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Dünkü tatbikattan iki görünüş: (Solda) kırmızı taraf mavi taraf La. gögüs göğüse (Sağda) mavi taraf üzerine tanklarla hücum. 

Rüştü Aras yarrn Cenevreye gidiyor 

Hatay meselesi son 
saf !laya girdi 

f rans& emin olabilir hi Türkiye Hatay avasını stediğl gi l 
lal/etmelıle ne had.ar ınenınt1nsa, onunla olan dostluğunu k11vvet

lendirmehle de o kadar ve daha ziyade memnun olacaktır 
1 • Birkaç günden beri şehrimizde bulu- ,. ............ - ......................................... ....... 

ıkı taraflı zat er 1 nan Hariciye Vekili Rüştü Ara'." yo'.ml Alman - Sovyet 
1 öğleden sonra Romanya vapuru ile Kos-

H t tenceye hareke~ edecektir. . hududunda a a y da va s 1 n 1 n Bükreş yolu ıle Cenevt"eye gıdecek o-
lan Hariciye Vekilinin hır gün Bükreşte 
kalması çok muhtemeldir. Evvelce de yaz 

S O n Sa f ha S 1 
·d~ğımız gibi, Rüştü Ar:ıs bu fırsattan is-
: tifade ederek Rumen ricalile temaslarda 

Ye~en • buluhacaktır. 
~~on • .. Muhittin ~lrgen Diğer taraftan, dün sabah Ankaral!an 
~ gunlerde muhtelıf taraflar- şehrimize gelen Fransız büyük elçisi B. 

hep b· . dan gelen muhtelif haberler ,Ponso da yarın akşam Parise ve oradan 
ırıbirini tutuyor: Ankarada Bay Sa- Cenevreye gidecektir. 

~vamı 2 inci sayfada) (Devamı 3 üncü sayfada) 

laç giyme 
meraklı 

• • • 
merasımının 

saf halan 

Almanlar 500 kilometre 
uzunluğunda istihkamlar 

yapıyorlar 
Londra, 13 (Hususi) - Daily Herald 

gazetesinin istihbaratına göre Almanya, 
Şark hududunda büyük mikyasta tah
kimat vücude getirmeğe başlamıştır. 
Beş yüz kilometre uzunluğunda olacak 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Rikof ve B.uharin 
mahkum oldular 

Maltepe Atış Okulunda 
·dünkü muharebe tatbikatı 

çok parlak oldu 
Tatbikat öğleden evvel ve öğleden sonra olmak Üzere 
iki kısımda yapıldı, atışlarda hakiki mermi kullanıldı, 

harekata tanklar ve tayyareler de iştirak ettiler 

Dünkü. tatbikatta düşmandan muvaffakıyetle gizlenmiş bir top faaliyette 

Dün Maltepe atış okulunun her zaman at yediyi kırk geçe Haydarpaşaya h~ 
yapmakta olduğu muharebe tatbikatı, ket eden vapur, bu tatbikatt8 hazır bu~ 
bir defa daha tekrarlandı. Köprüden sa- (Devamı 7 inci sayfada) 

Yeni kapıda liman 
inşasından vazgeçildi 

Şimdiki liman Sarayburnuna ve Fındıklıya kadar 
genişletilecek, asri vesaitle techiz edilecek 



2 Snyfa SON POSTA May~ 

Her gün 
iki taraflı zef er: Hatay 
Davasının son safhası 

Resimli Makale: 
r- " 

X Evlenmek çağı .. X 1 Sözün Kısa Si l 
--------------1°'';;_imya güzel I r..:.: E. Talu __,.., 

Yazan: Muhittin Birgen -
(Baş tarafı 1 inci saııfada) 

raçoğlunun parti içtinıamda bir takım 
i?ahat vermiş alınası, Pariste ve Ankara
da neşredilmiş bulunan tebliğler, Fran
sız gazetecilerine Başvekilimizin söyle
miş olduğu Fransız gazetelerinde gördü
ğümüz sözler, nihayet, Turkiyenin Fran
sa ve Suriye ile yapaca~ muahede me
relelerini bitirmek üzere Fransız sefiri
nin Dr. Arasla Birlikte Cenevreye ya
pacakları seyahat, hülasa, her taraftan 
gelen haberler ve hadiseler, gösteriyor 
ki artık Hatay meselesi son safhasına 
girmi~1ir. Bu suretle, bir aralık hiç hal
ledilmez bir mesele zannedilmiş, sonra, . 
Milletler Cemiyetinde şeklen halledilmiş 
olsa dahi, fiilen bitirilmPsi kabil olrnı
yacağı fikrine düşülmüş bulunan mühim 
bir dava, önümüzdeki sayılı günler için
de neticelenip bitmiş bir iş olacak demek 
tir. 

* Hiç şüphe yok ki, Avrupa siyasetinin 
su son altı ay içinde takip ettiği inkişaf s 

Zengin olmasına rağmen bütün hayatını bekar olarak ge
çirmiş yaşlı bir adamı Beyoğlundaki küçük apartımanmda 
kalb sektesinden ölmüş olarak buldular. Bu adam bir gece 
evvel konuştuğu dostlarına: 

- Mes'ut olamamaktan korkarak evlenmedim, fakat şim
di hata etmiş olduğumu anlıyorum, demişti. 

İnsanın bir evlenme çagı vaı aır, gençlikte başlar, olgun
luğa gelmeden biter, uzun değildir, hissedilmeden gelip ge~ 
çer. Az kazandığı veya istediği kadına düşüp düşemiyeceğı 
düşüncesile bu çaı:!ı atlatan insan bütün hayatını zehirle
miş dernektir. Bedbaht olmaktan, kafi derecP.dc kazanama
maktan korkan aôam mes'ut ve zengin olamaz. 

hattı ve bu inkişaf esnasında, Türk dip-
lomasisinin gösterdiği dikkat ve basiret 
olmasaydı, Fransa ile son günlerde yapıl
mış olan anlaşmaya varılmak imkaru bu
lunamıyacaktı. Türkiye ile Fransayı, Pa
riste, birdenbire yeniden samimi bir dost 
olarak karşı karşıya getirmi~ olan bu dip 
lomasi faaliyeti, ruh ve esas itibarile tet
kik edilecek olursn şu neticelere varıla
bilir: 

* Evvela, Türkiyede biz7.at Büyük Şef 
tarafından idare edilen umumi bir siya
set hareketi vardır ki bu, herkese emni
yet ve itimat telkin <!'diyor: Mesel5., Yu
goslavyaya, Türk dostluğunun ve Türk 
sözünün sağlamlığı duygularım telkin et
miş olan bu siyaset, Fransaya da Türk
lerin Hatay davasında takip ettikleri yal
nız milli gayenin samimiyeti hakkında 
kat'i bir emniyet ve itim;ıt hissi vermiş
tir. Bunun için İsmet İnönü gibi, Tür
kiye namına en kuvvetli bir salahiyetle 
söz söylemek mevkiinde bulunan bir şah
siyet, Pariste bir gece kalmakla iki mem
Jcket arasındaki buzlar çozülüvermiştir. 
Eğer, Fransa Türkiyenm iyi niyetlerin
den emin olmasa veyahut, başka bir ifa
c.le ile, birtakım kötü niyetler peşinde do
laştığı fikrinde bulunsaydı elbet bu me
seleyi sürükleyip götürmeğe çalışmak 

için daha bir hayli diplomasi oyunlarına 
müracaat edebilirdi. 

* İkinci derecede şu cihet kaydedilıneli-
dir ki Türkiye de hakikaten Hatay dava
sile yalnız milli bir gayenin hududu için
de hareket etmiştir: En kuvvetsiz zama
nında Hatay üzerindeki milli fikrini a
çıkça ifade etmiş olan Türkiye, Türklü
ğün hakkının yerine getirılmcsini iste
mek zamanının geldiğini görünce, iste
Jllesi lazım gelen şeyi nçıkca istemekten 
,çekinmemiştir. Milletler Cemiyeti, Tt.ir -
kiyenin hal ve tavrına baktı, onun sami
miyetine inandı ve istediğini verdi. Tür
kiyenin Milletler Cemiyetindcın istediği 
§CY, isteyeceğinin azamlsi idi. Milletler 
Cemiyeti bunu tanıdı. O bunu tanıyınca, 
Cepevrede kabul edilen esnslar da bizim 
için, isteyeceklerimizin ve mutlaka ala
caklarımızın asgarisi oluyordu. Bundan 
sonra, iş, Fransanın da MilJetlcr Cemi
yeti gibi, Türkiyeye emniyet gösterme
sini temine kalıyordu. Atatürkle İnönü
nün sevk ve idareleri altında çalışan 
Türk diplomasisi, muntazam bir planla 
bir hayli uğraştıktan sonra Fransaya bu 
emniyet hissini de verinc..-e. o zaman Fran 
sa da doğru yola geldi ve Türkiyenin is
tediklerini verip onunla dost olmaya ka
rar verdi. 

* İşte son günlerin hadiselerini doğuran 
hareketin karakteristik va51fları bunlar
dır. Türkiye isteyeceği şeyin azamisini 
ve asgarisini iyi tayin etmiş olarak işe 
1:-aşlamıştı. İstedi ve istı:!diği şeyin hepsi
ni aldı. 

Hepsini aldı mı? Buna nereden hükme 
diyoruz? Henüz herşey bitmiş olmadı{:rı 
için chepsini aldh demek belki ihtiyat-! 
sızca bir söz gibi gelir. Hayır, bu iki ke-I 
Jimeyi, kalemin ucuna takılmış olarak 
kullanmıyoruz. Gördüklerimize, tetkik 
ettiğimiz hadiselere ve c>traftan öğrendik 
lerimize göre hepsini almıstır, yahut bu 
ayın sonunda hepsini almış olacaktır. Ha
t.ay da, Türkiye de, elde edilen tam neti-

( Devamı 9 uncu say/ ada) 

Cs ·o~ ARASON ) 
Sivrisinekleri 
imha için genl 
Bir usul bulundu 

•~------~-----------------~ 
HER l ü .j BiR FIKRA 
Soğuk kanhhk 

Eski lngiltere Kralı Beşinci Corca 
bir fıkra anlatmı§lardı; fıkra §11 idi: 

cÜç lngiliz bir arada oturuyorlardı. 
Dışarıdan bir otomobil motörü. sesi 
duydular. Birinci İngHiz: 

- Bu otomobil Forddur. 
Dedi. Yarım saat geçt.i; ikinci 1ngi

liz fikrini söyledi: 

- Ford değildir, Şeııro~edir. 
Yarım saat daha geçti. Üçüncü ln

giliz de: 
- Siz münakaşaya başladınız, ben 

gidiyorum! dedi. 
Kral fıkrayı dinledi?cten yarım saat 

sonra: 
- Güzel, demişti, hoşuma gitti. 

·--------~------~~----~---• 

Bir berberin keşfi 
Amatör balıkçıları 
Memnun etti 

Nevyorkta Franklen Smith isminde 

bir berber balık tutmak merakının Her memlekette sıtma ile mücade
le edilmektedir. Her kime:. 

- Sıtmaya karşı ilaç olarak ne bili • 
yorsun, sualini sorarsanız. 

- Kinindir, cevabını alırsınız. 

Halbuki Amerikalı bir kaşif şimdi 
sivri sinekleri ve dolayısile bu sıtmalı 
hayvanları topyekun itlaf edecek bir 
çare bulmuştur. Onun bulduğu çare şu 
dur: 

Dünyanın 
E'I sporcu 
JJ evlet reisi 

halk arasında hayli inkişaf ettiğini gör 

müş ve balıkçıları kendisine müşteri 

J yapma~ için, balık avlamağa gelen 
meraklılara her pazar beşer tane so -

lucan ikram etmeğe başlamış. 

Geniş bir yerde hususi bir ziya neş
ı eden büyük bir fener bul un duruyor -
muş. Bütün haşarat gibi, sivrisinekler 
de ziyaya gelirlermiş. Hususile bu neş-
redilen ziyaya daha çok gelirlermiş. 
Orada bir aspiratör vasıtasile bütün 

bu toplanan sivrisinekleri de yerin al
tında bir torbaya çekiyor ve bunları o
rada imha ediyormuş. Amerika Cumhurreisi Ruzvelt, hiç 

şüphesiz dünyanın en sporcu devlet re-

/ k · ? isidir. Yalnız büyü~ m~çlarla, alaka 
l sıgara ne vakıt yapılmış. veren spor şubelerıle alakadar olmaz, 

Dünyada acaba senede ne kadar tü- ayni zamanda en ufak maçlara kadar 
tün sarfediliyor? diye bir sual sorula- gider. 

Resım. Ruz elt'ı'n bir beyzbol maçın-cak olursa derhal iki milyon beş yifa v .. 
bin ton cevabını vermek kabiJdir. Si- da, ilk defa topu atmasını gostermek -

tedir. gara şimdi zaruri eşya meyanına gir -
mi~tir. 

Sigaranın menşei hakkında da muh
telü rivayetler çıkarılmıştır. Bir riva
yete nazaran sigara içmek merak1 Ce· 

zayirden Fransızlara geçmiştir. Diğer 
bir rivayete nazaran da Türklerle Mı
sırlılar arasında yapılan bir muharebe· 

de tülün içen bir. muharip piposunu 
kaybetmiş ve zaruret tesirile tütününi.i 

kağıda sararak içmiş, bu usui derhal 
Rusyada tanınmış ve ilk sigara fahri -
kası 185 8 de Petersburgda tesis edil -
miş. 

Tuhaf tesadüf 
Bundan 21 yıl evvel 6 nıayıs günü in -

tişar eden bir gazete ko11ek.c:iyonu eli -
mize geçti, bu gazetenin birinci sahife -
sinde şu havadis vardı: 

(Almanların ilk inşa ettikleri zeplin -
lerden biri SeJanikte isl~t edilmiş ve 
mürettebatı da esir olmuşlardır.) 

1916 da vuku bulan bu hadisenin üze -
rinden 21 yıl geçtikten scınra gene bir 6 
mayıs sabahı bütün dünya şu havadisi o
kudu: 

cHindenburg jeplini infilak etti.> 

Bir müddet sonra, halkın berberlik-

ten fazla solucan merakına düşti.ikleri

ni gören Franklen Smith dükkanını ka 

pamış ve işi solucancılığa vurmuş. Fa

kat müşterilerin taleplerine şahsen ce

vap veremediği için dükkanının du -

varlarına otomatik: makineler yerleş

tirmiş. Şimdi, berberlikten kazandığı 

paranın on mislini solucancılıklan çı

karıyormuş. 

Sevinçten deliren karı kaca 
Vak'a Amerikada cerey:m eder: 

Birbirlerinden boşanrrıik üzere mah -

kemeye müracaat eden b!r çift dostları 

barıştırmak isterler. Filhakika ikisi de 

birbirlerini sevdikleri halde müteka -

bil izzeti nefis meselelerinden dolayı ay -

rılmağa teşebbüs etmişlt>rrniş. 

Mütevassıtlar her iki tarafı da bir yer

de karşılaştırırlar. Erkek tP, kadın da ba

rışır. Fakat sevinçlerinden o kadar he -

yecana kapılırlar ki bir müddet sonra, 

doktor celbetmek ve bunhırı timarhane

ye göndermek icap eder. 

Şimdi, eş dost vicdan azabı içinde imiş
;er. 

- (Ah, dedi ne ettik ~e bunları barıştır 

mağa kıyam ettik, keşki boşansaydılar, 

hiç olmazsa delinnez1erdi) diyorlarmı~. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
•Son Postaa nın diinkü nüshasının ilk sayfasmda: 
- c Üzerinde soy adı yazılı olmıyan mektupların posta

hanelere kabul edilmiyt'ceği ve soy adı almamıs olanların 

.son Posta> nın gene dünkü nüshasında terfi eden adli-

ye memurlarımızın listesi neşredilmişti ve bu listede he-

resmi dairelerde iş gördüremiyeceklerh yazılı idi. Halbuki: men hiç bir soy adı yoktu. 

ıs TER lNAN ıs TER lN AN1~ Al 

L-----------------------------------------~~~--~~-----' 

. nil 
~ arkadaşla, danslı bir çay gı.ıuş· 
~ otelin geniş salonunda oturrn • 

·cab3 
tuk. Ta karşımızda, en son mo~a ~aysll 
tına tamamile uymuş, genç bır . 01rı. vardı. Arkadaşım, kısaca hır tetkikt 
teakip, bana döndu, ve: 

- Bilkimya güzel! dedı. 
- O da ne demek? d~ - rn .. , 
- izah edeyım .. Benim çocukluğU da 

daha doğrusu, bizim çocukluğuınuz rl~ 
kadının güzelliği nebat v~ . meyvala J{i· 
mukayese edilirdi. Safran gıbı saçlar .. ··ı· 
raz dudaklar. Yasemin ten .. Badcın g·~ 
lPr .. Karanfil gibi kıvrım kıvrım kil'P1 

• 

Ier .. Gül yanaklar .. denirdi. dıtl 
Gençligı-'mde - gençliğjmizde - }<a • 

.. e"' güzelliğinin vasfında maden ve muc s· 
herlcrinin, yani cemadatın da r?l ~):t .. 
dığını hatırlarım: Mernı.er gibı vuc 
Mercan gibi benler.. Fildi!':\ beyazlığın • 
da kollar.. Kehlibar gibi iepiska saçı~:; 
altın perç;ınler .. İnci gibi dişk~ K ~rnJ. 
gibi gözler.. Aylarca uykularımızı kaçt 
rcuı mehasin cümlesindendi. 

Bugün, kadın baştan a~ğı, bir kitll~ 
laboratuvarından geçmedıkçe kend 
ı:üzel addetmiyor. Yüzüne rurdüğü krc~· 
Jcrden tut ta, sırtına giydiği elbisen: 
kumaşına kadar, ziynetine hizmet e~ 
n~ 'er 'trsa hepsi kimyevi birer terkiP" • . eıı 
tir kadının sonbahar deruJm, bence 

· 1 · · · f b ·· diyoın sa· güze mevsımını en, ugun, ra . 
yesinde yıllarca muvaffalc olduğu giblr 
civa çinko, antimuan, alçı mürekkeba?' 
yılla~ın tahribatına karşı istihkam vazı·. 
fesini ifa ediyorlar. Güzel bir kadın e~ 
damı üzerinde gördüğfüa o renk re ' 
şeffaf, nazik, esiri kuma~lar yok mu? ~l<; 

S'"·isi alb·ı- ;rı seli.ıloz ~lben - asE't~1 gı~ 
tabii veya sun 'i, fakat her halde kımY~ 
ınaddelerden yapılmıştır. Bunları süsl~ : 
ven zarif düğmeler, tokalar, sütten istib 
~al edilen galalit adındaki. maddeden :ına· 
nıuldür. 

Bugünün erkeği, beğeneceği kadınd.s, 
satın aldığı otomobilin, yaptırdığı ev~ 
çizgilerini arıyor. Eğer kadın, hutut itı· 
barile o otomobile ve o eve uygun de • 
ğilse, ahu olsa, nafile! Yirminci asırd8• 

1 · bikt ,,e Havva anamızın torun an ım ·en 
potadan çıkmadıkça, aşıkların nazarın • 
da itibar bulmakta güçlük çekiyorlar. _ 

Onun için, şimdi mükalememize ze 
min teşkil eden bayan hakkında bilki.~: 
ya güzel deyişime taaccüp etme. Bu soı 
lerirni kendi duymuş olsa, emin ol ki son 
derece memnun olurdu!. 

F.ra~ 
Hakimi soyan yankesici. 

.. bJf Bükreş zabıtası geçende açık goz ci 
yankesici yakalamıştır. Bu yankeS·

1 bir hakimin para çantasını aşırmış 1~ 
Aşırdığı çantadaki parayı almış ~ 
çantayı hakimin adresine ostaya verit' 
ken yakalanmıştı. b·r 

Yankesici hakime şu tarzda da 1 

mektup gönderiyordu: · rş 
cTeessüf ederim, bu kadar az P~11• 

ile sokakta dolaşmak sizin gibi bir 1 

sana akışmaz.:ı> -
Biliyor musunuz ? 

i~ • 
1 - Kleopatra hakkında. cEğer 0 rii· 

ve baz bir kadın olmasaydı dünyanın }ın
zü bambaşka bir şekil alu dı:> diyen }(ı 
di ? • 

r. haııgı 
2 - Kleopatra hakkında kimler, 

l'Serleri yazmışlardır? ·usi 
h sevgı 3 - Kleopatranın iki meş ur 

kimdir? ) 
(Cevapları yarııt 

* Dünkü suallerin ccvaplnrı: p.1 • 
ı - Elconore d'Autrichc me~h.ı;; nem· 

man imparatoru Charles Qumt nı rte -
şiresidir. Louvainde doğmuşt1ır. ~~an· 
kiz kraliçesi olmuş, bilahare birincı . ol 

1. esı sua ile evlenerek ı.:ransa kra ıç 

muştur. bnŞ\'e-
2 - Umumi harpte 'f'ransanın ccntl 

kili ve harbiye nazın ol:ırı CJe:ıncn 
88 yaşında (1929 da) ölmüştür. oJiti • 

2 - Büyük bir kumaııdan ve ~k nil· 
b• Amerı a 

kacının ismilc an~l~n ce.:1u 1 !{urrınıt " 
kumefü:rinden hın Bolı\'yadır. . is • 

b' kerdır. dan Bolivar Amerikalı ır a!. b'r çol< 
panyollara ve Venezocllaya Jrnrşı diı adile 
mücadeleler yapmış, 1824 de ken 
bir devlet kurmuştur. 

