oulun d ~ uyor u. Bu §a • 

18 derfıal Hayd Park 
:tabı ta • 

sına tevdi olun. 
lnu§tur. » 

L tevkif olunan §a • 
llıa b ··-~~-
İn _Y1_a ancı değildir. d ek''-t ........ -·mi. [Kral 
Rır~d· b • aç ıunt ...,. •• ,... 

g h ır. Adı Goer.fngiltere kralının 27 a:ıaran I · .. niformuile 
cV•vıakınahondur. • dünkü merasimde ayni mubafı~ ~~yıl u 

ak'a h' ' • bö' ı t "zerinde gıtınlflll'. 
la 1 Ya §a ıt o • Y e a u ld " bunun üzerine paçavra• 

nar .. 1 b· ıt lmuı o ugunu, a> 1. • rnutaarrızın ileri atılır atı maz ır u 8 inci aayfada) 0 ısle bir kadın tarafından yakalanıp tu • (Devamı 

Roma 16 - İngiltere dıı iıleri ba· 
kanı M. Eden dün İngilterenin içinde 
bulunduğumuz tetcvvüı devresinde 
Akdeniz misakını, bu misakı ıimdiye 
kadar feshetmemiı devletler, yani ln • 
giltere, Türkiye ve Yugoslavya ara • 
sında idameye karar verdiğini bildir • 

miıtir. 

Journale d'İtalia bu mesele üzerinde 

durarak diyor ki: 
<rJtalyanın milletlerle teıriki mesai et· 

meai için zecri tedbirlerin bakaynsım 

da ortadan kaldırmak lazımdır. Zecri 
tedbirler, İtalyaya karşı hüsumet de • 

mekti, Bunların bütün zeyülerile birlik
te kaldırılmalan, bu husumetin zevall 

manasına gelir • 
.fWJhtiki ~· -, bakam Mia

ter Edenin dünkü beyanahnda İngil • 
terenin tetevvüı devresinde Akdeniz 
misakım tatbika devam edeceiini söy
lemekle. zecrt tedbirlerden arta kalan 
bakayadan vaz eeçmedliini göatennit
ôr. Zecrt tedbirlerin tasfiyesinden son· 
ra bakayaaı da tasfiye olunmalı idi. Bu 
yüzden İtalyada itimat ve emniyet te• 
essüı etmemekte ve İtalyanın millet • 
lerle tctriki mesaiye bqlamatı gedk • 
mektedir. İtalya bu ıerait içinde Lo .. 
karno devletlerile teıriki mesai ede • 
mez.» 

SON POSTA - Akdeniz miaalu • 
nın İngiltere, Türk.iye. Yugoslavya a • 
ra11ında mer'i kaldıflnı haber verdiği· 
miz ırün bir sabah refllcimizle {Haber)" 
arkadqumz e.kıini iddia etmlılerdi. 
Bu auretle (Son Posta) run netriyatJ 
lıer zamanki gibi teeyyüt etmit oluyor. 

Gemlikte 
Bir komiser 
Öldürüldü 
Katil, Gemliğin en güzel 
kızını kaçıran Mustafa 
adlı bir mübadildir. 

O da öldü 
Gemlik, (Hususi) - Burada bir 

kiz kaçırma hadisesi yüzünden bir ci
nayet olmut ve bir polis komiseri vazi
fe uğrunda can vermiştir. 

Yak'a gündüz cereyan etmiştir: 
Mübadil olarak Gemliğe gelen Mus· 

tafa Gemliğin en güzel bir kızını evi· 
ne kaçırmış ve kızın ailesi vak'ayı po

lise haber vermişlerdir. 
Komiser yanına bir yardımcı alarak 

Mustafanın evine gitmiş ve kapıyı 
çalmıştır. Pencereden polisin geldiğini 
gören ve kızı kaçırmı' olan Mustafa 
hemen aşağı koşmuş ve kapıyı açar aç· 
maz elindeki silahla komisere ateş et
miştir. 

Neye uğtadığıni tatiran komiser si· 
IAhına davranmış, fakat bu sırada da 
cansız yere yıkılmıştır. 

(D!vam& 8 iaci •yfada) 

Müddeiumumi maznunlann tecziye edilmesini istedi. 
Baha Arı~anın sözlerine Ali Saip ağlayarak cevap 

verdı, muhakeme sabah ondan akşam 
sekize kadar sürdii 

Dnn tekrar muhakeme edllen maznunlar 
Ankara J 6 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Suikast maznunlannı~ temyiEden 
nakzen gelen davalanna bugün Ankara 

ceza mahkemesinde tekrar bakılmıttır. 
Temyiz mahkemesi 69 ıahife tutan be • 

raet .karannı J 3 yerinden nabetmlfdr. ~ 
Davaya saat 1 O u çeyrek .... batlane 

mııtır. Riyuette Osman Taltt lltelda ~ 
halıklarda Cemal ve H~ bulu~ 
yordu. (De•aım 7 laci ._,..) 

Mevsimsiz Nisan Balığı 

Habeşlerin Adisababayı 
aldıklan yalan! 

Mareşal Grazianinin öldürüldüğü hakkındaki 
haberler de asılsız çıkb 

.Dünkü Aktam v_e .Haber ~efikleri ·ıfİıtan umumi valisi Marotal Graziam. 
mız, Habeş çetelerının Adısababaya yi öldürdüklerini anlatan haberler Def 
taarruz ederek fehri İtalyanlardan istir- retmi~lerdir. 
dada muvaffak olduklarını, ve Habe.- (Devamı 3 üncü~) 

-- ·--· • 1 •• =-· • ·- ... ...... .._ __ _ 

1 Yeni Siyasi Tefrikamız 
1 • 

ittihatçılar devrinde 

Mu alef et 
Nasll doğdu, nasıl yaşadı, nas~I 6İ.dU? 

Yazan : Ziya Şakir 
Ahrar fırkası, 
Hizbi Cedit, 

Hürriyet 

Ahali fırkası, Demokrat fırkası, Sosyalist fırkası, 
Hizbi Atik , Mutedil hürriyetperver ve nihayat 

ve İtillf fırkalarını kimler kurdular, kimler 
inkişaf ettirdiler, kimler yıkblar ? 

Yüzlerce vesaik, maruf şahsiyetlerin hatlraları, yakm tarihin 
karanhk noktalarmı aydrnlatan bir çok hakikatlar 

Yarın başlıyoruz 



2 ~ayfa SON POST~ Tem.muz 

,--------'l_R~e_s~im~h_·~&ı~a_k~a~le-:------------·------:a=-M~i_k_&ı_n_~~m~~~ıd~ır_ı~a=--
Hayatta, her şeyi karcı görmek, her 

r' 
Her gün Sözün Kısası 

Haklan gal~beri 

feyden kahırlanmak kadar fena fey 
yoktur. Bedbin olan, en ufak feYe üzü
len, boyuna ağlayıp, rrzlanan İnsanlar 
hem kendilerine fenalık eder, hem de 

E. Talu muhitlerinde yaşayanlara kilal verir • 

Kuvvet halla ğaliptir düsturwıu~ bir ~r. ?~un için, kendimizi daima her ,e
defaak ol.la, hidiaat tekzip eui. ym ı!1 ~a~ görmeje alıfbrmalıyD; 

Ymdunua em,.eti j)e beraber AYnlp;a • ve bilmeliyiz ki eheriya, nikbinlik hir 
nın da adimeti için boğazları' tahkim et· çok felaketlerin bile önünü alır. 
mek iatiyen Türki7enin hakkını nihayet ü- Hele aile kadını, etrafındakilere her 
bür de.letler talim eUila. zaman güler yüz aei9termeğe. kocam

G~lerde. im muharrir arladaııın çok 
güzel söylediği ııibi, on binlerle Türk şehi
dinin ketniklerile zate9 müstabkem bulu • 
nan Çanakkale ile Boiaziçinİll Karaden"ze 
açdaa malareciaıi inisin, yana dilediğimiz 

ıdilde tahkim eımi~ bulunacağız. 

Bmıdan sonra, yiğit Türk ordusunun 
ımııhafa:m• ahmda L.ıhman milli lmdut
lanmıız daAilincle kendimizi clalta emin his
ıedecek ve idealimiz olan sulban ihlal edi
lel>ilmeai.'lden dafıa az endişeli olarak mifii 
inkılabımızı hanr ile tamamlamıya baka· 
cağız. 

na. evlatlanna bayatı, tahammül edil
mez bir işkence şeklinde değil. fakat 
tatlı bir geçit olarak bildirmeğe mec -
burdur. 

Ağlamalı bir kadm çok defa kocaaı
nm enerjisini kesmek, şevkini ve ümit
lerini kırmak sureti1e istikbaline ket 
vurur. 

HaJbuki güler yüz. nilbinlik haya
tın meşakkatlerini yan yarıya indirir, 
emeUeri takviye eder ve aile bucağına 
saadet getirir. 

Bir salh mii.dafiinin 
Yıldöniimü .. Talu 

B andan tam dört yüz yıl evvel. l 
renin Bale tchrinde. Didier Ü8I 

me admda ilim bir adam dünyaya gÖS • 

lerini yumuverdi. 
O. piç olarak doğmUflu. Fakat bab..,. 

kendisine el altmdan bakıyordu. Hatti. k 
aanea miruma girmez diye, daha ıaih 
iında, ona, kendi servetinden bir para 
yırmııı, emin ellere teslim e.· · ·. 

Adamcağız öldü Ye küçük Erasme' e 
IİIİk edenler, onan bu paralannı yedi~· 
ft ke11ctil:ini papaz y:.pblu. Lik.in o, clt 
iuıtan hür fikirlıydi. Erginlik çağına er 
ermez. ruhani ki9veyi sırtıadan çıkanp a 
b ve bir yandan hayatına kazanmak 
miirebt>ilik ederken. bir yandan da 
dini ilme verdi. 

1521 de Bale ııehrine yerlepniı ve (M 
ıahabela) adıDClaki ..eriai nqrediyord 
Bualum yazıhf tarzı ile müdafaa cttiii 

Hakkın bu seferki aalebesioi Atntürk 
Türkiyeııinin on üç yılclu, halta O.ha ev
veldenberi takip .aiii aiyaactia diiriMdiJ • 
iüne borçluyuz. Ti, [Türkiye Büyük Mi~ 
let Mecli.i •ükıimeti] zamanında tuUuğır 
lllWZ yoldan hiç lıir zaman Ye hiç bir ve· 

lile ile -...-amıt olmaklıiırnmn, bu. f ah
redilecek INr anilif ahdn. 

lr s A z A R A s 1 N DA ) ::~za:: ~~~~i:e~~~=a~:ha U edildiği papulua karta çok aa bir Jj 

~~--~~· ~~=-=-=~~ kullamyoıclu. O aralık. Hıriııtiyan dinin 

Anı.erik.ada •·-=-~~---------* Amerikada de iı11i1aat ,...,.. Liitn 1>ue. ona• 1ai1ca 

Umumi harpten IOm:&. heı memleket 
ve lıer lıülcumet, az, çolt. uLddermden ve 
vMtlanadan nikel ettiii. polilika90lda te
reddütler, d .... lilder cilıtadiii Jualcle.. 
biz Türkler, hep ayni gayeyi. ...ıa. aa,,e • 
sini ıüttük ve bu zeminde hayli işler ba • 
pnhk. 

Köpek bogagan HERGÜN BiR flKRA Hırsızları raJ,.
0 

mu-nd~~;~·ezlıeptenıin) aıalia 
Hagtlatlar ı ~ Eıasme: 

Hatif lliklet ıle tutugorila - Ben İDlananı cnabını veriyordu. 

\ \ 

\ ') Bu adam, edip sıfatile 16 ncı asrın 
Bir :aısaulw A)'llı spom:l•:nus • ""\... "\._ .! ~--1.P Un umamiyaine pek biqük hizmetla e 

dae ilren h at fİa:dİ kendi :nahalle- miftjr. Cl:---12 Anupaya. eski klUik o 
lilllle ....... dülıü:r -- ............ ~ -,,··-n ı:na leria tadma tattuan odur. 
etıze.._... Fakat hu adanaın en büyük hu--'7e · 

Geçenlerde Wr ..;;.._ ;,._;,..., ..;.;... de ....., -.-·ı- •-·r o dmrde. milletler eberiya bir biç i 
hir ldlo telser alnn:k iste,ea ,..&mro boiafma:rz fÜu edümütlerken. imanla 

DiUii •ma m .liipn-1.mmzla J.asün bir müıteriye, bir yandan tekeri tartı- biribirlqmi MVJDeje, biribirlerile hoı ı• 
içi-. .W doed.:k r-llllal.n lail etmelle yor, Wır Jaadam da deni yamyorda. pmep 9n0ketızıit olma11clır. 
L!.!.o.OL. li ı::. Şu Amerikalılar ha .. n. hir -- - - Ah, birader! c:li,.ordu •• .ı::__ IC" ___ ,__._..1., •--'i'"""de _..__..ıt _._ - ,.,. sw ... ·, aliiTri cenap • •- -- .aupıllC>IO .c.9CDCDllCI..,. ı-·ı-- cucu 11111111 

Ye ...... ......, petzi\a ~ allm ,._ bet icat ederler. Bir zanwnlar çocuk b- bbu bir ADah! iman, keneli elin- .a..lemetia i9tilmanm temia edecek am 
brlıul. iıllikal ....... çmna moda oldu. l>ah.I ba harekete de olmadn ne blıplara ıiriYor. Me- b prelerin azamı dikkat Ye itina ile -

A... • Kidnopper İlllÜDİ verdiler. Son sün • seli fHıa, INr vakitler, meth• im pelı- tmlchia söriilür. 
vtaieMeri. .,_. haliplem. Mı aa iade Kidnopperlerin PnJeri livandım.. ihtiyaç m..n. neler icat ettiımezl Ba yıJ. Ewme'in ölümiinün dört 

padıwaya mil 11• im ...... fJPm olank )'BV&f y. Mlfteri h aralık onun sözünü kes- A~ dl yılana tewlüf ediyor. 
tawil ~L...l ••--=-..ı .... L-..-:L- -• Yaf unutuldu. ti Ye-....:...::_ _ __., ___ _ı__.. da tm.zı.idan korkan ba-

'-1'- •·-. ...._.... - ,.,.____ • 1.=--ı.. L._ ılıı '-- -.---3 • .,.... __ _. hi I · _. Gönül ia&eadi ki. Cenevrede, Milleti 
ha _ ,.. ,_ __ L.•...,_ .,-L--- .._.._ '-'DUil yerme -..-- wJ'W•-. .. • zı ev sa p en CYWliai iillCW •tillııwd-

.... - 9- - _,ca....-c: un- - Hllfif .adet delil ya, ....... ! J h • Cemiyeti binuının medlaaline 'bu 911) 
kitle ricada _.....__ 

0
·L__L __.el.! _ı_L_ ....:.. nuına ıden Doanapperler peyda ol - ... ~ e tec ız etmeği .İstemifler, bunun içın' 

--- -a ,._. n - ..,- 4 ..- d odan ver adamın bu münasebetle bir heykeli 
..1_ -_L!- du ra Y istifade _ .. __ ı_ du-ı:ıun·· ü1m" üa. 

Jam. ı arai7eıye llİllİr. • i(ı fa .. b J.l cuue& T ~ kil9in . 
... __ Banlar en me,har apdderi 8fUI - "'' rını mu a e tür. Fakat hapnün aıiyali hay Ye huyu 
~·7a&.t ...Derdee taınamile mk • lar ela bo _.__ '~'--- Etlen kocal~ Vücuda getirilen radyo ter .. !L_ .. _ .. _ 

ol--L -1-- L_..1! t • ed -:iL:.. .10? • 90Dr8jUjunal' Ve uu,Ja:C ıı.u LWllU ....- 11ncla buna kim diifünecek) 
..... ,_ - _amamıy _.....,, •• __ ,_L ......... _ L_.f!ı_ L_l!._.ı_ -L--L Be vi et { da '-L !t_li b' h 

mizi ft Tirk aılledrtin 1tazur Ye sökün 1Ua11rmICD &aDJC nznnar ,.._.. ... .., sarabya köylülerinden ve emlak n ra m e1e&tra ır ava yaratı-
içinde refahını düıünmekte old-wwnaz an• Avrupalılara aatıyorlannış. ahiplerinden Zahariya ile iyon ta ço-- yor, ve o muhitin içine yabancılar ai-
lapld.ktaa eoaıadu ki Momö: da.eti • Geçenlerde siyah bir av köpeai bir cukluklarındanberi birbirlerine çok recek olursa ziller fiddetle çalmaia 
iDİM icabet ed.a d.vletlere brp tiaYmnı· Yarlf kazallDllf, boynuna madalye ta-- amimi ahbap imifler. haşl~yormuf. Bu ıuretle karakolda nö-
za. aöiliimüzü sere sere teıheuik. kılacaiı zaman bu iti yapan zatın elle- Bu iki ahbap bir ıabah birbirleriyle ~tçı bulunan zabıta memurları da ha· 

Bu l:onferanan en çetin safhalarında, bir ri ıiımiyah olmu9. konuturiarken, artık manclıldan ha- dıseden haberdar oluyorlarmış. 
an ln1e, halcbnuzın teslim edileceiinden Meğer köpeiin boyua çıluyormUf. yatlarına yeni bir cereyan vermek için • • • 
fflphe etmemit olmamız, kendi aefsimi.ze HaJ'T8nl yıkadtklan zaman mada!yeyi kanlannı muvakkaten mübadele et- Rokhllerln a•r .. ı 
ltarıı olan bu itimadımızdan ileri aeftnir • takan zatm sözleri açılmış: mek akıllarına gelmiş. 
tir. - Aman ..• demiş,, yahu bu benim Fikirlerini kanlarına açmışlar, ka- Roldener bir laç gün evvel g] ya -

k .. ;::.;_.ı:I l d b f!1- • k tına pdi, bu mijnaaebetJe .. ____ 1 __ • Ve 
Ve seae onan jpmlil' ki. bize mabat.p 

olan devletlerin de hiç biri, hiç bir zaman. 
boiazları tahkim etmek haklımız oldu • 
i ınu inkar etmemle. aradaki ihtiliflar hep 
lef errüata münhasır ltalmııtır. 

ope~ - il an a u ıuı pe müsait bir suret· UKuwan 
• • • tc karfılamı,lardır. Karar derhal tat- akrabası ile beraber güzel bir gün IC -

Llmonlu sat bik edilmiştir. çirdi, kendisini tebrik eden gazetecile-

Bir Türk mütetehbia meyvalı süt Fakat lyon'un karm muvakkat ko. re de şu beyanatta bulundu : 

-----·-------· ... ---
Biliyor Maaıınrız? 
1- Osmaalılar samur ve kiirk hangi p 

ditalt zamanmda çok rağbet ıörmüttüd 
2 - Erkeğini öldürüp yiyen hayv 

•angilidir? 
3 - Yeni Zelland adalan nered 

kaç adadan ibarettir, meıahai sathiyel 
nüfusu ne kadardır? Kimin tarafından k 
fedi1mi,rir) 

4 - Yokot.ama nedir ve nerededir? 
S - Yagotrlavya arman ne ıekild · 

(Cevapları Y ann' ••• 
Moaltl'ö k-...._. nsileale bir kere ~ 

lla tecelli eden hakikat: Tirliye cumbari
yetinin bugüne buaün, her zaman, herke· 
~e. her yerde fıak.larmı teslim ettirecek 
meddi Ye. ... n1 Mı ku"1'ete nhip oldu .. 
iudur. 

ihzarına muvaffak ulmuştur. Meyvalı casından memnun kalmaımt ve ilk - Üç lene sonra, bir asır yapmıf 
&Üt, hatta limonla bile ihzar edilebil • günden eski kocasının evine dönmek olacağım. Bu suretle INmrlıklamnı ve 
mektedir. Bu süt bilhassa süt içince gaz arzusunu göstermişti.. tecrübelerimi yapbğım için, ikinci aa
yapan mideler için kullanılmaktadır. Zahariya, kadınm bu meyline fena ra büyük tecrübelerle air~rjim. Be -
Şimdi IÜt içemiyenler limonlu veya halde hiddetlenerek mükemmel bir da- nim için birinci wr. bazubk c:lenem 

ldu ·ır · · w _._ '--':.. Dünkü Saalerin Cevapları: 
meyvalı tüt içeceklerdir. Kullanılan u- yak atmıştır 0 

• 
1 mcı ._ -..,et zamanı o -

Boğazlar me.elainde hal: kuvvete ıale
be etmit. fakat bzn.et te haUa yardımcı 
olmuttar. 

D 
~ : ·~ . . • lacakl 1 - fus..Pua prkta kullanılan iki .t 

su) aayeeincle limon sütü ke3111emekte- ayagı yıyen kadın diğerlerıru hır Rokfdler'' ha .. • kerlekli hafif bir arabadır. Arabayı dai 
dir • toplantıya çağırıp bu mübadelenin bo- _ m dikk 8izleri, 97 yafQlcla ~ olan adamlar çekerler. 

• • • zulmasını istemiş, halbuki ötekiler bil ol~ ~ .te almına ~ mı 2 - Domitien milattan evvel 81 yı 
DDny ... 111 en r•tlı rDzDcD•D türlü bozulmasına tarahar ohnamrflar- et~ 0 ·-~tab • bunayıp ahiden c1aa 96 yılma kadar hüküm sürmüı Ro 
Dünya yüzücülerinin en yaşlısı Vil- dır. mı IO)'ledigJ mm ediJemez imparatorlarmdan biridir. Babası Vespa 

•Halk ....... ,. ••ll•etslz yam Meger İlminde Almanyalı bir ec- Bunun üzerine Jyonun mef111 karı- • • • aiea. brdeti T:tmtur. Hükümdarlığının 
GAr•••ek laUıorl,, zacıdu. &aWı 95 Y3f"nda olan Vil· 11 mahkemeye bat vwarak hakime o- aeneleri çok iyi aeçmio. sonraları k 

Fransız Akademiai azasından Mau· yam, on eekiz )'Bf•ndanbcri her sene hıp bitenleri anlatmış, hakim de her iki ÇI•• .... flwll• Domilia Lonsinamn da iıtirak ettiği ıui 
rice Donnay, Pari• Soir gazetesinde fU Behık denizi aıahillerincle bir ay kadar erkeği hemen tevkif ettirerek hapisha- lngilterede Ye hilba- l.koçywia bilar ;;:::_an öl~ür~lm.üıtür. . dl--
fıkrayı yazıyor: kalmakta, deniz banyoları yapmakta- - de · ah • liıt -L L- ---!'-_La._ - cwnnunyetı Amerıka neye Ogond r?1tedlıf: ••• • ,_ f8IJ .,.,._~_, ... et YaJDDeUC. ela. Hayiti adalannm ıarkında bir milyo• 

«İnsanlar het,eyi yortilmadan te • dır. Bu sene de i7 inci defi olarak gene - ra a ıs ıgınız 1tadaı kadın dir. Tahtalan biıbirine tutturmak için yerli balkın oturduğu adalardır. Merk 
min etmek iatel-İ.r. C.zet~lerin birin· Baltık sahillerinde Mistroe'ye gitmiş - mübadelesinin felseEeıini yürü - kullanılan çiviler, fİmdİ klfi derecede Sen Domiııiktir. 
ci sayfalarına kiç \Mktınit mt) karie tir. türsünüz, demiftir. sağlamlık temin etmedilderi için i9ti - 4 - Şarl Dikna İngiliz romancıların ' 
hadiseleri ü'atli ve luaa olarak haber Vilyam kırk senedenberi artık yüz· -- ·-- mal edilmiyorlanmt. ve b.tb çefİt çi- dan biridir. Bilba .. bizde tercümesi yapı 
vermek için ne dalavereler kultanmı _ me yarışlarına iftirak etmemektedir. da denize açılmaktadır. viler vücuda getirilmif. Bu çivilere çi- IDlf olan Pik-Vik'in macera1arı isimli eee• 
yorlar. Resimler, küçük ve büyük Fakat, bugün de denizden kat'iyen Vilyam yüzücüler içinde yaş reko- mentodan bir ZJrh pçiriliyor ve öyle len1e töbret bulmuıtur. 
puntolu ve çqitli harfler. korkmamakta -.e pek çok gençlerin a- runu kırdığı iddiasiyle tefahür etmek- çakıhnca .ağlamhlrJ.n üç dört miali 

Banan bafka bir tezahürünü radyo- çılmağa ceaaret edmıcdiii zamanlar - teclir. fazla oluyormUf. 
da da ifitmeie ahftık. Bazı yerlerde 
Spikerler ikileftİ. Birisi yumuşak ko
nuşurken ııazan dikkatin celbedilmeai 
lazım gelen yerde diğeri sert bağırma· 
i• başlıyor. Ve böylece birbirlerinin 
sözlerini tamamlayarak, hatta gülünç 
olmamak üzere taklitler yaparak ba -
vadislerini bitiıiyodar. 