Is 
G 

' 



rada Habeş işi 
Yeniden görüşülüyor 

loNdraya giden Milletler Cemiyeti umumi kitibi Avenol 
azırlarla Habeş mümessiller meselesini görüştü 

Londra 13 (A 

Lo 

l?ıllhab· . .A.) - Havas ajansı yetten kat'i surette çekilmesini ve va· 
13 ırınden: him bir buhranı intaç eylemesinden 

· Avenoı .. 
Relrnışt. . .• ' mu tenekkiren buraya korkulmaktadır. 
taç gi .n-. Ogrenildiğine göre kendisi, B. Avenol, bu meseleleri Londrada 
tada ;rne merasimi rnünasebetile bu· bulunan nazırlarla ve bilhassa B. Eden 
ile bü 

0

~~anmış olan hariciye nazırları ve B. Delbos ile görüşmüştür. Fakat 
~.lıl!etfe~ c~ır. k:t~miyet dairesinde iyi malumat almakta olan mahafile gö· 
'ilde ve m~yetının Mayıs nihaye • re, henüz bir anlaşma zemini buluna -
e.vıu:de mezkur Cemiyet asamblesinin 
b~ stan ahktedecekleri içtimalarda Ha· mamıştır. 
~&cağı ey'etinin bulunup bulunmı- Londra 13 - Bu sabah, diplomatlar 
liir. meselesi hakkında görüşmüş • arasında bir çok müzakereler yapıl · 

F'·ıh mıştır. 
tJi,, ı akika Necas" · ·· ·ıı · B I-I d t 11 de B. Delbosu zi· '"" buıurırn .ı ~ın mumessı erı - . o za, saa 

_::ırının ltalyanm Cemi - yaret etmiştir. 

Mecaşi 
lstanbu/a 
Geliyor m u? 

Ulus 
Matbaasında 
B ir kaza ~hrırnizd k" 

t.ııı bir li e ı ecnebi mahafilinde dola- Ankara, 13 (Hususi) - Bu akşam saat 
luııan li vayete göre halen Londrada bu-
liaziran abeş ımparatoru Haile Selfısiye, .beşi yirmide Ulus matbaasında havagazı 

borusunun patlaması yüzünden bir kaza İstanbu~~ınd~ şehrimize gelecektir. 
ilen irnpa n hır kaç gün kalacağı söyle- olmustur. Borunun patlnmnsı büyük sar 
~ geçer:~or, T~ros ekspresile Ankara-

0

sıntıl~r yapmış, makine dairesinde çalı
llııan im Kuduse gidP.cck ve orada bu ~an bir işçi hafifçe yaralanmıştır. Sarsın 
.ııaile spı~r~toriçeye iltihak edecektir. tıdan bazı kapılar düşmüş. camlar kırıl-
~ k e <ısıyc .. 

•!'allar ıçın, Pcrapalas otelinde- mıştır. Matbaada bulunanlar korku ge -
l'illanrnış :ldmahsus dairenin şimdiden ki 

u~. d çirmişlerdir. 
6" a söylenmektedir. 

8inicilerimizin 
~~Vaffakiyetleri 

arıs S -
büyük ~firi tarafından 

fs·I>aris 13 hır ziyafet verildi 
p 1 Suat n (A.A.) - Paris büyük el· 
rı.~lrrı· avaz'la refk 
d ıleı binic"Iik ı ası bugün bey· 
~n hey' etim .

1 ~ Yarışlarına iştirak e
h· 1zle bazı F ız azasına ve binicileri -
~ Ziy~fet v::~ız. zabitlerine büyük 

et lnön.. ınıştır. Ziyafetı Bayan 
t l3üyük e~ . ayrıca şereflendirmiştir. 
Uk söyley çı Yemeğin sonunda bir nu
~k edebil~~:~ Pek az milletlerin işti • 
~ biniciler~gı . b.u b~~nelmilel yarışlar
ı ~hureti te:ı~ın gosterdikleri yüksek 
b·ı .Generaı ~ruz ettirmiş ve hey'et re-

İspanyollar 
Cebelüttarıktan 
Çıkarılıyorlar 
Cebelüttc:ırık ı 3 (A.A.) - R esmi !"lir 

tebliğ, buradaki bütün İspanyollara, ha· 
reket etmek lüzumunu ihtar etmekte-
d!r. 

Bu tedbire sebep olarak nüfusun 
fazlalığı ve ve salgın hastalıklar kor· 

kusu ileri sürülmektedir. 
Bilbao 13 (A.A.) - Biskaye cephe

sinde asilerin beş taarruzu, mütaar -
rızlara ağı1 zayıat verdirilm· ~ surtti

le tardedilmiştir. 
1111Cileri a anerıe, hey'et azasını ve 

b Yrı Asilerin altı tayyaresi, Bilbaoyu bom 

Atatürkün 
Doğdukları ev 

Atina 13 (A.A. ) - Kral, Reisi 
cumhur Kamal Atatürk'üıı Seianik· 
te doğduğu evi kendilerine hediye 
eden belediye meclisinin bu kara
rın ı tasdik etmiştir. 

"Türkiye bir kömür 
se-rveti üzerinde 

yatıyor,, 

lktısat Vekili Celal Bayarın 
sergi h .... kkındaki sözleri 

Ankara 13 - İktısat Vekili Celal 
Bayar, enternasyonal kömür sergisi 
hakkında «Sergi• gazetesine beyanatta 
bulunmuş ve demiştir ki: 

cCumhuriyet hükumetinin ilk en • 
ternasyonaı sergi mevzuu olarak kö • 
miırü seçt:ğini ve bu sergiden neler 
beklediğini büyük Başvekil açılış nut
kunda söyledi ve halkın gezmesini is· 
tedi. 

Halkımız, bu davete büylik bir te· 
lıalükle icabet etmekle kalmadı. Gös -
terdiği geniş ali\ka, İnönünün irşadın -
daki isabeti tezahür ettiren yeni bir 
delil haklın ve mahiyetini de aldı. 

Umumi beğeniş tezahürat•na iştirak 
ederek, bu işde çalışmış arkadaşlarımı 
ben de tebrik etmek isterim. 

Sergi, Türk:yenin büyük bir kömür 
serveti üzerir"e yattığını gös!ermiştir. 

Türk kömürlerinin vasıflarına ve 
milli ekonomik durumumuz icaplarına 
en uygun olan teshin, garbın ve kömü
re dayanan sanayi mevzularını, tesbit 
işini ilk ve en mühim vazife olarak jü
ri hey'etimize verdik. 

Yenilıapıda liman 
inşasından vazqeçildi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

pılması hakkında izahat almıştır. 
Limanın Yenıkapıda değil, şimdıki 

bulunduğu yerde rıhtımların Sırkeci -
den Sarayburnuna ve Galatadan Fm • 
dıklıya kadar genişletilmesi suretı!e 

bu sahada tesis edilmesi ka t'i şekilde 
kararlaştırılmıştır. Buna ait bütün plun 
lar hazırlanmış ve İktısat Vekaletince 
tasvip edilmiştir. 

Taç gi 
mer 

me 
ı s 

• • • 
rasım ın 

(Baştarafı 1 inci srıyfada) zaman halkın neşe ve şe•.aretine payan ol 
ne kraliçe nereısim dbisehrile sa - mamıştır. 
rayın balkonuna çıkmışlardıı. Bunun ü- Londra, -3 - Kral ve Kraliçe, bu sa
ıerinc müthiş bir alkış kopmuştur. İki kü bah mutad hilafına geç kalkmışlardır. 
çük prenses, annelerilc babalarının ya- Her iki.:iı.dt: de ta~ g.yınc merasiminin 
nında yer almışlardır. . verdiği yorgunluk zail olmuş idi. 

Biraz sonra valide Kı aliçe Mari de bal- Kral ve Kraliçe, \'alide Kraliçe ile tc-
kona gelerek Kral ve Kraliçe ve prenses lefonla görüşmü;?ler ve sonra dünyanın 
icrc iltihak etmiştir. Kr~l hanedanı beş c!ört köşesinden gelmiş olan 4,000 tebrik 
dakika balkonda kalmıştır. telinin bir kısmını göıden geçirmişler-

Küçük Prenses Margarete - Rese, ayak dir. 
Janmn ucuna basarak ve balkonun par- Londra, 13 (A.!l.) - Deveran eden 
maklıklarına dayanarak kendisine bakan şayialar hilafına olarak İrlanda, taç -
yüzleri görmeğe çalışıyordu. giyme merasiminde temsil edilmiştir. 

Kral, hanedanının sar;ıya girmesi üze- Dublin 13 (A.A.) - Dublin büyük 
rinc, tatmin edilmiş olan halkın sükut ve caddelerinden birinde iki dükkanın 

sükunu avdet etmiştir. camları, İngiliz plakları ve taç giyme 
Saat 21 e doğru Kral ile Kraliçe, ikin- merasimi fotografları teşhir ettiklerin· 

d defa olarak merkezi balkonda görün- den dolayı, taşlanmış ve kırılmıştır. 
ınüşlcr ve iki dakikadaıı fazla balkonda Baldvin'in sözleri 
kalarak halka işaretlerle teşekkür etmiş Londra 13 - B. Baldvin, dün bir 
!erdir. nutuk söylemiş, duymakta olduğu he· 

Kral, süvarc elbisesi giymışti ve başı a- yecandan bahsetmiş ve Kral ve Kraii· 
çık bulunuyordu. Kraliçe ıse gümüşi bir çeye karşı olan sadakat ve ihlasını te· 
rop giymiş olup sırtınd~. bir beyaz tilki yit eylemiştir. 
manto bulunuyor ve basında elmasları İrlandada bir h adi.se 
pırıl pırıl parlayan bir taç taşıyordu. Dublin, 12 (A.A.) - İkinc; Geor -

Kraliçe, projektörlerin parlak ziyası al ge'un at üzerindeki heykeli, bu sabah 
tında muhteşem bir manzara arzediyordu bir bomba ile tahrip edilmiştir. 
Balkonda yalnız olarak bır müddet daha Bu heykel, 1928 senesinde de gene 
kalmıştır. bir bomba ile hasara uğratılmış idı. 

Gece geç vakte kadar ahali, htı.lk şarkı İngiliz - İtalyan gerginliği 
lan ç::ığırıyor ve kral ve kraliçeyi müte- Roma, 1 3 - İtalyan gazetelerj, Lon-
madiycn alkışlıyodu. dra da yapılmış olan taç giyme merasi· 

Rahatsızlık veya hafü bazı kazalar do- mi hakkında şu telgrafı yazmışlardır: 
ıayısile 9.>93 kişiye yardım edilmiş oldu- «İngiliz Kralı George'un taç giyme 
;:u tasrih edilmektedi'r. merasimi, bu sabah Londra'da icra edii· 

302 ciddi hadise olmuştur. 162 kişi has miştir. 
rahaneyc kaldırılmıştır. Fakat vahim hiç Popol di Roma, diyor ki: 
bir vaka tahaddüs etmemi~tir. İngiliz • İtalyan gerginliğinin sebep· 

Saint James Square'du. yaşlı bir adam, leri, cografi mahiyettedir. Çünkü İtal· 
kalabalık içerisinde tıkanarak yere yı - ya, Britc:ınya imparatorluğunun yolu ü 
ğılmış ve biraz sonra da ölmüştür. zerinde bulunmaktadır. 

Zabıta ve halk Kral ve Kraliçenin teşekkürü 
Zabıta, halkın harekatını idare etmek Londra 1 3 (Hususi) - Bakingam 

ve seyircilere aile ocakfarında vukua gel sarayından bu akşam neşredilen bir pe· 
miş olan hfı.diseler hakkında hoparlörler- yanname ile Kral ve Kraliçe, dünkü 
le malumat vermek için birçok hususi l merasim esnasında kilisede ve hariçte 
otomobiller kullanmıştır. inzibatı temin eden, taç giyme progra· 

Trafalgar Sğuare'da bu kabil haberler 1 mının tatbikatını başaran bütün ma -
verilmekte olduğu bir sırada, vakur bir kanılara ve bılhassa polis teşkilatın&' 

Ees: «Mister Welshir'in refikası Charing teşekkür ve takdirlerini bildirmişler 
Cross saatinin önünde bekliyor.• dediği dir. 

Ri~·ştii Aras yarın 
Cenevreye gidiy or 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Bay Ponso Ccnevrede Haıiciye Vekili

mizle buluşarak, Türkiye - Fransa - Su
ıiyc arasında akdi mukarrer olan üç ta
l <ıflı muahedcnin son '.:eklini tesbit et -
ınek üzere, Ankarada basladıkları müza 
kerelere devam edeceklerdir. 

8 hin kilo 
Saf ispirto 
Sahtekarlığı 

oir " ayrı tebrik etmiştir. 
ı Un bardıman etmiş ve bir benzin deposun- Alfıkadarların söylediğine göre, li-

t i\tina 13 an Vapuru battı da yangın çıkarmıştır. manın Yenikapıda inşası için 30 mil -
Bu mi.iddet zarfında, Hatay ana yasası 

ııın kat'i metni de hazırlanmış olacak ve 
Milletler Cemyieti konseyinin tasvibine 
nrzedilecektir. 

Bir dairenin antent ve !iühürleri 
taklit edilerek mühim bir sahtekarlık 

meydana çıkarılmıştır. Hadise şudur: 
Bır müddet evvel tanzim edilen sah· 

te vesikalarla İstanbul inhisarlar baş 
müdürlüğüne muhtelü zamanlarda 
dört defa başvurulmuş, inhisarlar an· 
barından bu dört müracaat neticesinde 
6 bin kilo saf ispirto alınmıştır. 

enberi t (liususi) - Bir müddet - lm k 
Glht spanya .. 1 "d 13 T 1 d ; h"·kA yon lira sarfedilmesi lazım ge e ·te • 
" ı· edildı"·· ınu tecileri tarafından Madrı - o e e cephes., u u- d' H lb k" . d"k" genisletile ı {u gı za .. 1 · A ır. a u ·ı, şım ı ı yer . re,.;: b nan va nnedilen Po1i ismindeki met mılıs erı, rges • Toledo yolunun 1 5 .

1 
r arfedilecekt" Konsey, Mayısın 24 ünde toplanacak -att • Purunun b" k garbında ı'lerı· hareketlerı"ne , •\ .. m ıt· yapı ırs.a .. mı Y_on ıra s ır. ıgı tah kk ır torpile çarpara '"""" _ 

~·uııakkU: etmiştir. mektedirler. ProJe şoylcdır: tır. 

~ ~ Galatadan Fındıklıya kadar olan sa-
========================::::ıı ha Liman İdaresine geçmektediı-. Bu 

Lisan m eselesi Fakat son defa yapılan muameleden 
Cenevre. 13 - Anadolu Ajansının hu sonra öne sürülen vesikalar tetkik o -

~, 8 
on Posta,, nm müsabakası : 33 

Bu resim parçalan kimlere ait ? -

sahildeki yerler ve bu meyan.da Güzel 
San'atlar Akademisine, diğer r.ıüe-;se
selere ait binalar da liman idaresine ve 
rilecektir. Liman idaresi bütür:. bu ise 
yaramaz eski binaları yıktırnrak o s~
hayı açtıracaktır. 

husi muhabiri bildiriyor: }unmuş, bunların sahte olduğu anlaşı -
Eksperler komitesinin dünkü toplantı- lar.ak bu mühim hadiseye inhisarlar ta· 

5ında. statü mi.izakeresi bıtmiş ve henüz kibat müdürü Mazhar vaz'ıyed etmiş· 
halledilmiyen üç meseleden lisan mesele tir. Yapılan araştırmalar neticesinde 
sinin müzakerı>sine tı•krar başlanmıştır. bu 8 bin kilo saf ispirtonun kolon • 

1.1 
lıdtJ . 33 
h ' Sinema ld G" t ~Ugu·· yı ızı ıngcr Rongcra 

ı . n .rn" ~ " lttıle:ri usabakamıza ait 33 inci 
llu o· neşrea · 
~ f.)u.n su ıyoruz. Müsabakamız 
.._;tıfütniz rrecektir. 40 gün bitince neş-
•ıı.r. esım pa 1 iıı, lnocteı· . rça arını yapıştıra-
i!Jtıd !erıle b" l"k "- . <!tecek · . ır 1 te gazetemize 
1t11tı •• sınız Re · .. 
~ . Uç h f · sım gonderme müd 

ıı~ a tadır B ·· 
a.rı ed·I ,,.,_.. unu muteakıp neti· 

• ec\;J'i.tır. 

Ayni zamanda son derecede sağlam 
rıhtım yaptırılacaktır. Rıhtımın geri • 
sine de asri antrepolar inşa ed:Iecektir. 

Kont dii Martcl de gidiJor ya ticaretile meşgul bir Rum tara· 
Beynıt, 13 (AA.) - Fransanın Suri- fından alındığı, bunlardan bir kısmının 

ye :fevkalfıde komiseri Bay de Martel Cu- Kel Ahmet namile maruf bir şahsın 
martC'si günü :arise, harc>k:t edecektir. Küçükpazardaki' evinde olduğu meyda· 
Bay Martel Parıste. bırkaı;. gun kaldıktan I na çıkarılmış ve derhal bu ev basıla • 

Diğer taraftan Sirkeciden Saraybur- sonra Cencv~·eyc gıde:e~ ve o:ada İsken 1 rak içeride aramalar yapılmıştır. Araş· 
nuna doğru da ayni tesisat vücuda ge- derun sancagı meselesının hallı hakkında tırmalar neticesinde evin muhtelif yer
tırilecektir. Bu tesisat iki senede ha- ki nihai gC"ril§melere iştirak eyliyecek- lemde 19 varil meydana çıkarılmıştır. 
şarı1acaktır. Tesisat bittikten sonra bii- tir. Bu variller inhisarlar anbarından sah· 
tün limana gelecek vapurlar doğrudan Alnıan _ S ovyel tekarlık suretile alınan ispi:-tolar oldu· 
doğruya rıhtımlara yanaşacaktır. Lima ğu anlaşıldıktan sonra tahkiknt yeni ip 
na günde en çok 25 • 30 vapur geldiği Hududuııda uçları meydana çıkarmış, ('ukuıhand~ 
göz önünde bulundurulmakta ve bu te- (Başıarafı 1 inci sayfada) bir odada da yapılan araştırmada aym 
sisatın ona kifayet edeceği söylenmek- olan bu müstahkem hat, Breslavdan şar ispirtodan 11 teneke bulunmuştur. 
tedir. Bu suretle gemilerin şamanaıra- .ka doğru in'tcck ve üç kısımdan ibaret Tahkikatı idare eden ta1< bat müdü-
lara bağlanarak mavnalarla mal çıka- olacaktır. rü Mazhar araştırmalarına devam et _ 
rılması ortadan kaldırılacaktır. Her kilometre başında. betondan ynpıl mektedir. Suçlular nezaret altm1 alın· 

}{ömür mıntakalan puş beş istihkam vücuJ ' getirilecek ve 
mıştır. bundan başka yeraltı siperleri de inşa e-

dilecektir. 
Bu müstahkem hat, Fı -ınsızlann Maji

no hattından daha mük~mmel olacaktır. Kültür işleri 

Deniz Müsteşarı, kömür rnıntakala· 
rı hakkında Londradan gönderilen pro
jeleri de tetkik etmektedir. Kömür 
mıntakası tesis edilince vapurlara ve 

Birinciye bir beşibiryerde altın, i· bilhassa ecnebi vapurlarına en az za- Yeni Dainler Vekili 
kinciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye manda ve ucuzca kömür vermek kabil Ankara, 13 (Hususi) - Cumartesi 

Ankara, 13 (Hususi) - Vilfıyet Kültür 
direktörleri mümeyyiz, memur ve müs
tahdemlerinin hususi idareleri devri ve 
Hk tedrisat J:...-ültür müfcttislerinin de u
mumi müvazencye alınmaları hakkında 
Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan 

layiha Başvekalete verildi. 

birer altın, 1 O kişiye yarımışar altın, olacaktır. Bununla beraber vapurlar günü belediye binasında vekaletier 
20 kişiye çeyrek altın ve diğer 165 o- limanda eşya alır veya boşaltırlarken meclisi toplanarak müddeti biten da· 
kuyucuya hoşlarına gidecek hediyeler bir taraftan da kömür verme tesisatı inler vekili yerine yenisini seçecekler· 
vereceğiz. vücuda getirilecektir . dir. 