Halk herşeyi zahmetsiz. ,Jıorulma -
' n öğrenmek istiyor.>~ 

iSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Gayıf:ıra&lıMillar cem,.ıd ._ sene hir •ongre ,..,... Her l • )'il d. pyt" il adiller 29 teuuucada rene Wr koqn 

karar • 1 nılir. 

sene de bu koqrede aürültü, pat:rt: olur, ._ariar.v..-, fa- ya;:: ... :,..:..::ı:onareı.ia Wg Wr fay.ta vemaediii 

llllt •tiC*le Wr,., 9"-w& cli'gU U'U ~• IMa ~en bir netice ahmcaju& 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

L----------------------------.-.------------------------_,.,. 

Daapnı• - bUrUk ae laeıe.ı 
Dünya tarihi çok büyük zclzeleJel 

kaydeder. Biz bile 1310 daki zelzele • 
llİn korkuıiyle hali titreriz. Di.ınyaDJll' 
en büyük teliklri edilen zelzelesi Mi -
lattan 115 sene sonra olmuştur. Atı' 
takya ve civan yerinden oynamıf ,,-
250 bin kifi ölmü~ür. 

Japon adalarında da büyük zelzel• -
ler olmuşsa da hiç biri bu nisbette d " 
yiata ma1olmamışbr. 
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Konuşma 

SON 

Brüksel konferansı 
nihayet tehir ediliyor 

lngiltere, 
Almanya 

Fransa ve Belçikay~ kat'i kararını bildirdi. 
ile ltalyanın tasavvurlan öğrenilmek isteniyor 

Yunanistanın 
Borçları ----
lngiliz hamillerile yapılan 

·müzakereler neticelenmedi 

Filistin tekrar 
Karıştı 

Yeniden bombalar ahldı, 
demiryollan söküldü 

Alina. 16 (Hmuai) - Yunaniatanın 
harici borçlan hakkında Londrada ha • 
millerle cereyan eden müzakereler akim 
blnut, Yunan maliye nazın Atinaya ha· 

reket etmİftİr. 
8afvekil Metaluu gazetecilere gönder· 

diii bir tebfiide lnııiliz bamillerinin ta • 
lepleri pek mübaliialıt görüldüğünden 
Londrada bulunan heyete geri dönmeleri 
için emir verildiğini bildirmittir. Bqvekil 
aaraya da giderek krala neticeyi bildrmı· 
tir. 

Romanya kabinesi bir günde 
muhtelif siyasi meseleleri 

görüştü 
Bükreş , 16 (A.A.) - Bakanlar 

meclisi, evvelce bildirilen diinkü top -
fantısında aşağıdaki meseleleri tetkik 
etmektedir: 

Lokarno meselesi, zecri tedbirler 
meselesi, Avusturya - Almanya paktı 
ın.eselesi ,Sovyetler birliği ile olan 
münasebat meselesi, Montrö Boğazlar 
konferansı meselesi, Milletler Cemiye
ti paktının tadili meselesi ile Roman -
Yanın Fransa, Lehistan, Küçük Anlaş· 
ma ve Balkan Anatntı ile ittifakından 
doğan muhtelif meseleler. 

Kraliçe Mari vapuru kalafata 
çekildi 

Southamton, 16 (A.A.i - Kraliçe 
Mary kalafata çekilmiştir. Geminin 
Pervanesi muayene edilecek ve maki-

1 nede ilk seyahat sırasında görülen b~ 
1 k' \! Zu1duklar tamir edilece tır. apurun 
•iir'atini arttırmak için pervanelerin de
iiftirilmesi muhtemeldir. 

Sovyet ziraat akademisinde 
çalışan gençlerimiz 

• Moskova 16 (A.A.) - Tas ajansı bil· 

Cliriyor: 

Timiriazev ziraat akademisinde ilmi tel· 
ltilderde bulunan talebeler arasında bir yıl· 
~anberi iki Türk genci de vardır. Bunlar • 
dan lbrahim Akif Çakman, akademi aza
•tndan Y akuşin ve J ukovski' nin idaresi al· 
tında fıdan kültürü şubesinde çalışmakta, 
Bahadır Yasin ise profmör Çorkasov'un 
idaresi altında toprağın iyileştirilmesi ile 
tneıgul olmaktadır. 

Türk talebeler akademide üç yıl kala • 
caklardır. Jık yıl zarfında kendileri rus • 
Ç~yı iyice öğrenmişlerd ir. Şimdi artık ter
currıa h . · ı . na acet kalmaksızın tedrısa t ı ve ı mı 

~et'kikleri takip edebilmektedirler. Türk ta
ebeler, a>·ni zamanda akademinin tecrübe 

arazisi · · d · · k uzerın eki çalışmalarına da ~tıra 
•lınektcd ır ler. / · 

Yeni Mısır • lngiliz muahede
sinin müddeti 

Kahire, 16 (A.A.) - Mısır heyeti 
murahhasası azasından bir zat yeni 
Mısır lngiliz muahedesinin yirmi sene 
müddetle aktedileceğini ve İngilizlerin 
muahedenin tecdidi için evvelce ileri 
sürdükleri şartlardan sarfınazar etmit 
olduklarını söylemiştir. ----

Fransa bankasrnm islAhı 
Pariı, 16 (A.A.) ~ Meb'usan mec

lisi maliye encümeni, M. Auriol tara • 
fmdan tevdi edilmif olan Fransa ban
kasının islahına ait projeyi ehemmi -
yetsiz bazı tadilat ile kabul etmiştir. 

Fransa· Bulgaristan 
Paris, 16 (A.A.) - Fransa ile Bul

garistan arasında ticari tediyeler hak
kında imzalanan mukavele bir emirna
me ile mer'iyete girmiştir. 

Yeni göçmen köyleri 
İzmit l 6 (A.A.) - Romanyadan ili· 

lmize elen göçmenlerin yerleştirilmesine 
başlan!ıştır. Derince ve Tütün çiftlikleri • 
ne yerleştirilecek olan 120 h.ane göçmene 
arazi tevziine başlanmış ve bır taraft.an da 
bu göçmenlere yaptırılacak. evler mıiteah· 
h'd 'hale edilmiştir. Kısa hır zamanda De· 

•
1 

e dı ve Tütün çiftliğinde 60 şar evlik 
rınce e . 
'k' . go"çmen köyü meydana gelmış ola• 
ı ı yenı · 
caktır. 1 

ve 
a~tantı 

Yunanistan 

Osman Cemal 
N.ullah Ataç 

Osman Cemalin, muharrir olarak, ce
bir talihi vardır: İmzaunı hemen her 

--

l 



Sayfa"' 

Rumelihisar 
cinayeti 

Mustafanın kansı Zemineyi 
öldürdüğü zaman deli 

olduğu anlaşıldı 

Hakkımız yok mu? 
Anhya11 varaa beri gelaln 

H eybeliadada. tıpkı Sultanahmet 
parkının içinde olduğu ıibi, bir 

yeraltı apteshaneai yaptuılmıya te -
ıebbüs edildi. sonra bu teşebbüs, 

birdenbire yanm bırakıldı. 

Bu yeraltı apteshaneainin yeri bir defa 
fena ıeçÜmişti. Sonra Heybeli gibi 
ıuyu kıt bir yerde, çok ıu aarfını 
icap ettirecek böyle bir modern he
layi idame etmek mü,küldü. Kal • 
dı ki buraya gireeelderden para •· 
lınması da verilmit karar icabı idi. 
Demek ki bu hell müıterisiz kalmı
ya mahkumdu. Esasen, adanın bu
raya nisbetle biT&:c yukarısında, ~im
djki itfaiyenin bulunduğu yerd~ 

mevcut apteshaneler dahi, ausuzluk 
yüzünden terkedi.lmifti. 

Biz, bu ıerait altında, Heybelide, böy
le biT apteehane inıasına teıebbüs e
dilmesinde ve sonra bundan vaz 
geçilmesindeki hikmeti anlıyama • 
dık. Anlıyan vana beri gelsin, di
yoruz. 

Hakkımız gok mu? 

Baytar fakültesi talebelerinin 
tetkikleri 

Mustafa facia mabaline götürülürken Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

SON POST~ 

• 

1 Sahte çek yapan 
Banka 
Veznedarı 
Asliye Birinci cezada sahte çeli yap· 

tığı iddia edilen Felemenk Bankası 
veznedarı Hanrinin davasına bakıl .. 
mışhr. İddia edildiğine göre vak·a ~öy
le olmuştur: 

Felemenk Bankası veznedarı Hanri 
kasadan iki bin lira alarak bunun yeri
ne sahte bir çek bırakmış ve bu suretle 

vaziyeti idare etmek istemiştir. Müfet
tişler bankayı teftiş ederken Haminin 

işin anlaşılacağından korkarak bp çeki 
aldığı iddia edilmektedir. 

Mahkemede kasa defterini tutan 
matmazel fahit olarak dinlenmiş, fa -
kat kasada böyle bir çek görmediğini 
söylemittir. Muhakeme bu hususta 
Felemenk Bankası direktörlüğünden 
izahat almak için başka bir güne kal • 
mıştır. 

Dizanteri vak'aları çoğaldı 
Şehrin muhtelif yerlerinde dizenteri 

vak'alarına tesadüf edilmeğe başlanıl-
mıştır. 

Sıhhat Müdürlüğü hastalıkla mü -
Mayısın 21 inci günü Rumeli Hi .. Baytar Fakültesi son sınıf talebelerin- cadele ve lazım gelen tedabirin alın -

sarında bir cinayet olmuş, Hüseyin oğ- den 49 kişilik bir talebe grupu An~t~- ması için alakadarlara emirler vermiş
lu Mustafa adında bir adam Zemine mi profesörü Hilmi ile birlikte fehrımı- 1 tir. Sıhht Müdürü Ali Riza bu hu _ 
adlı karısını Rumeli Hisarı kalesinden ze gelmişler ve tetkiklere başlamışlar- susta demiştir ki: 
B)lağıya atarak öldürmüsttü. dır. M ı f 1 b Id 

k. .. b « - aa ese stan u a son gi.in • 
O zaman müddeiumumilik Musta- Talebeler evvel ı gun mez ahada l d d' . k' l d .. f . er e ızanterı va a arına tesa u e-

fayı müşahede altında bulundurmak tetkıklerde bulunmu,lardır. Dün de 
üzere Tıbbi adliye göndermişti. Adli Pendikteki Bakterioloji enstitüsünde 
tıb ifleri müşahedehane müdürlüğü tetkikatta bulunmuşlardır.' 
verdiği raporda Hüseyin oğlu Musta- Bir iki gün sonra Marmara havza -
fanın cinneti l'tiııahiyeye mübtela ol • sında da tetkikler yapmak üzere yola 
~uğuna, cinayeti işlediği zaman da çıkacaklardır. 
aynı hastalığın zebuni bulunduğuna ----------
ve ehliyeti cezaiyesi bulunmadığına Sürmenenin sahipleri hakkmda 
dair bir rapor vermiştir. tahkikat 

Rapor müddeiumumiliğe göDıderiJI
mi9tir. Ağırceza riyaseti bu rapor üze
rine suçlu hakkında verilen men'i 
muhakeme kararını tasdik etmiş, fa -
kat ıuçlunun serbest bırakılması - has
tahjı dolayıaiyle - mahzurlu ve tehli
keli olduğu için kendisinin müddeiu -
mumlliğe teslimine karar vermiştir. 
Müldeiumumiliiin Mustafayı Bakır .. 
köy hastanesinde tedavi altına aldıra .. 
cağı tahmin edilmektedir. 

Bir Alman yıldızı geliyor 
Alman sinema yıldızı Lilyan Deç, 

~ehrimize gelecek ve yarın akşamdan 
itibaren üç gece ve pazar günü gündüz 
konser verecektir. 

Lilyan Deç İstanbullulara bir sürp
riz olmak üze.re Türkçe tangolardan 
bi.r ikisini de .öyJeyecektir. 

Haliçte, Sürmene iıimli bir geminin 
başı boş bırakılarak tehlikeli bir vazi
yette dolaşmasına sebep oldukları için 
geminin iki sahibi hak.kında tahkikata 
başlanılmı_ştır. Sürmenenin sahipleri 
Deniz Ticaret Direktörlüğüne çağırıla
rak ifadeleri alınmı,tır. 

Güzel san'atlar akademisi 
genişletiliyor 

Güzel San' atler Akademisindeki 
Şatik Tezyini San' at Mektebinin Ma -
arif Vekaletince görülen lüzum üzerine 
genişletilmesine karar verilmiştir. Mek
tepte yeniden bazı denler ihdas edile
cektir. 

Mektep önümüzdeki ders yılında 
tedrisata yeni kadrosu ile başlıyacak -
br. 

Atatürk köprüsü inşaatı 

dilmektedir. Hastalığın bir an evvel ö
nüne geçilmesi için alakadarlara emir
ler verdik. Han, kahve ve sokaklarda 
yatan fakir kimselerde diz.anteri görül
düğü takdirde derhal hastanelere kal -
dmlması hususunun teminini rica et
tik. Ayrıca hastane doktorlarına da 
hastalığın menşelerinin ara~tırılarak 

bize bildirilmesi hususunu bildirdik . 
Dizenterili bir hasta hastaneye müra
caat ettiğinden her ne pahasına olursa 
olsun tedavi altına alınacaktır.)> 

Takas işleri ve men'şe 
şahadetnameleri 

Taze balık ve hususi takas mevzuu 
teşkil eden mallar için sevki müteakip 
on beş gün zarfında menşe şahadetna
mesi verilecektir. 

Balık sevkinden sonra menşe şaha
detnamesi ver.ilemiyeceğini dair olan 
4259 sayılı kararnamenin Ticaret O
dalarına tebliği tarihine kadar şahadet
namesiz yola çıkmış balıklar için bir 
defaya mahsus olmak üz.ere şahadet -
name verilecektir. 

Takas tetkik heyetlerinin bulunma
dığı mahallerde Ticaret Odaları tara -
fmdan yapılan hususi takaslara dair 
bilumum kıymet takdir beyanna -
meleri muamelenin ikmali için en ya
kın takas heyetine gönderilecektir. 

femmuz 17 

1 __ .Y_e r_I i ___ M_a l l_a r_S_e r_g i_s i_n d_e _l 
Yüz ağartan bir paviyon: 

Radyolin - Gripin paviyonu 

Bu yıl Tak.sim 'babçennde açılan ıeki • ı ve Yunan adaları, dahi Radyolin kullara• 
zinci Yerli Malle.T Sergisini elbette ı8rmilı y-or. Yarın radyolinin daha başka ecnebi 
ve gezmi~ olacaknnız, o takdi.xde Hraiye piyasalarında ecnebi mallan ile rekabet e
girerken ilk raıtladıiınız zarif paviyonun derek zafer kazanması ihtimalden uza~· 
önünde de durm.uı ve uzun uzun uvlde değildir. 
seyretmişsinizdir: Bugüne kadar muhtelif beynelmilel seı 

Radyolin, ariPin paviyonu. g:ilerden binlerce diş macunu arasında ter. 
Bu, artık belli bqlı bir kimyevi ..-e tıb- kibinin fevkaladeliği, tazeliğinin senelerce 

bi müstahzarat fabrikası haline gelen Rad- devam etmesi ve daha bir çok hassaları 
yolin müessesesinin küçücük bir minyatö- dolayısile 18 diploma ve 48 altın madalya 
rüdür. Lakin bu minyatürde o koca fahri- almasın da bu ümitleri kuvvetlendiren hiı 
kanın bütün faaliyetini tasvir ve temsil e- sebeptir. 
den bir hareket buluyorsunuz. Köşede kü- Radyolin fabrikası müessislerinin bu illi 
çücük bir makine, müteaddit beyaz cöm- teşebbüslerinin parlak muvaffakiyctinden 
lekli genç kızJ.ar, muhtelif yerlere ııralan- sonra azimli yollarında devam ederek gri• 
mışlar, rolleri yalnız boş tüpleri makineye pini çıkardılar. Diş ve baş ağrılarına knrşl 
vermek, diğer tuafta dit macunu dolmu§ panzehir gibi tesir eden bu müstahzarı da 
olarak çıkan bu tüpleri kutulara yerleştir• halkımıza yeniden tarife lüzum yok. O da 
mekten ibaret: TUrlriyede Radyolin f&hri- Radyolin gibi umumi bir rağbetin pek haklı 
kasından başka yerde efi bulunmıyan son tehacümü ile muvaffakiyete erişmiş bulu• 
sistem otomatik makine diş macununun nuyor. 

hem nefasetin~ hem de en büyük raibet Pek yakında Radyolin fabrikasının Türk 
vesilesi olan fenni temizliğini temin et - tıbbi ve kimyevi sanayiini yükıi:cltmek hu• 
mektedir. ıusundaki programı yeni mahsullerini da 

Bugün Türkiye halkının % 99 zu Rad- Verecektir. Sade bir fabrika değil, adeta 
yolin kullandıktan baıka Mısır, SuTİye, bir kimya enstitüsü mahiyeti alan bu millt 

Irak, İran, Efganatan, Arnavutluk, Rodo.s müessesemize muvaffakiyetler dileriz. 

Kocasmdan boşanmak için 
hırsızhk eden kadın 

Hırsızlık yaparak kocasından ayrıl
mak istiyen Adviyenin muhakemesine 
dün Galata Sulh Cezada devam edil -
mistir. . 

Mahkum edilen mezar 
soyguncusu 

Dün Üçüncü Cezada, Vangel ismin .. 
de bir mezar hırsızının davasına bakıl• 
mıştır. 

Vangel Kurtuluştaki Rum mezarlı~ 
ğından makberlerin mulıafazasın~ 

Adviyenin, elbiseleri sattığı Hacı 
D.k hk . ·ı . lb. mahsus zincirleri çalmaktan suçludur. 

ı ran ma emeye getırı mış ve e ı- K d. · . kA t · d d .. 
D'k- en ısı suçunu ın ar e mışse e un 

seleri niçin aldığı sorulmuf}tur. 1 bu hususta dinlenen birçok kimseler 
ran: 

bu vak'ayı teyit etmişlerdir. 
-- Ben bu kadını tanımam. Geçen 

Dinlenen şahitler arasında Türkçe 
gün bana geldi ve: bilmiyen bir kadın bulunuyordu. Ken .. 

- Bunları emanet olarak al da bana disi tercüman vasıtasiyle mahkemede 
8 lira ver, dedi. Ben de verdim, de • şahadet etmiştir. Neticede mahkeme 
miştir. Vangelin suçunu sabit görerek 1 sene 

Hakimin: 2 ay hapsine karar vermiştir. 

- Bu sekiz lirayı ne yapacaktın sor
gusuna, Adviye: 

- Kocamı dava etmek için masraf 
yapacaktım, demiştir . 

Adviyenin evine giderek misafir 
kaldığı Hüseyin de: 

Mevlut 

r -.., - Bu kadın geçen gece bize gel -
Jl r••b f • 1 di. ve kızımın arkadaşı olduğu için ge-

Adliye Nazın esbakı merhum Na~ 
zım Paşanın hafidi doktor Ömer Na • 
zımın oğlu merhum Edibin mevf,]du 
bu ayın 20 inci pazartesi günü öğle na· 
mazından sonra T eşvikiye camiinde 
okunacaktır. 

Köprünün bittikden aonra alacağı tekil 

Eski Unkapanı köprüsünün yeri- kikler yapmaia ve köprünün kurula
ne yapılması takarrür eden Atatürk cağı noktalan ara,tırmağa ~lamı~ -
köprüsünün inşaat hazırlıkları hayli lardır. 
Her1emqıtir. f.eki köprü Eyübe nakle _ Yeni köprünün İnf8.1ma devam edil-
dilmek.tedir. diği müddetçe eski köprünün de Süt-

y · k.. Ü Ü , • w lüce ile Eyüp arasına kurulmas: işine 
onı opr n n vaz tesas resmı agus- d ed'I k · 

evam ı ece tır. 

tos iptidasında yapılacaktır.Eski köprü- . Yeni köprü tamamen Galata köprü-
nün Unkapanı ile Sütlüce arasına ku- sünün aynı olacak yalnız bunun yan
rulması için belediye fen heyetinden larmda Galata köprüsünde olduğu gibi 
seçilen mühendisler her iki sahilde tet- vapur iı;keleleri bqlundunılmıyacaktır. 

l V 0 e Ç l ce de bizde yatacaktı. Lakin gecele-

E c zan efe r yin 12 de kalktığımda bunu evde bula-

Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır ~ 
İıtanhul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: (A
li Rıza). Bakırköyünde: (Hilal). Be· 
yazıtta: (Cemil). Eminönünde: (Meh
met Kiznn). Fenerde: (Vitali). Ka -
ragümrükte: (M. Fuat). Küçükpazar
da: (Yorgi). Samatyada (Teofilos). 
Şehremininde: (A. Hamdi). Şehza • 
debaşında: (Üniversite), 
Boyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Yeniyol, Mustafa Nail). 
Hasköyde: (Nisim Aseo}. Kasımpaşa
da: (Müeyyet). Merkez nahiyede: 
(Galatasaray, Matkoviç). Şişlide: (A
ıım). Taksimde: (Kürkçiyan, Zafiro • 
pulos, Ertuğrul). 
Oıküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy eski iskele cadde • 

l 
sinde: (Büyük). Kadıköy Yeldeğir -
meninde: (Üçler). Üsküdar Selimiye

de: (Se1imiye). 

madım ve kızımın mantolarını çalarak 
kaçtığını anladım, demiştir . 