4 Sayfa SON POSTA 

Kugumcuda
Bırakılan 
Kıymetli köstek 

MOtörlü tayyare mektebi temm 
derslere başl r yor 

Birisinde iki kişi öldü, diğerinde de ' iki kişi yaraJ;ındı Bir kadın satmak için 
getirdiği kösteği kuyumcu 
dükkanında bırakıp kaçh 

Dün saat sekiz buçukta, Pangaltıria Hüseyin, yimeyeceğini söylemiş, gene 
cinayetle neticelenen bir delirme vak'a· sinirli sinirli gezinmiştir. 
sı olmuş, Hüseyin isrnınde 67 yaşında Sabiha ile Aspasya kahvaltı ettik • Evvelki gün, Kapalıçarşıda bir kuyum
birisi 55 yaşlarındaki zengin karısı Sn· ten sonra, hizmetçi, yemek pişirmek Ü· <:uya müracaat eden bir kadın. çekine -
bihayı tabanca ile öldürmüş, kaçmak zere mutfağa geçmiştir. Bu sırada, HÜ· rek, etrafına bakarak, bir altın saat kor
istcrken, şaşkınlıkla, kapısı açık bulu· seyin de, içeriki odada duran tabanca· donu çıkarmış, kuyumcuya göstererek a
nan balkondan avluya düşerek kendisi sını alıp gelmiş, karısının üzerine iki lıp almıyacağını sormuştur. Kuyumcu da, 
de ölmüştür. el ateş etmiştir. Fakat, henüz, jsabet kaça satacağını sormuş, kadın, on beş li-

Kocası tarafından öldürülen Sabi· vaki olmamıştır. raya vereceğini söylemiştir. Halbuki, Yenı-satın alman Tü rkku§U tayyareleri 
ha, iki kızıyla birinci kocasından dul Silah sesini işiten Aspasya odaya zincir 55 gram ağırlığındadır ve altın da Ankara civarında inşa edilen motör-ıyapılmakta idi. Bu tetkikat 
kalmış, münevver ayni zamanda zen - koşmuş, içeriden hanımı şöyle bağır · 18 kuyumcu ayarıdır. KıymE'ti ise, alt - lü Türkku~u mektebinde temmuzdan Coğrafi vaziyeti ve hava .. _'11]1'9' 

gin bir kadındır. Kızlarmdan birini a~a mıştır: mış, yetmiş liradan fazla tutmaktadır. itibaren te~t başlıyacaktır. Buraya nın müsaadesi dolayısile u 
biye mü!ehaSsısı Doktor Kennn liÜ'lC· - Aspasya koş, polise haber ver! Bu söz üzerine zaten kadının müte - g_eçen sene Inönü kampında C. bröve- müsait yer olarak Küçükçe~ 
yine, diğerini de İktısat Vekaleti m\?- Bu adam beni öldürüyor... reddit hallerinden kuşkuJanmıs olan ku- sı alını~. olan t_alebeler giderek üç ay nndaki Çoban çeşmesi sahası 
murlanndan birine verdikten sonra, Aspasya, basamakları dörder dör - yumcunun şüphesi büsbütiin artmıştır. ders, gorecektır. . . . . . 
yalnız kalmıştır. İzmirde çiftliği, bura· der atlıyarnk aşağıya koşmuş, sokak Fakat, kuyumcu, şüphesini sezdirmemek İstanbuldaki motörlü Türkkuşu mek di~ıştır. Mektep ıçın bu ~~ada 
da da diğer bazı emlaki vardır. Bayan 1 kapısını açarak avaz avz istimdada, fer- ir'in, bir taraftan polise haber yollarken, tehi gelecek sene inşa olunacaktır. na mşası da mevzuu bahıstır. 
Sabiha emlakinin idaresinde kendisine yada baş!amıştır. • ciiğer taraftan da kadıııı Jafa tutmağa Türkkuşu uçuşlarına müsait yer bul- mazsa müsait bir yer satın al 
yardımcı ve can yoldaşı olmak üzere Bu sırada da, Hüseyin, karısının Ü· ::ıaşlamış, keyifli olup olmadığını sormuş- mak üzere bir müddettenberi tetkikat işe tahsis olunacaktır. 
Tikveşli Hüseyin isminde birisile ev - zerine bir el daha ateş etmiştir. Bu se· tur. 

lenmiştir. fer, kurşun, kadının sağ memesinin bi· Kuyumcunun vaziyetinden kuşkuln - Deniz işleri : Polisle : 
Tikveşli Hüseyin melankolik bir a- raz üzerinden girip sırtından çıkmış, nan ve kefil istemesinden işın sarpa sa - Bı"r ko-pek 6 ki•ı·yı· • e Jllı 

d d E l d 'kt b" k l d - - k k 1 Bir gemi leıi Bogv aza dnaru .., ,. am ır. v en ı en ır müddet son - ·urşunun parça a ıgı sag öprücük e· racağını sezen me~hul kac1ın, kordonu -6-

ra, hastalığının tezahürleri başlamıştı:::-. miğı altı damarlarından kan boşanma· kuyumcuda bırakarak sıvışmış, gözden ıürükleniyor . polisi ısırdı 
Bu tezahürler, ekseriya, evham ve he- ğa başlamıştır. kaybolmuştur. Kuyumcu, kordonu polise Karadenizde sefer yapan Ingiliz ban Bir iki gün evvel, Karagüm ·· 
zeyanlar şeklindedir. Mesela, Hüseyfo, Bu vaziyet karşısında şa~alayan ve teslim etmiştir. Polis, bu mechul kadını dıralı Etrip vapuru süvarisi tarafından ner tarafından gelmekte olan bir 
zaman zaman, çene kemiğinin kırık ol· sinirleri büsbütün bozulan Hüseyin, Dramaktadır. · 11imana çekilen bir telsizde Bulgar sa- ev köpeği, altı kişi ile yakai~ 
duğundan bahsetmekte, bunun tedavi· ~·andaki kendi yatak odasına geçmiş, hillerinde Emine feneri burnunun kırk yen polis memurunu ısırmıştır. 
si lüzumunu ileri sürmektedir. Gene elindeki tabancayı odadan balkona açı· Şehir işleri: mil şarkında batmış bir gemı görül - şöyle olmuştur: 
zaman zaman ölümden marazi bir hal· lan kapının dibinde, atmış ve balkona müştür. Gemi enkazı sürüklenmekte -

G azi k öpr üsü inşaatı 
de ~orkma~ta, zam~nA zaman kalb has· çıkmıştır. . . Gazi köprüsünün istinat ayakları i- dir. Son zaman!arda yeni bir v~pur ken Karagümrükte, Fenerde, 
talıgı oldugundan şikayet etmektedir. Buradan atlıyarak kaçmak ıstemış, çin fenni bir formül bulunamadığından batmamış oldugundan bunun eskıden sokağında 3 numaralı evde oturl'-

Maamafih, ilk zamanlarda, karısına fakat muvaffak olamamış, 12 metre ka "nşa t .. . 1 .. . b 
1 

d' batmış bir gemi olduğu zannedilmekte· mise Halide rastlamıştır. Köpek 
k 1 1. 1 h' . d "k kl'kt 1 d'" .. .., ı a ı uzerıne a an muessese ıle e e ı· d' r : _;.1 arşı ve ev ısanen o sun ıç bır taar- ar yu se ı en av uya uşmuş ve o~- e ara d 'ht'rf kt k" .. .. ır. seri dalamış ve yoluna devama DW:. 
ruz ve tecavüzü yoktur. ·Bayan Sabiha müştür. y 1 sın a.k1 1 ~. hçıkkı, op~hnubn ya- Suların cereyanına kapılan enkaz t 

0 
d d .. ·un· e 

k .. .. . . ' A • h be . . pı ması gecı ecegı a ındakı a er a· K d . bo. d - lın kt mış ır. n an sonra a on ocasının butun huysuzluk ve tıtızlik- Hadıseden a rdar edılen polısler 1 d K" .. .. t r ara enız gazına ogru ge e e - S lt 1' d Ç k b 't da 
0 lerine tahammül etmekte olduğu için geldikleri vakit, kadıncağızı, elbıse do· s1 ı sıkztır. oprunun eme 1 yakında atı- dir. Liman, kaptanların dikkatli bu - Ku anseDım .: f uk ur dods a? de J1 

ı d . a· k d d , l b .. .. d .. ım· . t "l" nca ır. 1 . 1 . d 1 b'ld" enam, aruşşa a a ca esın ara arın a, şım ıye a ar a hiç bir a ı onun e, çome ış vazıye te, o u o· K"' .. . . . . . unma arını ıcap e en yer ere ı ır -
1 

d t K ça 
·· . • . . . opru proJesını yapan PıJO da bu . . mara ı ev e o uran ayayı, murım hadıse geçmemıştır. !arak ~uım~.şlar~ır. A • v temel atma işinde hazır bulunmnk üze- mış;r G l'b l kl d z· . b ilkmektep talebesinden Mahirle t 

r b şte bul 67 y:ş~~daki koca ile elli el· '1 'V_a ·'a ~:~ı~eıum~ılıge ~a~~ ~e • re İstanbula ~ağırılmıştır. İn!'\aat g~ - k" ~ ı ~ u açı. ~rın a y .. ıncır bozan ğiz mahallesinde oturan Mehrne 

kı.deş yaş a1rın a ı. karısı, onu b!r ay 8rı rnd ış, h~ud' eıumhum11~ muavı1n e~ın ehn cikmiyecek, devam edecektir·· rnd ev1 ıMın.he 1 araya o urad~. un:~ ;.:ı ~ Ahmedi ışırmıştır. 
a ar evve, Harbıye tramvay caddesi a un a ıse ma a ıne ge ere.K ta • M k- d k" · ıra ı ı a yos vapuru un sa a ur A • • •• • il 

üzerinde, Sipahi ocağı Pisti karşısında kikata başlamıştır. antar 0 Y. ,e 1 evler yıktı~lacak. gemi kurtarma şirketinin Hora tahlisi- .. Ha~se!.ı goren palı~. memuııı ~ 
283 numaralı Pangaltı apartımanmın Cesetleri muayene eden tabibi adli Beykoz c~~ arınd~ .l\~antar koy dem- ye gemisi tarafından kurtarılmıştır. nu, kopegı yakalamak uzere ko~~ 
dördüncü katındaki 4 numaralı daire- Salih Haşim Sümer, Sabihanın nezf - fen. yerde musaade:ız ınşa .olunan e~. · Kilye mevkiinde karaya 6tura~ Ai· ~ak~t, köpe~, o~~ d~ dalamışt17.e 'il/ 
ye taşınmışlardır. Yanlarınd.l da, As - den, Hüseyinin de, sukut neticesinde l~rın .yıktırılması lazım gelırl~eAn _henuz man vapuru kayalara çıkmış oldugun - uzerıne polıs Husnu tabanca ıl 
pasya isminde bir hizmetçileri vardır. uzuvlarından biri koparak dahili nezf- ~ıç .bır :v yıkt~rılmamış.tır. B~lakıs mal dan Alemdar tahlisiye gemisine yardım ği yaralamış ve tut~uştur. .. e)de -

Bayan Sabihanın Doktor Kenanm den öldüğünü tesbit etmiş, ikisinin de sahıplerı evlerınde tamırat bıle yap · etmek üzere Hora gemisi gitmiştir. Isırılanların hepsı, ısıran ko~ fi 
karısı olan kızı arada sırada gelip an - defnine ruhsat vermiştir. ma~tadır. Bu e:•leri? yıkı~ası iç:n ~c- Denizyollannın yeni tar ifesi ra~r ~udu~ tedavi müessesesıne 
nesini ziyaret etmektedir. Diğer kızı Müddeiumumi muavini Sadun, Fan l~dıye ma.~ sahıplerıne muhlet vermış· Denizyolları tenzilatlı tarifesini derılmışlerdır. 
cla, kocasile beraber Ankaradadır. galtı polis merkezine giderek, Aspasya t:ır. Bu muhf-et dolunca evler yıktırıla· tatbikatına yarından itibaren başlana· * ~ 

Dün sabah Hüseyin saat altıçla u - ile diğer bazı kadınları .ve r.partıman caktır. " .. . . caktır. Mudanya ile İstanbul arasında Evvelki akşam da Yedikule traJO 'I 
yanmış, biraz sonra da karısı kalkmış· kapıcılarını isticvap etmış, tahkikat ev· .lçerenkoye otobus I§letilecek günlük seferler de yarın başlamakta · dd . d b' k k k""peg·ı· A.-tl~ 

I E k.. l" l · .. t .. · . ca esın e, ır so a o , !'"" tır. Yatak odaları ayrı, fakat, yanyana· rakını hazırlamıştır. ç ·r~n ·oyu er~~ ~u~acaa ı u~.erı • dır. Vapurlar Istanbuldan sabahları A·avn· . ısırmıştır Ağavni, ıca ı 
dır. Hüseyin, karısının odasına gelerek Cibalide de bir amele delirdi ne beledıye, ~a~ıkoy ıl~ I ç ~renkoy a- 8,30 da, Müdanyadan 11 de kalkacak - ~ı f e ~~~uz hastan.esine yoll;irad 
gene çene kemiğinin kırıklığından bah- Cibali tütün fabrikasında da dün sa· ra~ı~da otobus ışletmege m~saade et- tır. Cumartesi günleri de karşılıklı o - era r 
setmiş, bir doktor çağırtmak istemiş - at 13 buçukta bir delirme vak'ası ol- mıştır. Yakında burada otobus seferle· }arak saat 14 de Mudanya ve İstanbul· tır. 
tir. Bayan Sabiha ile Aspasya bın de· muştur. ri başlıyacaktır. dan vapurlar kalkacaktır. Bir amele yaralandı 1'_. 
reden su getirerek bu fikrinden vazge- İşçilerden istifçi Remzi, vazife ba - Çöplerin denize d~külmesi işi Yeni yapılacak A k ay vapurları Kasımpaşada Cevizaltmda 3~ 'D'-. 
çirtmeğe muvaffak olmuşlardır. şındayken, birdenbire gözleri dönere}.: Belediye tarafında~ Ista.nbul çöple· Akay idaresi için yaptırılacak iki va· ralı evde oturan tahmil ve tahlı::Ye ~ 

Bunun üzerine, Hüseyin, sinirli si • etrafına bakınmış ve derhal eline aldı- rinin denize dökülmcsıne bır haziran • pur hakkında Alman şirketinin mü _ lesinden Ali rıhtımda bağlı 1t.alyatl ~ 
nirli odadan odaya dolaşmağ:ı başla - ğı bir demir parçasını, yakında duran dan itibaren başlanacaktır. messili ile mutabakat hasıl olmuştur. dıralı bir vapurun yanındak:. tr''iijf f 
mıştır. iş arkadaşları Ahmetle Osmanın başla· Çöp dökme işinde kullanılacak mav- Mukavelenamenin İktısat Vekaletinde sandık istif ederken anbara duşııı 

Karısı bir aralık: rına indirmiştir. Bir, iki, sağa, sola de· nalar tesbit edilmiş, çö~ is~elelerinde imzası için Akay Müdürü ile şirke: ralanmış, hastaneye kaldırılnııştır· ~ 
- Nedir böyle boyuna dolaşıyorsun? mirle darbeler indiren istifçi Remzi, denize gidip gelme vakıtlerı karoıl::ış- mümessili Ankaraya gitmiştir. Bir eroin kaçakçısı daha yakll'

4
,_ 

Bir yere otursana! demiştir. Hüseyin, güç halle zaptedilebilmiş, demir par - tırılmıştır. Vapurların beheri 60 bin İngiliz li- ıarı, , 
buna da büsbütün kızmıştır. çası elinden zorla alınmış ve Ahmetle Çöpler Ahırkapı'nın 5,5 mil uçığına rasına yaptırılmaktadır ki, Türk para· ge~üü:~~d:::~~a!::~n ~=~~~1ııjı !ı,', Saat yedide, hizmetçi, bermutad, Osman, bu suretle canlarını kurtarubil· qötürülerek dökülecektir. si1e takriben 375 bin lira kadar tutar. k ıaı··~ 

~~::;;~~i!ş~~:~v:~t~;~ ::v~~a~~~ıı~ miş~e~~~~la beraber, başlarından hayli ~d;l;;i~~d;;;ık.~t·l~~l:·~~d~:~··;g;~~~;;~~şi;l~c·~d;:k ~~~~::ı~1·i~~:::~n'.:"~~:;~~:1~::ı:~::a~ r.:~ıı~ü~~~~:~:d~.!~:~.y:i:.~ 
a ıye o oı ugun ı ır. . . . eroın bulunmuştur. -~ 
Dr. Enver Karan kendilerini muayene tır. Gelecek yaz mevsımıne kadar ın.şa- . b" dal• pır_, Kemerburg" az kredi kooperatifi kongresi etmiş ve rapor y~zmıştır. at bitirilecektir. 14 mil sür'aı~.nd: gı- şırket vapuru ır _san .,, 

1 Yaralıyana gelince, birdenbire deli- decek olan bu vapurlarla Kopruden Evvelki gece köprüden kal~Jld' 
~ .., 1 rerek bu işi yaptığı neticesine varıl • ~ey beli. ve Bü~ükada yolu 40 - 45 da· suf kaptan idaresindeki, Şirketı rl>f 

mış, adli tıb müşahedehanesınE: gönde - kıkaya ınecektır. riyenin 60 numaralı vapu:U. ;::~ 

Kemerburgaz zirai kredi kooperatifi tcvhitten evvel 44 ortaklı iken, tcvhittcn 
sonra 140 ortaklı olmuştur. Kooperatif son heyeti umumiye toplantısında bü -
tün civardaki köyleri de iş bölgesine almıştır. Bunun için ortak adedi üç yüzü 
eeçecektir. Ortaklar vaziyetten memnun dur. Evvelce kabzımallara bağlanan 
Kcmerburgaz çiftçileri ~mdi mallarını serbestçe satabilmekte, kredi ihtiyaçla -
rmı da kooperntiftcn temin etmektedir! H. Resim Kı•mcrburgaz mıhiye nıüdü -
rHe ortakları bir arada göstermektedir. 

/:rilmiştir. Müşahede neticesine göre yrı • iskelesi açıklarında Hüseyının saJtll il' 
takibat duracak ve kendisi timarhane- Toplantılar • na çarpmış, sandalda bulun.~n erdif· fi' 
ye kapatılacak, yahut t:ı hakkında ta • Piyano konseri diğer birisi denize dökülmu~l -p~ 
kibat açılacak ve kendisi tevkifhanede İstanbul Amerikan koleji (Robert. Kolej timdat üzerine kenardan yetışeıı 
alıkonulacaktır. Genr;llk Kızılay Derneği) nnmıım İstanbul ~ılar hepsini kurtarmışlardır • .../ 

Müddeiumumilik, dün yarahların ve konservatuvarı profesörlerinden <Ömer Re- ---,---------~ 
fik Yaltkaya) tarafından pazar .günfl saat ...,.._..,. 

şahitlerin ifadelerini tesbit etmişiir. ı7 de bir piyano konseri verllecektir. p A R İ S 
evvelce arada bir kavga falan geçme • A lay köşkünde temsil A 'Ol'' 
diği anlaşılmıştır. Eminönü Halkevinden: sergisine N A T 'f ~ 

Evimiz gösterlt şubesi, Gülhane parkı 1- seyahatlerinden bOyOk GrUP 

Müteferrik : 
İ§ kanunu tatbikatı hazırlıkları 
İş kanunu 15 hazirandan itibaren 

tatbik mevkiine girecektir. Bu itibar
la Marmara bölgesi iş dairesi baş mü
fettişliğinin işleri çoğalmıştır. İş daire· 
sinin Galatada bulunduğu Bozkurt ha· 
nı dar ge1mektedir. İş dairesi Istanbul 
cihetinde müsait bir binaya taşınacak· 
tır. 

çindeki Alayköşkü blnas:ında bugün akşam men doldu. a 
saat (21,30> da (Dek'bazlık) piyesini temsil K O Ç O K G R &I P,. 
edecektir. ediDIJ. 

Arzu edenler davettyelerimızl Cağ:ıloğ- kaydolmıya acele ,.4 
lundaki Merkez bürosundan alablllrler. Parla • Mlllno • &ell fj'I 

k Ftail Mikrobiyoloji o r gresi Bu Grupl'l 14 Temmuz ı.sJlllS. 
Türk Mikrobiyoloji Cemlycthıden: Gemi- Mil · B da iorece,. 11 yetlmlzln ekseriyet olmadığından yapılamı- ·1 ayrammı AREi' 

yan kongresinin mayıs lçtlmaımızln birlik- 142 LiRAOAN iTiB 
te paznrtesi günü saat 18,30 da Cnğaloğlun- Müracaat: Nııtla Beyoğlu_1 f{all IJI' 
da Etıbba Odasında toplan:ıcaCı azaınıza lzmircle : KUçOk Kttrdıçıu 
hildlrlllr. Mazhar YalttY 

Kongrede görüşülecekler: İdare hey'ctı 
ve hesap raporlarlle azanın tekll!Jcrl. 



...... 

14 Mayıs 

Şehir tiyatrosu izmir füannda 
bir ay temsil verecek 

h . Şehir tiyatT'osu artistleri 1zminfe . . 
hük?1ır ~l (Hususi) - Btiyük Britanya İstanbul şehir tiyatrosu operetçılen 
tes unıetınden sonra İtalya hükumeti de fuar komitesile bir angajman yapmışlar
rar nı;n ~ fuarına iştirak etıneğe ka- dır. Operet heyeti biray müdd:tıe fuar 
dirnı~ı:nış, keyfiyeti fuar komitesine bil- tiyatrosunda temsiller ver~cektır. 
l!':ğed:r. İtalya hükumeti, 937 fuarında Şehir tiyatrosu artistleri Bergam_a kcr
tnuı • t ~talyan adaları istihsalat ve ma- mesinde de temsiller Vt:receklerdır. Bu 

ha ~ı teşhir edecektir. temsiller ilk defa olarak eski anfiteatr da 
didell'lirdeki belli başlı oteller daha §im- verilecektir. Vali Fazlı Güleç Ertuğrul 
larnn seyahat acentalannm müracaat - Muhsinle ve Büyük Bebzatla beraber 
teıı e kar§llaŞınışlardır. Eyhil ayı için o- temsil verilecek sahayı tetkik etmiştir. 

erde · "f nteıı Yer kalmamış gibidir. Banyolu Bütün Bergamalılar kermeste vazı e 
t>tde Odal d · f" l "h tos, ar angaje ediJmiştir. Ağus- almışlardır. Bergama a mısa ır ere mı -

Pur1:yı~~ ayları içinde bir çok türist va- mandarlık edecek 25 kişilik bir heyet ay
.. rı~· 

ırc uğnyacaldır. nlmıştır. A ----------, .... --

/BON POITA 

Bergama da ı 
Umumi çeşme 
Mihtarı azaltılıyor 

Bergama (Hususi) - Bele>diye meclisi ı 
şebi rdcki 70 umumi çeşmeyi otuza in -
dirmeğe karar vemıiştir. EylQ.l ayında da 
umumt çeşmeler on ikiye indirilecektir. 
Bütün su abonelerine saa!. takılacaktır. 
Bu bir bakımdan çok isahetli olmuştur. 
Çünkü umumi abonelere saat takılınca 
su istihlaki bittabi tasarrufla yapılacak 
ve yaz günleri memlekette su sıkıntısı 

hissedilmiyecektir. Fakat Berga.ınada 
Herkes hayvan sahibidir vP bu hayvan -
Jar umumt çeşmelerden sulanmaktadır. 12 
çeşmenin bu hayvanların sulanması için 
kifayet ctmiycceği tahmin edilmektedir. 
Sonra herkesin evine su alamıyacağı da 
söylenmektedir. Çünkü evlere su tesi -
satı ynptırmak en az 30 liraya malolacak
tır. Bunun için de 12 çe~enin ihtiyacı 
karşılıyamıyacağı söylenmektedir. Su te
sisat bedelinin halktan tak~itle alınma -
sına da imkan görülememiştir. :ij,,unun için 
bu karorın tatbikatının bazı müşkülata 
yol açacağı tahmin edilmPktedir. 