Muhakeme, avukat tayini için baş
ka güne bırakılmlftır. 

Açık teşekkür 
İçinde epey bir para ile Tünelde una

tulan bir ICadın çantasını bularak polise tes
lim etmek suretile göstermİf olduğu dii -
rüstlükten dolayı Galatada Ni,astacıyan 
hamnda Bay Asaf Özdenke hassa:an te • 
şekkür olunur. 

* Kız kardetimin ameliyatım muvaffaki-
yetle yapan, Zeynep Kamil hastanesi bq-

ı 
hekimi, kıymetli kadm hastalıkları müte
hassm Bay Eyiib'a; ve candan alaka göı

ı teren aziz doktor arkadatlarınıa, sevdikle-

1 

rime ve değerli butabakıcılarına derin ve 
sonsuz ıükran ve minnettarlık duyııuJarı

l mı sunarım. 
Doktor 

Rifat Ccı.f er Sedal 

~----~~--

Verem Mücadele kongresi 
\'erenıle Savaş Kurumund:ın: Nizamno. • 

me mucibince cemiyetin senelik kongresi 
1/ağustos 936 cumartesi sa.at 14,30 da Cağal
oğlunda Kızılay binasında toplanncajından 

sayın azaların teşrifleri rica olunur. 

r -ı 
1 

Gazetemiz, eskiden olduğu gibi 
şimdi de lzmlr ve haval sinde 
Hamdi Bekir MUessesesl 
turatmdan tevzi edilmektedir ve 

1 
edilecektir. Gördl\(;UmUz li\zum 
üzerine Hamdi BekJrle alilkası 
olan bayilerin nazarı dikkaUerıni 

ı ceıbediyoruz. 

Taksim bahç s.nde 
Halk Opt;u'etl 

Bu akşam ~ ı ,".i.J de 
Yeni opeı L 

Rahmet t. fendi 
Program her .afta 

değış •· 
Yakında B~ ... .Jık 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Ma aş belediyesi çalışıyor! ihraç maddelerini 

Bu yıl mekteplerini bitire; 
memleket yavruları 

O h . b. k .. h. .hti. 1 kontrol ç sene içinde şe nn ır ço mu ım ı yaç arı 
karşılandı, kanalizasyon, elektrik, yol ve park l~tı.sat Vekaleti her madde 

yapıldı, daha birçok yenilikler yapılı)or ıçın ayn bir nizamname 
hazırlıyor 

fzmir, 16 (Hususi) - Bremene 
gönderil~n pamuk balyalarının içinden 
taş, demır, toplu iğne ve kibrit kutu • 
larımn çıkması üzerine Türkofis An • 
kara merkezi, bütün ihracat maddele
rimizin kontrolii hakkında tetkikata 
başlamıştır. Bremene gönderilen pa -
mukların İzmir piyasasından çıkmadı· 
ğı ileri sürülmektedir. 

Dün İktısat Vekaletinden Türkofise 
gelen bir telgrafta, bütün ihraç mahsul
lerimizin kontrolü için yumurta ve 
fındık ihracatını kontrol nizamnamesi 
gibi birer nizamname hazırlanması te
karrür ettiği bildirilmiştir. Bunun ü _ 
zerine ihr~cat tilccarları borsada topla
narak vazıyeti görüşmüşlerğir. 

Vekaletin telgrafı alakadarlara bil-
Maraş (Hususi) - Belediye büyük dirilmiş ve bu hususta mütalaaları 80 _ 

hir faaliyet içindedir. 933 de belediye rulmuştur. İktısat Vekaletinin üzerin-
reisi olan doktor Sükuti T okel, piı ve de büyük bir haasasiyetle durduğu me-
bakımsız bir halde bulduğu ~ehirde bir sele hemen bütün tüccarlar tarafından 
çok yenilikler vücude getirmiştir. ehemmiyetle karfılanmıştır. İhracatı 

Yapılan işlerden en mühimmi pis de- sekteye uğratmamak kaydile birer ni-
re sularının üzerini kapatmak olmu~ zamname hazırlanması muvafık gö • 
tur. 3 • 4 sene evvelisine kadar bu de- rülmüştür. llkönce üzüm ve incir mah-
reler bir mikrop yuvasından başlia bir sulleri için birer nizamname hazırJana-
fey değilken fimdi Üzerlerinde yollar caktır. Tüccarların bu nizamnameler 

fzmir San'atlar Mek tebini bitirenler 

lzmir (Huauai) - lzm· k S . • 
almıatır. Bunlardan 1 O ae: ıx:ı::a. a an • t mektebinden bu sene 45 genç diplo 
genç elektrikçi, 8 çı_ ~· • tor ~a~ı, 9 eenç mıı.ranıoz ve doğramacı, 

aeııç aıcaıı:, ıoju.k dem ırcı. 6 a d'"k" .. ~ ci olarak melttebı' b'tı" . 1 d' .enç o umcu ve ~ genç te mod 
ı rmıt er ır. 

açılmıştır. Kanlıderenin kapanmaaı aı- hakkında mütalAalarını tesbit için ibi-
rasında ufak bir inhidam vukua aelmif Marattan hir ıöriinüt ve Marq rer teknik komisyon faaliyete geçmiş- On.re illanekte bini bitirenler 
ise de bu zararın tazmini fen memu ~ belediye reiai Silkuti tir. Türkofis ve Ticaret Odası da, hu • Ünye (Huıuıt) - Onyede ikiai tam. biri ü~ sınıflı olmaL .. .. 
rile müteahhide aittir. .. ·· •· 1 · • b' l V dır Bunlard 650 ı b k .. uzere uç mektep var doau teaiı edilmif, belediye binasi ö ,,. susı goruş erını ayrı ırer rapor a e-

5 
· a ta e • o umaktadır. Bu yıl Anafarta v 1 .. .. k 1 . 

Elektrik tesı'satı tamaml t k"'l d k] d' 4 tnlebe mezu ı O e nonu me tep erındc anmış ır. nünde güzel bir çeşme yapılmıştır. a ete arze ece er ır. b 1 O ıı o muttur. nye orta mektebi de 31 mezu . . B 1 
35,400 liraya mal olan tesisattan hal- e er nye orta mektebının' · 'lk ı d n vermı~tır. u ta e Geçen yıl 64 bin lira olan bütçe bu I ı mezun arı ır. 
kimız istifade ettiği gibi belediye Cle sene 8t5 bin liraya yükselmi~tir. Yeni zmir paraşüt kulesi Karakuş nahiyesinde yatı meltıebind"n baıka iki le ı· k . 
müteaddit lambalarla 9ehri tenvfr ey- f l T f lanmıştır. Köylüler malzemelerini kendileri tedarik etmye~- me tt~Pl 1k~aaına dahıı baş-
lemiştir. sena aa iyeti meyanında en mühimmi zmir, 16 (Hususi) - Türk Hava şa ettirmektedirler. ıı: sure le oy mektepleri in 

eski mezarlıkta bir yüzme havuzu Kurumu tarafından lstanbulda ve lz-
~i m~~~~dıcl~~~n~m~~~fum~~ra~~~~~~~p~~~p~şilik~kri.~·~=~====~======~=============J 

1 o yapı 8 ?. u avuza menbadan borularla nin planları hazırlanmıştır. lstanbulda- zmır ve··- -w . yerine genit bir asrt mezarlık v·u·cude J b h l • ,- •• 
getiri miştir. Ç kısma ayrılan mezar- su gctırılecek ve su kirlenince yine bo- ki tesisat 937 yılı içinde ya.u_ılacaktır. H •d·~~ 
lığın memur ve hademe odaları vardır. rularla mezruata verilecektir. lzmirdeki para~üt kulesinin derhal İn· Hava/isinde a •~er 
Ölü defn ine ba~lanmıştır. Ağaçlanma· şa f k 1 R sı muva ı görü müştür. Paraşüt ku- ("l• J Jeflz• SlCak IQT areıs d sına çalışılmaktadır. Şehirde üç abide Amerikahlar hah alacaklar lesinin münakasası bu ayın son hafta- ~ 1 uu~ Lj • 'iiif' ın 
dikilmiştir. Bunlardan birisi asri me • 1 . 16 (H sında İstanbul, lzmir ve Ankara Hav 1 . 16 zarlığın ortasındaki şehitler anıtıdır. b .. ~~1~. u~~lsi) .. - A~eTri~aı~ Kurumu Şubelerinde yapılacaktır. B: d 1 zmır, h (H~susi). - Garbi Ana· 
Şehitlerden mezarları bulunabilenlerin uyu ır otomo ı muessesesı ur ı- kule 4 'l m t "k eki'~. d 'JO 000 o unun er yerınde şımdiye kadar en· 

yeden mühim miktarda halı satın al· ı· ' k e rke yu 
8 ıgın e ve - ' der tesadüf edilen sıcaklar hüküm 

kemikleri anıtın ortasındaki boşluğa .. k ıraya çı aca tır. ·· k d' 
maga arar vermiştir. Bu halılar oto~ surme cte ır. Denebilir ki 916 yılın-

törenle dökülmüştür. Kaleye şanlı bay- mobil1erin içine döşenecektir. Bu hu .. Sarı nahiyesinde yangın danberi hu kadar aıcak bir mevsime 
rak hadisesi için kurtlu bir abide ve l 
ıneşhur kahraman Sütcü İmam için de ~uıta muhal,eratta girişilmiştir. Gönen (Hususi) - Sarı nahiyesi- rast anmamıştır. 
hadisenin cereyan ettiği noktaya bir Nezipte cinayet nin orta mahallesinden deli Mustafaln- Jzmirde üç gündenberi sıcaklar ta-
8" t d'k'I . . rın Halilin evinden yangın çıkmış, hal- hammül edilemiyecek kadar fazladır 
u un ı ı mıştır. Nezı'p (Hu•us"ı) - Kebaprılıkla ge- k d ·ı b • ., :.- ın yar ımı e üyümesine meydan ver- Gölgede 32 - 34 derece nrasındadır. 

Asri bir pazar yeri kurulmuştur. Ze- çinen birisi beraberinde Diyarıbekire meden söndürülmüştür. 
ınini parke ve direkleri beton olan pa- gitmemek istiyen karısile kayinvaldesi-
zar yeri mühim bir ihtiyacı karşılamış· ni tabanca kurşunu ile öldürmiiş ve Onyede bereket 
tır. Halkımız buraya fazla rağbet gös- kendisi yakalanarak Adliyeye veril - Ünye (Hususi) - Ziraat Bankası 
termektedir. miftir. bu yıl fakir köylülere 110 ton mısır, 

Söke ovasında gölgede 35 dereceyi 

h~l~~ş.~ur. Akhisarda müthiş sıcaklar, 
koylunun tarlada işine mani olarak 

İyi ekmek çıkarmıyan fırınların ih· S h" ·nde kozacılık 9 ton buğday dağıtmıştır. 
tikara saptıkları görülerek Maraşın ih- arı na ıyesı . . Bu yıl mahsul iyidir. Yeni yıl rekol-
tiyacını karşılayacak büyüklükte asri Gönen (Hususi) - Sarı nahıyesın- tesi geçen yıllara nisbetle çok fazla _ 

kadar artmıştır. Tarlalarda saat on bir
den öğleden sonra üçe kadar tatil yapıl
maktadır ki bu vaziyet fİmdiye kadar 
hiç görülmemiştir. 

hir ekmek fabrikaBı kurulmuştur. de bu yıl koza mahsulü çok bereketli dır. 
M k .. b' d k'" "ki · ... olmu"ur Kilosu 75 kuruştan aatılmak-er ezı ır yer e uçu erın eg - r · b' J • 'fd · Sıcaklar bağ mahsullerinin bir an 

önce olgunlaşmasına yaramaktadır. len J • • • h tü" 1" 'ti · tadır Bursadan ve civardan ır çok rmgı 8 ımar faaliyetı" me erı ıçın er r u vesaı camı · "b k 
bir çocuk bahçesile bunun üstünde bir tüccarlar gelerek koza mu ayaa etme • lringil (Hususi) - Küçük nahiye-
aile parkı yapılmıştır. tedirler.__________ miz.de göze çarpan bir imar faaliyeti 

Eğer sıcaklar bu şekilde devam ederse 
bu ayın son günlerinde ilk kuru üzüm 

Y k. ] vardır. 
angın teşkilatı için yeni ma ıne er Bir kadım yılan soktu 

getirilmiş, arazözler celbile temizliğe ,, . . 936 programına : Mercumut köyü 
mahsulü 1zmir piyasasına gelebilecek
tir. 

•· k d" c·· (H '") - ~n nahıyesın- okulu · 1 · ·ı El~ · 1 onem verilmiş, ana caddeler par e o- o~en. usu~~ . . . nun mşası, rmgı - azız yo u· 
fenmiş, sağlık bulvarı açılmış, pis de- de muskırat bayu lbrahımın teyzes~ nun islahı, hükumet konağının tamiri lzrnirin ltalya ile ticareti 
r ı d k NurJ'yeyi yılan sokmuııı derhal tedavı ve büyük köylerde umum"ı temı'zlı'k e su arının kapanması sırasın a ana· .. .. Y• 1 · 16 (H ) z 
ı 1 1 _.._ ) d k t 1 t y 1 · 1 · d h'ld' zmır, > ususi - ecri tedbir-~asyon temin edilmia, belediye ban· atına a ınarıu. o um en ur arı mış ır. apı ması ış erı a ı ır. I 
11::1ı::::::~~::=~~;::;;:~v~~~~~=~::::ııc::::;::===;=;====~~~:=~:'.'::~~~============= erin tarafımızdan da kaldırılması üze-

Pazar Ola Hasan e. Diyor Kil ı'ine ltalya ile Türkiye arasında ticari 

:-- Hasan Beyciğim., be!_ar·ı ... E~lenmei• 
Lkcan bıktun.1 \ rar verdım.. . 

artık ka- . . . Güzel bir de bayan 
buldum. Ukin kusurları var 

' mı, yok mu, bilemiyorum! 

Hasan Bey - Bir kadının 
ne gibi kusurlan olduğunu öğ
renmek istersen, onu başk..ı 
bir ika~ Yanında methet, 
aı:iziml 

faaliyet yeniden başlamıştır. İhracat 
tacirleri üzüm ve incir alivresi için jfk 
tekliflerini dün telgrafla ltalyan Tica _ 
ı·et Odalarına bildirmişlerdir. Teklif • 
ler Filorin üzerine yapılmışttr. flk mu
ameleler tediye şartiyledir. Muamele _ 
n.in başlaması için alakalı ltalyan 
fırmalarının mal ücretini ltalyan ban _ 
kasına yatırma.lan şarttır. 

Harpulta belediye parkı 
Harput (Hususi} - Bütçesi 10,500 

lıra olan belediye iyi bir faaliyet gös
termektedir. Şimdi de Harputta güzel 
bir park yapılmış ve bu park Atatür
kün bir büstü ile süslenmiştir. 

Sur'at asrı 
Bir dostum söyledi: 

- Bu asır sür' at asrıdır. 
Tashih ettim: 

- Kelimeyi yanlıı telAffuz ediyor 
sun: bu ıı.11r sür'at asrıdır değil' . L • • u il• 

11r surat aındır.. diyeceksin t 

* Misal mi i§te: 
Sabnhleyin evinden çıkan erkek ıu 

para bırakınon karısı surat asıyor. 

* Tramvay mevkifinde tramvay bek· 
ley en yolcu: 

- Durl 
İtıaretini verdiği zaman vatman surat 

asıyor. 

* Bir dakika geciken memura, 
eurat asıyor. 

* 
amıt 

Hükumet kapısında i~ni takip eden 
adama, memur surat asıyor. 

* yolda yürürken nasırınıza haınn a 
dam size: 

- Affedersiniz! 
Diyeceği yerde aurat a11yor. 

* Alacaiının tamamını aJamıyan bak· 
kal mÜ§terisinc surat a&yor. 

* Evine eli bo~ dönen erkeğe, 
surat asıyor. 

* Daha da var: 

karısı 

Bu yıl iki günde bir eök yüzü surat 
asıyor. 

* Bu yazıyı yazarken ben urat aaıyo-
rum.. ve yazının parasını alacağım .za• 
man patron surat asacak! 

* Cünün hemen her saatinde muhak-
kak bir surat asanla karşılaşılıyor .. 

Bu yüzden bu asra surat asrı deni)dj. 
Dikkat: 
HÜıı ile sür

0 at asn. değil, «UJı ile ıu· 
Tat asrı .... 

tMsET 
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Suikast· davası dün 
tekrar görüldü 

Mahkeme, temyizin naks 
red ve hükmünde 

sebeplerini 
israr etti 

Temmu• 17 

Montrö mektupları : 

Mukavelenin imzalanır 
imzalanmaz tatbikınJ 

(Bq!arah 1 inci sayfada) l rara dahi istinat etrniyen bir vak' ayı mi • 
Maznunların İ1'lİcvabı sal olarak göstermiı ve cümlesini şöyle bi· 

Biga belediyesi ve Şf'yhis
lam efendinin oğlu . niçin istedik? 

E y sayın okuyucular, ibret ile oku • 
}'un: •v~~ntrö 13 {Sureti mahsusada gönder-, dumuzun kapıları yıllarca her taarruz ib• 

Mahkeme salonuna evvela Yahya ge • tirmiştir: 

tirildi. Bunu takiben de Üzeyir, nahiye ccCiban efkinumumiyesine kartın 
cBiga belediyesi 18 yaşından aşağı olan dıgımız arkadavımızdan} - Konferans timaline karşı açık mı bulunacak~ 

müdürü Şemseddin, Üzeyirin kardeşi Şa- cıBüyük hakimlerin cihan efkarıumu • 
gençleri bisiklete binmekten bir karar ile 12 .nci umumi celsesini, bu sabah muta- Noktai nazarımız o derece kuvvetli idi 
menetmiştir. Bu yaştan yukarı olan genç- dına nazaran biraz gecikerek saat 1 1 de ki itirazı mucip olmadı. Öyle zannedil~ 
ler de, yine bu karar ile şehir içinde bisık· akdetti. Daha Üç gün evvel teknik komis- bilir ki bu 2 5 inci madde dileğimize mu• ban ve kardeşi İsmail, İdris ve nihayet miyesine karşı ıunu iddia ediyorum. Türk 

Ali Saip Urııavaş girdiler. polisinde işkence yoktur, olmadı ve olmı-
ki h . h · · kadar yonunda, mukavele projesinin 25 inci mad- vafık bir sekle bürünecektir. Jete binemiyece er, şe ır arıcıne • 

Bütün maznunlar hazır bulunuyorlardı. yacaktır.>> * • • 
Yahya asker kaçaklığı ve pasaportsuz Ankan bunun üzerine geçen sefer ileri 
ıeyahatindon askeri mahkeme tarafından sürdüğü delil meselesine tekrar temas et• 

d klar desi konu .. ulurken, yeni mukavelenin ne arabalarını omuzların a taşıyaca • " 
dır 1 1 1 1 1 ». vakit ve ne şekilde mer'iyet mevkii ne ko· Tevfik Rüştü nün beyanatından sonr• 

Bu gülünç ve korkunç haberin vesıka· .nulacağı müzakere edildiği zaman Mene· )c.onferans İngiliz projesinin ilk toplantı • 
lan 12 temmuz tarihli Son Posta' da çıktı: ,mencioğlu söz almıştı: ,larda okuyup ta tahrir komitesine yollan• 1 O seneye mahkum edildiğini ıöyledi. miş ve uzun izahat vermiştir. Baha Arı • 

Maznunlan hali kan sözlerini şu cümlelerle bitirmiştir: 
Diğerlerinin muhakemelerine gayri cı iftihar ediyorum. Atatürkün hayatına 

mevkuf devam edildi. Ali Saip müteessir kastedenler gene adale'tin pençesine ·düş -
bulunuyordu. Şemseddin asabi idi. İdris müştür. Nakza itba edilmesini istiyorum.» 
koridorda okuyup, üfleyip duruyordu. Saat yarıma gelmişti. Duruşma öğleden 

Reisin sesi duyuldu, maznunlara, karar sonra saat on beıe talik edildi. 
uzun olduğundan oturup dinlemelerini İkinci celse 
aöyledi. ikinci celsede söz avukat Hamit Şevkete 
Müddeiumumi davasını tqrih ediyor verildi. Hamit Şevket müdafaasına ıöyle 

Karar okunduktan sonra Baha Arıkan başladı: 

ayağa kalktı. Heyecanla davaaını tekrar «Muhterem hakimlerim, mazisi tama • 
tqrih etti. men anlagılmış bir davanın tekrar huzuru 

Bir jandarma bayıldı · adalete gelmesinden çok müteessir oldum. 
Salon çok kalabalıktı. Herkes kararı Ben bu nakz kararında bir ıemmei kanun 

heyecanla dinliyordu. Bu sırada maznun • ve adalet ve hakkaniyet bulmadım. Tem • 
ların arkasında duran jandarmalardan bi· ,yiz mahkemesi hüküm mahkemesi değil -
rinin sıcaktan ıendelediği, sonra yere yı • dir. Bu, kararın .kanuna muvafık olup ol
kıldığı aörüldü. Doktor geldi. Bu yüzden ,madığını tetkik eder. Orta yerde ıuçun 
taahhüre uğrıyan -eelae jandarmanın dııarı , vasfı malumdur. 
çıkarılmaaile tekrar baıladı. Suçun vufı değitmedikçe 

Baha Ankanm sözleri . Sözde müsellih bir çete vatanı yıkmak 
Baha Arıkan, "yüksek heyeti muhtere· ,gayesi etrafında toplanmııtır. Suçun vasfı 

me» diye söze baıladı ve fikrini fU yolda ,değiımedikçe müddciurnurnirıin önümüze 
müdafaa etti: ,dosyalar yığması para etmez. Bize tek bir 

<cBu dava her hangi bir komplo dctvası de1il getirsin. Filan mekanda ve falan za
olmaktan uzaktır. Bunu söyleıken bu da· manda toplandılar ve ıu maksatla harekete 
Yanın ayni zamanda bir rejim davası ol • geçtiler desin .• 
duiunu da bütün cihan efkarı umumiyesi Bay başkan, suç yokken, ıuç yaratıl • 
&nünde tekrar ediyorum. Fikrimi yüksek mak istenilirse bir dosya, iıte bir dosya 
temyiz mahkemesi de tasdik etmiştir. İfıi· böyle yara'tılır.» 
bar edifim suçluların adalet pençesinden Hamit Şevket burada fU beyti okumuş-
kurtulamamıD olmalarındadır. tur: 

Büyük. temyiz mahkemesi de suçluların <cKirmeler febmetmedi manasını dava-
bakiki mücrim olduklarını ıöylemiştir. mam 

Büyük hlkim, Biz dahi hayranıyız davayi bimanamı· 

Nab illmı o kadar vui, o kadar tü· ma.» 
mullüdür ki her satırı suçu isbat etmektedir. Hamit Şevket bundan sonra ıöyle de • 
Bu her sabr ve fıkra üzerinde izahat ve • vam etti: 
receiim: uHilim suçluyu, faili arar, mukirri de· 

Bundan sonra Baha Arıkan temyizin ·.iil. ikrarı dellili saire ile teyit etmezse 
ıaabettiit 13 meseleyi teırih etmiı ve her ;hüküm olamaz. Ortada hiç bir kıymeti il
nokta üzerinde tevakkuf ederek uzun u • ,miye arzetmiyen bir ikrar davada hükme 
ZUD izahat venniıtir. medar olamaz. Kani olmıyan hakim hüküm 

<<Ayai zamanda jürİaİnizl) ,veremez. 
Bu sırada Baha Arıkan semai yükselt • , Atatürk, hakimlerin de Ataıürküdür. 

mit ve bilimlere dönerek: ,Münhaınan hiç kimsenin delildir. Hatta 
cSiz yüksek ha.kimler, AVTUpalı hl- lımet lnönünün dahi hakkı takaddümü 

kimler deiilainiz. Ayni zamanda jürisiniz, ,yoktur. Atatürk auikaata maruz delildir. 
Jahuz kitapla deiil, hissinizle de hareket Suikasta maruz olan Türkiye adaletidir. 
eclecehiniz. J3unu huausi eller 6ldünnek istiyorlar. Fa• 

Çolak Ali ve dJier phitler ltu hislerin ,kat ona bu künü müsaade etrniyecektir. 

tearllz etmesinde amil olacaklardır.» Himlt Şevket .özlerini bitirirken 
Bundan sonra mahkemenin kararlann• Hamit Şevket eözünü ,öyle bitirdi: 

ila ikrarlara kıymet vermMi icap ettiiini , «Muhterem heyeti hakime kararda ıs· 
Um&n i.bata kalkıtmıı ve AlmMıyada ik· rar ediniz. Vaziyeti bir de ceza heyeti U• 

Zenginlik 
Ve 
Fakirlik 

cZencin bir ailenin yegane kızıyım. 
Babam, annem ve bütün aile erklnı Ü• 

zerime titriyorlar. Her istediiim yapı· 

byor. Para, üst bat her ıeyim bol. Fakat 
biltün bunlara rağmen fımarık bir kız 
olmadığımı söylerler. Ailem muhafaza· 

lir olduğu için ben de onların yürüdü· 
iü yoldan aynlmıyorum. Şimdiye ka • 
dar hiç bir erkekle flört yapmadım. 
sönlümde sevgiye karşı büyük bir aç • 
hk var. Artık ana baba sevgisi beni tat• 
min etmez oldu ve günlerce bu boşlu

iun sıkıntısı ile kıvrandım. 