Bergamada garsonlar kursu 
açıldı 

Bergama (Hususi) - Bergama bele -
diyesi kermeste Bcrgamaya gelecek zi -

yaretçilC'rin biıtün ihtiyaçlarını knrşılı -

: 1acak tedbirler nlmışlartır. Bu arada 

garsonlar için bir de servic; kursu açıl -

ınış, bu kurs için istanbuldan tanınmış 

bir otelin şef garsonu beş lıra yevmiye 

ile burayn getirilmiştir. Şef garson mun

tazam servis usullerini, muşterileri kar -
şılarkcn, onlara hizmet erlerken ynpıln -
cak jestleri göstermektedir. Bu kurs 20 

Sa.vftı 1 

Muş ediliyor • 
ımar 

Muazzam bir hastane yapılıyor, temiz içme suyu 
akıbhyor, bir de ortamektep binası yapılacak 

Muştan bir görünüı 

Muş (Hususi) - VıJ.Ayetin yaptığı beş ı yorulmak bilmeden memleketin iman 
senelik plan dahilinde hümmah 'bir faa - için çalışan vali Niyazi Mergen bozulan 
liyet başlamıştır. Törenle temeli atılan umumi şoselerin taminne ve şehir so • 
muazzam hastanenin inşaatında gürül - kaklannın knldırımla dösenmesine, yeni 
tülü ve neşeli bir çalışma seyredilirken yeni şoseler inşasına başJattırmış, planlı 
diğer tarafta orta mektep bjnası inşaatı ve programlı mesai ile umumi imar pro
üzerindeki faaliyet gözlerden kaçmıyor. jelerini tatbika başlaml.§tlr. 
Deniz yüzünden 2650 metre yükseklikte Yalnız orta mektep için hususi muha
bulunan kızıl Ziyaret dağı eteklerinden scbenin mütevazi bütçesinden nyrılan 
§chre gcıtirilmek için projeleri ve plan- beş bin lira kfıfi gelcmiyl'Ceğinden bu se
ları hazırlanan temiz ve bcıl suların akı - neld müvazenei umumiye tahsisatından 
ulması ameliyesine başiamıuş bulunul • bir o kadar paranın ayıilinası temenni -
maktadır. sinde ve teşebbüsünde bulunulmaktadır. 

Vali Niyazi (Mergen) at üzerinden ak- Memleketimizdeki bu mektep binası için 
şnmlara ve boı;an gecelere kadaı: bu in - Kültür Bakanlığının esirgcmiyeceği u • 
şc-nt üzerine bizzat dolaşarak çalışanlan mulan bu muavenet bütün Mu~ulan sc
teşci ve kontrol etmektedir. Usanmak ve vindirmiş olacaktır. 

,.... ..... ~............__....,..,... 

gün de~:: ·:;;:ct;~, faaliyeti Üt ah yada yeni bir 
Yozgat (Hususi) - Nafia dairesi Yer- h t ı d 

tk araca la r da köy teşkilatı belediye 
teşkilatmdan faydalı oldu 

Çerkeş (liu • 
)esinde b susı) - At.lr..t>.racalar nahi-
beıediy~ t un~~n iki yıl evveline kadar 
tlüfıı.,,._ eşkılatı varken son tahrirde -1.lllun "k· , 
hazarı iUba 1 1 binden aşağıda bulunması 
dırıı- 1., ra alınarak, bu teşkilat kal -

un-y \'ek .. 
1-nrn.ftt oy kanununun tatbikine baş-
r·~ ır. 

ı. akat, Yirnu l 
atı ile 'd Yı kadar belediye teşki -

2aruri i~~ edilen bu nethiyede, halkın 
ter vü, ~açlarını giderecek hiç bir e
larının cu getirilmemiş. vatan yavru -
~flPtırııaokuınaıarı için bir mektep bile 

nıatnıştı. 
İki Yıldan . 

kanunu d ben tatbikine başlanılan köy 
tıahıyed n an, her tarafta oJduğu gibi, bu 
ltaynıaıc: de faydalar görüJmeğe başladı. 
llıüdutü tnı Turgut Başkayl ve nahiye 
tetıeru s~ail Hakkı Karadayının gay -
'l'ecru~ı·koy kurumu harekete getirildi. 
c:lı&ı k 1 tnuhtnr Vahidir. kurumdan al
~·enuık~::rla~la; nahiyede göze çarpan 

~'-'Vela. vuc~da gelnıeğe haşladı. 
bir rn h • nahıyenin ker.arına havadar 
~Onfo~ ~le .halkın yarcbmile. her türlü 
.Y<ı.ptırıld avı, ~eş dershaneli bir mektep 
letdp h 

1 İ'f ahıye içindekı r.kar çeşme -
tl'ı.eydn nyvnnatın sulanması ve pislik 
ll'ıt>ler, ~~;eti~ilmesi menediJe.rek, bu çeş
tenni rnutehassısın nezareti altında 

ve sıhh· b" li 1 ır vaziyete getirildi. 
h. ayvanat 
ıye ken ın sulanmasına mahsus, na -

llld1 D.ruıda aynca bir çeşme yapb. -

l\ışı.n çarnurd . . 
ltaıdırırnıan ~ ~eçılmıyen sokakların 
karar 1 ması ıçın köy kurumundan 
~ a ındı .. 

, ahiye il . 
'otlletreUk e ıstasyon arasındaki iki ki -

Yolun da tesviyei türabiyesi 

yapılarak; muntazam ve etrafı çam, ka
vak ve çınar ağaçlarile süslü bir şosenin 
yapılması da gelecek yıla bırakıldı .. Halk, 
şimdiye kadar görmedikleri yeniliklere 
kaVU§tuklarından dolayı çok memnun -
dur. 

köy yolunda esaslı tamiratı yapmaktadır. a s an e y a p ı 1 
Bu meyanda şehrin garp methalindeki Kütahya (Husu • 
dar yol genişletilmiş ve intizama sokul - si) - Belediye mec
muştur. Yollarda iyi bir çalışma göze 

1 

lisi rJsan bidayetin • 
çarpmaktadır. de başladıgı toplan -

tılanr.a nihayet ver-

8 ah ti yar ·bir ha ha. ile ~~.ı:~~=yı :7 
Ocukı t nıarl ~~ı;:t~:;.~sı !:: 

• 
.... , 

ç arı ve oru bütçedir. Bu bütçe -
111 
~ 

••ı .- ~ El 
9r! ~~ 

p 
tp 

~t 

Mersinde Bahçe mahallesinde Ahmet Hallaç isminde bahtiyar bir adam var
dır. Bu adamın oğulları ve torunları üç düzüneye yakın bir yek<tn tutmaktadır. 
Bu bahtiyar baba bereketli dölünün saygı ve sevgi arasında mes'ut bir ömür 
sürmektedir. 

Ahmet Hallaç resimde torunlarını dizlerine oturtmuş, kendisini saygı ve sevgi 
ile saran çocuklan ile torunları arasında haklı bir gurur ve iftiharla otururken 
göstermektedir. Son Posta bu bahtiyar baba ile çocuklarına VE' torunlarına 
uzun ömür ve refah diler. 

de umumi hizmetler-
le beraber yeni ara
zoz mübayaası. san -
tıralda bir atelye ve 
bir ayaı masası ku - Yeni Kütahya hastanen 

rulması, 4000 murabba metrelik parke havi ve asansör teşkilatı olan 50 yataklı 
döşenmesi, su tesisatı taksidinin kar- yeni bir memleket hastanest yapılmak -
§'!lanması, meydan açılır.n.c;ı, cadde ge - tadır. İnşaata bir ay sonra hitam veri -
nişlemcsi, birleşme ~vlen tesisi gibi hu- lecek ve memleketin bütün ihtiyaçlarına 
suslara da lüzumu kad:ır tahsisat ayrıl- cevap verebilecek bir hastane açılacak • 
mıştır. Kütahyada bütün asri konförü tır . 

Sivasta imar faaliyeti ır . 
Sivas (Hususi) - Son yıllar için - Bır Doktorun 

de Sivasın her tarafında yeni, yeni bi- Günlük Cuma 

nalar yükselmektedir. Vali Nazmi. To· N ti d 
ker ve arkadaşlarının değerli himmet.- o arın an (*) 
l~riı: vücuda_~et~ilen.b~ .binalarla şe· içtiğimiz sular 
h~r adeta degışmış gıbıdır. Yakında Hayat su ile kaimdir. Her gün ter ile id-
Sıvas Behram paşa suyuna da kavuşacak rar ne teneffüs yollnnmızdau buhar su-
tır. Şehir planı da hemen sona ermek retne mütemadiyen · su zayt etmekteyiz. 
üzeredir. Tabfi bunları 1.azmln için su içmeğe mec-
-·-·-...... - • • buruz. 

·ı Küçük memleket haberleri 
Bursa mektupçusu takdir cdilw 

Bursa (Hususi) - .Mektupçu Şevkeı Erten 
blr takdirname He tnıt.if edllmlşfü. 

• BursacJa bir terfi 
Bursa (Hususi) - Maliye kaza~ tet.klk 

komlsyonu reisr Rüştü Akyürek blr derece 
terfi etmiştir. 

8111'53 belediye salonunda düğiin 
Bursıı (Hususi> - Belediye salonunda şim

diye kadar yalnız nJk.dh ve nişan ~eraslmle
rl ynpılm:ıkta idi~ Bu h:ı.ftn, llk defa. olıı. - ı 
rnk bir de duğün yapılmıştır. 

Bursa l\l:ıliycsinde , 

İşte bu sebeble içeceğimiz sulara lzaml 
derecede dikkat eLmek mecburlyeUnde
yfz. 
Sulıınn menba suyu olması tercih olu -
nur. Çünkü m.enba sulan arzın derlnllk:
lerlndcn gellr. Bütün kireç ves:ı.lre glbl 
emltihım ve mlkroblan terkeder ynnl ta
biat 5.deta mükemmel bir süzgeç vazife
sini görür. 
Menba sularının kesafeti hafiftir. 
İçllecek sular bulanık olmamalı, şeffaf ve 
berrak olmalıdır. 
Kokusu olmamalıdır. 
Lezzeti hoş olmalıdır. 
Serin olm:ılıdı:. Ilık ve sıc:ı.k su kandır
maz. 
Snbunu çabuk kbpürtınelidlr. Bu su -
retle suda fazlıı kireç olup olm:ıdıCını 
anlnrsmız. 

Hasan Bey - Ne oldu, ne 
oluyor? 

Kılıbık - Odun yasağı ka· 
nunu yakında çıkıyormuş. 

Hasan Bey - Sen sevin a
zizim, bana ne? 

Burs:ı (Hususi> - 1936 yılı içinde ' 'ilüyct 1 

d;ıhllindeki tahsilat yüzde 97.5 tur. Defter - \ 
darlık tahsilat _şefi Kadri Gökçe bir trı.kdJr

nameyle taltif edilmiştir. Mezun bulunan j 
Mallye Vekftleti müfettişlerinden Halll me
zuniyetini geçirmek fi.zere buraya gelnıiş -
tl.r. 

<•> Bu notları kesip saklayınız, yahu& 
bir albüme yapıştırıp kollek~lvon yapını:ı. 
Sıkıntı zamanıııızda bu notlar bir dolilor 
~ibl imdadınıza yetişeblllr. 



Yıldız oteli cinayetinin 
faili deli mi ? 

Beyazıdda (Yıldız) 
otelinin yeni sahibi 
İbrahimin, eski sahi
bi Eminin oğlu İbra
him tarafından öldü
rülmosine ait duruş
maya, ağır cezada de 
vam edilerek, şahit

ler dinlenilmiştir. 
Bu davada, suçlu 

İbrahimin oteli baba 
sından devralan İbra 
himi, kendisini de or 
tak olarak almama
sına kızarak İbrahi -
min yazıhanesine gi
derek, üzerine kur -

Hadiseler -~ 
Rarş1&1rı_da • 

ipin ucu 
İmamın okuması, yazması kıtmış; su

releri yanlış okurmuş... Bir gün kayyu
ma demiş ki: 

- Sen benden daha okur yazar adam
sın; ben namaz surelerini okurken hazan 
yanlış yapıyorum .. Ayağıma bir ip bağlı
yayım. İpin bir ucu sende olsun .. Ben 
yanlış yaparsam; sen ipi çekersin, ben 
yanlışımı düzeltirim. 

Kayyum bu teklifi kabul etmiş. İmam 
namaza durmuş. Camie geç. yetişen biri 
h1zla giderken ayağı ipe dokunmu§; o sı
rada imam: 

- Kale ... 
Diyormuş . İpin çekildiğini hiSBedince, 

derhal tashih etmiş. 
- Kile ... 
Bu sefer Kayyum 

tashih etmiş: 
- KUle ... 

ipi çekmiş. Gene 

.SPORUN 
NELER 

Hastanesi, çamaşırhanesi, ayakkabı 
yakma fırını olan •• çop • • • 

tamırcısı, 

bir klü.p binası 
Y•z•n ; Ömer 8eel111 
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şun sıkmak suretile öldürmekten suçlu-, aradılar. cNe var, ne olmuş?, diye sor
dur. dum. İçlerinden birisi ckahvede tavla oy 

Dün dinlenilen şahitlerden Ayşe, şuçlu narlarken, kavga etmişl~r· dedi. Benim 
İbrahimin evinde iş görüyormuş. Şunla- bildiğim, işte bundan ibaret! 

Kayyum bir kere daha ipi çekince i
mam dayanamamış, cemaate dönmüş; 
kayyumu cemaate göstererek: 

- Ey cemaat, yaptığım kepazeliğin 
!arkındayım ama ne haltedeyim ki ipin 
ucun kayyumun elinde!. 

rı söyledi: Garson Ahmet çağırıldı. O da kurşun 
- Bir gün, sonradan maktu) düşen İb- sesi işittikten sonra, yaralı İbrahimi sen 

rahim bize geldi. Bu suçlu İbrahimi sor- deliyerek. yürürken gördüğünü söyledi. 
du. O, o sırada evde yoktu. cDışan çık- Beyazıt postahanesi müdürü Faik şa
tı, ne zaman eve döneceğini bilmem, bit yerine gelerek, oteli devralan İbrahi
dcdim. Bunun üzerine bir pusla bıraktı. min, otelin eski sahibi Emınden 5000 lira 
Suçlu İbrahim gelince, puslayı verdim. alacaklı olduğundan bahsettiğine dair ba
Puslada eseni saat ikide (Azak) sineması ;ı:ı malumat verdi. 
önünde bekliyorum, diye yazıyordu. , Suçlu avukatı, müvekkilinin akli vazi-

- Ne biliyorsun? yeti bozuk olduğundan, hatta timarhane-
- Suçlu İbrahim, hızlı hızlı okududu de tedavi edildiğinden ve Adli tıp işleri 

da işittim! Sonra, bu suçlu İbrahim, öte- müşahedehanesinden de vaktile rapor al
ki İbrahimi aramağa gitti. Bir müddet dığından bahis açarak, kendisinin cezaya 
sonra geri gelerek, eve berber çağırdı, tı ehliyeti olup olmadığının tahkikini iste
raş oldu. Onunla berabet' rakı da içti- pi. 

ler. Sonra berber evden aynldı. Ben de Heyet, suçlu hakkında mevcut olduğu 
pazara yollandım. iddia edilen bu raporların getirtilmesine 

Eve döndüğümde, suçlu İbrahim evde ~arar vererek, duruşmanın devamını, 17 
yoktu. Gece polisler gelerek, kendisini Haziran saat 10 a bırakmıştır. 

Morfin kaçakçılarından 
üçü tevkif edildi 

Kaçakçılar ihtisas mahkemesine götürülürken 

İki gün evvel, Haydarpaşa Entaniyel rinci istintak dairesine verilen yedi kişi, 
hastahanesi civarında ellerinde morfin , dün sorgu hakimi Rahmi tarafından sor
paketlerile giderlerken takip edildikle- guya çekilmişlerdir. Sorgulara bugün de 
rini anlayarak kaçmak isteyen ve Yel- devam olunacaktır. 
cieğirmeninde yakalanan birkaç kişiyle Tevkil edilen bu suçluların evlerinde 
bunların sorguları sonunda Adada yaka- yapılan aramalarda, şüphe uyandırıcı ba 
Ianan morfin kaçakçıları hakkındaki tah zı evrak ele geçirilmiştir. Suçlular, şun
kikat evrakı, kaçakçılık bürosunca ta - Iardır: Laz Mehmet, Reşat, şoför Musta
mam1anmış, bunlar, dün, dokuzuncu ih- a Mavro Mustafa Ferruh Ali Hristo. 
tisas mahkemesi müddeiumumiliğine ve- · ' ' ' ' 
rilmişlerdir. 

Kaçakçılar sekiz kişidir ve şunlardır: 
Büyükadadaki köşkün bekçisi Hasan 

ve kansı Melek, Batta], Dimitri, Mehmet, 
Stefa, Vehap ve Halil. 

Tuhaf bir ücret 
meselesi 

Bir hastahane bir hastayı 
tedavi için eşeğile 

Bu sekiz suçlu, dün akşam geç vak
te kadar dokuzuncu ihtisas mahkemesi 
istintak hakimliğince sorguya çekilmiş -
lE>rdir. Bu sorgu neticesinde köşk bekçi
s; Hasan, Battal ve Dimitrinin tevkifle-

rine karar verilmiş, diğerleri serbest b\- , Mihail Mihailoviç isminde biri, müd -
rakılmışlardır. deiumumiliğe müracaatla, bir Rum has-

İlk tahkikat tamaml:ındıktan sonra, tanesi alakadarlarından davacı olduğunu 
haklarında son tahkikat aç1lmak üzere, bildirmiştir. 

ineğini almış 

maznunların hepsi dokuzuncu ihtisas Anlattığına göre, Türk tebaasından bir 
mahkemesine verileceklerdir. KaraCfağlı olan bu adam, eskiden ordu-

Kadınlar, giyimlerini kuşamlarını bir 
türlü dütt?Itemiyorlardı. İmamın yaptığı 
nı yaptılar. İpin ucuna modanın eline 
verdiler. 

Moda kadınr şişman gördü, ipin ucu
nu çekti. Zayıf gördü, çektı. Sarı saçlı 
gördü, çekti. Siyah saçlı gördü, çekti. El
bisesinin eteğini uzun gördü, çekti. Kısa 
gördü, çekti. yakası kapalıydı çekti. En-

Kral kupası finalini kazanan Sanderlan4 takımının !;aza 011Unculan maçt~n sotd' 
zevcelerile beraber (takım kaptanı son oyunda kullanılan topu imzalıyor) 

Londranın Büyük Britanya futbolün - Klübtin bir de hastahanesi var. Do~ 
de çok mühim bir rol oynayan Arsenal ru, operatörü, eczacısı ile tam tiır hsst" 
klübü, Avrupada şimdiye kadar gördü- hane. 

sesi açıktı çekti. Kaşı vardı, çekti. Kaşı 
kazıtılmış , yerine boya ile kaş yapılmış
tı: çekti. 

Moda ipi çektikçe şişman kadın zayıf
lamaya çalıştı. Zayıf kadın şişmanlama
nın yolunu aradı. Sarı saçlı kadın saçını 
siyaha, siyah saçlı kadın sarıya boyadı. 
Elbiselerin etekleri bir uzadı, bir kısaldı. 
Yakalar kapandı. Enseler açıldı, enseler 
kapandı, yakalar açıldı. Velhasıl; moda 
ipi çektikçe kadın şekHden şekle girdi. 

Acaba kadın da günün birinde: 
- Ey erkekler halimin gülünç olduğu

nu biliyorum ama ne haltedeyim ki ipin 
ucu modanın elinde! diyecE>k midir? 

lMSET 

Kızılcahamamda çeltik ekimi 
Kızılcahamam (Husuı:ıi) - Kazamız 

mevkii iklim ve arazisi itibarile çeltik 
mahsulü yetiştirmeğe son derece müsait
tir. Yakın zamanlara kadar piyasaya çı
kardığı pirinçler çok rağbet görmekte 
idi. Eski pirinç kanunu köylüyü bir çok 
b~ğlarla bağladıktan sonra muhitimiz en 
büyük bir servet membaından mahrum 
kalmıştı. Yeni kanun icapsız bağları bu
gün tamamile ortadan kaldırdı. 
Kazamızda çeltik ekimi işlerinin hara

retle başladığı şu sırada ilmi esaslara gö
ı·c ıslah işleriJe de uğraşmak ve fazla 
mahsul almak çarelerini de.> temin etmek 
iizere kazamıza bir de çeltik mütehassısı 
gönderilmiştir. 

Çeltik zeriyatına müsait Alaybeyi nam 
mevkide bir hektar arazi hiikumet he -
:ınbına tecrübe tarlası olarak mübayaa e
ctilmiş ve tesviyesine başlanmıştır. Şim
diye kadar kazamızda iptidai ve çok 
mühmel kalmış olan çeltik zeriyatı bun
dan sonra fenni ve ilmi esaslar üzerine 
yapılacak ve çeltikçilik yükselecektir. 

Bir Rumen ressamı Borsaya Kitti 
Bursa (Hususi) - Rumen ressamlarından 

Ste!arl buraya gelmiştir. Bu ressam Türk ve 
İslam eserleri üzerinde çalışmakla maruftur. 

"···············----·-·-· .. ··-··--------· ..... 
iddia ediyor; bundan şikayetçi! 

Hastane mensuplarından keyfiyet so -
rulmuş, onlar da sol tarafı meflüç olan 
bu adamı, para yerine eşeği ile ineğini 
vermek üzere tedavi ettiklerini söylemiş
lerdir. 

~m klüplerin hiç birine bcnzemiyen, ge Görmediğimiz, bilmediğimiz şekilde il"' 
niş teşkilata malik, doğrudan doğruya davi aletleri, elektrikli masaj makineıt' 
futbol ile meşgul bir şirkettir. İngilizcede ri, buhar banyoları. 
tersane manasına gelen Arsenal, Lon- Ayni teşkilat maç yapmağa gelen ~ 
drada bir mahallenin ismidir. fir takım tarafında noksansız bir baı-

Tersane topçuları tarafından 67 sene mevcut. 

evvel kurulmuş olan Arsenal, iyi ve iş Hakemin dairesi, yan hakemlerin dlf-
bilen eller tarafından idare edilmek su- psi •-•• 

releri, soyunma ve duş yerleri he P» .. 
retile cihanşümul şöhretini yapmış ve ni birinden ayrı kısımlardır. 
hayet İngilterenin en zengin ve en kuv- SO' 

tl . b' kl"b·· 1 ak ··k 1 · ı· A En alt katta kalörifer tesisatı var .• . .-ı ve ı ır u u o ar yu se mış ır. r- dalar da birtakmı ~· 
1 · d b.. ··1. . . . 1 yunma o ın n geçen sena tepesı enen uyul\. arazıyı ışga 

1 
ta .