Nihayet tesadüf bana fakir ve uslu 
bir ıirket memurunu tanıttı. Evvela se· 
lamlaııyorduk. Bilahara vapur yolculu
iumuzda birbirimizle konuşmaya baıı • 
ladık. Yavaş yavaD ona karşı bir arka· 
daş sevgisinden başka bir his taDımağa 
başladım. Üç ay hemen her akfAIJl ayni 

vapurla geliyor, köyden bir evvelki is
kelede iniyor ve yürüye yürüye köye 
kadar ıridiyorduk. Fakat bir gün hiç ııö
rünmedi. Ertesi cünü ufak bir çocuk ba· 
na bir mektup getirdi. Bu mektupta o • 
nun yazdığı üç satır vardı. 

Beni aevdiğini, fakat zengin bir genç 
kıza hiç bir zaman böyle bir itirafta bu· 
lunamıyacağını, bu yüzden oturdu~u 

köyden uzaklaşmak ve beni unutmağa 
çalışmak istediğini yazıyor. 

İçime bir hüzün düştüğünü ve ağla -
mak istediğimi hissedince bu adamı sev• 
diğimi anladım. Fakat ne yapacağımı 
bilmiyorum. Bana bir yol göstermez mi· 
siniz1 » 

Boğaziçi: M. C. 
Kızım, evvela bu ıenç ve ailesi hak

kında malumat edinmeğe çalııınız. Son
ra hakikaten sizi ıeviyor mu? Müm • 
künse kendisi ile trörütünüz. Eğer bQ 
kom1pnada mutahlı: kalırsanız, biz2!at 
bu genç ailenize bat vursun ve her ıeyi 
açıkça bildirerek sizi babanızdan iste • 
ıin. Sizin zengin obnanız, onun f akirliii 
evlenmenize mani değildir. 

TEYZE 

1 ı 1 İ 1 1 1 - ccİngiliz projesinde olduğu gibi, bu ,mı• ve orada yeni bir yazı "ekline bürün " ster nan, ster nanma ,. ,, 

B B' belediyesinin acaip ve gara- mukavelenin mer'iyet mevkiine girmesi için ,müş olan ilk altı maddesini gözden geçird~ 
en, ıga b.. .. 1 A k d 1 . . . . 

b .1 v t v d h vvel de •ahit ol· . utun a a a ar arca 'tasdık edılmesını bek- b, ir kaç kelime degvi,.iklim ile kabul ctti.ı et ı e ugraş ıgına a a e ... I . . A • • " o· 

dum da, derhal inanıyorum: Biga beledi • · emıye ımkan yoktur,>> demıştL ,Artık bu ahı maddeye kat'iyet kesbc:tmİf 
. d h 1 kagvıtlarını ve tavla o· . Müdafaa ettiği noktai nazar diplomatik gözü ile bakılabilir. Bu sırada da saat bir• 

yesı a a evve oyun ı· . 
d k. t k t hbüslerinde ısanının ınceliklerinden tecrit edildiği za· ,ııelmişti. yununu a yasa e me e 

b ı V b "t d 0 zamanlar bu ,man §U manayi ifade ediyordu: Reis: 
u unmuştu. e u su un a . . A • i ... 

v • kA 1 v manasızlığını ta- - «Farzedelım kı akıt erden bırı&1 mu· - lsviçrenin Vod kantonu konferansl 
yasagın ım ansız ıgını ıce k I . 
'b . il 1 k t •nih etm.ı•tim ave eyı tasdik etmerniıtir. Bu takdirde bu iıtirak eden delegelerin •erefine saat dört-

rı ten mısa er a ara e,. .. · . ,. 
,mukavelemn kıymeti derhal sıfıra mı ine· te Chillon cratosunda bir kabul ersmi teı1İ" Varan iki: ,. r. 

1 _ Bisiklet, e•vela üç tekerleklisin • cek1 Biz buraya kıymet ifade etmemesi ih- etmiştir. Bu davete icabet edebilmekliği • 
den başlamak üzere bütün dünyada çocu· timali olan imzaları toplamak için ııelmiı miz için müteakip içtimaı yarın öğlede• 
ğun malıdır. Genç adam motosiklete bi • «eğiliz, zannederim, bununla beraber bu ,ıonraki devre talik ediyorumıı dedi ve ili• 
ner. Avrupa ıehirlerinde bisikleti olmıyan meselede söz söylemeyi baş delegemiz Tev• ,ve etti: 
çocuk yoktur. Hele tatil aylarında çocuk- fik Rü1tü Arasa bırakıyorum.>> - Ümit ederim ki o vakte kadar mU-

1 1 ı h l b·ı karla . Telgrafımda da söylediğim ııibi Mene- 'r-uı...aslar hükumetlerinden kat'i talimat' lar bisik et er e seya at ere ı e çı r. , 11q1ı 
2 _ Türkiye Cumhuriyeti mahallebi , mencioğlu bu noktai nazarını teyit için ta· larını almış, aralarında anlaşmış olurlar '"'' 

çocuğu istemiyor. Canlı, hareketli, ener1ik rihten misaller getirmişti. Hatta Lozan konferansa da müsbet netice verecek va• 
ve hatta dinamik çocuk istiyor: Bugün bi· muahedesini ima ederek bu beynelmilel :ziyette çıkarlar! 

b muahedenin bile bütün alakadarların im- * * * siklete binecektir, yarın motöre, ö ür gün 
1 zalarını taıımadıgv ını söylemi•ti. H k'k b b' · d ) ) · · · Jd uçağa. Koııan, atlayan, yÜzen, batı yarı an, " , a ı atte aşta ızım e ege enmızın 

dizi kanayan, yılmıyan, gözünü budaktan ' - İngiliz projesinde müdafaa edilen ,olmak üzere bütün murahhasların istedik' 
sakınmıyan çocuğun neslini istiyoruz. Türk bir prensip kabul edildiği takdirde, bu gİ· ~eri talimat gelrniıti. Aralarında konuşma' 
çocuğunun atılııına, hareketine mani olmak ,bi bir çok beynelmilel mukaveleleri gayri ,lar da yapılmıştı. Fakat itilaf terninindcO 
bir vatani ihanettir. ,mevcut farzetmek lazım gelecektir, de • ,henüz epeyce uzak bulunuluyordu. 

mitti. 
Şeyhislamlardan birinin bir oğlu var • I • * * 

- « ki ııktan biri, ya muabedede yok- ö v_. mış. Efendi hazretleri «Necli Necibi ı> nin ğleden sonra dörtte sicim gibi yag-
tur, yahut bu muahedede, &kitlerden bi • ..a terbiyesi bozulmasın diyeı biçare çocuğu 1bir yağmurun altında, otomobile ver 
rinin iştirakinden veya tasdikinden mah • b ) k Ch ı • sarayından dııarı çıkartrnazmış. Çocuk ah- ,tramvaya ini ere il on şatosuna gi 
rum kalmasına ragwmen mevcut olacaktır." B M k ._,, mak bacıların ve sersem lalaların elinde Bi- " dildi. urası ontrönün enar mahallesıP-

• * • 1 ' ga belediyesinin arzuladığı misillu yetişmi~: de ve gölün kenarında bir kaya üzerin 
Salak sar kak bir ıey olmuş. Teknik komitede seçen bu müzakere • ~apılmış eski bir hiırardır ve timdi müze 0-

den sonra herkes bu sabah kt d'l '- ) ak k ]) l k d V d k ··" Bir gün devrin zariflerinden bir zat şeyh· A a e ı ecea. ar u anı ma ta ır. o antonunll"' 
islamı ziyarete sitmit. mi-fir oclaamda ·0.~an umuma topla~tıda Tevfik Rüıtünün :müaıe..Uleri kapının önünde misafirleruJ 
•<«Efendi hazretleri» ni beklerken kapı ara- ·~z :~m~~ın~. beklıyordu. Hakikatte de beklediler ve muhtelif gruplara ayıra~ 
lanmıD. on yedi on ıekiz yaşlannda bir ·dev .. uıtu bu sabah aktt-dilen toplantı· 

1

ptoyu gezdirdiler, sonra mükellef bir ın•• 
ııenç kafasını uzatmış ve misafire dilini çı· a soz aldı, Menemencioğlunu teyit ede· ı1&nın batında izaz ettiler. 
kararak: rek gene 'telgraf haberi olarak okuduğu • ııı * • 

nuz beyanatı yaptı. 
- Emememe 11 ••• 
Demiı, kaçmıı. Misafir fBŞırmıf. Bir iki 

dakika sonra genç yine ııöıünmüt. ayni ha
reket, ayni ıca: 

- Emememe 11 !... 
Yine kaçmıf. Misafirin merakı ve hay• 

reti artmıD· Ve bu garip sahne, bir, beş, on, 
tekeniir etmiı, derken feyhislam efendi 
gelmiı. Bir müddet sohbetten sonra, mi· 
safir dayanamamıı, sormuı: 

- Efendi hazretleri demiş, demincek 
kap.da bir aenç aörünmütlerdi ... 

Şeyhislam s6zünü kesmiş: 
- Evet demi§, mahdum bendeniz, ter• 

biyesi bozulmaaın diye sarayda bilyütüyo• 
rum. 

Adamcağız dayanamamıı: 

- Aman efendimiz. keşki terbiyesiz ol· 
•ydı da böyle ahmak olmasaydı, demiş. 

Biz ıeyhislam efendinin oğlunu Biga 
belediyesine hediye ediyoruz. O da bize 
bisiklete binen çocuklarını göndersin. latan• 
bul belediyesi otomobil sellerinin arasında 
bisikletli Türk çocuklarını görmekle iftihaı 
eder. Ref&Cf Ekrem Koçu 

-··············-··········································-

• • • 
Saat albya doğru otele döndüğümüz ı•' 

man murahhasları birdenbire ortadan ka~ 
Meselenin bizim için ne derece mülüm 

0

bolmuı bulduk. Kim kiminle ve nerede kO
olduğunu söylemiye lüzum yok. f'arzedi • :nuıuyorlardı, bilen yok. Fakat ıimdi saaİ 
niz ki boiazlardan aeçecek filoların mik· ,dokuz, birer birer meydana çıkmıya bat' 

, tarında ve aeçme ıartlarında tam bir itti• ,ladılar ve birdenbire ortaya bir şayia çıktıC 
ıfak temin ve muahede imz. edtlmiftir. Fa· 

1 
- İngiliz noktai nazarları arasınc:l114 

,kat ıu Veya bu sebeple müzakereye gelme- Türk pensibi dahilinde bir anlaşma temiıl 
mİf, yahut ta müzakereye aelip te binbir ... :edihniıtir, deniliyordu. Nasıl ve ne şekildi 
ıbeple taıdik muamelesini ikmale imkan bu· henüz bilen yok. Kendi hesabıma T evfi) 
lamamıı olan bir devletin vaziyeti dolayı• ~Uıtünün: 
,liı. tatbik edilememiftir, O hafde boğaz. - Müzakere normal bir ıekilde deıne' 
,lardan harp aernilerinin ne pıtla ıeçecek- ne rağmen doirulğunu temin edcmiyı>I• 
,leri meselaini bir kenara hıra.kalan, yur- ' Ekrem U,.khtril 

mumiyesi tetkik etsin. Onların da iımi ta· 
' Dünyada evlilik merasimi en kanıık o-ı baıladılar. rihe karışsın. n 
1 

, Bundan sonra maznunlara bir diyecekleri lan memleket Çindir. Her evlenecek çift Geçenlerde Şanghay•da yüz çiftin bit' 
olup olmadığı 90ruldu, her biri eski söz • 
lerini tekrar ettiler. 

'biT çok ve uzun merasim ıeçirmeie mec:· llbe evlendikleri görülmüıtür. 

Şemaeddinin ıözleri 

' 
Söz alan maznunlardan Şemseddin 

,müddeiumumiye hücum etti, dedi ki: 

bur tutulur. Bu merasim, bir hayli masrafa Yüz çift, her sırada bir erkek ile bir ki' 
da bağlıdır. İktısadi buhran, bu çefit mas- dın olmak Üzere uzun bir saf teşkil etınit 
rafların kesilmesini icap ettirdlli için Çin- ler ve belediyenin evlenme dairesine gidi' 
tiler toptan izdivaç usulünü tatbik etmeie rek nikahlarını kıydırmışlardır. 

<cÜç silahım vardı. Size nereden tedarik 
ettiiimi isbat edeceğimi söylemiıtim.. «Ben mukadderatımı, baıındanberi, 
Kimseye dinletemedim. Silah yalnız bende size emanet ediyorum» diye ıöze başladı. 

'çıkmıştır. Silahlı çete yalnız ben miyim, ,Şimdi gene öyle yapacağım ve yalnız Ba
, makamı iddia bu çetenin silah hamallı • ,ha Arıkana cevap vereceğim. 
:ğını bana mı tahmil etmiştir} Ali Saibin müddeiumumiye cevabı 

Halbuki nahiye müdürü 11fatile silah ta• Baha Arıkan 1 7 milyonu bıraktı. Şimdi 
,ııyabilirirn, evimde araştırma yapılmıf za· .'de dhan efkarıumumiyesine hitap etme • 
bıt tutulmamıgtıı. ie başladı. lıkence yapılmadı, dedi. Hal
' Silahı benden aldıklarını nasıl i.tbat e· buki dosyada Ankara Emniyet Miidür 
decekler. Kaybolan eşyamın geri verilme- muavini Behçetin raporu vardır. O rapor· 
Iİnİ Baha Arıkandan istida ile istedim. Beş da Behçet: «Üzeyirin ailesini sıkıştırdık» 
,aydır cevap vermedi.» demektedir. Gene Behçet bir raporda abu 

1 
Diğer maznunlar fazla bir şey ı6yleme• '.ifde atfı cürümden başka bir ıey yoktum 

,diler. ,demiştir. 

Ali Saip söylüyor Dava müretteptir. Ben dört sene ha • 
Sıra Ali Saibe geldi. Fazla heyecanlı kimlik yaptım. Belki haksız işler de gör • 

idi, titriyordu, ye ağlıyordu: düm. Fakat, ancak timdi maznun ıandal • 

,)'esine oturduktan sonra hakimliğin ne ol
,duğunu anladım. O kadar azap çektim )ıi. 
,bütün günahlarım artık affedilmiştir. Ui ' , 
runda dört evladımı kurban edeceğim a 
, dama ben nasıl suikast yapabilirim. n 

Müzakere ve karar 

Celse saat beşi çeyrek geçe bitt~ 
Mahkeme heyeti karar tefhim etJJle 
için müzakere odasına çekildi. 

Saat sekizde tekrar salona geldifet• 
Zabıt katibi uzun bir karar okudu. J's: 
rarda temyiz mahkemesinin nakzetti~ 
13 sebep ayrı ayrı teşrih edildi ve terıı: 
yiz mahkemesinin mütaleası gayri ;;, 
rid görülerek reddedildi. Eski kara 
iırar edildi. CIHA 'f 
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SON POST~ 

Eski bir yağcrnrn ifşaatı 

Sarıya boyanan kötü 
yağlara esansla inek yağı 
kokusu da veriliyormuş! 

Sürp Agop 
Hastanesi 
Evkafa geçti 
Vakıflar Direktörlüğü 

hastane ve Darülacezede 
bazı yenilikler yapb 

Ermeni ka·tolilt cemaatine ait bulunan 
Taksimdeki Sürp Agop vakıf hastanesi ve 
darülacezesi muamelatı Vakıflar idareıince 
tetkik edilmiıtir. 

·Mısırlı Profesör ve 
•• • 
Üniversiteliler lstanbulda 
Misafirlerimiz ÇanakkaJeden geçerken muazzam teza
hürat yaptılar, Türk kahramanlarını hürmetle yadettiler 

Eski yağ tüccan "Bugün lstan bul da halis yağ bulmak 
halis süt bulmaktan zordur! " Valuf mütevellileri araeında hasıl olan 

ihtilaftan dolayı asliye mahkemesinde ce
reyan etmekte olan dava eanasında mah· 
keme buraya bir yediadil tayin etmişti. 

Vakıflar kanununun sarı4ıati mucibin· 
ce bu vakıf umurunun vakıflar idaresince 
çevrilmesi lazım geldiğinden mahkemece 
yediadle ve yediadlin vazifesinin devamına 
lüzum kalmadığı bildirilmiıtir. 

Bunun üzerine Beyoğlu Vakıflar Direk· 
törlüğü bu vakfa ait hastane ve -darülacc • 
zeyi ve bu vakfın işlerini bizzat ıörmeğe 
başlamıştır. 

Vakfa ait hayrat ve akarat Vakıflar 
idaresince tesellüm edilmiı ve alakadarla
ra lazım ıelen tebligatta bulunulmuıtur. 

Haıtanenin ve darülacezenin fimdiki 
doktorları ile müstahdemleri, Vakıflar U. 
mum Müdürlüğünün teabit edeceii kad 
roya intizaren, timdiki halde muvakka • 

Mısırlı misafirlerimiz Galata nbtımında karşılayanlarla bir arada 

Kah~re Üniv:rsiteai pr~fesör ve ta- ~~ 
lebelermden murekkep hır grup dün 
öğleden sonra vapurla şehrimize ael .. 
mişlerdir. 

Bir yağcı dükkanının dıt görünütü 

10 profesör ve 90 talebeden mürek

.1..ep olan kafile rıhtımda Üniversite 
rektörü ve profesörlerile büyük bir ka

labalık tarafından karşılanmıttır. Mi
safirler tehrimizde on gün kalacaklarl 1 d n.:ı--.. denı'len sah- Sorarım cize, 98 kuruşa malloian mal nsan ann a ına ev......,.•• 

nede d ki ..1.. t faciasında 85 kuruşa nasıl satılır"> 
~ya~. 1 a~ı ._ ~ayBoa » h ti · • Bana öyle gelir ki, hu suali meşhur Zati 

dır. 
başrol hıç fUphe yo~ u ya azre en 
nindir. 

İnsanların ırirrnedilderi boya yok gibi. 
Hele kadınlar, boya deiiftirınekte erkek
lere taş çıkanyorlar. 

Ve bugün boya, esvabın, pabucun es· 

~iliğini, balıiın kokmuıluiunu, ııenç kızın 
çirkinliğini, geçkin kadMWl ihtiyarlığını giz· 
liyor. 

Eğer bir cBoyalı &fT&fan sergısı aç -
maya kallı:ı,..nız, nümunelerin teşhirine 

bir bina, bir mahalle. hatt& bir ıehir değil, 

Sungura sorsanız: 
- Pesi der. 
Yağ işinde yapılan bütün hileleri yaz • 

sanız, bütün yağcılarda hoşafın yağı kc • 
silir. 

Mesela size bir misal anlatayım: 
Bilirsiniz ki koyun yağı, manda ya • 

ğı gibi bembeyazdır. Halbuki inek yağı • 
nın rengi, koyun ve manda yağından ilk 
bakışta ayırt edilecek kadar sarıdır. 

Bu renk farkı bittabi yağcılara dert ol· 
maktaydı. 

Misafirler ferefine, Üniversiteliler 
tarafından bugün, belediye tarafın -

dan da pazartesi ıünü ziyafetler veri
lecektir. 

Çanakkale önünde tezahürat 

bir kıt'a yetmez. 
Çünkü kuvvei gıdaiyesi, fazla olan inek 

Fakat eier size dUn. boyandığını öğ -
yağı koyun ve manda yağlarına 'tercih e· 

rendiğim neanenin adını IÖyleaem şaşar • dilmektedir. 

Mısırlı misafirlerimiz vapurla Ça -
nakkaledcn geçerlerken dostane teza
hüratta bulunmuşlardır. Vapur Şehit .. 
likler önünden geçerken Mısırlı profe
sör ve talebe güverte üzerinde toplan
mış, bu şahamet ıahasında ölen kar .. 

deşlerimiz hürmetle yadedilmiştir. 
Bu esnada kafile reisi profesör Zeki Çanakkalede mühim bir nutuk aöyliyea 

a:ınız. 

Bana iff&lftla bulunan adamcağız, İı
tanbulun en eski yağcılanndan birisiydi: 

- Bayım. diyordu. pa bizim belediyenin 
gösterdiği büytık. muvaffaki;vetler, bana 
parmak ımttınyor. 

Hayretle sordum: 
- Hanal muvaffaklyetleri) 
O, gülerek cevap verdi: 
- Baksana birader, ı6t satışının bu 

bolluiunda bile İstanbulu 1Usuz bırakmı • 
)'orl 

Ve ciddtleeorek Ulve ediyor: 
- Süt derdinin halllnclen ümidi çoktan 

kestik. V • ifi sUtçülerin aiti.ine havale e -
clip geçtik. 