1 
h b. d kika içit!" 

eden stadyom eski bir şatoyu andırmak- ı ar vası sı e er oyuncu ır a .. __ , 
tadır. ,de havlusunu derhal kurutmak imk8IJP"" 

Klüp değil, ne7.aret binası! 
İstanbuldaki Osmanlı Bankası gibi mu

azzam bir binanın kapısını çaldım. Klü
bün umumi katibi Corc AJisonu görmek 
için yaptığım müracaat kabul edildi. 

Büyük bir mermer salonun tam orta
sında üç sene evvel ölen Arsenalin meş
hur meneceri Çapmanm büstü ile bir 
müddet karşı karşıya kaldım. 

Çapman futbol sahasında (W) sistemi
ni tatbik ettiren ve uzun seneler Arsena
le büyük şöhret ltazandıran maruf bir 
İngiliz futbol idarecisidir. 

Ziyaretimin sebebi soruldu: Kral kupa 

bulmaktadır. 

Kalörifer dairesinin yanında k~ 
bir çöp yakma makinesi kurulınut? S 
.maçta binlerce şeyircinin stadda ~ 
tığı kağıt, sigara paketi ve saire gibi bl'I 
sürü çöpler bu makineler vasıtasile dtl" 
hal yakılmakta ve koca stad kısa bir Jll' 
,man içinde temizlenmektedir. 

Milli takımmıızm eski antrenörü 
ile kaqıl8§tım 

Klüp binasındaki müşahedeleri.Jnded 
mütevellit şaşkınlığım henüz geç:u; 
mişti ki stadın iç kapısında biziln da 
takımın eski baş antrenörü Mister BOO 
ile karşı karşıya geldim. 

sı maçını görmek vesilesile Londraya gel B. b k 
1 1 

k t•_:..; tef 
· · · 1. i ır uçu ay evve rnern e e ınu-dığımı, fırsat bulmuşken Arsena ın meş- k t . 

1 
t .. be . .. ·· e h•1." 

hur Highbury sahasını da gezmek istedi- ettmış do ankanaldrenor nı gorunc 
.. · · .. 1 d' ı·e en ona ı. gımı soy e ım. te5"' 

C. Alison şehre inmiş . mutlaka ister
oem, ertesi gün için telefonla randevu a
labileceğimi söylediler. 

Fazla vaktim olmadığım, imkan varsa 
sahayı ve klübü gezmemı> miisaade etme 
lerini rica ,.ettim. Büro ki\tiplerinden biri 
ile klübü doJaşmağa başladık. 

(Misafirler istedikleri vakit banyo 

yapabilirler!) 
Binanın birinci katı kadın ve erkek mi 

safirlere mahsus olma!< üzere kabul sa
lonları ile dolu. En titiz bir İngiliz zevki
le döşenmiş olan bu salonlarda sigara da 
freleri de ayrı. 

C. Alisonun pek hususi dostları için ha 
zırlanmış olan kabul salonu da ayrı bir 
alem. 

Bu salonlar bizim Perapalas ve Tokat
.Jiyan salonlarile mükayese edilemiyecek 
kadar muazzam, mükemmel ve güzel. 
Bunlardan başka büyük bir çay salonu 
var ki içinde birkaç yü7. kişiye ziyafet 
vermek, pekala mümkün. Dairenin en ho 
,şa giden taraflarından biri de misafirle
rin duş ve banyo daireleri oldu. 

Arzu edenler istedikkı i dakikada ban
yo ve duş almakta serbe~t imişler. 

Klüpte bir de hastane var! 

Her dakika onu aradığım için bu 
düf bana hiç te garip gelmemişti. 

Memlekette iyi kötü bir hatıra b~' 
mış olan antrenör bir müddet kon~ 
dı. Ben onu bu dalgınlıktan kurıarıı-; 
için İstanbulda iken Kral kupası ınaÇJJl ~ 
gideceğimi kendisine söylediğimi hatır 1" 
fattım. cBinaenaleyh hayret etmemek 
zım!, dedim. ..1. 

Kendisine stadı gezmeğf' geldiği~ 
Jediğim .zaman Booth da cAntre 
yapmağa geldim. Haftada üç gün ça1ıF 
yorum., mukabelesinda bulundu. ftJI 

Londrada iyi bir kredisi olan :aootb bi
bol cemiyeti tarafından bir ay sonr•

6
.,a 

rinci lik takımlarından Portsinutl kl 
ne angaje edilecektir. .. 

.. --~ JO• İngilterede iş arayan her an~ uıi" 
ayyen günlerde idman yapmak mecb 
yetinde imiş. _ ._ 

Kırk dört yaşını aşmış olan - :sootb y 
tJpkı bir futbolcu gibi uzun boy:;tr 
tığı idmanı zevkle seyrederken dol 
redeki profesyonel teşkilatının kudfe 
bu suretle daha iyi anlamış oldUJJl-

Resim almak memn~ t yet' 
Klübün ve sahanın şayanı dikka }il re 

lcrini tesbit etmek vesilesiJe ınuhte 

Yakaf anan yedi komünistlik da mülazirn rütbesindeymiş. şimdi de 

SUÇ'.USU İSfinfaka Verildi mütekaitmiş. Bir lamba iştiali tesirile ko-
Jtı yanmış, bir Rum hastanesinde yat

El altından komünistlik tahrikatında mış. çıkmış Şimdi bu haı:t~ıne nlakadar-
bulunmağa hazırlandıklnn haber alına- Jnrının, kendisinin bir eşrği ile bir ine -
•·ak yakalanan ve müddeiumumilikçe bi- ğini, tedavi ücreti diye zorla aldıklarını 

Buna karşı da, davacı cbe11 eşekle ineği 
cize bırakırım, fakat bana kaydıhayat 
şartile bakarsanız! · dedim.. yollu iti -
razda bulunmaktadır. 

Birinci katın altını işgal eden daireler 
muhtelif kısımlara aynlmıştır. Büyük, 
küçük birçok odalar, oyuncuların soyun 
ma yerlerini teşkil ediyor. 

Oyuncuların duş ve banyoları tamami
le çini döşenmiş küçük kücük dairelere 

simler almak istedim. . . ııete 
Stadda resim almak hakkı bır Jir 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Diğer spor haberlerimiz 1 
bugün 8 inci sayfadadır 

Bu husustaki tahkikat henüz devam e
cliyor. 

taksim edilmiştir. -
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ın 

ı'un' (B<l§ tarafı l inci ıayfada) 
acak ... ~'--ek d 1 d 'l' . ,, ~ subaylarla o uy u. 

r atbikatta bulunacakların bir de
ece k lab go . • a alık oluşu, katara bir va-
~ ılave edilmesine ihtiyaç gösterdi. 

tin altepede hazırlanmış olan otobüslc
tırıİ otornobillerin camlan üzerine yapış
lnak ~.kağıtlar, daveUileri yerlerini bul
b guçlüğünden kurtarıyordu: Çünkü 
li~ ~ağıtlardaki yazılardan hangi davet-

erın han . .. kl . 
la"''· gı otobuslere yerleşece erı an 

ııl.tlYOrdu 
baveın. 

bili ı erle dolan otobüsler ve otomo-
lli.n ~1~at dokuza doğru, Atış mektebi

ba ırn rneydanına vardılar. 
taraı::tliler, orada mektep kumandanı, 

l{ dan karşılandılaJ'. 
JrırıaUınandarun, yapılacak tatbikat hak -
haı ~ v~~diti malfımatı müteakıp, der· 

E na ıyeıe ge"ildi 
VVel~ b· ~ · 

lif Yan ' ır Piyade bölüğünün muhte • 
liildü ~ık Ve dağınık şekil harekatı gö
j f tih~ u canlı hareketler, seyircilere 
ınnarn ~eren bir muvaffakıyetle ve tali· 
§arucı: ere taınatniyle uyıun olarak ba-

Onu ın·· 
llıobiU Uteakıp, gene otobüsler, ve oto· 
re ın erle, rneydana takriben iki kilomet 
ınahaelsl~fede bulunan muharebe tatbikat 

ıne gidildi. 
O sahada Vetıe . • kırmızı kuvvetler, mavi kuv-

Oldu~n, asıl mevzileri ilerisine sj.irmüş 
bir t arı Tavşantepeye, mahdut hedefli 

aarruz 
Bu ta Yaptılar. 

tUrı.. arruzda, topçu ve piyadenin her 
""il u ağır ve hafif silfilılarile hakiki mer 
"' erk ' B Ullanıiınaktaydı. 
leni~ taarruzun da muvaffakıyetle netice 
torno~-~en sonra, tekrar otobüsler ve o
lneğ· 1 lerle mektebe dönüldü ve öğle ye 
Vak~ Ş~hit olunan muvaffakıyetlerin, ve 
ğı birCJ.· ~yu ile Maltepe havasının açtı 
llildi. lştıha, neşe içinde hep birlikte ye-

'Y ernekt 
sına 'd en sonra, tekrar tatbikat saha

'V gı ildi. 
e bu d f arruzı e a, kırmızı kuvvetler, ta-

<:Ueri arını, mavi kuvvctelrin asıl mev
'lile:r·ne tevcih ettiler. Kırmızıların, ma-

ın rncvz .. hu ta ııne girmelerile neticelenen 
l'ak e~~za tayyare ve tanklar da işti-

gö~;;nızı .kuvvetler,• mavi kuvvetlerin 
lini _crnl e mevkilerini ve topçu mevzile-

Sls erle ka t - . . Bu . rar mış, korletmışlerdı. 
gırme har k At • • 

:Yaptıkları . e a ı esnasında, mavılerın 
tarafınd bır mukabil darbe, kırmızılar 

an b- ··k tıicıı. V kı uyu bir muvaffakıyetle a-
likçe . ~· rrnızı kuvvetlerin harekatı git 
kuap ~~tiışaf ederek, girme, yarmaya in-

:a ... 
ütün bu h k. 

değerli t b" are at esnasında, mektebin 
ta üı . a ıye muallimi, seyircilere hari
l'orna erınde izahat veriyor ve bir harp 
hat hnı ka~ar lezzetle dinl~nilen bu iza-

' arekatın ··zı 11Yor z k go e takibini kolaylaştı-
E: ' ev lendiriyordu. 

... ırrnızı taraf ta kl 
Rır silahı n arı, mavi tarafın a-
aJtında b ~nnı, topçu mevzilerini baskı 

E: u unduruyordu. 
.. ırrnıııların b , . • 

llile>rek t . u mavaıfakıyetı kafi gö-
konıut ' atkıbata nihayet verildi Mektep 
t anı taraf d · 
enkit ın an kısa ve V<'ciz bir 

Yapıldı, Ve tatbikatın bu suretle 

SON POSTA Sayfa 7 

•• •• Fransada garip b·r da a 
-u a u 

ikatı par ak ol U Bir k6pek k ska çlı 
yüzünden bir san' atk8rın 

Kırmızılarla, mavile rin karşılaşmaları. 

l 

# 

dudaklarını kopardı 
~ * * Matmazel Jouglet şimdi köpeğin sahibinden 20000 frank zarar ve 1 

ziyan istiyormuş , dudağı koptuğu için ıokağada çıkamıyor ı 
ve ıarkı da ıöyliyemiyormUJ 

Faris, 8 (Hususi) - Madmazeı İre· 
ne Youglet'yi musiki meraklılarının 
hemen bir çokları tanır. Güzel ve ta • 
nan sesi Avrupanın müteaddit yerlerin 
de derin tesirler yapmıştır. Madmazel 
veçhen de çok güzel olduğu için şöh .. 
r eti daha ziyade artllllijtır. 

İşte şimdi bu güzel kadının ısırılan 
ve koparılan dudakları mahkemede bir 
dava mevzuu olmuştur. 

Okuyucuları fazla merakta bırak • 
mamak için bu güzel kadının dudak • t 
}arının nasıl ısınlmış ve koparılmış ol
duğunu anlatalım: 

Madmazel İrene Youglet daha ge • 
,çen sene Viyanada ses müsabak:sının 
beynelmilel mükafatını kazanmaga mu 
vaffak olmuştu. 

Kendisinin 90k sevdiği bir arkadaşı 
vardı. Beraber otururlar, beraber ge • 
zerler beraber turnelere çıkarlardı. Ta 
lihin ~arip cilveleri vardır. Bu gün bu 
iki can ciğer arkadaş bi:rbirlerile kanlı 
bıçaklı mahkemelik olmuşlardır. 

Bu münasebetle bir Fransız gazete· 
si bakınız ne diyor : 

cErkekler sözlerinde olduğu gibi Bayan Jougtet 
dostluklarında da sadıktırlar. Kadın - Hadise buraya kadar pek vahim de .. 
ların birbirlerine ve bilhassa yüzlerine ğil ... Gerçi Youglet'nin dudağı ısırıl .. 
~arşı: _ Canım, ciğeri~ d~di_kleri~ v; mış, koparılmış amma, bu onun kusu 1 
arkadan birbirlerini çekıştirdiklerı, ço.ıt rundan olmuş. Madmazel Millet'ye pek 
değil, hemen hemen her zaman görü • mes'uliyet teveccüh etmiyecekmiş. J<"'a., 
len vukuattandır. kat Millet öyle yapmamış, arkadaşının 

Dünkü tatbikata iştirak eden kahraman askerlerimizden bir kafile 

Bunların da dostlukları bu çeşitti. koparılmış dudağını, bir suç delilini or· 
Birbirlerinin yüzlerine karşı fevkalade tadan kaldırmak maksadile, saklamış ... 
muhabbet gösterdikleri halde ayni sa· Ve köpeğinin böyle bir şey yapmıya • 
mimiyeti arkadan gösteremiyorlardı. cağını, bu dudağın da Youglet'nin az• 
Evde ve aralarında bir de Patrik ismi· gın dostu tarafından ısırılmış olması 
ni taiıyan bir köpek vardı. Bu köpek muhtemel bulunduğunu ileri sürmü~. 
Madmazel Millet'ye aitti. ve bu köpek Zavallı Bayan Youglet artık iftira· 
tuhaf bir haleti ruhiyenin tesiri altın· nın bu kadarına tahammül edeme 
da bu iki dostun birbirlerile sevişme • miş ve: 
sine tahammül edemiyor, Madmazel İ· - Millet benim sesimi ve güzelliği .. 
rene Youglet'yi kıskanıyordu. mi kıskanıyordu. Köpeğe tal:m ettirdi, 

Bir tün garip bir vak'a oldu. Mad - evvelden de benim ağzımı öperel: ne., 
mazel Millet dostuna karşı muhabbe • remi ısırması lazım geldiğini gösterd~. 
tin iizhar e tmek için Youglet'yi ağzın· 20,000 frank zarar ve ziyan versin, di .. 
dan öptü, köpek bu manzaraya taham· yormuş. 
mül edemediği için havladt. Onun kıs· Muhakemeleri dün yapılmış. Mad .. 
kandığını Bayan Youglet anlıyordu mazel Youglet artık sokağa çıkmıyor .. 
ve besbelli, kadınlığın hissile köpeği muş ve dudağının eksikliği yüzündeıı 
bile kıskandırmak istemiş vlacak k i, sesinin tonu da bir minör boyu düş -
uzaktan dudaklarını büzmüş ve ileri müşmliş. 
doğru uzatarak köpeklere yapılan mu· 
tad işareti yapmış: 

- Pu tsi pu tsi demiş. 
İstanbul futbol ajanlığından: 

Bir ağı; makineli tüfek atış esnasında 
Patrik asabi ve sinirli ımiş, kendi· 

sine karşı cilve ve işve yapan. bir 
kadının küstahlığına fazla tahammül 
edememiş, birdenbire yerinden ok gi· 

Milli küme maçlarından Galatasaray -' 
Beşiktaş karşılaşması 18 Mayıs 1937 pa
zar günü saat 16 da Taksim stadyomun
da olacaktır. 

nihayetlenişini müteakıp, ziyaretçilere, Türk piyadesinin, Türk topçusuna kar 
tayyareye ateş usulleri gösterildi. §ı duyduğu sonsuz itimadı ve sonsuz gü-
Aşağıda bu tatbikatta hazır bulunan venci anlatmak için bundan kuvvetli bir 

arkadaşların gördüklerirıi ve dinledikle- misal aramaya lüzum var mı? 
rini bulacaksınız. Tatbikattaki büyük muvaffakıyetin, ta 

Biitün sübaylnr, rlıaııevra şapkalarını ,savvur olunmaz iftiharı ıçinde, yanımda 
giymişler, kar gözlüklerini, haritalarını, ki sübay arkadaşla konuşuyorum. Dilim, 
dürbünlerini takmışlardı. Şehirlerdeki duygularımı ifadeleştircbilmenin aczi 
mütevazi, sade, ve zarif kisvelerinden sıy i!;inde kıvranıyor. Ve gördüklerimden 
rılan sübaylara, bu haz~ri kıyafet seyri- c.luyduğum iftihan anlatmak için buldu
ne doyulmaz birer muharip heybeti ve- ğum her kelimeyi cılız buluyorum. 
riyor. Selim Tevfik 

Merasimde hazır bulunan sübayların 

mikdan hakkında bir fikir verebilmek 
için, mübalağalıca bir latife olarak diye 
bilirim ki, apoletlerindeki parlak yıldız

far, parlak bir yaz geces•nin semasını dol 
durmaya yetebilirdi. 

* 
Tabiatin en güzel süsü, asker ve sübay 

dır diyebilirim! Bana bu hükmü verdi
ren, koskoca bir bölüğiin, kuvvetli dolu 
yağışını andıran bir sesle bir an içinde 
,kasırga gibi dağılışını; sonra gene bir an 
içinde toplanıp, yeşil kağıt üzerine cet-
velle çizilmiş kalın, haki ve dümdüz bir 
çizgi halini alışını seyrederken duydu
ğum zevkti! 
" Talim meydanından otobüsle tatbikat 
sahasına gidiyoruz. Yanımda yaşlı bir 
kurmay albay var: 

- Şimdi, diyor, yukarıda göreceksi -
niz. .. Askerlerimiz, başlan üzerinde pat 
layacak hakiki mermile4· altında, düşma
na hücum edecekler . .• 

Bir lngiliz muhabiri daha 
ltalyadan çıkanldı 

Roma 13 (A.A.) - Salahiyettar ma· 
hafilden bildirildiğine göre, İtalya hak 
kında yalan haberler veren İngiliz 
News Chronicle'in Roma muhabiri ba· 
yan Makenzin polis tarafından İtalya • 
dan çıkmağa davet edilmiştir. 

Arnavutlukt·a peçenin 
~Kaldırılması memnuniyetle 
Karşılandı 

Tiran 13 (AA.) - Arnavutluk a • 
jansı, peÇ€nin kaldırılması kanununun 
hükumet aleyhinde aksülamellere se· 
hep olduğu hakkında yabancı gazete • 
Ierde çıkan haberlerin tersine olarak, 
kanunun çok müsait bir surette karşı· 
lnndığını ve r~şrinden evvel tatbik e • 
dilmiş olduğunu bildirmektedir. 

bi fırlayarak: 
- Hart ... 

1 - Maç hakemi Bay Şazi Tezcan, yan 
hakemleri Feridun Kılıç ve Muammer-

Deyince, meşhur artist Matmazel dir. 
Youglet'jn dudaklarını ısırmış ve duda· 2 - Fiatlar tribün 50, dühuliye 25 ku· 
ğın bir parçası da ağzında kalını~. ruştur. 

1 
l 

Memurin hanununda 
Göze çarpan parçalar 

Bir okuyucumuz, galib bir ihtimal ile 
mütek.aid blr memur, bize memurlarımızı 

alakadar eden muhlellf kanunlarımız 
hakkında, bunların tahllllnl yapan bir ya
zı göndermiş. Yazının başınaa ilk söz o
larak: 

- Cumhuriyet hükiımetl teessüs ettiği 
gundenberi memurinin hukuku lehine 
muhtelif kanunlar tedv!n etti. 18/ 3/ 36 
tarihli ve 788 numaralı memurin kanu ~ 
nu, 3/ 6/930 ve 1683 numaralı mülki ve as-
keri tekaüd kanunu, ve 1452 numaralı 

maaşatın tevhidi kanunu bu cüruleden ~ 

dlr, fakat bu kanunların ihtiva ettiği hü· 
kümlerin en ruhlu kısımları ıatblkatta 

mevki bulamadı.11 diyor. 
Anlaşılıyor ki bu okuyucumuz ele aldı

ğı meseleyi yakından tetkik P.tmlşUr ve 

haklı olup olmadığını bilmiyoruz, fakat 
ileriye sürülecek bir fikre, miıda!na edile
cek blr iddiaya sahibtlr. 

Yalnız.. mektubuna imza, sarih adres 
atmamış, A. M. lnlslyallerlni koymakla 
iktifa etmiştir. 
Gazete böyle bir iddialı meselede sözü -

nün mes'uliyetinl üzerine almaktan ceki
nen bir okuyucusunun yazısını der;cdc· 
mezsc mazur görülmez mi? 

* Dinarda Çivril eski mahkeme ?ahıt ka-
tiblerinden Bay Avni'ye: 

- Vekiıletın nazarı dikkati celbcdll -
mlştlr. Müsterih olabilirsiniz. 

* Yüzbaşı mütekaidi l'anyatı A. Rız:ı Er· 
doğan: 

- Mevzuu bahsettiğiniz mc:.ele hcnuz 
mecllse aksctmemlştir. Yeni ve oncmli bir 
cephesi bulunursa gazetemizde yazıla • 
cnktır. 