Zaten artık ausuz .cıt •tmayışları da
~. hayırlı. 

Çünkü hllt. ıüt; ıUt ıdyetine terkos iç· 
!biye alııan midelerimizi altüst edebilir. 

Fakat busün İstanbul yaicılarından ba· 
•ılarının bq vurdukları kurnazlıklar, siit
çülerin hilelerine taı Qlkarmaktadır. Ge • 
Çen c\!n Ba.lıkpazımnda alacağı yağı bur• 
nuna g8tUren bir ahbaba: 

- Yahu, dedim, cyiyemiyoruz, bari 
ltoklıyalımh> dedin arallba? 

O iki elini yanına açb: 

- Ne yaparsın birader? Sütten ağzı 
16nanlar timdi yoğurdu Uflemiyorlar, yağı 
ltokluyorlar 1 

Oradan gülerek aynlırken, dostumun 
lafleti yüreiiml merhametle 11zlattı. 

Biçare; yafın iyjıini kött1eünden tefr~k 
için burnun k&fi bir vuıta olduğunu sanı· 
1ordu. Ve bilmiyordu lı:I bugün, piyasada 
içine hile katılmamıı yaf aramak, Sulu -
ltulede nılıracıe aramıya benzer. 

Ve tortulardan toplanmıı margarinler, 
h&lis tereyai dfye aablmaktadır. 

Hem bunu anlamak için 18.boratuvar • 
larda terlemiye lüzum yoktur. Yağlara ha· 
lırılrnış çubukların üzerlerindeki fiat yaf· 
taları, yağcılan ithama Ufi birer vesjka -
dir: 

l:ı Çünkü o yaftalardan anlatılmaktadır ki 
Ugün 85-90 kuru§a hllia ( 1) tereyağ sa· 

tılrnaktadır. 
Halbuki bir kilo yaf, lau mevsimde, en 

·~ on dört kilo ıütten çık.ar. 
d Ve sütün kilosu en ucuzcu toptancılar• 

a 7 kuruştan verilmektedir. 
Bu hesapça, bir ktlo yaf, asgari 98 ku• 

~ - -§a çıkıyor demektir. ,,- ' 

Bu renk baııkalığı, alıcılann, foek yaiJ
nı diğerlerinden ayırt edebilmelerine ya -
ramak taydı. 

Ve bu yüzdendir ki yağcılar, koyun ya• 
ğını, manda yağını inek yağı diye pahalıya 
satamamaktaydılar. 

Fakat nihayet hunun da çaresini bul • 
dularl Koyu çay renginde bir boya keşfet• 
tiler. 

Şimdi, iki teneke koyun yağına, inek ya• 
ğının rengini verebilmek için bu boyadan 
iki kahve fincanı koymak kafi geliyor! 

Bu boyanın keşfindenberidir ki, piya • 
sada halis yağ kıtlığına kıran girmiştir: 

Ve bugün lstanbul yağlarının yüzde dok

sanı boyamadır. 
- E, dedim, ya koku~ lnek yaiının 

kokusj)e, manda yağının, 

kokusu bir midir~ 
Muhatabım: 

koyun yağının 

- Değildir, dedi, fakat minareyi ça • 
)anlar kılıfını çoktan hazırlamışlardır: Bu-

.. . k w1 kokusunun esansı vardır. gun ıne yaı . • . 
Ko un ağile dolu bir tcnekenın ıçıne, 

y y k .. 1 d'"· bu esans'tan iki damla akıtma ·, soy e ıgı· 
. { k da ortadan kaldırmaktadır. Ve nız ar ı 

koyun yağı, bu sayede, halis inek yağı 
kokmaktadır. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Ynni senin anlıyacağın boya ve e -

sans eskiden kadınlarla birleşip kalbimizi 
yakardı. Bundan sonra da, yağlarla birlik 
olup midelerimizin canına okuyacak! Ve 
bu sayede, boyacılarla esansçılar biraz 
daha yağlanacaklar! 

Selim Tevfik 

Sürp Agop Darülacezesinin kapısı 
ten vazifelerine devam etmektedirler. Ken
dilerine bu yolda tebliğat yapılmırtır. 

Darülacezenin ve hastanenin evkaf ida
resine geçmea:inden dolayı bazı yenilikler 
yapılmııtır. Yeni idareden bütün hastalar 
ve aceze büyük bir takdir ve aitayiıle bah· 
setmektedirler. 

Ömer hararetli bir nutuk söylemit ve kafile reisi profesör Bay Zeki Ömer 

demiştir .ki: ,Ye•ine lı:adar, 1ahil b~nca eiperlerde kal· 
Granitten bir abide mıya mahkum edilmipir. 

Aziz dostlarım, İstanbul kurtanL:h 
lfte Çanakkale önündeyiz. Çanak - Mustafa Kemal, itte bu tarihte, latan• 

kale burası ebediyen tarihi kalacak bir ,bulu, birinci defa kurtarınııtı. Muhakkak ki 
yor, bu iıim, fanla dolu bir isimdir. ,onun, İStanbul ve ayni zamanda biitün 
İtte buradadır ki Türk milleti, kendi- ,Türkiyeyi, bir ikinci defa ve bu sefer kat'i 

ık• T•• k ' . d d t t k 'k f 'k b. d.. ,olarak kurtarması mukadder bulunuyordu. ı genç Ur san atkan sın eni at obvle el nı çke t~ı M'ılrl tluş- ,o. zaferi ile, yalnız Türkiye vekayiinin aey. 
mana a an u yo unu es ı. ı e e - .. d w·ı f k b" .. L 

' 'h• d l .. l ,rını egı ' a at utüa .. r& tarihinin seyri• 
rm tarı ın e unutu maz gun er var - ni deği§tirdi. 
dır: Çanakkale de Türk tarihinde, za- Aziz dostlarım, 
manın ebediyen aşındıramıyacağı . Bir kaç saat sonra l.tanbulda, miralay 
granitten bir Abide olarak kalacaktır. Mustafa Kemalin kurtardığı bu memleket· 

(Muatafa Kemal tehlikeyi gördü) 1te, bütün muhabbetlerimizin, hatta ümit
Sof}'ada ataıemiliter olan kaymakam .!erimizin makesi olan Atatürkiln Türkiye

.Mustafa Kemal, 25 nisan 1915 de, yeni sinde olacağız. Burada. vatanları için ölen 
tef\il edilınif olan 19 uncu fırkanın ku • askerleri selamlıyalım. Onlann hatıralannı 

' 1 

,mandanbiını almqtı. Türk yüksek ku • ,ve ebedi pnlannı tehcil için bu çelengi de• 
pıanda heyeti tMeddUt içinde idi. Kayma- pize atalım ve bir dakika ailkGt edelim. 

1kam Mustafa Kemal tehlikeyi ııördil, ha
,reketsiilik devam ettiif takdirde bundan 
,çıkacak fel&ketin ırenifliğini ölçtü. Ve hiç 
bir emir beklemeksizin kendi şahsi te • 
:ıebbüslerile kararını verdi, orduıunu aldı 
ve en ziyade tehlikeli ırördüğü noktaya 

1

ko~u. Bu nokta, Anburnu idi. Filhakika, 
1

onun askeri dehası kendisini aldatmamııtı. 
1 

25 nisan 1915 de pfakla beraber 15 bin 
1

Anzak Arıburnuna çıkıyorlardı. Hiç kim-
0ıe, bunların bu manialı noktaya çıkacak • 
larını ve bu yalçın ve vahgi sahillere hil • 1 

cum edeceklerini aanmamııtı. 1 

..,..__ Mustafa Kemal, yalnız aııkcrll.k sanatı• nnıNa Arzumanova ve Bayan Rana, 1 

Bay Eaat prova yaparlarken. ,nın yüksek kapitenlerinin haiz oldu.klan 
Pek k hi d d .. cür'et ve pervasızlıkla, düımanın failuye • 

Hintli muallim 
kadınlar Londrada 

ısa r zaman a unyaca ta- ıtine ve askeri meziyetlerine bakmadan, O• 

Tülün gümrüg"ünde yangın nını;nıya ... ~a?1zet ... ve .kendileriyle övü - '.nun karşısına çıktı, hücuma kalktı. Onun 
nebılocegımt'! degerlı aenç bale ve ba- imanı vardı ve biliyordu ki Türk Hkerinin 

Tütün gümrüğünde Taşçılar cadde- lerinimiz Bayan Rana ve Bay Esat sa· ·kahramanlıiı ve fedakarlığı karıısında hiç 
sinde Çavuşbaşı sokağında zeytin tile- bık Rus Devlet tiyatrosunun en büyük bir ıey dayanamaz. 

carı Nikolakinin dükkanından yangın ve en kıymetli san'atkarlarından Lidia Üç piyade taburunu, bir makinelitüfek 
çıkmış, etrafa sir~yet ~tm~de~ sönd~- Krassa Arzumanovanın talebelerin ~ bölüğünün ve bir cebel topu bataryasının 
rülmüştür. Dükkanın 3 hın lıraya sı- dendirler. ,ba§ında, düımanın ıol cenahını vurdu. iki 
gortah olduğu anlaşılmıştır. Tahkikat Genç san'atkarların bale dansların- .Piyade taburu, bir makinelitüfek bölüğü ve 

Yapılmaktadır da gösterdikleri büyük maharetin çok ,bir ~ebel topu b~taryası ile ... 2 7 noi alay da 
olgun ve yüksek olduğu, genç bale ve ,aynı zam~n.da duşmanın ıag cenahına hü • 

Bir yankesici mahkOm oldu balerinin şehrimizde ilk defa Kermes ,c~m ~~mı§h. late orada, on beı. saat, beş 
1 8 9 .., . bın Turk, adım adım, on bet bın Avus • 

G }atada nüfus dairesinde soyadı vesilesly e ve agustoııda Taksım tt 
1 1 

y . z 
1 
.. d 

1 
.
1 

u d 
1 

. 
a h . a ya ı ve em e 11n a ı ı e m ca c e etti. 

alma esnasında kalabalıkta!,! ~~listifa - bahçesi sa nesınde nevi kendilerine D!i§Jllanı vurmadan ıeriliyordu. 25 nisan 
de Salihin cebinden para cuzdanını has danslarını halkımıza gösterecekle- 1915 sabahı tehlike altında bulunan Celi
yankesicilik suretiyle çalmaktan suelu ri, bilyük takdir kazanacakları ve pek bolu yarımadası, boğazlar ve İstanbul, ıü· 

b kalılardan Deli Mehmet 6 B,Y. 20 çok alkış toplayacakJarı alaknd*idarca neı batarken, artık tamamen kurtulmu§ bu-
;:~ hapse mahktlm edilmiştir. söylenmektedir, ,lunuyordu. Dü'şman. Çanakkalenin tabii· 

Muallim kadınlar milli layafetlerile 

Hindistan muallimelerinden bir gu• 
rup Avrupa merkezlerini ziyaret ed& 
rek terbiyevi tetkikler yapmaktadırlar. 
Hintli muallimler her merkezdeki ter• 
hiyevi müesseselerini ziyaret etmekte 
ve istifade edilecek yenilikleri araştır-
maktadırlar. 

Hintli muallim kadınlar halihazırda 
Londrada bulunuyorlar, 
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Terfi Maçı 

Yazan: Orhan Selim 1----------... l __ S ____ p_or __ j Boğazlar Konferansı 
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Son Postanın Edebi Tefrikası: 44 ,--

,• •. T. S. K. lstanbul Bölgesi Baıkanlığın • 
,dan: 19/7/1936 Pazar günü yapılacak 

terfi maçı Fcnerbahçe Stadı: 

(Baş~arafı 1 inci sayfada) 
Yalnız tahrir komitesi mukaveleyi yeniden yazacak ve bundan sonra mat• 

baya verecektir. 

imza merasimi pazartesi günü yapılacak 
Ahmet ne olmuştu , nereler • 

deydi acaba? Her halde askere alma -
mışlardı. Belki de açlıktan ölmüştü .. 

. Hilal • Altınordu A takımlara terfi ma
meleri değil, piç demeleri ağlatacak gi- çı saat 1 7. 
bi oldu onu. Hakem Şazi Tezcan. 

- Peki niçin ÖY.le dedi, ne yaptın~ . Yan hakemleri: Samını Talu, Feridun 
Ö . .., l ldı Kılıç. menn ne yaptıgı an aşı . 

Konferans umumi heyeti cumartesi akşamı toplanacalt, matbaadan gelen 
mukavele nüshaları azaya dağı~lacak, bu suretle mukavele projesine sah 
çekilecektir. 

Harbin ikinci yılı, ustanın evine bir Mahallede, Yusuf adında sekiz do· · bNoliklt': Maç ?1uayy~n. müd~eti içinde be-
"' . . k . .., ra er e netıcclendiğı takdırde yarım sa-

gecenin karnnlıgında gırdı. Artık ev • uz yaşlarında hır Uz çocugu vardı. at temdit edilecektir. 
Yeni mukavele pazartesi günü saat dörtte imzalanacaktır • 

O gece Cenevre mümessilimiz Necmcddin Sadık tarafından Montrö pala• 

salonlarında konferans azaları ~erefine bir eüvare verilecektir. de her gece lamba yakmıyorlar. Gaz Kayıkçı Salihin oğlu. Salihin evine bir Ga · Fed Kl·· l 8 . 
1 
..... 

•. h' k"'.., d I . . y yn ere up er ır ıgı 
yok. ay once, «şe ıt» agı ı ge ınıştı. u- Eminönü Halkevinden. Eminönü Halke-

Ömer üç yaşında. Bütün rengini suf fehit oğlu olmuş, böyle bir mazha· vi spor komitesi tarafından Karagümrük 
gözlerinin mavisinde toplamış, zayıf, riyete layik görülmüştü amma hiç de ,stadında yapılmakta olan gayri federe • 
sarışın ve yüzü çok kansız ~ir çocuk. icap eden vekarı, ağırbaşlılığı iktisap ler futbol turnuvası önümüzdeki pazar gü

Bir akşam Nuri ustaya Ömer sor - edememişti. Yüzü sarıydı, soluktu, nü saat 14 de devam edecektir. 

Süvareden sonra azalar harekete başlayacaklarc;lır. Buradan ilk ayrıla .. 
cak olan konferans reisi Mister Brucedir. Mister Bruce gece yarısı trenile 
Londraya hareket edecektir. Bu münasebetle bu kıymetli siyasinin konferan· 
sı büyük bir k.iyaset ve muvaffakıyetle idare etti2-ini kaydetmek lazımdır. 
deler şunlardır: 

du: renksizdi. Fakat bu renksizlik bir şehit Saha komiseri M. Sami Karayel. 
- Baba, aşağıda büyük, kocaman, oğlu oluşunun yüksek hüznünden giz· Saat 14,30 da Ku~ili • Bozkurt, Ha-

kocaman lamba1ar yakıyorlar. Niyazi· li kederinden değil sadece iyi gıda ala- kemi Ali Muhsin. 
nin evinde de lamba yanıyor, biz ni - mamaktan, bazı günler aç kalışından· Sııat 16,30 da Altınhilal • Fatih, Ha • 
çin lamba yakmıyoruz? dı. ,kemi Şazi Tezcan. 

Gülizar Ömeri azarlamak istedi: Yusuf mahallenin en yaramaz ço· . Bu haftaki oyunlar turnuvanın dömifi • 
- Üstüne vazife olmıyan itlere ka- cuğu ve mahalle çocuklarının elebaşı· nali. olduğundan çok heyecanlı olacaktır. 

b k d Ö b b 'l 1 da geçe Eminönü Halkevi spor komitesi gayri rışma, diye çıkıştı. Fakat usta üyü sıy ı. mer a ası e ara arın n 
1 d . 1.. b h'k.. · · y f d l tt .federe klüpleri bir araya toplıyarak bir bir ciddiyet e çocuğa cevap ver ı: am a ı ayesını usu a a an a ı. b' l'k .. d . . . . . . f . ır ı vucu a getırmı§tir. 

- Oğlum, aşağıda büyük, kocaman, Ve onun da fıkrını sordu. Yusu un da B b. 1,ı_ H lk . d . . 
1 

ba"-
ö u ır UL a evın e ıçtima arına ,. 

kocaman lambaların yandığı yer Bah- evinde lamba ya11madığt için merin lnmııtır. 
riye Nezareti'dir. Niyazinin babası ya· bu husustaki merakını haklı buldu. Ve , Turnuva maçlarından sonra (lik maçla
hudi bakkalın dükkanını aldı. Zengin. o gün mahallede ne kadar lambaya has· nna) baılanacaktı. Gayrifedereler birli. 
Biz ne Bahriye nezaretiyiz, ne bakkal ret çocuk varsa başına topladı. Bir er- ,ğinin salahiyettar muralihnslarının önü • 
dükkanımız var. Bizim ev, amele evi kanıharp zekasile, ~ehit babasının harp· müzdeki perşembe günü saat 18 de evimiz 
Ömer. Anlıyor musun~ Senin baban taki tecrübelerini birdenbire hatifi bir ,merkezine gelmeleri ilan olunur. 
amele .. Ameleler evde artık geceleri nida ile yüreğinde olgunlaşmış görerek DUnya bisiklet rekoru 
lamba yakmıyorlar.. . müthiş bir taarruz planı hazırladı. Milano, 16 (A.A.) _ İtalyan bi • 

Ömer inatçıydı. Babasının sözleri o· Plan mucibince, Niyazinin babası sikletcisi Bottesini Deparlı bir kilo • 
na hiç bir şeyi anlatmamıştı. Anasına dükkanda yokken, dUkkanı Niyaziye metre dünya sürat rekorunu kırmıştır. 
yan yan bakarak, ustaya sordu: bırakıp ~ir yere gitti.ği sırada içer~ hü~ Bu mesafeyi 70 saniyede katetmiştir. 

- Niçin, ameleler, evlerinde artık cum edılecek, ant bır baskınla Nıyazı Evvelki rekor Fransız Michard'da idi. 
lamba yakmıyorlar, baba} Biz niçin kıskıvrak bağlanacak ve bir gaz tene· 
zengin değiliz?.. Biz, ni~in o, büyük, kesi esir alınarak sokağa fırlanacaktı. 
kocaman kocaman lambaların yandı- Plan tatbik edildi. Çocuklar, koca· 
ğı yerde değiliz?.. man bir buğday tanesini sürükleyen 

Gemlikte bir komiser 
öldürüldü 

( Baıtarah 1 inci sayfada) Usta güldü: karıncalar gibi gaz tenekesini bakkal ' 
Komiserin yere düştüğünü gören 

yardımcı silahına davranmış ve bu sı· 
rada da Mustafa yaralanarak ölmüş • 
tür . 

- Büyüyünce anlarsın, dedi.._ dükkanından dışarı çıkardılar. Fakat 
Fakat kendisi de bu niçinlerin ni· tam bu sırada karşıdan Niyazinin ha· 

çin olduğunu adam akıllı anlıyamıyor· bası göründü. Düşman ordusunun böy
du. le apansız zuhuru üzerine Yusuf, 

Vak'ayı müteakip müddeiumumi ve Baba ile oğul arasında geçen bu ko· «ric'at» emrini 'ftrdi. Çocuklar darma· .. .. . . . 
h f k b h d ... k 1 y 1 k" "ki · hukumct tabıbı vale a mahalline gelc-nuşmadan bir a ta sonra artı sa a • agın açıştı ar. anız en ·uçu erı k hru:I' l k l 'k· .. 

1 
.. 

tan akşama kadar sokakta oynayan Ömer düşman tarafından ihata edile- r~. d fıs~ye eh oymu·şı a~ ~e 1 1 0 U· 

Ö ... · k nun e nıne ru sat verı mıstır. 
mer eve aglayarak geldi. Kula ları rek yakalandı. Öl k · M'll" !V'"' d 1 d b' 

k k d ı Ö · k 1 ki b" l b' en omıser, ı ı . 1uca e e e ır 
ıp ırmızıy ı. şte merın u a arı oy e ır gaza- k l ki .. . . .. 

G "I' }"' · · d .., · · I d k'I · · l'k 1 1 k b ço yararı ar gostermı:ıı, temız yu u ızar te aş ıçın e çocugu ıçcrı a • a çe ı mış ve ona pıç ı ve nrsız ı u kl' b' T" k ... d • A k d 
dı : suretle tevcih olunmuştu.. rb~ ı ır ur . çoc~gu ur. r asın ... a 

N ld ~ N' "'l } e ır genç karısıyle uç tane de çocugu 

Ö 
e o ~ ı.ye ag ıyorsun AİD ALI A NURi BEY yetim bırakmıştır. 

mer, kesık kesık, burnunu çeke çe· S , UST , y 'f ... d "! r · .
1 

· 
ke anlatıyordu: Nvi usta fabrikaya alıştı. Çarşı, dük· azı e bu~rlun a ko en Kpo ı~ın ~ı esı-

N. · · b b b · d" d" k k' h 11 · k k" h ne maaş ag anaca tır. omıserın ce-- ıyazının a ast enı ov u... anı ve es ı ma a esı ona ço es ı a· . .. I d . 
k · A . .., · l 'b' 1• S k' N . .. nazesı goz yaş arı arasın a, merasım-Kulaklarımı çe tı... nnecıgım, anne. tıra ar gı ı ge ıyor. an ı urı usta uç l b d"' . t' ah "'h b ak l 

· · • .. d d b d 'k' .. l e e e ı ıs ır atga ına ır ı mıştır. cığım .. kulaklarım çoK acıyor. yuz yaşında ır a, un an ı ı yuz yı 

- Niçin dövdü seni? Ne yaptın} önce çarşıda dükkan sahibi olmuştur ve 
- Bir şey yapmadım anneciğim.. bu dükkan, bu çarşı bundan iki yüz se-

Oövdü beni işte .. bana, hırsız piç, dedi.. ne evvel büY.iik bir zelzelede toprak al· 
Gülizar sapsarı, Ömere, hırsız, de· tına gömülmüştür. (Arkası var) 

1 EmlAk ve Eytam Bankası llAnları 1 

Pazarlıkla Satılık Emlik 
Esas No.sı 

94 

IOO 

106 

303 

305 

559 

560 

641 

Mevkii ve Nev'i 

Heybeliada'da eski Yalı, Yeni Ay Yıldız so
kağında 2 No. lı gazino. 
Büyükada'da Nizamda Nizam deresi sokağında 
19 No. lı içinde kuyu ve eski alat ve edevab 
müştemil 4928 metre murabbaı ana. 
Büyükada' da Nizamda Nizam deresinde 5 
No. lı 1573,50 metre murabbaı arsa. 
Heybeliada'da Tur yolunda 1, 2, 3 No. lı 5398 
metre mmabbaı tarla. 
Heybeliada'da Tur yolunda 8 No. lı 15905 metre 
murabbaı tarla. 
Heybeliada'da Tur yolunda 6 No. b 3977 metre 
murabbaı tarla. 
Büyükada'da Nizamda Yftcetepede 2 No. lı 
2031,25 metre murabbaı bahçe. 
Büyükada'da Nizamda Nizam sokağında 172 
ada, 7 parsel No. 1ı 2762 metre murabbaı tarla. 
Büyükada'da Nizamda Nizam sokağında 159 
ada, 4 parsel No. lı 866 metre murabbaı arsa. 
Büyükada' da Nizamda Nizameddin sokağında 
1-3 kapı, 156 ada, 2 parsel No. lı eski Seferoğlu 
köşklerinden aynlma bahçeli ahşap köşk. 

Depozito 

ıooo Lira 

200 ,, 

80 ,, 

240 ,, 

400 
" 

160 ,, 

41 ,, 

90 
" 
,, 

800 
" 

Mevkileri yukanda yanlı emlAk bedelleri pe~n veya taksitle 
ödenmek üzere pazarlıkla sablacaktır. Geri bırakılan taksitler için 
faiz ve komisyon alınmaz. 

OUnkU kazalar 
Arap camllnde oturan İnebolulu Emhün 

kızı Nebahat taraçadan soknğn dll§müş, oğır 
surette ya.ralnnınış, baygın blr halde hastane
ye knldırılmıştll'. * Harbiyede oturan Şemseddin oğlu l o 
yaşında Tevfik Kaba.taştn ağaçtan dügmüş, 
kolu kırılmıştır • * Dün Tophanede askeri dlklmhnne ö
nfinde mukabil lstlkametıcrden gelen şofor 

Fahnmetln idaresindeki 2505 numn.nılı oto -
mobil llc şoför Kaznm 1ctarcslndekl l!l94 
numaralı otomobil çarpışmışlardır. Bu çar -
pışmada nüfusça zay.!.nt olmamış, fakat 
Kazımın otomoblll Adeta parçalruımış, Fnha
meıın otomoblllnin liie tampon Vt' çamurluk
ları kınlm]ftır. Bu müsademe yüzünden cad
dede seyrüsefer 20 dakika durın\Jltur. 

* Şl§hanede oturan on yaşında Molz 
tannavyan düşmüş, çenesi kırı.lnuşt1r. 

~•TIFOBIL~11ıııı. 
Dr. Ihsan Sami 

'f ifo ve paratlf o bastalıklannıı tu 
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
hnplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Modern bir 

AHENK 
İsteyenlere tediycli 
olnrak da gönderilir. 

•az 

Posta tıcreti e.zamt .... 

1,5 ··~ ~,&!) 
lira tutar. \~/ 

FJat.ar şunlardır : 
'ram işlemeli bir ahenk 14 Lira 
Yarım • » 10 Lira 

Dun kabul edilen maddeler 
Konferansta bugün kabul edilen maddeler şunlardır: 
1 - Boğazlar komisyonunun ilgası kabul edilmiştir. Bu komisyonun va" 

zifesi Türk hükumetine intikal etmektedir 

Projeden çıkarılan bir madde 
2 - Projede 22 inci madde olarak ~ö~le bir madde mevcuttu: 
cıTürkiye tarafından kendi rtzn.sile kabul edilmiş olan i§bu mukavelename • .<I • 

kümleri mahfuz kalmak oartile, Türkiyenin arazisi üzerinde ve kara sulanndaki 
hakimiyeti tam ve kamil olacaktır.» 

Batdelegemiz Tevfik Rüttü Aras Türkiye arazisine ve kara sularına tam ve 
kat'i olnrak · csuen hakim bulunduğundan böyle bir maddeye lüzum olmadıi'ınt 
söylemİf ve madde projeden çıkarılmı;,tır. 

Yeni mukavelename nasıl tadil olunabilecek 
3 - Mukavelenin 26 ncı maddesi de ıu ıeklc aokulmu§tur: 
Bu mukavele 11 ve 15 inci maddelerinin mevkii mer'iyete vaz'ından itibaren .S 

senede bir tadil olunabilir. Tadil içi.n en az iki devletin teklif yapmaaı, bu teklifin 
nazarı itibara alınması için mukaveleye vaziülimza devletlerin dörtte üçünün tas• 
vibinden geçmesi la:ı:ımdır. Tasvip edecek devletler arasında bulunacak Karadeniz 
devletlerinin kendi aralannda ekseriyeti tC§kil etmeleri l!zımdır. 

4 - Tayyarelerin boiazlarda müstahkem mevki .ve Marmara denizi üzerinden 
uçmaları meneclilmi§tir. 

Dun hazırlanan protokol 
Bugünkü konu§malar esnasında mukaveleden baıka bir de protokol kabul edil· 

mi§tir. Protokol iki maddelidir. 

Birinoi maddesine göre Türkiye mukavele imzalana imzalanmtd 
boğazları tahkim edebilecektir. Yani pQuırten günü mukavel•nİll 
imzası saatini bir dakiha geçe tahkim faaliyeti baılıyabilecektir. 

İkinci maddeye göre mukavelenin imzasından bir ay sonra bütün diğer ahk~ 
da muvakkaten mer'iyet• geçecektir. Bu maddelerin mutlak olarak mevkii mer'r 
yete girmesi için 2 5 inci madde hUkilmle rlnln yerine gelmesi §art ko lmu tar. 

Yani bu meaele dahi bizim istediğimiz gibi halledilmiştir. 
25 inci maddede ezcümle deniliyor ki: 
ctl§bu mukavelename tasdik edilecek ve tasdiknameler mUmkün olnn atlr'atl• 

Fransa cumhuriyeti hazinei evrakına tevdi edilecektir. l~bu hUkOmet her Akit W 

rnf a bu tasdiknamelerin müsnddak bir suretini isal edecektir. ltbu mukavelenanı• 
bütün mümzi devletlerce, tasdiknameler tevdi edilir edilmez mevkü mer'iyet• 
girecektir. 

İşbu mukavelename mevkii mer'iyete girdiği tarihten elli sene müddetle mevldl 
mer'iyette kalacaktır.» 

İngiltere Kralı dün bir suikast tehlikesi geçirdi 
(Bat:arafı 1 inci sayfada) Dünyanın her tarafından tebrll 

lara sarılı silahı yere düııür<iü&iinü söylü • telgrafları gelmif, devlet reislerlndeıı 

yorlar. bir çokları da telgraflarla tebrikte bU' 
Baııka şahitlerin ifadesine &Öre ise mü- lunmuşlardır. 

tanr:nz; elindeki rövelveri inalın atına do- Kordiplomatik erkanı, hAdiseyi mil• 
kundurmug ve bu yüzden at şahlanmıı, 

k 1 k d- .. b k "t teakip saraya giderek kralın kurtulına• rn ar asına onup a ınca mu aaITlZln . , I 
polis tarafından yakalandığını görmüıtür. sı dolayısiyle açılan defterı ımza amır 

Mütecaviz karakola götürülürken di • ' lardır · . . eJ 
ğer bir phsın bunu polişlerin elinden ka • KTal hadısenın vukuundan evv 
çırmağn te§ebbü. ettiği söylenmektedir. muhafız kıt'atına hitaben bir nut~ 

Polis müfettip Sandı, mütaamzın gön· söylemiş ve ezcümle: 
derildiii mahkeme karıısında ıu ıözleıi «Harbin facialarını şahsan gör ' 
söylemigtir: müş ve yaşamış olduğum için bütUSJ 

«Makmahon isminde olan mütecaviz ha- emelim yeni neslin bu korkunç facia ' 
dise hakkında bana şöyle dcrni§lir: Kral larla karşılaşmamasıdır.» demiştir. 
yaralanmadı değil mi} Onu kat'iyyen ya· 
ralamak istemiyordum. Bunu sadece pro• 
testo makamında yaptım.• 

Muhakeme sekiz gün sonraya talik 
olunmuştur. 

Mütearriz, başkalarının hayatını 
tehlikeye uğratacak tarzda silah ta\n -
mak cürmiyle tevkif edilmiş bulunu .. 
yor. 

Tabancanın içinde dört kurşun bu· 
lunduğu halde tarcürün üıt kı•mında 
kurşun yoktu ve bu suretle tabanca .. 
nın kullanılmak üzere hazırlnnmadı • 
ğı anlaşılıyordu. 

Mütearrız ifadesinde «kabahat da • 
hiliye nazırı Jön Seymondadır. Ona 
yazdım, yazdım. Meramımı anlatama
dım.» demiştir. 

Tahkikat devam etmektedir. Fakat 
umumt kanaat, bir katil teşebbüsü bu
lunmadığı merkezindedir. 

Dahiliye nazırı Avaın karnarnsmda, 

da beyanatta bulunmakla, kralın ıui -

Dün gelen göçmenler 
Bulgaristandan kara yoliyle yapılaıJ 

göçmen nakliyatı devam etmekt~~~ 
Dün de Sirkeci istaayonuna 1 UV" 

göçmen gelmittir. ··"" ························································· 
TAKViM 

_..., 

TEMMUZ 
_J 

Rumt sene 17 
Arabt se~ 

1352 1355 - -
Temmuz Resrnt sene Hızır 

4 1936 73 
__. 

CUMA 
~ 

SABAH \ lMS.AIC 
Rebiüliihır ~· ı ~ s. D. 

9 03 
4 43 27 2 -2~ 

ötıe lkindl Akşnın Yat ı 
-- s. u. :S. D. 8. D. :::>. l). 

- 67 
İsteklilerin 29 Tem.muz 1936 tarihine tesadif eden Çartaııba günü 

saat onda Şubemize gelmeleri [392] 
Sade yapılmış » 8 Lira 

E•kltehlr: Ahenk mucidi 8. Suat 

Mihri Has nazırı Lordlar Kamarasın -~ 

kasti saVUftUrmaaı alluflarla ve en de
rin memnuniyetle kaı:tılanmıştır. 

• E. 
z. 12 

40 
19 

8 39 12 1 
16 19 19 89 21 87~ 
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K•hramenlık, efk, heyecan ve macera 

Hikaye ''Çöl Melikesi Ezzeba •. ,, 
KORSANIN KIZI "ı 

---------~-----------------------J 
Yazan: Faik Bercmen 

Yazan; Kadlrcan Katlı , Cüneı, ıonsuz çölleri yeniden untmağa ıedef ve gümüıı işlemeli, Şamda yapılmıı 
baılarkeo. bir vahaya alaıml§tlk. Kerva • bir maa bulunuyordu. Maaanın Ü•tünde ıo• 

Son Posta'nın tarilı1 tsfrikası Numll1'fl ı ,, nımız em deveden ibaretti.. On gündür ğutulmuı ve ıüzülmüt hurma §Urubu .. Af· 
Önce sultanın küçük oğlunu taşıyan At yolun ken~rı.ndan sola fırladı ve ı çin baba~~ karfı harbec.!!Yorsunuz) kızgın kumların üstünde yolculuk yapı • ,tan budaklar huğu içinde .. içiyorlardı. 

at ürkmüş, onun yam başında giden iniş ~ alab~ığuıe ~k.lattı. Babam ~ı~ aıtaettiğiniz bdar f.ena yorduk. Suyumuz tükenmifti. Çölde ıe - Melike, bayıltıcı ve kıvrak ıesile Cezi • 
genç kızın ab da birdenbire şaha Genç kız Turk Jevendmuı kollan a- adam degddir. yabatiıı güçlüğünü herkeı bilir denemez; meye sevgiden bahsediyordu. Kral meatol• 
kaıkinıftı. Sekiz çift mandaıun kor - r;;..sındaydı. İlyu bu güzel kum ba amel aöde- fakat herkes ifitmiştir. Günlerce çıplak it:• muştu.. Soiutulmu§, altın bardaklara bu• 
ltunç homurdanmalar ve haykırma • Batını kaldumıyordu.. rini aıılıyabiliyordu. Ona cenb Terebi- manın ve kavurucu bir aünefin altında.. juıu vurmuı burma ıarabı da onu büıbl(• 
lada birbirlerini boynuzL-ımaları, te • Ölümden <:löndüğii ~di. lirdi.. F ~t bir. ık.dınJa :minab,a et _ HCT an •hralann fırtınası aizi engin kum: tün sarhoş etmişti .. 
Pinmelerı' ve koca topu can acısile Korkudan kollarmı delıkanllDID boy- meyı hiç utenuYGlda,. Bunun N-Wn w.. lara gömmek üzere hazırdır ... Hepsinin kö- Böylece eaatler geçti. Cece epey Herle-

·r tüsii lavnuıdmcı bir susuzluğa maruz kal· di. 
~ntardan yapılmış gibi sürül<lemele- ııuna dofamJfb. Hatti on~n aöğsüne tu. . mak, ve o vakıt dudak.lanmnn parça par· 
11• askerlerle iardiyanların birbirlerine de sokulm~.ştu. llyae bu guz.el ~ut~ Genç k~ Y~ aordu: ça yutı)dıjııu.dilinizin atete bırakılmıt bir 
haiınnaları zabitlerin kumandaları, ve sJCak vucudu sarmaktan derm bır - Dediklcr.ımı anlamıyor mımm deri parçaaııa döndüğünü. •e bademcik _ 

Bir aralık kraliçe iki defa el çırptı. İki fit 
zenci köle göründü birden. 

bu arada 'azgın mandayı öldürmek haz duyuyordu. Hizmetçi kadınlar. yoksa~ ••• Arapça bilmi10r musun hiçl lcriııizin kml iki aaç levham gibi birbirine 

~kaadile lspanyol askerlerinden iki- Mansur ve diğ~ ~1f"lclar yetiftilC:. .. ..Soor•. IJ~ biraz gen.inde duran hitişttiiıü duyarllllız.. 

Kraliçe bir daha el çırptı. Bu .efer bll 
elinde balta. bir elinde büyük bir taa cel• 
lit meydana ÇJktı. 

•ınin atef etmeleri az bir teY. değildi. ~~?,]~. hil~ mandaların euruk- ~ ur.k ~ırlenne dönerek eözünü bitir- Uzun birer §enuiyeyi andıran ince aöv-
laten genç olan ik.i attan birisini onun leyıp goturduklerı topun arkamdan dı : deli hurma ağaçlarının ve birer kıvılcım 

Cezirneye yakla§tılar. Cezimenin göz • 
leri dört değil, belki dört yüz açıldı. Het 
§eyi anladı- Fakat ne fayda. Jı işten 1reç
mİ§ti. 

gerisindeki askerlerden biri hemen ya- koşuyorlardı. - ArkadBf)armın içinde erapça bi- taneıi 1ribi. bulunan kwnlann arasında aü
kalamıştı. Fakat diğerini tutmak istiyen Bir hizmetçi aenç kızm örtüsiyle len vardır. Hangia biliyonıa benim •öz- züle .üzüle akan berrak ıuyu ıören bir yol-

:ker ayni saniyede yere yuvarlanmış- bof~::u:~u ~~r!;~ imdi. !:~:ı- Türkçe olarak .ciyleliıı, ca,~e~=~n b~!~~:~~::r.~ devecisi on on beş - E hikayen bitti mi, dedim .. 

1 "-- la L.-·-· L_ı_ı __ _ı_ JI .k arap develerı çokturduler Biz de 8\Jya 
Genç kızın atı onu ayaklannın atı- ~ z Ulllf&&I& &alWCW. ya ızm.ı. .:ı.-!:. ... weniden ha-ta L_.. • 

1 

- Li yi Seyyidi, (*) dedi. Çöl inti c. 

kamı o kadar çabuk bitmez. Bu kumlar ka
na doymaz.. Jrmakla akıtsanız, den~ 
dökseniz bnmaz susuzluğa.. 

K k d b .. ·· .. J • d o •• ..:: u ___ be '-- ~·- 1 ~- ıuı..,.pn ınıan ann 
n.a almak için yalnız bir defa başını . .or u an u!u!en go~ ~r~n e ye - ~un :ı~ ye. yann upanyol • ..mciJe kO§uştuk. 
•ılltrneyi kafi görmüştü. ~ bır k~~ku .ezıldi. Kendia~ J,abancı lara ~ eden, fakat Türkler- Serinlemi§tik. Yemek te huırlanınlfb 
Atın etrafı hemen aanlmıştı. bir erkegın kollan arasında a&mek o- den zıyade 1.pan1\:>llaTa yabnhk aöa- zaten .. Sofranın başına büyük bir ittiha 1 

Azgın ve ürkek hayvan ku1ak1annı na böyle bU his vennifti. Fakat bu i - teren bDet Telem1an Rltanma onun ~turduk.. Ya 
dİknıif, gözleri parlayarak, ağzından kinci korku pek kıaa aürdü. Genç b- km aYUkatlık ediyotdu. Znallı hiç Araplann çeneai aç.lm•fb. Bitmez. tü-
~Öpüldcr saçarak, etrafını saran insan zan bakışları Slcak ve yüzü 1evinçliy- bir lCY bilmiyor demekti. lkenmez kum yığınlarının maceralarını an-
Çenıb · · k · t' du eli Adeta delikanlının kollan arasın - İlyas bir adım -: -Lı1di· latıyorlardı boyuna. 

crını yarma ıs ıyor . • •-· ~ · 
Şimdi bir kişi, sonra bir kişi daha o- dan ayrılmak onun hoşuna iitmiyor - - Senin baban dönek herifin biri- Yanım~• uzun b~cakL. zayıf, kavzul • 

lltın d" . t . • k lak.in bu da du dir Adam olaydı bizim gibi islim kar ' muı )'iizlu, sakallı hır arap vardı. Devele-
ızgın ennı avnyor, 

1
· • - rin ·ıa ı ı k 1 .. 

ancak bir dakika sürüyordu. leriden korkunç 9e8ler duyuldu. Ko- deşlerile beraber olur, fU çapulculan ~f ;~nın_a ası ı yo cu 0 tuKU ve yataJı 
Üstündelti genç kızın gözleri korku- ca top, onu sürükleyen mandalar ve toptan denize dökmemizi kQ!ayJa,tı - :-zırdeaımB glorenMsanfdıkdlar tuhafı~~ gidi-

d ,. k . b' ı..__ k 1 ~ bu - ..ı__ • . ,,,o a. un ara ay a enmekte ıdı Kav-an büyümüştü. Sırtında bornos yarı hatta tutma ısteyen ır ~ ae ere rırdı. f.ier aaam benım kendı b.- rak yüzlü araba: · 
Yarıya düşmüf, yüzünü örten ince ve birlikte yolun sol tarafındaki dik inişe bam olaydı gene bhcı çeker Ye harbe- _ Bana bunlann tarihin' 1 L lan .., _ı_ ,_! k"' "k de · d _ _ı:_ ı an atsana de-
UCYaz peçe bir kenara sarkmış, güzel yuvar mış, aşagıwuu uçu rcnın erwın. dim. 
)'Üzij ve hatta göğsü meydana çıkmış- bataklık yatağına doğru aidiyordu. Mallfllr da, Eyüple Y unm ve diğer - Mentcini bilmiyorum amma, de<Ji. Si-
tı. Herkes oraya bakmıştı. arbdatJan da 1Jyum bu aözlerini be- ze ?nlara ait meraklı bir hikaye. hakiki ve 

iri kara gözleri, kızıl dudakları, Genç kız o taraflara hiç aldırmıyor- ğcnmemifJerdi. Şimdi böyle eöylenme- eaki bir hikaye anlatayım. Develerin n. • 
Penbe yanaklan ve omuzlanna dökülen du. nin arası mıydı) Kızın önünde boyun tünde böyle yolculuk 7aJ>mak &deti bize 
Yİnni dört örgü aaçlarilc derhal göze Bomoeuna yeniden bürünerek pe - bükerek onun ,efaatini bzanmak el- e:dadımızdan gelmedir. Zaten baıka tür-
çarpıyordu. çesini gözlerinin altına kadar çek.er - bet daha kazanç.hydı. lu bu uzun yollar bitirilemez.. Biz. deve • 

Atın boynuna sanlmış, oraya bir ken ti içinden aydınlanan babşlarla Bu eırada l.panyol gardiyanları bat" lerin üzerinde giderken dama bile oyna • 
kene aibi yapıfmıştı. eanki llyasın kalbinin derinliiine gir- !arını Türk esirlerine doğru çevirmit _ nz. Ney.e. · Hikayeme baılıyayım: -

Korkusundan sesini de çıkaramıyor- me.k istiyordu ve 10ruyordu: ler, onları sultanın kızından ve adam- * 
du S . dm } l «Denizin başladığı yerde biten bu up-

At onu e8rilldeyip afit6ıecel, kim = ..:.~.~ ne .:!:.:;:~ uzaklattırmak için kırbaç aal- dUZUD•.&~':_~Ütenabi çöllerin heJ>9ine bir-
bilir nereye, hangi ta,lık ve batak bir - Seni de adını da lıiç mıutmiyaca- • • .. ,..,......... yanmada.ı dediklerim bi-

k - S.~unl ••• Çekilin or.dan... lininiz. J,te çok nldd-. Mub ed'd 
yere ataca tı. ftm. Çünkü hayatımı una borçluyum. Diye bağırmaya ~lamı,lardı. çok daJaa evvel buralara Ezz.:::U. .: 

Atarken eğer bir tarafmdan atın Ben de seni kurtarmak istiyorum. Ni- (Arlıaa -.ar} melike hükmederdi. Bu kraliçe zamanı • 
eğerine veya özengisine takılırsa ar - nı.n en akıllı inaa01 ve ea süzel kadınıydL. 
dından ıürükleyecek, parça parça ede- ,- lnh 1 u M •• d •• ı- .. d Bır tek ıztırabı vardı. Babaıını bir muha-
cckti. isar ar • u ur uğun en : re~e ••ra•ında öldüren Cezimetül Ebra,·tan 

Bir yerine bq kişi birden atı tutmak - ~ntikam ~lmak.. Harple buaa muvaffak o-
İçin saldırıyor, fakat bir türlü buna Şartnamesi mucibince «1500» kilo eAm bereamot ft ((150» kilo kiaia a~yacagını anlayınca iti hileyle hallet· -
nıuvaffak olamıyordu. 3/8/936 tarihine nadıyan Puartesi SÜJıÜ aat 11 de puarhkla .._ alı- ~eg; karar veriyor .. ve Arabistan ve Dic· 

]d nacaktır. lıteklı"lerm· _ _.____.__ aörmek için her -"'- 'Ye 1111ndlk V-. e, ırat hükümdan Cezimeye töyle bir Azgın hayvan bu aralık. o t1ğu yer- pna-- •- ·- hıektup yazıyor: 
de sankı' havaya fırladı. Htr önüne ge- de taym" olanan~% 1.P mu..kbt giivenme ~- Wrlilde Ka- [ u .......... alı • dl-1..! Alım K · · · zun zamandu d"' ·· ·· d l · d k T k · 1 · ba•••ta Levazım - .. ~y..a s. ~.-.ıcau omia•o111111a -:=----•. a.ı,L - uıunuyor um. enı evirip çiğneyere ür esır erı • .....,. ,, ... muua '#" .1 -....... •':'°8yet ıu ~eticeye vardım: Bütün Arap 
ilin bulunduğu tarafa k()ftu. lan. «4067» ~arlarım bır te& eJden idare etmek.. Fa-

lıyas demindenberi 1.>u kargaşalığa * -tl .zam~ızda kadmlann aaltanat ıür-
\re etrafını saranlara meydan okuyan Muhtelif eb'adda d600» kilo hçı çemberi 25/7 /936 tarihine ..... yan mem halk uzeriııde fena tmirler yapmak • 
bu hayvana dikkatle bakmıftl. Cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla l8tlD ahnac:.kbr. Lteldileri. %7,5 tadır~ Bu bal beni mütee..U ediyor. Ya • 