P<S.POtl~ Sporun vatanmda neler gördüm? 
Atletizm bayramı (BCl§tarafı 6 ıncı savfada) cimi Drak sol açık Bastin, merkez rnııa· 

P •• •• yerildibtinden müsaade etmediler. Antre- vin Rcıbertson sah~ya geldiler. k bU <>'" azar gunU 1 nör, Baoth'm deliletile direksiyondan hu Koşu papuçları lle sahaya çı ~ tıet 

B v d • "' • • k d k susi şekilde izinı alarak ancdı,biırkaç re- ,YWlCular sahada tam minasile bır a • . e gen 1g1n1 z a 1 n ve de V 3D"I ede C e sim çekıneğe muvaffak oTdum. ,gibi koştular, ip atladılar, jimnastı1t .~. 
,.... _____ 4 Jf- • Çekirdekten yetişen futbolculıu: ,ı>ıp ~!erini bitirip soyunma odasın8 gı 

erkek tipleri hangileridir? Kolej sahastnda yapılan ~Y:!, ~.a':'1ıa:=!. ıerİıen hiç bir futbolcuyu bu kadar~ 
b müsabakalar ayni za- Karşılıklı tr.ilifuıier kah'~ kale arka- ve yumuşak §ekilde idman yaparkell g 

- 325 - 1 - 328 - man a Ankar arşı aş- Ianrun isabet eden yerlerde ucuz ve uzer m~ . et· 
Erk ... k ~ ta . E k k .. le :ı bütün ım açık ~ Amrenör Bootfi beni Drake ~ ol· egill as eri yyaf8CI r e gol f H8 seç e ()~ sahaya çıktıktan kapmm tiği zaman eski bir atlet ve gazeted 

olmasını isterim ı d'~Uncelerini anlatabtlmelil m tar.ımıaa dörder kfşµik etr.m camıa d~ söyledi . • 
Erkeklikte güzellikten fazla şirin bir Beğendiğim erkek tipi: kapalı küçük böliaelerde iki takımın an- ~~~~~beri ingiliı arı~ 

ruh, ince bir zeka olmasını isterim. Uzun btr boy~ mütenasip bir vücut. E&- lstanbu:I. atretfzm Da:}ir.l1IllnID sefil - trenör~ menecer gibi oy.uncularla yakİ!- tren~ geldıgım, İl:ıgillZ futbol~ ~ 
Uzun, boylu, geniş omuzlu, ince belli, meri tBcih ederim.. Baktşfunı keskfu, ica zincı musaba.kafan bu sene ümfdırufuv- J.1Cill aıaTrad'an olan iei::ıre-....Jeri ~-~ ArsenaI tı;kun.cın bu~ ol· 

bmda ı...:::..~-, ••1---- • zl il •l!-de ede k" de ı..:_ w:ı.. t: ;;,...,.,.,-rc+i~... dır S::.ıhonm ortam isabet eden: tribu- retrm memlekette bı1mıyen futbolcü temiz, hilesiz, aile ve çccuklanna mer - ı.ıu:.ı.ı.ı.ı; arzu.ı.aJLLU.l go er e llii • ın Ul.I: rag"'e g~~....... · w _ _ 

but, askeri tayyareci, vatanperver bir er bilsin. Ayni zamaru:la: kadın ruhundan an Pazar sabafu Bebekte Arnen"kan nün en gUzer yeril ll:llip reisI'erile futbol m~ soy~ Ga~ 
kek .. Öyle ki vatanı ve milleti uğuın.ın- yan ve güzel söz öylemesini bilen: bir mektebi sahasında yapılacak olan: b~ cemi(yeti idarecilerine ma!lsustur. Dfrnyanm bu en mf;!ur oyun~ fut· 
da hayatını feda ederken son dokikasın- er.kek. müsabakaiara Galatasaray 3:4 Fen.er - Bcru stadl: grzerken, beş gem; a.meie bfr bahsederken omm nb\Jlda 1? tııtl 

K11>mya: sem· a balı 28 ,,..,.-;_ I6 t:....--ı;.uisp" a n ·- gün: sonra yapılacak san Iik ~için er.. T:ıtasaraym eski antrenörü Puciifut da benim d hayalimle ö!melidır. çe , uu.u.eş , ~Ull.LU or t;~ fo!Cuiar -ro-··· - - led 
G ük Yen:CP mahallennd~ (Sarih ad-resinin neşrini istememijt"T) şiktaş 6, Şişti 25,_ Beyoğiuspor 20 atlet· Ieıı:inde tırmıklar, tamami!'e çayır ofun sa gp u: soy~ .r._ ra· 

E--7 •u-' 1 · tir ı -..r--1-1---2:-- had'.:ı.ki çimenlerin dipie.ctni kabartıyorlar Oywıc:ufur ve antrenor Booth ile De ıı~ rw. - 32!l - e ~ aı.c =.'..-,ouı::ı:u.u;. b t-lı... ...:ı~l---- •ttik 
19 ,.~.. An.kar d .,.,..,r T: İs a~ er ~ar soyunma: 0UdJ.i.ilJ.Ll.d gJ. • • 

- 326 - Kadm daha 1tüzefini arafmıyacak t -l~ ıtJ''"".- l\'-T;..._: a-11.~I~~ : Shha 1lo kaldikça., ~ gUnı biir ameli- Soyunma odaiamını yanmı;ia büyük~ 
adi ·, 3 1 'arak alma 1 I 1 aw.ıu., zmır, ~cı.ı -i=~ en musa b ... ~...... B d büt- :tutov-. r Q L bablarmdaı daı fstanbufu. temsi: etmek ye yapılıyomnuş. Btı ~ıtı:: il:zerinde bir çam ~ ........... e var. ura :ı un _ • 

Beğendiğim kadın, orta ooylu, az tatlı Bazı: erkekler esmer, Ibaztl:ırı: sa.nşm atletler bu miisabakaı _ mev.simc 60 danı :fazfat mru: yaptian safuıı curan:ı çorapları:, p.uıtalonlan ve ~a· 
esmer, ı. .... göz. saçlar kestane rengin- '"""=>· ,.___, .,,,...,..ı-. "D·- bC: ..ı~ .. - _ 1-...J''-- ..r:-. barap olınak:: ve yı:praıum:Iı:: t lllikesind Ielderı yıkanıyor. Çamaşırhane yanın ~ '"".ı- .D.U..LU.li<LJ,: cuaJ...Ld,J;... .I:lt.:Ll ........,""Ull: <U.Ud eç C UU:.. '-" -l'.lo.-1... ıa-.:.-ı.-- • de "riiJlc;e, 
de, dişler güzel. agız orta, dudaklar hir müyorum. Hayalimde caı:l~ ka I!IÜ3aba.kaL'.ı.mun: finali 30 ~ .ı.ı..ı.ı a~~ı . 11:-U~esını . . go hal· 
az kalın ve muntazam alınalı. Aşın de- dm şudur: 'Vücud ıc;eldoıHb ta _ ma: ta gene Koı.ejı sahasmdJı yapıfu • Antren- Bootll: o aralılt brn ~yanı: en küçük: ışlerini bile stadln ıçınde • 
recede giizel olmamalı. Muhitini göre - mam,. sa.ğbmı ve gilı:büz:. Daha güzelini ca~. fuıpet yen± om-şey Giğpettf.. Safuı.yıı tır.ımk leden Arseian klübünün nastl bir ı:ş 

ı.. · rı..~~r"'ır,, ı;.;;;,.....-u. 'f>.1'.:-futrde fııtboll nvn!>"M.. ~ dOndiiğü:nü. an.Iamakta müşküıat cek, insanlan anlayaca,,.. ıyi ile kötüyü uatı:myacak kadar gü:ml.. c·:ıziEıeli Basketl-f antreno-..r.ı kampfar ""'"Jt~ ~ ..... ~- -J·-
farkedecek kad ..... zeki .... ~malıdır. y....-. ... de ı· k UU 1 u ken nazarı dikkati celbcttikleri irin Ar- . çekmemek lfizımdır. it .... .... ~..... Tabiati: Mnku ata aı:şı. yumuşak.. mu- • • b 
tebessüm etmesini, zamanında ciddi ya- ~ §clarctile muhitini: ~deeek: derece- hakkında tetkıl<at yapmak sora1 tarafım:fan satın alman oyuncular- Ben soyunma odasından çıkarken 
hut neşeli olmasını bilmeli. Daiır.a az söy vimlL mıs.. gün sonra yapılacak maçta oynayacskla· 
}emeli. Göründüğü gibi olmilı. d:ümkün de şen 'Ç'l? se - . nalık :ıiıımlar bfr amele gibi klübün: muhte- 'nn pnpuçlan, pantalon ve gömlekleri~ 

• Bilgisı: Ha.ya.Litaı yer Ye'tl'.I!.eZ. ~ ve B.lsk:etıJo] ferle- r.f ı..:--~ .... erinde ç ... r..,...,.,-ıı..-, -·tı:·e _ oyuncunun soyunma yerindeki askıları mertebe yalandan kaçınmalıdır. Samimı, ev kadmlığmm duygularım ~ _ uu.urew.· ~".rl.J.ill.d.L ........ 

namuslu, temiz kalpli, daima doğru gö- Sa:rruu, uw Gci mciJı 1 · Paı:ta1ca.l raS1Qnu a.ntı:ena • nn zamanlarında antrenman yapıyor - na birer birer taltıhyordu. 
rüp iyi ve olgun düşünmeli Nihayet tam s~No. 19 ~Mnz:ff:;Gmicw ~....T1:h~ ... p~~ l~. Arsena.I: cumartesi günü Bolton VaJl' 
bir kadın olarak kalmalı ve hakiki oca- ıLu.wnyal4<;&: a~- Bu oyuncııiar ka.Eıiliyetfuri nisbetinde drerz il'e son lik maçını oynayacaktı. 
ğının saadetini her zaman üstün tutarak w 330 - cak oıan kamp terakki ettikçe ev • il:ı..tey:at talbma, lü- Adet olduğu üzere maçtan bir gün f!!/" 
kap ederse bu uğurda bazı fedaknrlıklar ({adm erkeğin SÖZÜ en ko~ tetkikle- zum göriildüğji: zam:m da asıl takıma ge- "-el toplanıp umumi kon~maJar yapılı!" 
yapabilecek kabiliyette olmalıdır. üte- Çl al ı rinde bufunmak çiver:eyorhr~ bu surEtle. birinci sınıf oyun ~ 
\"azi, görenekli, bilhassa becerikli olına- üzere cuanntesi cu: oiunca ağır i§furden kurtuluyorlamuş. Antrenör Booth, yarım saat daha bel'" 

Beğendiğim kadın ~pi. güırii Pofu.nı=ıv-ı lesem wtün oyuncuları toplantıdan f!!i· lıdır. Sıhhatli alınası .şart. Bu tipteki rt r.,...,;;.J'" b w· balık ·.v-;r- f 1--•:....!l 
l - Boy o a, "'""oUd!° en 1, gı· decekfu. ut ~u.wı:ı e 1 vel görebileceğimi söyledi. kadın esasen güzcl olacağından bir de heı: ··zi; · • h ı Il •~ ,..,....,~ 

balde kıvrak olmasını isterim etinde, saçları, go erı sry::ı oma . Krakovı:fu ~ - -.&~& a dlh futbol bu, belli olmaz!• 
2 - Yaşı bana yaibn olına:Ii. pılacak cillın bu BiZ antrenör Baoth ile dol'aşırken o - Otuz üç futbolcudan i.Daret olan /irse' 

Ankara.: B. B. 3 - Tahsili muhakkak orta tafısil ol- kam~a dünv:ln-m yuncuiar: birer birer sahaya gelmeğe baıj ,nal kadrosunun bütün oyunculan teJ<et' (Sarih adresinin nqrini isteme · i'r) 11·~~ 
mah. her tar.rfın:dın bir fadtlar teker k:lube gelirken Booth beni A,rsena· 
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Kadınm boyu 1,65 ~en aşağı 
olmamah ! 

4 - Erkeğinin sözünden dts:ırr çıkma- çok am~ dl- BlI3Teetbot cıntTenöm İbgi1iz takımları J:la:ftanın dört gjinü lin antrenörü Mister Wbiffakere talt<fi!O 
m:lL Y~, ~ne_ ~adtk olm:ı~ vet eciilatişt'ir. Wtami Pu.1.lı.t.'e'lJ ,üstı üste idman yapmaktadirl'ar. Lonclra- etti 
guzel san atlcrtft?n bırme a~a olm:rll. fnıamı Pula ter kamp tet'kilUeri için cfu bütün maçlar cumartesi günü oynan- Eski bir futbolcu olan antrenör iri •e 

5 - Saçları, knşlan kesfk; yüzfr gGzüi bir ;vr kadar pn-1,_,_.,,,ı,.., blac:a!ci:rr. d~ :pazan giinü f:iıtbalcular tama- ,sağlam yapılı bir zat .. cYarın:ki maçı ıo· 
Beğendiğim kadın tipi. boyasız oh~alr. Varllğ:ı ve yoltfuga ka- (~ııJw1 atı;~~ Aaka a a ,mile serbest kalıyorlar. pnsamz: Dile bu mevsim şampiyon oJs· 
Boyu 1,65 ten aşağı olmamalı. Renk buğ naat etmerı. • l r ı Her-~ ~ gj.inü alarak kabul mıyaa,.Jrsnnz değil mi?> dedimt 

day, saçlar kumral d~~ gözler tatlı Sinop:- A1tmet eWien ~ dlış}. ban.ye: ve masaj' yap ' ~bir kiübü, dünyada mevcut tJô• 
ela, manalı bakışlı, kaşlar ve kirpikler (San"'h adresinm nerrıni istemcmiştirj 19 ~ Atia:tilır.k S]par 1Baıyramı: ~tırm:ıktaclıır. tün k:lüplm bire idare edef:ıffeeek bir~ 
uzun, yüz yuvarlak, ağı% ufak, dudak- - 33'1 - müı:rasebettiill yaptlacak oıant i:-ç ~ 5aTh gjiniiı, uzı.m kaşı; ça~ba gP-nw kilitm iı;inde ve ~da olan antreııO" 
Jar ince, ~e hafif uzun. Balık etinde, ideal erkek: Parava düL'"İİn atlefülzm müsalbabt:ıınnaı iş1iüralt edecek !~ peı!~ gj:infr u:mn yuru - büyük varlık içinde, en şöhretli ~ 
eller küçük, parmaklar haiif UZl.my omuz :J \)&il olaıı:ıı fstanbu::ı talbmı pazaır g)1ı:ı.i1ı C8l Jti'- ~cuma günüi de atfletilt idman yapılı- !aı:a malilt: oiduğo halde kaybettiği şaıJl 
lar geni§çe. bel ince, ayaklar küçük olma f ya• erkek .Şilil'c bı.:ır R::adıru ile An:ka..ıra1aı Fıalre:ket e- y;oır. ~dan hiç saıısılınamış olacak .ti sa· 
lıdır. :Beğendığim erkek tfpf ~dur. decektfu:. lllwrup,, dinlenme fıillniyenı bu oyrmcuı dece. cf~ bU) belli olmaz!. cfedi. 

Ahlak: Ağır başlı, yerinde söz söyle - Tipi: İnce uzun bir' boy, biıraz rnağnrr • ~ at!ethm bır,, mevsim iç_ind'e 42 lilt: ma~ sekiz: tur 
mesini ve dinlemesini bilmeli .. Evine, ko- ve mütehalHnm bnkışll, yeşil' göııi'eır, gü- rur Kral! kupası tumuvasr maçlarmdan: 
casına, çocuklarına bağJı olmalı. Kocası neşten yanmış mat bir ten... Iffiı~ dnpaşı: I:sesı.: saıe.!Jk atie.iüzm. rn:ı:ıda hnsust ve bulund'ıık:Iaı:ı şehirlerin Bursacfa tütün sabşlan 
memur veya işçi ise evine yorgun dön- Ahlakı: Frerşcyde samf"!l'Ür şen, öürüst; mibabaka :ın: ıru:ıruır1!esn günfr saat mm.taka konbinezanl'amnı oynamakta -
düğü zaman kendisini iyi huy, güler yüz- pir kadın ruhunu anlayacak kadar mee; i.içte Robelıt Kaie.J! sah:1sındat yap:;.:a .. aıt- dlırl:ar. 

Bursa <mısusn - Tütün sat~Ian hararet' 
lenmeğe ba.şiıunıştır. Ostro, Tabako ve mı.satı 
Alkoç tütün şlrketıerll, iyi mı.tt:ırla tiltiltı 

leı karşılamalı. Yorgunluğunu gidermeli. ~ir ve mnsı1Hd'en anlayan ve biITmssa tır. Ir"utis::t tam dokuz aıy süren futbol! mev 

Bilgisi: Aile görgüsü iyi, temiz, orta para gibi mnddl vaııfı!Uarn d~Hi:in allnı- G. ta ray - s!mind bir krııp asgari 6C dan fazla maç ----· .. ·-· .. -·-·--.. --·--' 
miihaJu etmektedirler. 

tahsil görmüş, bir musiki aleti çalmalı. van erkekleri tercih edeurro.. tüme maçı~ ka yapmış ofüJ,"Or ki, buna da ancak gördüı Kayıp: Tatbik mühürümü kayt:ıet: 
Kendi elbiselerini dikmesini, giymesini, • Mesleği: Sübay (~ h<ıva kanı. her lanı fü.a:tasa...-ay. Beşik taknn.ann - ğüm şeraitte kurulmuş ve işleyen kliiple llinı.. Yenisjnj yaptıracağımdan eskiS1' 

yemek pişirmesini, evini ve işler.ini iyi üçü de ab.biliır) yet:ar Ki ask~ ol$mı... dan evvel iki klübün genç_ takım'.arı da rin oyuncuları dayan.abil~r. nin hü.kmii yoktur. ı 
idare etmesini bUmelidir. Knn'gll. Emri Taksim stadında hususi bir oyun yapa- Işte biz sahayı gezerken Arscnalin ve Aksa.ray Pertcvniya] sokak Ne. 

Düzce İnhisarlarda N. Deşenok. (Adresiaiw. neşrim i::ıtcmem.i§ttr) lngıltere milli takımının merkez muha- Sami Gönenç 

ısı h m de ôelh."'i şans değişir ... Bu akşam- anlamak istiyordwm 
m ~: kaciar f tına kağıt görmettL'Tl!.. Genç kız, başka hiç bir şey söytenı~ 

poker Herkes çayını içerken Turhan Lebi • di, onun ne söyliyeceğini de be.ki~~ 
y b rı bir araPık yalnız buldu: di; arkasını döndü. Turhan, ona dog • 

Diyard: - Neden kaçıyorsunuz, dedi; neden bir adım atacak gibi idi; Kamiranı Y.9 i 
(iTLE 

Son Postıı'nm Tefrl' ası: 33 

Turham :mrl:adrr r; hele Kamiran, sanki beni; bir kaç dakika ol'sun dinle- nı başında buldu. Bu yeşil gözlü: ~-
• _ _ _ __ _ • ~az;m- Kemml Rn;:ıp hep öy!e msanı baştan çıkaran bir so- me. .ıstemıyorsuntl'Z'? .. ~aşka misafir • ba~ışlı kadın, ~ıl ~udakları.nın bir:; . 

. -. f!.1? gorund_ugunuz .. yok, dıyordu; renge giren, şeytan bakışlı, dolgun ya- kn .. ~n1tkla:: teırımz gefiıncseycli, belki yanımıza bile §esıne sıkıştırdıgı sıgaranm d~ [ill!i 
ışlerm!.zın ç~klugunu Bulent her za - pıb, otuz yaşlannda kadar bır kadln; - B nci oıwsunuz!. çrJı:mıyacaktınız, neden?. nı savururken açık sarıya bo~aJl bS' 

man soylerdı ya ... Anlaşılan bugünler- - Ne o> bu akşam pek yninızsımz!.. Ptyardn.. Onlar masanın etrafında, Genç kız, pek durgundu; ağır ağır k:o saçlarını dalgalandıra dalgalandıra • 
de bir iki saat hile vakit bulup bize uğ- diye bağnyordu. Bız de can sıkmlliSln- birer bırer yerlerine geçerken Lebibe- nuşuyordu: şını arkaya doğru. yatırıyoı.:, yarı ~it 
rayamadınız. Doğr~su sizi pe!< aradık, d~n ~ ~Isın ölü~duk Mu~:ı bı:r nın sesi duyuldu:. Misafirlerine ayn ~y- - Neden ~aç~ynn! .. Sizinle konu~- panmış gözleri, gün_~ha ~a.vet cdc~u~ 
kaç zamandır adeta alı~mıştık. Aramız· dorduncu buluruz dıye buraya geldik. rı hatır soruyordu; Turhanla da sank1 a may~ pek de istıyordum; yalnrz pek o bakışla Turhanın gozlerını arıyor •u· 
da göremeyince... Sonra Tur hanı gördü: ralarıncfa hiç bir dargrnlık yok muş gi- kadar uzun değil... Sade ~nu soracak· - Bu ne şans! .. dedi; Logee flo~~ , 

Turhan: - Sİz nasılsın~ nerelerdes"niz?_ ~ güler yüzle: tmı: Doğru mu, değil mi bunlar?-.. ma, üç kağıtla kare yaptınız!.. I{ıç 
-: Acaba alay mı ediyorlar?.. Kaç. zamandır hiç gö~ündüğünüz. yok_ - Nasılsınız? .. Ne ryi ettiniz de gei- . Av~:unun içind: kat kat .. bükühniiş nutmıyacağı~, d~ğrusu .. , a~tı: 
Dıye dudaklannı ısırıyordu. Fakat Diye ona sokuldn. Otekiier, kendi a· diniz!. bır kagıt \'ardı, kımseye gostermeden Sonra, Lebıbenın arkasınd'1n b ıu ~ 

kadıncağız pek candan söylüyordu. ralarmda: Dedi;. geçti. onu Turbana uzattı. O da kalabalığa - Bu akşam Çitlenbi~e ~e ne 0burı' 
Yalnız Nüveyre pek soğuk duruyordu. - Çitlenbilt gene nerede?.. Turbanın bütün düşüncesi, onunla arkasını döndü, kağıda göz g€zdirdi. yor? .. diye dudaklarını bilktu. I~oş, ,arı· 
Bir aralık kapı çalındı. Genç kız, salo· - Nüveyrc git şunu çağırsana!.. bir kaç dakika olsun yalnız kalnbilmek Tıpkı kendisine gelen imzasız mek - ların azametinden, oldum bittım. ~siJlı 
nun kapısına doğru bir kaç ndrm attı; Diye konuşurlaı;ken Turh::ınl"l Knm:- ti: tubun kağıdına, gene makine He ya - }arına varılmaz, ya... Bereı.et veba ~ 
Dişand?n gelen sesleri dinled:. Annesi: ran hemen hemen yalnız kal.r!ı:.şlardı. - Ne oldun, neclen böyle birdenbire zılmı.ş bu sekiz on satır: c'l\ırhana al - anneleri oyuna merak sar?ı da 0~11, 0a 

- Kım~ ·· O şeytan gölü, günahkar bak lı kadın: değiştin?. • danmaymız .. ..> diye başlıyordu. Sonra hane ile daha şimdi ştmdi ınsan Y 
Diye soruyordu. Nüveyrenin ince - Bize neden hiç gel miyorsumız?.. Diye sormaktı. Genç kız, öteki misa· da büyük büyük işler, Alman fabrika- çıkıyorlar. . . ,·erıi • 

kaşları çatılmıştı: diyordu. Bülent, sizin poker meraklısı firlerinin yanında idi. Turhan da oyu· sının mümessilliği gibi hikayelerin baş- Çaylarını içenler, birer ıkışer, Mıanı • 
- Kamiranla Necla ... Perihanın se- olduğunuzu söylüyor; biz otr ak.Jam uu bırakıp. onun. yanına gidemiyord~ tanbaşa yalan olduğu yazılı idi. den oyun masasının etrafına top 

si de v~r ... O d.a beraber .. :. oynayamadık. Kocam da iyi pokeni - Olacak bu ya talihi o kadar uygun gi:- Genç çocuk, sapsarı olmuştu: ... yordu. Kamiran: . sefer 
. ~em~denb~rı salonun ıç•ndeki ses- dir; sık sık toplanıyoruz. Arasırl gel- diyordu ki hemen ilk ellerde kaz:ınmıya - Olur şey değil!.. - Haydi, başlıyoruz, dedı, b.~ meyi. 

sızlık bırdenbıre yırtılmış, onun yeri - senize .. hep beraber oynardık. başladı· oynadıkca kazancı artıyordu. Diye kekeledi. Lebibenin gözleri kı- kağıt çekerken sizin altınıza d~Ş ıf1l· 
'T" 1 k 1 I ' k 'stıyon ne gu uşme er, şa a aşma ar, yapma • Turhan onun kocasını da bir iki kere B"r aralık oyuna ara verdiler. Arif sılmış, başını sallıyordu: sizden sonraya kalmayı ço 1 uz!. 

cıklıA b~ğnşmalar dolmuştu. görmüştü. Çok büyük işler yaptı- ~ı. pa~mn karısı epeyce kaybetmişti: - Doğru mu, değil mn .. Artık her el rölansıma hazır .o~u~e u • 
Kamıran, uzun boylu, saçları beyaz çok zengin olduğunu söylüyorlardı:. Iş· - Bir seans daha oymyacağız değil - Doğru olanları da yok değil, fa - Sonra, söylediğinden k~nd~?1 .. ıe ~s· 

denecek kadar açık sarıya boyanmış, ierinden son:ra. ancak kumardan tat mi, diyordu, yalnız birer çay içelhn kat... tanını§ gibi, yapmacıklı bır guluŞvarJ 
ırözleri sarı ile yeşil arasında renkten alan, yaşlıca, durgun bir adamdı. de ... Beş on dakika dinlenmiş oluruz, - Demek ki doğru... Ben de bunu çıp gitti. (Arkası 
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~ SON POSTA 

r--------[.Ttuhat ve Terakkide on sene ... ı --------
İ TTi HAT VECÜ İERAKKlifN SONU 

TalAt, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? 

fzmit ile Kand;;~E=~~;ı:d:ab~;;tı;~;:na 
geçirdiğimiz heyecan 

Kocaeli yarımadasında iç köyler, di- miti işgal eden İngilizlerin, tel örgüler-ı Anzavurun Adapazarına girdik!eritıe 
~~n tertibinde kurulmuştur. En büyük den çıkarak hazan kuvvetli bir süvari dair bazı haberler de vardı. 

0
Yde on beş, on altı ev vardır; o tarih- müfrezesile buralara kadar geldikleri Tehlı'ke 1. 

te bu _evlerin yarısına yakını boş, gayri oluyordu. Dayı Mes'ud, bizim bunlara 
:es~.W::· harap ve üsttarafı da daha ziya dikkat etmemizi tenbih etmişti. Demek Demek yakalanmıştık! Bu kadar zah-
k. kuçuk çocuklar ve ihtiyarlarla mes· böyle bir tehlike karşısında idik!. met ve eziyetten sonra, seyahatin son 
d~n idi. Kendileri şırlagan yağı yeyip ilk heyecan merhalesinde muharebeye mecbur ola-

tereyağlarını pazarda satarak vergi caktık. İşin fena tarafı, onlar bizden 
~eren köylüler! Ah bu fakir ve seiil Hemen aşağı koştuk. Nöbetciler, Kan- kalabalık, hem de bize nazaran hakim 
~·~~~lar! Üzerinde otur~ukları dalın dıradan doğru hüviyetleri meçhul iki bir mevkide idiler. Bununla beraber bi· 

0 
unden bihaber olan Istanbul mü · adamın geldiklerini görmüşler, bun • Lim yiğitler, çarpışmayı göze almışlar· 

nevverlerinin ne kadar gafil ve mü • lan durdurmak istemişler, onlaı- da ka· dı. cÇerkeslerin eline düşmeğe gel • 
nevverlik namına biçare insanlar ol • çarak köye ve köyde de bir eve girmiş- mez!» diyorlardı. 
:uklarını bir senedenberi anlamıys ler. Bizim müfreze evi kuşatmı~, bun· Rıza ile beraber vaziyeti daha yakın· 
k~şlaınıştım. Kocaelinde gördüğüm ları silahlarını kullanmıya vakit bul • d kAh 

oylü h . ft b an tetkik etmek üzere, ihtiyatla, a 
len . a~atı bende bu anlayışı kuvvet~ madan yakalamış. Fakat, bır tara a u orasını kah burasını siper alarak iler • 
k dırmege yardım etti ve hazan kendı tşler olup biterken, öbür taraftan da, . ' . A • 

endimden iğrendiğim oldu. elil kişilik kadar bir müfreze, bir çete ledık. lBıze h~ıı;ı sırtı 1tubtmlukş ve ykaydıl· 
O 1 k ·· d - 'hf tl r ve köyü mış o an bu sılahlı ka a a ı la pe e sman ıhk Türklük meselesi oye ogr~, ı ıya ~ ge ıyor baskın yapan çete hali yoktu. İnsan böy-
0 sarmıya ça ışıyormuş. be le zamanlarda zorla cesur oluyor Rı· 

b l sman1ının sefer yolları üzerinde Bizim müfreze kumandanı Rıza y . 
b U1unduk1arı için inkişaf edemcmi~ ı zanın elinden dürbini alarak bunları 
.. ~ Unan bu ko""ylerde, ilk defa olarak, bana bu izahatı verirken, bir çavuş gke . uzaktan biraz daha tetkik ettikten son· 
o di ve karşımızdakilerin elli kişilik a· 

d~~ndim ki Türk Osmanlının dostu ra, onunla beraber biraz daha yaklaş-
eg ld dar bir çete halinde köye hakim küçük k 1 l ıı.ı. ı. ir,. düşmanıdır. Bizi Osmanlı te- mıya arar verdik. Ağaçları siper a a-

c:u<.k bir tepecikteki mezarlığa girerek, et • 
d ı ettıkleri nisbette bize karşı soğuk rafa yayıldığını ve köyü kuşatmakta ol· rak yaklaşırken, karŞ1da bir insanın, o· 
duruyorlar, bizde sıcak bir Tüık ruhu muzunda silahı ile, ayakta durup dür· 

1 
Uydukları nisbette de bize yaklaşıyor- duğunu söyledi. Bu sırada aramıza so· binile bizi tetkik ettiğini gördüm. Bi

. a~, bizi seviyorlar ve bizde kend!ler! kulan köylülerle de istişare ettikten raz sonra gözlerinden dürbini çektiği 
ıçın müstacel bir yardımcı görüyorlar· sonra bunun bir Çerkes, bir Anzavur zaman da ben bu adamı tanıdım: Bizim 
dı. Milli mücadelenin muvaffak olması 

1 
çetesi olması ihtimalini kuvvetli bul • ı telefoncu Ziya idi! 

~ernek, onu tanzim edenlerle onun 1 duk. Zaten, köylüler arasmda, o gün · (Arkası var) 
~Çınd~ çalışacak olan kütlenin, Türk o· -= 
:tak, Türk kafası ve Türk kalbi ile 

11
1
_tbirlenne kaynamaları Hizım geldiği
~k bu beş günlük yol'culuk arasında 

1Yi gördüm. 

le Dokuz senedenberi görmedıkleri köy
Y:h:ı~ &ortnek ıc:An bizimle beraber se -
ilk ~e çıkınış olan yirmi beş askerin, 

gunlerde bize karşı ne kadar iti · 
tnadsızlık .. . . f b' 
2lın gostermış ve ılk ırsatta ı· 

bınd onları silkip atacağımızdan, ica -
len ~ bırakıp kaçacağımızdnn şüphe -
d mış olan askerlerle tam ve kafi bir 

Yostıuk Yapmak için ne kadar çalışmı
a ve onl 1 dukı İ ar a konuşmıya mecbur ol • 

n k stanbul münevver)erinden o gü
ln~ ad~: fenalıktan başka bir şey gel -
.
1 
Yecegıne kani olan bu Anadolu halkı 

ıe b' · 
d ~zun hakikaten anlaşmamız lazım· 
,/ unu yapmadıkça, Türkiye, Türki
d e_ olamazdı ... Yeni öğrenmeğe başla · 

dıgırn bu şeyleri bu se"•ahat esnasında 
ah · ' .J a ıyi anladım 
:Nih~yet, Dayı Mes'ud1a geçirdiğimiz 

~~nın sabahında, ondan lfızım gelen 
d ımatı alarak yola çıktık: Akşama ka-

ar Yürüyecek, Kaymas köyüne vara· 

• • 

fger her şey sizi :;abırsızlandırıyor ve titizlendiriyorn, eger ufak b!' 
aksilik fikirlerinizi alt-üst ediyorsa, eger iecclerl uyku tutmayorsa, tcşhıı 
pek basittir~ sinirlerinizin tenepbühiyeti artmıştır. bf!n!iz vakıl varken bu 
lenalı~ı ~iderme~e acele ediniz. 

8romural .Knoll· 

biltiln dünyanın tanıdığı bir müsekkin olup kaybettiğiniz rahatı, uykuya 
ve afiyeti size iade eder. - Tesiri ıayc:t seridir~ - Br~mural'in hi~ bit 
urarı yoktur. 

tO •c 20 komprimeyi havi' fDp. 
krdc ccundcrdc nçeıe lk .,.uıu. 

l<noJJ A.-0., kimyevl maddeler fabrikalan. Ludwfgshafen •/Rhin 
Caktık y · d "" }" b" h" k . · ırmı ort ev ı ır na ıye mer· -
.ezı olan bu köyde geceyi geçirip erte- isten bu 1 

--------------
ikinci icra Memurluğundan: 

sı sabah Adapazarına inece'{ ve ondan 

C
sonkra da selamete kavuşmus buluna • 
a tık. · 

li -. Yalnız, diyordu; Anzavur'un faa· 
A.~etı hakkında fena haberler geliyor. 

apazan üzerine de sarkıntılık edi • 
Yormuş! 

Kayması köyünde 
Onun dedıği gıbi, ertesi ak~am Kay

ln~s köyünü bulduk. 
ermutad evlere dağılmazdan evvel, 

~.trafa nobetcıler konuldu, tehlike ha -
1.nde verilecek işaret ve bu işaret üze
~ı.ne toplanılacak meydan tayin edil -
t ı ve vazıfe haricinde kalanlar evlen~ 
aksım oldular. 

1 
Soğuk bir günün akşamında, yorgun

buktan sonra, odundan başka bir şeyi 
01 olmıyan bu köylerde ocag-ın kaı şı-

sın ' . a geçıp hem ısınmak, hem vemek p:-
~~mek hoş ve keyifli bir şeydir. Sadri, 

med, Kemal etrafımda, onlarla ko· 
~~Şarak, müşahedelerimiz üzerinde fi· 
ırler teati ederek, kaç gündur, imkan 

~~dukça isbat ettiğim aşçılık marifetimi 
bır daha göstermek üzere, bizim gruba 
d?1 YU?1urtalı bir çılbır pişird im ve ye· 
ık. B raz sonra, yükselrneğe baş1ıyan 

~~ha~.et .. dalgasiıe uyanırken acı aeı dü
k.ak ottu ::e .. t?planına işaretı verild . ı 
d ~mas koyu, l zm itle Kandıra arasın· 
akı • sözüm ona • şose üzerindedir. İz-

Alinin tasarrufunda olup Emniyet Sanpığına birinci derecede ipotekli olup 
vcminli üç ehli vukuf tcırafından tamamına (1508) lira kıymet takdir edilen 
tfısırçarşısı Çelebi oğlu 1.Tocaalfıeddin m ahallesınde eski Mısırç::ı.rşısı, yeni Ak-

tariye caddesi 129 kfüük, 384 ada, 84 par sel, eski 32, yeni 32 No. lu bir tarafı 
-!6 47, 48 parsel bir tarafı fs!i parsel, bir tarafı 83 parsel, bir taraf\ Attariye so -
kağı ile mahdut dükkanın evsafı aşağıda yazılıdır. Mısır çarşısınrla zemini ah -

şap üzerinde asma kat, kapısı demir bir oda ve iki bodrumu v;ırdır. Umum 
ınesahası 28 m2 dir. Evr.afı yukarıda ya zıh gayrimenkul tapudaki kaydında 
olduğu gibi açık arttırmava vazedilmiştir. 

Tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya konmuş olduğundan 28-6-937 
t;ırihine ınüsadif (pazartesi} gi.inü aat ı.ı ten 16 ya kadar dairerlc birinci art -
tırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenm yüzde 75 ini 
bulduğu takdirde müşt"risi üzerinde hı rnkılacaktır. Aksi takdit rle en son arttı-
ranın taahhüdü baki kalmak üz Prc arttırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 13/71937 tarihine miisadif (salı) gi.ınü saat 14 

ten 16 ya kadar keza daire ınizde yapılacak ikinci açık 
arttumasında arttırma bedeli kıymeti m uhammenenin % 75 ini bulmadığı tak -
<lirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına ~evfikan geri bırakılır. Satış peşindir. 
Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kı ~ mcti muhammenenin % •t,5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları la -

zımdır. Haklan tapu sicil; ile sabit olını yan alacaklılarla, diğer alakadaranın ve 
frtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilan tarihinden iti!71rcn nihayet 20 gün 

zarfında birlikte daii-enıizP bildirmeleri Uızımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicili ile sabit olrnıyanlar ı::atış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mütera -
kim vergi, tcnviriye, tanzifive ve dellfıli ye resminden mütevellit beJediye rüsu

mu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi 
tavizi müşteriye aittir. Da.ha fazla mal fa mat almak isteyenler 3-6-937 tarihinden 
ltibnren herkesin görebilmesi için daire de açık bulundurulacak, arttırma şart -

ı.amesi ile 934/6698 No. lu dosyaya müra canUa mezkur dosyada mevcut vesaiki 
görel>ilccekleri ilan olunur. (2724) 

Sayfa 9 

Posta,, nın Hika_qeleri' 

Birinci ikramiye 
Çeviren : ismet Hulusi 

Öğle yemeğinden dalıa yeni kalkmış-ı go bize çıkmadı, size çıkt!. 
]ardı. Faruk Tezel okuduğu gazeteyi e - - Bize mi? 
linden bır:ktL ı Bayan Koparat kocası:n:ı sokulur: 

- Necla.. - Ne mes'uduz. 
Kansı Necla elindeki işten başını kal - Bay Tezel cebri bir gülüşle: 

rlırnıadan cevap verdi: - Ne zarar var ha size, ha bize çık • 
- Ne var?- mış, yan yarıya ortak değil miydik? 
- Yüzüme baksana.. - Ortak olmasına ortak1ık amma, or-
- Görüyorsun iş işliyorum. taklığı siz bozdunuz. 
- İşten vaz geç te beni dinle. Nere - - Biz mi, haşa, biz size ne yaptık ki? 

deyse piyango çekilecek. - Gerçi bir şey yapmadınız, fakat pit 
- Çckilniiye başlandı bile, saate bak- yangodan çıkan paranın yarısını da veto 

sana.. ınediniz. 

- Evet neredeyse sokakt& müvezziler - Bize çıkmadı ki. 
cikinci tabı. diye bağırnıAğn başlarlar. _ Ben, çıktı; dediğim zaman inanmış• 
Ah karıcığım şöyle bize bir <;1ksa yok mu tınız. Ve hakikaten çıkm~ gibi. paranııı 
ya? Yirmi bin lira bu ıız p~ra mı? yarısını bize vermekten vaz geçtiniz. 

- Ne yirmi bini, on bin .. Yansını Ko- _ Bizi aldattınız ha! 
paratlara vermeyi vadetmedin mi? 

- Amma onlara çıkarsa, onlar da bi-
ze verecekler. 

- Verecekler. Lafla verirler. 
- Yok canım, dönmek olur mu? 
- Sen onları hala tanımamışsın. İnsa-

nın yüzüne güler de gelirini alırlar. 
Piyango onlara çıksa on bın lira bize 

vermiyeceklerine şimdiden sana senet 
vereyim. 

- Ya bize çıkarsa? 
- Biz enayi gibi veriıit. Ben yiyemi-

yorum, sen ye yok mu ya? 
- Onlar mademki vc>rMiyecekler, biz 

de vermeyiz. 
Kapı çalınır, Necla Te~l kapıyı açar. 
- Ben geldim . 
Faruk Tezel bağırır: 
- Kim geldi, kim? 
- Biz geldik Bay Fatılk. 
- Hoş geldin Bay Koparat, hoş gel-

diniz Bayan Koparat! 
- Eh müjde? 
- Ne vnr, ne var? 
- Piyango bize çıktı. Şimdi keşide ye-

rinde idik. 

- Size mi çıktı? 
- Yalnız bize değil, ':li:t..t! de bize de, 

pıyango sizin aldığınız bilE:le çıktı am -
ma mademki ortakız; yarısı sizin, yansı 
da bizim. 

- Ha evet, öyle. 
- Bu söz hoşunuza gitmedi mi? Mu -

kavelemiz öyle değil mi idi? 
- Böyle bir şey gerçı konuşmuştuk. 

T:ıbii size bir şey vereceğiz.. Değil mi ka
rıcığım? 

- Evet bir şey vercceğ\ı:. 
- Nasıl bir şey on bin lirasını vermi-

yecek misiniz? 
- Doğrusu on bin lirayı istemeniz de 

biraz tuhaf oluyor. Nihayet bu bir ko -
nuşma idi.. 

- Amma söz verdiniz? 
- Söz verdik mi.. Laf nrasmda konu -

şuldu. Bu söz sayılmaz ki? 
- Ne vermek istiyorsunuz? 
- Bilmem ki, beş yüz 1ira verelim. 
- Az değil mi? 
- Çok bile .. Hatta ben elli lira düşü-

r1üyordum. Kocam bilmez: hep yüksek-
ten atar. 

. 
- Bu kadar az parayı doğrusu alma

yız. 

- Onu da siz bilirsiniz? 
- Bir ziyafel çeksek; şöyle güzel giı-

zcl kar~ı1ıklı yemek yerdik. 
- Ziyafet ne vakit olarak? 
- Tabii bugün değil; hele şu heycca -

nımız geçsin ... Bi.G ziyafet gününü size 
haber veririz .. 

- Yani ziyafette suya düşiiyor. 
- En sonra bir yemek, dostlarımıza 

bir yemf>k yedirmekten nıi kaçınacağız. 
Bu sırada dışarıda müvezziin sesi du

yulur: 

- Kazanan numaraları yazıyor, ikinci 
tabı ... 

Bay Tezel pencereyi vurur ... 

- Gazeteci gazeteci bir t:ıne ver. 
Gazete gelir; Bay Tezdle, Bayan Te -

zel gazeteye sarılırlar .. 
- Nerede, nerede? 
- İşte burada burada ... 
- ........... . 
- Numaraya baksana .. 
Birdenbire sararırlar. 
- Şey .. 

- Haşa, sadece sizi denedik: öyle yaJ 
paramızı ne diye boş ~·ere size verecek • 
tik .. Bir defa öğrenmek lanmdı. Size çılte 
sa da verecek misiniz? Piyangc- çekilir .. 
ken kendi numaramıza birinci ikrami .. 
Yenin çıktığını haber almıştık. Doğru 

buraya geldik, iyi etmişiz de gelmişiz. 
- Fena etmişsiniz. 

- Size göre öyle .. Acaba paranın ya• 
rısını verelim mi diye düşündük; doğru .. 
su da vermekti. Fakat size çıksııydı; sa 
de verecek miydiniz? ... ı\rılaşıldı vermi .. 
yecekmişsiniz. Biz de vermiyeccğiz~ 

Hatta sizin bize vadettiğmiz ziyafeti bile 
biz size fazla görüyoruz. 

Kapıyı kapayıp çıktılar. Bayan Tezel ~ 
le, Bay Tezel yalnız ka1m1şlardı. 

- Yandık! 

Bayan Tezel, kocasımu yüzüne baktıt 

- Ben sana dememiş miydim? İnsa • 
nın yüzüne gülüp te gelirini alırlar. pj .. 

yango onlara çıkarsa bize bir şey ver .. 
miyeceklerini doğru tahmin etmişim .. 

- Ahlfıksızlar. 

Yarmki nushamızda: 

Ki N .. 
Yazan: Peride Celal 

···········-···-·-·-···-····························--
iki taraflı zafer: 
Hatay davasının 
8on safhası 

(Baş tarafı 2 inci sayjadcı) 

celerden dolayı şimdiden sevinebilirler. 
Bizi sevindirmesi laz1m gelen bir şey 

de şudur ki Türkiye hem istediklerinin 
hepsini temin etmiş, hem de bunu dostı 
ıuk ve samimiyet yoliyle yapmıştır. Fran
S<ı ile aramızda dostluğa mani olacak hiç, 
bir mesele ve hiç bir sebep yoktu. Hatay: 
davasının da bu dostluğn mani olmaması 
icap ederdi. Türkiye diplomasisi bu iki 
hedefe birden vasıl oldu. Bunun için, bu, 
ayın sonuna kadar, tam bir şekilde hal
ledileceği muhakkak olan dava ile Türki .. 
ye müzaaf bir zafer kazanmış buluna
caktır. Yani, Türkiye hem kuşu vurmuş, 
tıcm de kuşbazla dostlu~u daha sağlam, 
bir hale getirmiş olacaktır. Fransa emin. 
olabilir ki Türkiye, Hatay davasını iste.. 
diği gibi halletmış olmakla ne kadar mem 
nunsa, onunla olan dos-;:luğunu kuvvet .. 
lendirmckle de o kadL>r ve belki daha zi. 
y&de memnun olacaktır! 