Eğeı onun üstünde rastgele bir düş- muvakkat güvenme paralarile ~irlikte Ka~iafta Lnaaan ve Müt.,...t paca~ı~z bu büyük krallığın baıına an • 
ltıan askeri veya zabiti olaydı ~üphesiz Şubesindeki Alım, Satım KolDJIYOnuna muracaatlan. 4C4()66)) ca~ ıızın gibi kahraman bir emirin yakı,a-
aldırııuyacaktı. Fakat bir kız vardı. O -'1- ..\' cah. gıl lt.anaatindeyim. Hükümdarlıklarımızı 
it ır eştırmclc ve sizi tahtta .. k b .. 
ı~ sevmif vey~. çok. ~ğ~n~iş olma- 1 - idaremizin Cibali Fabrika~da yapbracağı 14877.14 lira ketif bede). y?k arzumdur. Jlk fıraatta, ~:~:eu:n da~~ 

l'rlakla beraber gozlerının onunde par- li tadilat ve tesisat kapah zarfla ebilt~e ~uftur. bır karar vermek üzere aizi beki k 
Ça]a~ıp gitmesine de razı olamazdı'. 2 - Münakasa evrakı 75 karata in~~ uı,aat Şubesinden almabilir. yiın.J eme te -

ı· Dığer leventler atın önünden çekı - 3 _ Eksiltme 27 /Vll/936 P~~ıı ~ Mat 11 de Kal.blfda inhisar. ı;ıu mektubu aLnca Ceziınenin tözleri 
ırken o ileri atıldı. lar Levazım ye Mübayaat Şubesmdek~ Komisyonda yapılacaktır. •~vmçle parladı. Ne iyi bir fikir; ne iyi 
Atın dizginlerini bir anda kavrıyarak 4 _ Muvakkat teminat 1115.79 lıradır. bır buluştu bu. Hem bütün Arabistan. hem 

h~la 'lkt' ~L-1-..l - •• -' f h de bu kadar güzel bir melt1-e onun oJa • 
• 81 ı. 5 - lsteklilerİD U..U..Uen en u uç IUll ena n isarlar İnpat Şubesine at 

Atın ağzından kan boşanmı!tı. v• l ek fenn"ı ehliyet yeaikuı almaları prttır. cakH. 
il bö l t Pat ge er iba1 . emen bir me§Veret kurdu ve Ezze • 

.... Yas "ylelik1e onu yo a.g.e ıre.C-ı:ıı-· 6 _ Teklif ı---'ı r.arfları e günü tam aaat 10 a bdu ismi ı-n Ko- h 
••l J b aayaa biit de -r- anın yan.ına gitmeğe karar verdi. Bu J'ce ummuştu Zaten can acısı e ır an . R · ı:;:.:-e makbuz maka in ftl'l-ı-:.. olmalxhr 3942 ı " iç' · . 'd mısyon eu ... u. • ... .., • « » )'anı~ vezır Kasirübnüıa"a muhalifti. «Me-
lt·~n uslanmış gibiydi. Ukııı yenı en * * ~erun bu zıpçıktı teklifinde mutlaka bir 
~P.ürdü. Dizginlerin teki, kayışla ele- Şartnamesinde yazılı evsafta beheri 12 lira Muhammen bedelli 287 adet hile vardım diye dütünüyordu. 

;::rın birleştiği yerde, kopunca at da- d'"lane IOba 30/Vll/936 tarihine rastlayan Pe11enbe ıünfi aaat 15 de 8Çlk Hazırlıklar yapıldL Ve bir aabah tafak 
~beat kaldı. 1Jyas diğerinin de k~p- ~1tme suretiyle sabn almacakhr. aydınlanırken, kervan, Fırat ırmağının ba-

m .. , mümkün ve hatta kolay oldugu- 1 •~ı·ı "n farlnam_; almalc üzere her gün Te eksiltme irin de :I..&!__ tı eahilinden cenuba doğru, kumların ıçin-
nu ] .. .. ki . b ·- ate& ı en -.1· :r uuıza e- d b' 
d an ~ınıştı. Butun eme .~rı ~şa gı kanuni veaikalan ve o/c 7,5 güvenme parası olan 516 lira ile Kabatatda e uzun u ip gibi kayboldu. Ce:zime ya-
ecektı. Onun çelikten bııeklerıle bu den '"bayaat CZ..&.-:..deki alım aahm Ko-1-yonuna .. kında kal'uııncağı güzel Melikenin t ti 

-~ d 1 ım ve mu ~ ... muraca· ıbk h "l d 1 ıt ı ve 
1<-Qın canavar gibi hayvana mey an o- evaz 3918 'd' udyaıına a mı~. maiyetinin önünde 
atu"u d h k .. ·· el atları. * (( ,, iP ıyor u ... Lı .1 şunıı o sıra a er es goruyor u. * 
'"lerk h kd' d' Nihayet Ezzeba"nın h"k6 du. es şüp esiz onu ta ır e ıyor .. 1 - idaremizin Polatbaaede yaptıracağı 121,187 lira 81 kurut ketif be- ne ulaştılar. u met meıkezi-

A b d delli Tütün ambarı kapalı prf usuliyte eksiltmeye konılJ\if\m. Şehrin kapısında kraliçe, onları karşı -
h t ir türlü uslanmak bilm~yor u. 

2 
_Münakasa evrakı 6 lira 6 lmrut mukabilinde inhisarlar lnpat Şube- lad~ .Cezimeyi sarayına sötürdü. Ve m:ıi-

Yas onunla uğraşmaktan tayda ol- l bil" yetım Jt.,la.> a misafir etti. 

* 
Kralla beraber gelen vezir Kasirüb -. 

nüı"ad, hidiacyi i§itince emirinin kısrağı • 
na atlıyarak kaÇJyor ve soluğu yurdunda 
alıyor. 

... ~nlın yerine vekil bıraktığı kendi ye ,. 
gena Amrübnüadiy"ye vaziyeti anlahyotc 
Kralın yeğeni ve vekili korkaktı, ben m-ft• 
keye karşı bir fe7 yapamam diyor. 

Vezir Kasir, kraldan bayır aelmiyeceifat 
anlayınca, efendisinin intikamım bizzat .+ 
mağa, kılıcı üzerine, yemin ediyor. 

Sadık vezir bir pli.o taaarhyor; ve pJ&. 
nını hemen tatbika koyuluyor. Evvela ke~· 
di burnunu kendi elile kesiyor. 

Bu halle doğruca melike Ezzebanın y., 
nına gidiyor: 

- Beni, diyor, Cezimenin yeğeni bJ( 
bale koydu. Dayısını aQya ben öldürtml• 
§Üm, diye. Sizin adaletinize ve satvetinf~ 
aığındım kraliçem. Onlann elinden cani. 
mı zor kurtardım. Beni himaye ediniz !9 
köleliğiıüze kabul buyurunuz .. » 

Melike, Kaaire inanıp acıyor. Ve onac 
aarayda kendi maiyetinde bir vazife veıi
'!'r. Ve tabii alullı vezir az zamanda Jua c 

lıçenin gözüne giriyor, ve onun sev1rİaiJll 
ve emniyetini kazanıyor. Bir gün K fr 
düıünüyor: Tam zamanı .. Bu fırsatı ka:.
mamalı diyor. 

Bir gün kraliçenin huzuruna çıkıyor.
lrakta ~ulun~n bir çok mallanmn 1rclirillift 
almadıgını, eger müsaade ederae 'd' 
IAko • f gı ıp em. 
a ını ıatacağını söylüyor. 

M~ike. onu bmuyor. Hattl üıtelik lı4I 
çok aıparııler de veriyor. 

* . Kasir, rahmetli Cezimeıün yeğenini, ya~I 
nı kralı görüyor. Bütün vaziyeti anlattı)I • 
tan ıonra: 

. ~ Ham§etlu Emirim, diyor. Dayını~ 
ı~tık~~ını almak için bana düıen vazifı 
bıtmıştır. Bundan ötesi size ait .. 

Kral: 

- Ne &ibi hazırlrk lazımsa söyle, ft• 
palım diye cevap veriyor. 

- Bana bin deve vereceksiniz. Her d .. 
venin üstüne iki sandık bağlıyacağız. Sa"' 
dıkların her birinde bir asker bulunacak 
Ondan öteeiııi de gene hen yapacağım. c 

Derhal hin deve ve iki bin sandık ha c 
zırlanıyor. 

Ezzebanın diyarına yaklqılınca Kaah: 
askerleri aandıklara ycrJeıtiriyor ve ka~ 
paklara delikler bırakarak kapatJyor. 

Vezir kervanın ba"ında •ehr" .. v .. ,, ... gırıyor-

lar. Kervanı dı§anda bırakıyor ve k eli-• 
k ). en .. 

ra ıçenin huzuruna çıkıyor. 

. - E~ ~~liltem, diyor, balkona çıkın. 
Size ıetırdıgım mallara tenezzu··ı b' en 11 na· 
zar fırlatın .. 

Kraliçe balkona ÇJkıyor ve bi d . ..1 .. .. B n eve,., 
goruyor. in devenin getirdiği mallan he-
saplıyor, seviniyor. Kasire dönerdt: 

- Senin gibi akıllı ve ıadık bir bende
ye rastgelmedim hiç, diyor. Seni kendime 
baıvezir yaptım. Mükafatın unutulmıya • 
caktır. 

Kervan şehre giriyor. Melike • sandıklar 
' saraya yarın tapnsın • diye emir veriyor. 

bıadı<; 1 d sinden a ına ır. de ı_._ ~ • 
aını ana ı . 

3 
_Eksiltme 23 temmuz peqenbe günü saat 1_1 naumulda Kabatqta 

bıa~t~~sat üstündeki genç krzı kurtar- lnhi la Levazım ŞubesincWci ahm aabm Konınyonanda yapılac:almr. 

Scriblapn çölJerin ufuJdarı, gÜnefia 
'"ıl:larını kaybederken, ıarayda eğl~ntiler * vr. tenliklcr Laılıyor. 

O d Saray. aadık vezirin getirdiği malların 
)' 4 ~ ,.;uva]dmt teminat 7309 lira 39 kuru"'8'· 
Can tarafa çekildi. I t klilerin ihale ıününden en az üç gün evvel inhisarlar lntaat Şu-

tuı ene; kızın ayakları özengiden kur- ~ - ~erek Nafia V ekiJetinden aldıldan fenni ehliyet Tesilralannı ib-
llluştu. besme s-e . ebil- __ ı_ı • da" LL- __ !.__ -'--1--N il .. akasaya gır eg:auenne D' Ulnıl" ~ .......... fal'ttw. 
lı erdeyae düşecekti. raz e ;:lif kapalı zarfları ihale günü en geç aut tam 10 a bclar ismi 
~ .. Yas onu omuzlarından kavradı. ve 6 -K . yon ReisJiiine makbuz mukabifinde verilmit olmahcbr. (3757) 

RI Çekti, geçen OllJll 

. ~a ~ geniş bir salon. Hind ve Şam şerefine eğlcniyoı. 
ıpeklılerıle kaplı sedirler vaıdı. Yer!rıdı- C 

1 ece yauaı olnyN. vf' tabii Lin , .. ndıJc 
as an ve para pöatckileri aerilmı· •tı·.. \ al _ ''- · '-~ ııu uin c&nlı hahne ırciıycn, 

1
, d~zlı tavandA, mua:r.z.aın ve murassa bir a· Sandıklan çıluın ••lc~rlcr •Jlcıi.rıJe .,alul 
vıze yumuşak \'e serin bir qık ıaçıyoıdu. 

i Kıal ve kraliçe yuınutak ıediılr.rd .. n bi· • - _<_Lütfe~ ıayfayı ç•vmniı) 
1 rinin Üzerinde oturmuşlardı. Önleıiııde. ı (") • Hayır bayım! • aıanauna ıelir. 
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CiBALİ ZİNDANLARI "&on Posta ,. nın tefrikası ı 140 

Cemilin, İstanbula 
Yazan A. R. 

Son Posta'nm zabıta romanı: 14 ilk defa yüzü 
geldiğinden~eri 
gülüyordu 

Bu dükkanın vaziyeti, büyük bir Faka~. tam şişe haşı~a ~emaa ~d~ceği ı e.ksik. .. . Gücü, kuvveti tamamile ye• 
• Hürriyetin ilanından sonra, o - merak ve heyecanına rağmen, hiç bir garabet gösteriyordu. Bir taraftaki raf- anda Gavur Mehmet silr atle elmı kal- rındedır. Sadece, gözleri görmüyor .. 

ı radaki sürgünlerle beraber Js • şey sormaya muktedir olamadığını his- larda ve tezgahlarda, bir çok muhtelif dırdı. Şişeyi yakaladı. Dükkan kapısın- Ayaklan tutmuyor .. Biraz da elleri tit• 
tanbula avdet etmek istedi, Vapura setmişti. .• Orada duran gazeteyi ala • yiyecek ve içecek fCylerle , adeta bir dan dışarı fırlattı. Ondan sonra da ileri riyor. Fakat; aklına, fikrine, bele ka· 
bindi. Halbuki ömrü vefa etmedi. Yol- rak yelpaze gibi yüzüne sallarken: bakkal dükkanına benziyordu. Diğer atıldı. Papaviçi iki omuzundan bas .. fasının kuvvetine, hiç diyecek yoktur. 
da, koleradan vefat etti .... Eğer bana - Yüzüme öyle bir atet bastı ki.. taraftaki cemekanlı dolapların içindeki tırdı. Bu ağır gövdenin sildeti altında - Aşkolsun. 
inanmıyorsanız, bir hafta kadar evvel, adeta, derilerim çatlıyacak... bir takım şişeler, kavanozlar, teneke s~.n~~lye. gı~~r~adı ... Civur Mehmet, _ Babam da benim gibi (l..apaç) 
lstanbula gelen Fransız vapurunun Dedi ve sonra, konsolun yanındaki kutular vesairelerle adeta bir eczahane buyuk hır sukun~tle: . da doğmuştu. Ve daha on iki Jafında 
kaptanına gidin sorun evlAdım. sandalyeye iliterek devam etti: hissi veriyordu. Ortada, yüksekçe bir - ~h, .Papavıç.. ne yapa~ım kı, bir çocuk iken, (Lapaç Sinyoro; Ba· 

Gülter sendelemişti. Eğer, yanında - II&hi, küçük bey ... Siz, herkesi t~~gahın arkasında, kırmızı yüzlü, iri ~emşerılerıme kıymamaya yemın etv- ron Viladmir Jovanoviç) in hizmeti 
,durduğu som altından yaldızlı kana - kendiniz gibi zannediyorsunuz. Sizin vucutlu, düşük bıyıklı, sert bakışlı bir t~m··:. H~.m de, s~na kartı boynum eg- ne girmiştir. Bu hizmet, at utakJıiı ile 
?enin arkalığına tutunmamış olsaydı, Cenan 'hanım, bundan tam bir buçuk a.d~m .oturuyordu. Bu adamın sırtında rı. Çunku hana ıf bulmazsan, burada başlamış: nihayet Baron 'un htU111t <>-
yere düşüp bayılıverecekti. sene evvel, bir yüzbaşı ile evlenmiş .. sıvıl hır ceket, yakası açık bir mintan; a? kalırım ... Yoksa, bizim köyün klise- da hizmetçiliğine kadar yükeelmlttir. 

- Artık yeter .. Allah aşkınıza ye- siz, Yemen çöilerinde mihnet ve me • başında da siyah ve yuvarlak bir Hır - sındeki yedi azizlerin demir haçı üze- B H d" bak l CL. 

Z h k k k · b ı · . . . . - ravo... a ı a un. yu 80 • 
ter... aten anımımı y~ni aybettim. şekkat içinde yüzerken.. nazeninim, vat as etı u unuyordu. rıne yemın edeyım kı, senı şu sandal - v k b ad b L____ fi 
K d b · b'l · D""kk" d h l gu şara ı ısının an, aUIUUll eere . aç gün en en ; ı senız, ne dayanıl- burada tellenip pullanarak Sivasa ge • u an a, mu te if camekanlar ve yenle beraber yere mıhlardım. b" h dak .. .. ]" 
01az: ıztıraplar çektim ... Rica ederim, lin gitmiş. tezgahlar önünde bir kaç Hırvat ve Diye homurdandı. ne ırer ar goçure ım. 
artık bana acı bir şey söylemeyiniz. Bı- Cemil, ptırdı. Şaşkın nazarlarla u- Karadağlı bekliyordu. Yırtık poturlu, Papaviç, hayretle Gavur Mehmede - Göçürelim, 

'rakınız .. yol gösteriniz .. gideyim. zun uzun Gülterin vüzüne baktı. Diş- solgu? çepkenli, delik kasketli kıya - haktı. - Şerefe. 
Diyebildi. lerini ıtkarak: fetlerme bakılınca, hu adamların taş - Yaşa be adam... Birden, kırka - Şerefe.·· * - Yalan... ocaklarında çalışan işçi ve amele sını- kadar yemin ederim ki, sen de Şarabın içilmesi, bu konufma)'a mu• 

\.Vapur; ancak Kızkulesi açıklarına Diye bağırdi. fına mensup oldukları anlaşılıyordu. halis Hırvat kanı var ... Beni omuz • vak.kat bir sekte verdi. Patron Papa 1 

geldiği zaman, Gülter kendisini top • Gülterin vücudu sarsifdi. Farfat me- Kaba Hırvat lisanile 'öylenen söz- larımdan tutup şuraya mıhlayac.ak bir viç, elinin tersiyle ağzını sildi. Orad2' 
l~yabilmişti. Serin deniz havası; onun tanetini bozmadı: ler, birbirine karışıyordu . Patron: mü- kabadayı yok, zannederdim. Meğer d~ran ;ir sandalyeyi Gavur Mehmedt 
'?aşındaki ateşi bir hayli hafifletmişti. - Buna, ben de inanmadım. Ben temadiyen yumruklarını tezgahın Üs- varmış... Çocuklar 1. Çabuk bir şişe go~ ı~ d I . H 
Sinirleri biraz sükun bulur bulmaz, de, sizin gibi, yalan; diye bağırdım. Fa- tÜnG vuruyor; camekandan cameka - şarap.. e şu san a yeyı otur. OfUmt 

k k lf 1 na t "ht t ~ı.. k ki gittin, benim ... Dur, aklımda iken ao fikri bir noktaya saplanmıll: at, a a ar mektuplarını.. ve üç ay ' ezga an ezgana oşan çıra a - Diye bağırdı. 
T l d rına b v d rayım .. Adın ne senin?. - Şimdi, küçük beye ne cevap ve· evve oğan çocuğunun resmini gcti- agırıyor u. Artık barışmışlardı. Konuşmıya 

receğim?. •• rip gösterdiler... O zaman, hayret et- - Hay kilise kaçkını herif, hay... Laşlamışlardı: - Adım .. Gavurovi9\ 
Demişti. tim. Sevgini~ ne" kadar boş bir şey ol- Ulan, şu müşterinin istediği sabunu ça- - Nere1isin? .. - Gavuroviç mi}• 

· Cemilin, kaç gündenberi çektiği İz· duğuna artık kat'iyyen kanaat getir • buk versen e ... Bak, öteki herif de _ (Lapaç) tanım. - Evet. 
d. b b'"k .. k b ki - Çok tuhaf bir isim ..• Darmaçyr 

tırap altında ne derecede bunaldığını ım. oynunu u muş, şe er e iyor. .. - Aaa .. Bilirim.. Upaçmar, ce-
M k ] d Ç ld k k k k ] d lılar arasında böyle bir isme, ilk defa 

biliyor; şimdi, hu meş'um haberin onu - e tup arın a ne yazıyor?.. uva a . ırı şe er ama ı ise, ta ~ sur olur. Kuvvetlerine do, diyecek yok-
büsbütün perişan ve muztarıp edeceği- - Ne yazacak .. ~öyle mes'udum .. vandan bır kelle şeker daha indirin de, tur. tesadüf ediyorum. 
ıne hükmediyor ... Cemil; vakit vakit böyle memnunum.. hele minimini kırın ... Çabuk olsana, be adam .. şu - Dostum!.. Kuvvet ve cesaret.. - E; bunun ikincisi olurea, kıymet\ 
1

Yemen'de çektı. ğı' mı'hnet ve me-k • yavruma bayılıyorum. Sultan efendi za. vailı ihtiyar, taş ocag~ma gidecek pi- B I b b b d · k I kalmaz ... Amma, işin doiruıunu alSy-
T- h l b ki un ar ana a am an mıras a mış- liyeyim. Bu isim bana, Sarayova [1] 

katlerden ona bahsetmişti Artık bu azretlerinin eteklerinden öperim. Ko- rınç e pastırmayı e iyor ... Ver .. iki tır. Babam, bugün .. fam, yüz on üç 
b . be d h d t k d h H da verilmiştir. kadar ağırlıklar altında ezilmi• oian bir camı ır rüt a a. · · · · · e~e sa_rmısa a a ver··· aydi, foin yas, ındadır. 

T C l - B ı - Demek ki sen, oralara Cla alt 
insana .. bahusus böyle en acılı bir za· emi, birdenbire Gülterin sözünü aşagı. ır ga on şarap daha çıkarın... - Neeeee?. Yüz .. on .. üç yaşında 
manında .. sevgilisinin hu feci akıbetin- kesti: Sen ne bekliyorsun, hem şeri.. yarın mı?.. tin L 
den bahsetmek, hiç şüphesiz ki ona - Ya, aultan .. o, ne yapıyormuf? .. ~el. G?z ilacını h~zır bulursun ... Nah.. - Evet .. Tamamı, tamamına, yüz .. 

(Arkuı ftl') 

k8r~ı büyük bir zulum te~kil edecek- - Vallahi, bilmem efendim. Siz ha- ı'te, ~ır mü,teri daha geldi. on .. üç yaşındadır. Ne bir fazla, ne bir 
~ .~lki .. ~bdkideon~ko~u~b~ n~ sul~n ~~ b~ ~y ~ykm~in~. Gav~M~~~muztaripb~~hre ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

( 1 ) ( Sarayhoma) .-L 

A&ibete sürükleyecekti. Ben de sormayı akıl etmedim ..• Yal - ıl~ tezgaha dogru ilerledi. Sert, kaba Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Gülter, birdenbire silkinmiş: nız, kalfalar konuşurken şöylece ku • hır tavırla:. 
_ Hayır .. ben, bunu yapmıyaca • lak misafiri oldum. Galiba, sultan da - yakıtler hayırolsun, Papaviç. R kt•• ı•• v •• d 

ğım .. mümkün olduğu ka~ar, unu kur- yakında bilmem hangi paşa ile nişanla- Ded~ ... Tezgahtaki ad~m, bir an ba- e Ol UgUD en: 
tarmaya çalışacağım. nacakmı,. .şını Gavur. Mehmede çevırerek: 1 - Yüksek ziraat enıtitüsünün ihtiyacı olan ve •taiıda 3 aarupla 

Demişti. Cemil, derin bir dü~ünce geçirdi. - Vakıtler, hayır .. hemşeri. gösterilen e§ya açık ekıiltme ile ve 3 gurup halinde satın alınacakbr. * Uzun uzun içini çekt!: Diye cevap verdi. Ve sonr~. tekrar 2 - ihale Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük bina11nda toplanan 
Gülter; anahtarla kapİyt a,.nraK i"e- ·- Peki, Gülter .. teşekkür ederim . çıraklarına bağırıp çağırmakta devam d ld ·1 a_ .:. " idare ve ihale Komisyonu tarafın an cetve e gösterı en tün ft aa&W"' 

ri ~irdiği zaman, üst k,.atta bulunan Ce- Sana, boş yere zahmet oldu. etti. Müşteriler biraz azalmca, tekrar 
D _ __ı G" M h d lerde yapılacaktır. mi , seslenmişti: cıoi. av ur e me e dönerek: 

3 -Muvakkat teminat hizalarında gösterilen muhammen bedelı.r 
- Gülter 1.. * - E, şimdi sen söyle bakalım; ne 
- Efendim?.. Cemil, o gece sabaha kadar uyuma- istiyorsun, hemşeri. 
- Sen misin?. dı. Yatak odasının penceresi öniinden Dedi. 
- Evet efendim. kıpırdamadı. Gözlerini karanlıkların Gavur Mehmet, yüzünü ekşiterek 
- Ne haber?.. derinliklerinden ayırmadı. Gözleri, o cevap verdi: 
- Ne haber olacak, efendim .. sağ- zülmetler içinde dolaşan bir hayal a - - Üç gündenheri haşım ağrıyor. O 

lı~ınız. radı. kadar ağrıyor ki, bana göz açtırmıyor. 
Kısa bir süklıt geçmişti. Gülter, ,Ö· Zihninde, çözillm:yen bir düğüm Evvela, şu ağrıyı kes ... 

ya kendi kendine söylenİY.ormuş gibi, vardı. Belki, yüz defa: - Pekala .. ağrıyı kestik. Sonra, ne 

yarı gülerek: - Artık, büsbütün yalnız kaldım... olacak?·· 
- Hey gidi, küçük bey; hey ... T e- Şimdi, ne yapacağım?.. - Sonra da, bana bir İf bulacaksın. 

vekkeli eski adamlar, insan oğlundan Diye kendi kendine sorduğu halde, Papaviç birdenbire parladı. Tezga -
vefa ummak, zehirden şifa ummaya bu suale bir türlü cevap bulamadı. Ye· hın üstüne indirdiği yumruk darbesi • 
benzer; dememişler... ni bir maceraya mı atılacak .. yeni bir nin şiddetinden, boş bir şarap şişesi 

Gülter; çarşafını çıkarırken, Cemil aşk mı arıyacaktı? .. yoksa, 0 da bir yere yuvarlandı. 
merdivenlerden inmiş .. yemek odası - çokları gibi gözlerini yumacak; hayat - iş .. iş .. iş ..• Sanki, ben sizi bura
na girmişti. yolunda beraber yürüyebilmek için iyi, ya dibi kınalı balmumu ile davet edi-

Gülter, onu takip etmişti. Cemilin kötü bir el mi arıyacaktı?.. yorum, öyle mi? .. Memlekette hırsız • 
kalınca bir traş tabakasile çevrilmiş o- Erenköy camiinde, sabah ezanı 0 • lık edersiniz .. adam öldürürsünüz .. ka
lan çehresi, birdenbire renksiz bir hal~ kunuyordu. Çamlıca tepelerinin üstü çar buraya gelirsiniz. Ondan sonra da, 
gelmişti ... Gözleri, Gülterin gözlerine kızarıyordu... Birdenbire yerinden önüme dikilir; iş bul, dersiniz?.. 
i:iikilmişti. kalktı. Geniş bir nefes aldı: Diye bağırdı ... Onun bu öfkesine 

Gülter; Cemilin sarsıldığını .. bütün (Arkaaa var) karşı, Gaşur Mehmet de kabardı. 

kılıç saraya saldırıyorlar. Saray muhafız • ı - Yaklaşma!.. Senin elinle ölmek iste
larından başlayıp kölelere kadar hepsini le- mem. 
mizliyorlar. Küçük parmağındaki iri yakut yüzüğü 

Ezzeba gürültüyü duyuyor. O da vak· ağzına yaklaştırıyor. iri yakut tanesini kal
tile Cezimenin anladığı felaketi anlıyor, f11- dırıyor. Ve küçücük çukurdaki kesif, iki 
lat iş işten geçiyor. 

Kraliçe son b ir ihtimalle, gizli yoldan 
lcaçmağa teşebbüs ediyor. Maiyeti öldü • 
tülmüş. Melike salondan gizlice sıyrılıyor. 

Şehrin d ışına çıkmak için dehlize so • 
ltuluyor. En sadık tebeasından beşi onu dış 
kapıda b ekliyorlar. 

damlalık mayii emerek içiyor .• 

Melikenin böyle kendisini öldürmesi 
genç kralı tatmin etmiyor. Hırsını alamadı· 
ğı için müteessir oluyor ve ölü güzel ka • 
dının iistüne eğilerek kılıçla onu parça par· 
ça doğruyor. ı> 

* Yemeklerimizi . çoktan bitirmiştik. 
Halbuki evvelden bunu hesaplıyan Ka

ıir kralı elli kişiyle gizli yolun kapısına yol
lamııtı. Melikeyi b ekliyecek muhafızlar Herkes devesine, ve sandığına yerle~ti. 

Elli develik kafilemiz, bu tutuıan çöl • 

eli_gde kılıç onu den kurtulmak Üzere, denize doiru u~ım-
~oktan gebertilmişti .. 

Ezzelıa dışarı çıkınca, 

törünce birden haykırdı: ' dı, gitti ... 

- Ne bağırıyorsun, be heriO .• Sen, 
çok kaba bir adamsın. 

- Vay, ben kaba ha?.. Ben .. Pa • 
paviç.. patron.. lstanbula gelen Dal -
maçyalılara, Hırvatlara, Karadağlılara 
babalık eden.. iş gösteren .. ben .• Pa -
paviç.. kaba, haaaa... O halde, sen .. 
bir eşşeksin? .. 

- Ben .. ben, eşşek haaa ... Pekala .. 
bunu kabul ediyorum. Mademki Dal -
maçyalıyım.. mademki sen de bizim 
babamızsın ver elini öpeyim. Eşşeğin 
bahası. 

Papaviç, yerinden fırladı. Yere yu -
varlanan şarap şişesini ucundan kavra
dı. Elini bütün kuvvetile gerdi, şişeyi 
Gavur Mehmedin kafasına indirdi. 

yekununun %7,5 dır. 
4 - Parasız fartnameıini almak ve nümunelerini görmek iıtl,...ıerin 

Enstitü Daire müdürlüğüne müracaatlan. «1645» «3865)) 
ihalesi 27 /7 /936 Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

Cinsi Adet Beherinin Yeke. tatari 

Su ıürahiıi 
Çukur tabak 
Düz tabak 

Su bardağı 

100 
100 
100 
200 

Fiatı itanll 
Kurut 

85 
48 
!4lt 
12 2400 

Çay bardağı maa tabak 50 25 12SO 
Çay kafıiı 50 , 25 1250 
Bakır ekmek tabair 50 86 4260 
Bakır tev~i kepçeıi· 100 25 2500 
Katık 50 145 !2SO 
Çatal 50 45 2250 
Bıçak . 50 75 3750 

Bakır çaydanlık 30 300 9000 , 
5-

lhaleıi 27 /7 /936 tarihine raıtlayan Pazarteıi günü ıaat 18 de yapı• 
lacaktır. 

Spor donu 
Spor fanilası 
Li.ıtik ayakkabı 
Beyaz tenis pantalonu 

150 
150 
150 
25 

110 
60 

180 
275 

16500 
9000 

27000 
6875 

lhaleıi 27 /7 /9"J6 tarihine raıtlıyan Pazarteıi günü ıaat 16 da ppda• 
caktır. 

Pamuk yatak 12,5 kilo 90X200 
eb'adında. 

Pamuk yorgan 3 kilo 140X 190 
eb'adında. 

Pamuk yastık 1,5 kilo 40X90 

50 

50 

eb'adında. 100 
Pamuk Adana malıdır ve birincidir. 

1200 60000 

722. 36100 

168 16800 



. ı 7 'f emmuı: 

TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI 

Miifettiş namzetliği ve 
Şef namz liği 

masabaka imtihanı 
TÜRKiYE ZiRAAT BANKASINDAN: 

1 - Bankamıza müsabaka ile v fD müsabakada gösterilecek mu
vaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve ıef 
namzedi alınacakhr. 

2 - Bu a1&.ı.bya girebilmek için Siyasal Bilgiler "Mülkiyen 
vqa Yüksek Ticaret ve İktısat Okwasından veyahut Hukuk Fakül
teaindcn veya bunların yabancı memleke'1erdeki benzerlerinden 
diplo ı Ol k gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve S Aptom Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yuı ile yapılacak ve !kaanaıllar yol paralan verilerek 
Ankaray'a getirilip &Özlü bir imtihana tabi totulacakbr. 

4 - Müfettiş namr:etlerine "140 ,, ıve şef namzetlerine "130,, 
lira aylık verilir. 

Müfettif namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik im
tihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe ge
çirileceklerdir. Ankara'da Umum Müdüdük servislerinde çalış
bnlacak olan şef namzetleri ise bir sene1ik stajdan sonra ehliyet 
imtihanına girecek ve kazanılırsa terfi edileceklerdir. 

5 - İmtihan programile sair şartlan gösteren matbualar Ankara, 
lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından dde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en BOD 21n1936 
Pazartesi günü akpmına kadar "Ankara lir.aat Bankası Teftiı 
Heyeti Müdürlüğü,, ne göndermek veya vermek sureti.le müracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. "3967,, 

1 lat•nbul Beledly••I illnl arJ 1 _______ __...____ ________ ...........___. 
Taksi Talimatnamesinin İkinci maddesindeki ilk fıkranın ceğiş-

nıesine dair: Taksi Talimatnamesinin İkinci maddesinin ilk fıkrası olan 
Otomobiller " Landule ,, olacak kaydı yani arabaların arka tarafııun 
lcörü'kfü olması mecburiyeti "Umumi Meclisin kararile kaldınlmış 
olduğu ve ikinci maddenin diğer fıkraları ile talimatın geri kalan 
ıınaddeleri aynen mer"iyette olduğu ilan olunur. "B.,, "4076., 

Türk Hava kurumu 1 
BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

4. ncU Ketlde 11 Afiustos 936 dadır. 

Büyilk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000} liralık bir mükafat vardır ... 

SON POSTA 

BADYO 
Bu Akş mki Program 

İSTANBUL 
18: H a fif orkestra ve Şan parçalan 

(plak), 19: Haberler, 19, 15: Muhtelif 
pluklar, 20: Demarki (Tenör), 20,JO: 
Stüdyo orkestraları, 21, 30: Son haberleT. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansınm 
gazetelere mahsus havadis acrvili verile • 
ccktir. 

VARŞOV,. .. 
20: Büyük senfonik konser, 21,50: Ha

berler, 22,05: Küçük orkestra (hafif mu
siki); 23: $poy, 23.15: Piyano - prkı lkon
acri, 24: Plak (Dans). 

PRAC 
20,20: Çocuk programı, 20,40: Eski 

şarkılar, 20,5 5: Çek fı1harmonisi, 

Piyes ı Kendini bilmiyen adam», 23, 15-: 
Amerikan şalu1nrı. 

BÜ KREŞ 
18: Küçük orkestra. 19, 15: Konserin 

devamı. 20,20: Klarinct Jtonseri. 20,20: 
Keman kon eri. (Bcethoven, Kraysler). 
21,30: Verdinin «Traviata» operası (Pliık 
ile). 24: Or1ı:cstra. 

MOSKOVA 
18,30: Rubinstein.in «Le Demonı> ope

rasından aal:melcr. 19.15: Plak. 20: Hafif 
musiki, 22: Yabancı dillerle ncpiyat. 

BUDAf>F..Ş-ııE 

20,20: Çigan musikisile birlikte Macar 
şarkıları, 21 ,40: Qpera orkcstraıı. 23,20: 
'eaz, 24,05: Salon or'k.eatrası. 
, F'RANKFURT 

, 20: Oda musikisi. 2 1 : Haberler. ı t, 1 O: 
Eğlenceli musiki. (Alp danslan. Şarkılar). 
2 3, 45 : Y nz gecesi dansları, 1 - 3: Gece 
musikisi. 

EiNDHA.:VEN 
(16.88 m.) 14.40: Plak. 14,.45: Ba· 

ı
berler. 15: Dans musikisi. \5,20: Sözler, 
15,40: Plak. 16.45: Dans. 

VİYANA 
20,30: Keman ikonacri. 21,15.: Fitclber

gin idaresinde senforuk konser. 21,50: Y:e-
.ni musiklden mürck'lu;p bir ıradyo kompo
zisyonu ( 1932 - 3~). 23,lO: Bnılcner mu• 
ıikisi, 23,30: .Keman konseri. 2.f, 15: Ha
fif musiki. 

18 Temmuz Cumartesi 
iSTANBID. 

, 18 : Dans musikisi (p1ak), 19:Haber -

1 
ıer, 19, 15: Mu'latclif plaldar, ] 9,30-: Ço -

1 
cuk saati: Hikiiyeler, 20: Muhtelif aololar 
(plak), 20,30: Stüdyo o&estralarJ, 21,30: 

: Son haberler. 

1 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile -
1 
cektir. 

1 , . 

' 

En hoş mey.va usarelerlle :ııazır
lanınıştır. Hazmi kolaylaştırır. 
lnk1 bazı iuüe eder. 

Kam temizliyerek vncuda tazelik 
ve canlılık ibabı;;eder. 

lNctuz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • 1.ıanbul J 

Kuş Tüyünün 
Kilosu 75 knruştur. 

Ku' Tüyü Yasdtk 
100 Kuruftur. 

MEVSiM SONU 
...,. _______ lıııı. Yastık, 'Yorgan ve yalaklannızı kuş-
... 11 ' tnyünden lmllanınız. Çünkn pamuktan 

.Mnnasebetile, bilumum malların ve bilhassa en son gelen 

EMPRiME KUMAŞLARIN 
FIATLARINDA BÜYOK TENZiLAT 

Muhtelif çeşitlerde seçilmiş kuponlar 
Beyoğlu İstiklal caddesi 342 - 276 

" E. Kallvrusl ve ştlrekiisı 

uouz ömrfı uzun ıber zaman yumuşak
lığı devamlıdır. KuştOyü yatak ve ~'Ba
tıklarda yatanlar hiçbir zaman hasta
lık görmezler. Taksim bahçesinde açı
lan Yerli Mallar sergisindeki knştO.yn 
fabrikasının paviyonunu ziyaret et
ımeyi unutmayınız. 

Fabrika ve satış deposu : lstanbulda 
Çak:makçılarda Ömer .Bali otlu ıkuş
tüyQ Cab:rikası. ır.eı. 23027 

Sayfa 11 

~UMBARA DE STEKTIR 
iş Bankasının ıkumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

it Banka&1 asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a rçekerek 

20,000 Lira mükafat 
veriyor. Mükafatlarm 10,000 lirası her sene 1 Nisan 
Ye 1 J.-eşrinievvel tarihlerinde kur'a çekilerek verilmektedir. 

Bu iki keşidenin her birjnde 5000 lira, şu şekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birinciye 
ikinciye 

1000Lira 
250 

10 kişiye 100 güzer Liradan 1000 
20 ,, SOellişer ,, 1000 
175 ,, 10-0nar ,, Tl50 

Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

ikişer bin liralıklar: 
Diler be' ketldealn ber birinde ,abaız 

ı kişiye iki bin Ura veriliyor. Bil kepleler 
laer sene Şabat, Bnlran. Te-az, m,ııı 
va Birinci KAnan aylar111111 ilk glalerı 
7apdmakladlr. 

Bakı[köy Malmüdürlüğünden: 
Semti Mahallesi So. Numara Cinsi Hissesi kıymeti 

Eski Yieni Lira Kuruş 
Ye,ilköy Umraniye Üçüncü 1'l 12 Ev famamı 600 00 

Y,ukarda evsafı yazılı Gayrimeılkulün Miilkiyeti 1'1/7/936 Cuma 
"laat 13 de Tiakden veya istikrazı dahili % -de be§ faizli hazine tahvili 
ile sablacaktır. Talq,lerin o/o de yedi buçuk pey akçelcriyle mezkur 
gün ve .an.tte Bakırköy Malmüilürlüiünde mütqekkil Komi.ayana mü-
racaatları. «3971 u 

Kültür Bakanlığından: 
915 numaralı kanun lıükümlerine göre orta okul ve liselere aimacak 

parasız yatı talebesinin müsabaka sınavları 1/Eylül/936 Salı günü 
batlıyacaktır. 

Müsabaka ıınavlan hakkında fazla malumat almak ıiıteye11!erin 

Kültür, Lise, Öiretmen okulu veya otta okul Direktörlüklerine ımiıra· 
caat etmeleri ((1758l> ((4045» 

• 



· 12 Sayfa 

Serg.iye hücum 1 
Hergün binlerce kişi 8 inci 

Yerli Mallar Sergisinde 

i • 
1 A 

. 
Paviyonunu görmeğe koşuyor. Çünkü vakit 

kalmadı. Sergi, ayın 19 ,unda kapanıyor 

\.. Fırsatı kaçırmayınız --"*" 

SON POST~ 

l, "WW' l Olacak, Oldu! 

COŞKUN 
Manifatura 

mağazası yine 

COŞDU 
15 Temmuzdan-15 Ağustosa kadar 
Ticaret Odası müsaadesile bir ay 

müddetle 

Tenzilatlı satışa 
başladık. 

Muhterem müşterilerimize müjde 

INANILMIYACAK 
UCUZ FiYATLAR 
Beyoğlu, lstiklM caddesi 
tş Bankası karşısında 

·Temmuz 17 

• 
ıze 
ti A STAUK 

Getiriyol"uz 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, an,kannca, öriimcek 
ve bütün haşerab kökünden keser, yuvalarına ve qyala.rm 
üzerine ve odalann havasına ve tahtalann, duvarlann keııarla
nna. aralarına bolca FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuval.arma 

FAYDA iLE TAHRiP EDiNiZ 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat 
.edeceksiniz. BilhaS-98 apartımanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklannızı telvis eden hamam böceklerini, apteaa
nelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, brtıUan, 
kümes hayvanabnda, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki 
tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. Nümunelik 20 

' ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur. 
FAZLA PARA VERMEYİNİZ. Tesiri daha az olduğu halde 
ecnebi malı diye fazla para koparmak isteyenlerden sakın.-.;ıL 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve daha · ucuzdur. 
HASAN markasına dikkat. 

Hasan deposu : ANKARA, IST ANBUL, BEYOGLU 

SIHHi AGIZLIKLAR 
Sigaranın nikotinini kamilen çe
ken Alman doktor Apostel'in 

en son icadı 

' --

AAızhklar Uzerlnde Doktor Apoatel'ln imzasına dikkat 
Anadoludan arzu edenler lstanbul posta kutusu 180 adresine yavlddannda 

sipariı, posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. Ağızlıklar 10 lafla aatıbr~ 

Ankara: Taş Han tütüncü Ali Tümen Eskişehir : Şifa eczanesi. 
lzmir: Balcılarda Necip Sadık No. 166 Adana: Hacı Halil, Yağcami kaqısıııda. 
Zonguldak : Saatçi Osman Gürdal Samsun : Avni Peker Saatçi. 
Bursa: Saatçi Nureddin Neş'et Uzunçarşı Trabzon : Saatçi Hakkı kundlll'8cılar. 
Aydın : Gramof oncu Ispartalı Mehmed. Mersin : (Konya pazarı) Hüseyin Büsntı. 
Kars : Elektrikçi Hasan Basri. Adapazarı : Ismail Batur Uzunçarşı 14: 
Gazi Antep! Mehmed Şaınlı kundura- Konya: Sarraf Necati Teşvildye oad• 
cılar çarşı 26, El!ziz : Cevad Haydar. desi 50, Sıvas : Saatçi Şükı11. 

~ENDE 
KONSERVA FABRiKASI 
ENDER Balık konserva fabrikasının icadı olan ttlbler içindeki ançuez 
balık ezmelerini ve bu fabrikanın sardalya, ança.ez, ıstakoz, her çeşit 
konservalanm arayınız. Pek büyük itina ile hazırlanan bu mallann 

taklidine dikkat ediniz. 
•. .. . ~ ~ ·. .: . . . 

Derisi kuru, çatlak ve gevııek olanlar bir tecrübeden sonra baııka bir ıllç vey• 
kiem kullanmalarına imkan kalmaz. Çünkü DERMOJEN yalnız krem deii]. taııı 
manasile cildin devasıdır. Her nevi egzem alar, yaralar, bereler, çatlaklar, uvilceJer. 
ustura yaraları, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, soğuktan, güneşten cildi muba• 
Caza eder, ve d eriye yeni can verir. 40 kuruşa her eczanede bulunur. 

~ TUZLA~---------.. 

..,.__A_k -1. 1 -. o--k-.. ı···-.. d--lstanbul-İkinciİfl-asMemu-rluğundan: ı ı· ç M E L E R 
ay Ş etmeSJ Jre tor UğUD en! Müflis Zare Kuçumyanın birinci toplan-

mada alacaklılar tarafından intihap olu • l içme trenlerinin vapurları köprüden 6,25 - 7;40 - 8,40 - 9,06 - 11-

• 
1 

Tatbik edilmekte olan yaz tarifesine ilaveten her Cumartesi günü a-
pğıda yaz~lı seferler yapılacaktır. ( 4047) 

Pendikten Kalkış 20,30 
Kartaldan 
B. Adadan 
Heybeliden, 
Burgazdan ' 
Kınalıdan 
' Köprüye 

. (( 
(( 

(( 

(( 

(( 

V'arı~· 

20,50 
21,15 
21,25 
21,40 
21,55 
22,35 

nan masa memurunun lazım gelen kanuni 13,15- 15,10 - 15,50 dir. 
bilgiyi haiz olmadığından intihap hakkın-

daki alacaklılar içtimaı kararının kaldırıl

masına ve yeniden intihap yapılmasına 

tetkik meııcünce ikarar veri~ olduğun
dan alakadar alacaklıların iflas idaresini 
yeniden intihap etmefk üzere 22/7 /936 

Çarıamba günü saat 1 O da dairede hazır 
~ulunmaları ilan olunur. ,(24442) 

Darphane ve Damga Matbaası Mü
dürlüğünden: 

Yirmi Bin dikitıiz torbanın açak eksiltmesi 25/7 /936 Cumarteai gil• 

' nü saat ona bırakılmııtır. İsteklilerin muhasebem ize müracaatla ~ 
u4053» 