.Mu1ıittin Birgen 

Hırvatistanda 
kanlı bir hadise 

Belgrad, 13 (A.A.) - Hırvatistandl!I 
Senj'de 9 Mayısta çıkan Kanlı hadiseler 
hakkında dün gece ikinci bır resmi tebliğ 
neşrolunmuştur: 

Bu tebliğe göre mezkfır, hadise esna
sında jandarmaların öldiirdükleri beş al
t! kişi esasen daha evvelden komünist ve 
ya tedhişçi olarakü mahkfım edilmiş kim 
sclerdır ve ölümlerine zebep olan hadise
nin de başlıca mesullendir. 

120 defa ahlaksızlık 
yapan papas 

Bay Koparatla Bayan Koparat onları 
seyre dalmışlardır. 

Breslav, 13 (A.A.) - Cinayet mahke
mesi ahlfıksızlık harekdJerinde:n dolayı 

leş papası beş seneye varım muhtelif ha 
pis cezasına mahkCım clmistır. BunJar
cfan birisi aleyhinde 120 ahliıksı1lık , ·aka
sı tesbit olunmuştur. 

- Ne oldu? 
- Ne olacak .. Felaket, frlilket, piyan-
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B 
Yazaıı: A. R. 

izdivaç meselesi hakkında düşünmiye dalan kont 
Belensiya başını önüne eğmiş, dakikalarca devam 
eden bir sükuttan sonra: " Kızım sana 24 saat .sonra 

....._...,_Korsan Peşinde ...... _.... 
-.~:ıl'!la;rl 

'tazan : Celal Cengiz 

fikrimi bildiririm ,. demişti. Barbaros, Papanın · jüzettayı nasıl 
avladığını merak ediyordu 

Bu güzel kadının karşısında mermer ı istemek faydasız olmuyacaktı. 
gibi hareketsiz durmağa ımkan yok- - Venedikli şövalyelerden 
tu. Eğer Barbarosun yerinde bir başka niyi tanır mısın, Jüzetta? 
reis olsaydı, genç kadının boynuna çok· Diye sordu. 

I 
bir adam olduğunu anlamıştı. Böyle 

Ciyova· meşhur bir deniz kurduna karşı yumu
şak da\Tanmaktan başka ne yapabilir 
di? 

tan sarılmıştı. Jüzetta kaşlarını kaldırdı:. 
Barbaros izzeti nefs sahibi, ve çe - - İsmini duydum .. şahsen tnnımam. 

kingen bir adamdı.. Prensese karşı ha- Fakat, kendisini ve macerasını uzaktan 
mi vaziyetinde görünmüştü. Ona kar· bilirim. Kardinal Kontarinonun karde-
şı yılışkanlık yapamazdı. şidir. 

Yapamazdı ama .. dakikalar geçtik • Barbaros uzandığı yerden doğruldu: 
~e, güneş karşısında eriyen bir buz - Ne diyorsun, Jtbıe.tta} Ciyovani, 
parçası gibi, Barbarosun da iradesi kardinal Kontarinonun kardeşi midir? 
zayıflamağa başlamıştı. Vücudunda git - Evet. Niçin şaştınız?! Bunlarm 
tikçe artan bir hararet duyuyordu . birisi Allaha, diğeri şeytana tapar, bir

birine zıt iki mahlUktur. 
Jüzettayı sevmeğe mi başlam1ştı? 

Bunu henüz .farkedemiyordu. Hakikat 
olan bir şey vardı: Jüzetta çok güzel 
ve sehar bakışlı bir kadındı .. 

.. . . . . . . . O dakikalar saablere kalboldukça 
Otekılere, şırndı burada ka • ı teklifmı kabul etmem muvafık bul • güzelleşiyor ve cazibesi saatler geçtik· 

lanlara gelince; onlar da, bu çöl evllt· dum ... Ben, bu izdivaca muhalefet et· çe artıyordu. 
farının sayesinde, bu gün tam bir saa· miyeceğim. Hatta babana mektup pa· 
det ve bahtiyarlık içinde yaşıyorlar. zarak, onun muvafakatini de istihsale .. w ~arbarosa vak tile babası şöyle bir 

· t d w · ogut vermişti· Ihtıyar kont, kalbinden yaralanmış gayre e ecegım. w · . 
gibi inlemişti: Flori~da; ihtiyar dayısının, azametli « Og~l! Kansı tarafından aldatılmı· 

D.kk t t k T hk. tt•W• bir bakım tavırla söyledigwi bu sözler; yan erkek, kansını aldatmıyan erkek· - ı · a e , ızım-.. a ır e ıgın .. . • · j · 
adamlar içinde ben de varım. dinlerken, çok buyuk helecanlar geçir- tır. nsan ne yaparsa kendine yapmış 

_ Havır day' ı .. ben hiç kimseyi tah- mişti. Ve dayısı sözlerini bHirir bitir - olur. Karına !<3rşı sedakat göster ki, 
J ' ' h 11 · ı k ondan da aynı d k t• ·· b'J · ı kir etmeyi aklımdan geçirmiyorum. Sa- mez, em~~ onun : erme sa~ı ara : sc a a ı gore ı csın.» 

dece sizin haksız olarak verdigw ıniz bir - Sevgıh dayıcıgırn!.. Benı ne ka - Barbaros babasını b ·· ı · · h • 
' d tt· · b.l . • n u soz erını eı 

hükmün önüne geçmek istiyorum... ar memnun e ınız, ı senız... En zamanki gibi şimd· d h t ı t 
' t 1 d d · . . ' ı e a ır amış ı .. 

Müsaade ederseniz, sizden bir sual so· ınes u w ~aman arım a, aıma sızı ya • bir aralık Cerbede bıraktığı karısını 
rayım. de~eceşı~. gözünün önüne getirdi. Kendi kendine: 

- Sor. emıştı. - Ayşe bana karşı çok sadık ve fe-
- Asli olan bir insanın, verdiği sözü * dakardır .. onun sadakat ve fedakarlı· 

Florinda ile dayısı arasındaki bu w d · tutması şart mıdır~ gın an emmim .. 
mülakat henüz bitmiş .. ihtiyar kont, 

- Asaletin en büyük şartı, verdiği sevgili tazılarma verilecek olan haş · . Diyerek mırıldandı. Sonra tekrar 
sözü tuunaktır. 

lanmış dana eti tere yağlı un çorbasın- Italyanca olarak: 
- Şu halde, llıtfen şuraya oturu • dan mürekkep akşam taamını teftiş - Birer bardak şarap içelim, dedi, 

nuz, dayıcığım. Siz~ Tarıfin bu izdi • etmiye gitmişti. hava serinledi. Ateşe ihtiyacımız var. 
vaç teklıfinde ne kadar haklı olduğu - Bir kaç uşak birden koşarak salona Jüzetta gülümsedi: 
nu isbat edeyim. girmişler; 

İhtiyar dayı ile genç ve dilber ye - - Madmazel! .. Kumandan Tarif haz
ğen; uzun bir kanapede karşı karşıya retleri, sizin ziyar.etinizi iadeye geldi· 
geçmişlerdi. Florinda, Tarif ile ilk kar- 1 
şılaştığı günclep itibaren aralarında ce-

er. 

O, yıllar vardı ki, ağzına bir damla 
şarap koymamıştı. 

Barbaros yerinden kalktı .. küçük bir 
dolabın kapağını açtı. 

- Bence ikisi de şeytana tapar on
ların. Ciyovaninin mazisini ve mace -
ralarını bilmiyorum. Fakat, Allaha 
taptığını söylediğin kardinal Konta -
rino dünyanın en sefih ve alçak adamı
dır. Bunların kara cübbelerinin altında 
öyle masum ve saf insanları avlarlar .. 
öyle günahsız kadınlara el uzatırlar ki.. 
Örnek mi arıyorsun? İşte bir tanesi.. 

- O da kim?! 

- Sen, Jüzetta! Sen.. Papanın seni 
nasıl avlamak istediğini başkalarının 
ağzından değil, senin ağzından dinle -
dim! Sözlerimin doğruluğuna bundan 
daha canlı bir misal tasavvur edilir mi? 

J üzetta önüne bakıyordu. 
Ve sordu: 
- Civaniden neden bahsettiniz? 
- Benim esirimdir de .. senden onun 

hakkında bildiklerini öğrenmek iste • 
miştim. 

J iizettanın ağzı br karış açıldı: 
- Demek o şeytan herif de sizin eli

nize düştü, öyle mn 
- Evet .. bir aydanberi benim elim -

dedir. 

- Onu nerde yakaladınız? 
- Arşipelden dönerken.. 
- Arşipel adalarına gittiğini bilmi-

yordum. 

reyan eden münasebet ve sözleri, ay • 
nen dayısına nakletmişti. Ve sonra: 

Demişlerdi. 

Florinda, kalbini dolduran sevin~e 
titreyerek, sevgilisini istikbal etmişti. 
Ve onu görür görmez; 

- Denizçilerin dolaplarında daim& - Dört yıldanberi dünyadan çekil . 
şarabın iyisi bulunur. miş bir insanın bunu bilmesine imkan 

- Şimdi, elini kalbinin üstüne koy .. 
sonra, hüküm ver dayıcığım. Ruhun
Cla bu kadar temiz ve necip hisler ta • 
şıyan bir adamda, başka ne asalet ara· 
mıya hakkınız var? .. Prens, kont, mar· 
ki. baron ve saire gibi bir takım söz • 
lerden ibaret olan bir ünvan nıı? .. Şu 
hakikati de kabul edersiniz ki, o ün -
vanları veren, nihayet bir kraldır. Kral 
ise, herkes gibi bir insandır... Fakat, 
Tarife o büyük ve fıtri meziyetleri 
bahşeden, yalnız Allahtır. 

Demişti. 

Kont Belensiya, başını önüne eğmiş· 
ti. dakikalarca devam eden bir sükut • 
tan sonra: 

- Tarif! .. Öyle memnun ve mes'ut 
bir dakikamda geldin ki... 

Demişti... Ve helecanmdan sözlerini 
ikmal edcmiyerek ellerini kalbinin üs
tüne bastırmakla iktifa etmişti. 

Tarif, çok büyük bir zeka eseri gös
termişti. Vakur bir tebessümle güle • 
rek: 

- Florinda! .. Aldanmıyorsam, ihtı . 
yar ve mutaassıp dayını izdivacımıza 
ikna edebildin; öyle değil mi? 

Demişti. 

B" t f k d yoktur. Civani Arsipelden altın ve ku-
ır es ı şarap çı ar ı.. 

1 

maş kaçırıyordu. 
0

Hepsini yakaladım .. 
Ve Jüzcttaya iki boş bard~k uzata • 1 dövüştük .. Civani elime düştü. 

rak: J 
- Haydi, doldur bakalım, dedi, 

iş kadınlara yaraşır. 

Jüzctta kadehleri doldurdu. 

üzetta şimdi ne kadar müthiş bir 
bu. deniz korsanının karşısında bulundu • 

ğunu anlamıştı. 

- Dört yıl sonra, kanıma ilk defa 
şeytanın ateşi karışacak, amıral! 

Barbaros güldü: 

- Şeytanın mı dedin? Fakat, şarabı 
eski Türkler çok mukaddes bir içki sa
yarlar. Üzüm insanlara tanrının yarat-

- Civaniyi ne yapacaksınız? 
Diye sordu. 
Barbaros cevab verdi: 
- Venedik hükumetine bir teklifım 

var .. onu kabul ettirinciye kadar ikisi
ni de esir olarak Cerbe zindanında hap· 

Florinda, güçlükle helecanını yene· tığı en güzel, en faydalı meyva~ardan 
bilerek: biridir. Yer yüzünün kurulduğu gün -

sedeceğim. 

- Venediklilerden ne istiyorsunuz? 

- Kızım!.. Sana, yirmi 
sonra, fikrimi bıldiririm. 

dört saat - Sade o kadar mı?.. İzdivacımıza dcnberi, iizlim kadar nefis Vl' insana 
kendisi müvafakat etmekle beraber, fayda veren bir şey keşfedilmedi. 

- Bunu şımdi söyliyemem. 
- Bana itimad ediniz! Ben Venedik 

ha bamın da müvafakatini almak için - Haydi içe!im öyleyse .. · 
kendisine mektup yazacak. İçtiler. 

Diye mukabele etmişti. Barbaros şarap kadehini yere bırak-

I.k' ·1· k k t l tı: Ertesi gün, aynı saatte Kont Belen- ı sevgı ı, arşı ·arşıya o urmuş ar-
siya, mermer sa!ona inmiş .. görüşmek dı. Tarif, büyük bir neş'e içinde anlat- Barbaros bu sırada, Cerb,eye bırak • 
için güzel yeğenine haber göndermiş· mıya başlamıştı. ı tığı ŞÖ\·alye Civaniyi hatırladı. B~u a-

Diye cevap vermişti, 

* ZAFERİN MÜKAFATI 

cmnhuriyetinin tanınmış düşmanların· 
danım. 

- Bu bahsi Korsika dönüşünde taze-
leriz. Şimdi şarap içelım. 

- Kontarino'yu ne xaptınız: 
- Forsalar arasında kürek çekiyor .. 
- Kürek mi çekiyor? 

Barbaros söz arasında: 
- Civani benim oğlum yerinde olan 

genç bir kaptanı öldürmek istemişti.. 
bütün gemicilerim onu parçalamak is· 
tediler. Ben bırakmadım ... O elimde sağ 
kaldıkca Venediklilerden öc almak fır· 
satınt kaçırmıyacağım. 

Demişti. Jüzetta icabında şövalyenin 
öldürülmesinde bile Barbarosun tered 
düd etmiyeceğini seziyordu. 

Böyle Cezayir sahillerine baştan ba· 
şa hakim olan bir deniz korsanının gö· 
züne girmek, bir kadın için elbet en 
doğru yol olacaktı. 

Jüzetta hem okum~ hem de zeki bir , 
kadındı. O, şimdi Barbarosun kalbine 
giren yolu aramağa çalışıyordu. 

Elile bir kadeh şarap daha doldurdu: 
- Hava serin.. üşümemek için da .. 

marlarınızı ısıtınız .. ! 
Diyerek kadehi Barbarosa uzattı. 

Koca aslan ... Her hileyi vaktinde se· 
zer ve hiç bir kadının tuzağına düş -
mezdi. 

Hileyi gene sezdi.. 
Kadın tuzağına düşmedi.. 
Ve uzatılan şarabı gülerek aldL. 

(Arkası var) 

----------- -
...... E;;mmll!lllDl!:liDI ........ ~ 

lstanbul Borsası kapanış 
fiatları 13 - 5 - 1937 

ÇEKLER 

Açılıj Kapanış 

Londra 624.ti) 62S.OO 
Nev-York '.>,7923 0,7906 

Paris 17 .6825 17.645 
MiUmo 15,0560 ıs.osıo 

Brüksel 4,6963 4.69 
Atlna 87.58 87.44 
Ceneue S,4590 . 3,4532 
So!ya 64. ıoı:ıs 64. 

Amaterdam 1.441)8 1.-4385 
Prag 22.7887 22.6688 
Viyana 4.216S 4.2096 
Madrld 13.862.5 t.S.84 
Berlln 1.9725 1.97 
Varşova 4.175 4.1680 
Budapefte S.99 3.9840 
Bükreş 107.6925 107.52 
Belgrad S4.45S St.40 
Yokohama 2.7532 2.7486 
Moskova 24.115 24.JSS 
Stokholm 3.1085 s.ıo~ 

ESHAM 
Açılıı KapaıııJ 

Anadolu am. % 60 
peşin 00.00 00.0I 
A Şm. % 60 vadeli 00.00 00.00 
Bomontı - Nektar 9,00 9.00 

Aslan çimento 14.05 14, ıo 
Merkez bankası 90.00 90.00 
İş Bankası 9,81 00,00 

Telefon S.1)0 -
İttihat ve Değir. 10.60 -
Şark Değlrmenl ı.ıs -
Terkos 11.01 -

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I peşin 

• • I vadeli 
• • n vadell 

Açılış 

00.00 
20.40 
()().()() 

Kapaıııı 

00 00 
20.s2s 
oo.oo t· c b h k h · · · d b. dam hnkkından prensesten malumat 

ı. dım- edeı.nyaor.ı Ha ı~ç' beırr 1mşımanızı·a ekarızşeısı)n'adrı- ı r ..... _ ..................................................... .., .. .. 
Florinda, şüphe ve endişen•n veı:diği - Öyle ya. Dört yıldız işsiz ve ha· TA B v t LA T 

reketsiz yaşıyan sıhhatli bir adam için •---------~--------• büyük hır heyecanla salona girmiş .. kalmadan, saadetin en yüksek şahika- ı Nölı l J 
dayısının gösterdiğı sandalyeye yer - sına kadar çıkacağımıza kat'iyen emi- e ç 
leşmişti. nim ... Dün, senin avdetinden sonra, /!.eza neler 

Fevkalade merasimpere<;t olan ihti· ı ben de pederine bir mektup yazdım. nu gece nöbetçi olan eczaneler 
yar kont, bir kaç kere öksürdukt-en son- Büyük bir nezahetle başlıyan ve ayni şunlardır: 
ra: ş~kilde de\·am eden mace"amızı anlat- İstanbul tarafı: 

- Kızım!.. tım. İzd·\ acımıza müvafakat ctmec;i Aksarayda Şeref, Beyazıtta cemil, - Allahın adaleti büyüktür, Jüzetta! 
Demişti ... Dayısının, bu ciddi ve va- için yalvardım ... Kont Cülyanosun, bu Fenerde Emllyadi, Karagl.imrükte Arif, Ben Romayı istila etmek niyetınde de-

kur hita .ı .arşısında, Florindanın kal- ricamı re etmıyecegını z~nne ıyo . • s::ı.!, Eyupte Arır Beşir, Emh onundc A. d 
b. t t t K t B • B h K t B l in işlerini bırakıp dünyayı birbirine 

bundan daha elverişli bir iş oluı· mu? oAoç.'
0
1
0
1
' Kapaaıı Anadolu I pe. 00.00 

- Kontarino Ti.irk gemilerinde kii • • I vadeli oo.o~ ııo.oo 
rek çekeceğini rüyasında bile görme . • II pe. oo.oo oo.oo 
m;şti. Her halde bu cezayı ona Allah • n va. OJ ou oJ oı> 
çektiriyor.. _ A~ndolu mü. pe.şln O"l 01 ~...,. 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası h k 

1 

dd · w · · d Samatyada Teofilos, Şehzadebnşında A- ğilim. Fakat, Papa ve onun kardinallerı 

ı rcmı~ ~ .. · on Clensıya, sanki, rum. a usus, on e ensıyanın mı.ı- Minasyan, Kfü;ükpaznrda Nrcati Ah -
mühim bir nutuk ıradına hazırlanıyor- racaatı da inzimam ettikten sonra... met, Alemdarda Esat, Bakırköyiinde İs- katmaktan zevk duyuyorlar. Cezayir 1

"---

mus gibi haf.f hafif öksürdukten sonra Tarif, bir kaç saniye sükut etti. Göz-, tcpan. kıyılarında kimc;eye zararı dokunma • 1;:-

1~_/_5/937 ===---"';-, 
FİATLAR -

tan~an ve tantanalı bir ıfade i!e l-a,.a: !erini dal~ın dalgın etrafa gezdird~. Beyoğlu tarafı: dan ya;pyan biz Türkleri bir yudum su· 
rını şu suretle bildirmişti : Tekrar söze başladığı zaman sesi, ha • İsttklfıl caddesinde Galatasaray, Tü· da bo[,mak istıyen bu kara cübbclilere 

ff nelbaşında Matkoviç, Galatada Yenlyoi, h dd .. b ld 
- Uzun uzun düşündüm, ve taşın - ı çe titremekte idi: Fındıklıda Mustafa Nall, Cumhuriyet a ınt i irmek zamanı gelmıştir. 

dım. Bir asılzadenin; her ne şekilde - Gelelim, izdivacımızın icrası za- caddesinde Kürkçlyan, Kalyoncukulhı - Barbaros Romalı prensesin rığına düş 
olursa olsun, verdiği söze riayet etme· manma ... Buraya gelmeden bir saat ğunda Zafiropulos, Firuzağnd,ı Ertu~rul, memek kaygusile fazla şarap içmekten 
si asaletin en mühim icabatından ol- evvel, Başkumandanımız (Tarık) tan Şişlide Asım, Beşiktnşta Ali Rıza, lİskti· çekiniyordu. 

dnrdn İskelebaşı, Sarıyerde Osman. ! 
duğu için, kumandan Tarıfin izdivaçıemir aldım. t Arkası var) '-----------------• Jüzetta, Barbarosun ne kadar kinci 

C 1 N S l A~n·'l-ı Yukarı 1 
~==-"""'1 

-.Ft --------- K. P:- K. p. 

Buğday yumuşak 

Buğday sert 
Arpa 
Afyon 

6 25 o 
6 12 o 
4 o 

62J 
:ı4 ıs 
63 

o 
29 
ı) 

Beyaz peynir 
Zeytinyağı ekst. 

:...;;..;;;:..;;,;,;~~~-----------



14 .Mayıs 
=--......: SON POSTA Sayfa Jl 

Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı M AZON Hazımsızhğı, mide ekşilii< ve yanmaları giderir. 
ve biberli yiyenler, biihnssa içki içenler midelerini inkıbazı defeder B~gnn~en bır . şişe MAZON alınız, 
tahrişveedbrler Eks;ı:k, Hazımsız- . Hıç bır mOD}asıl m stahzurln kı~as 

Midenize 
-

1 
- M EYVA TUZU kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkut, 

ilk ağırlık baş dönmeleri Deposu: MAZON ve Boton ceza deposu lstımbul 
' hissederler. Yeni postahane arkasında No. 47 

Dıkknt ve 

IYi HAZIM 
ediniz. 

~----~~~~__:=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-=-~-

VE KREMi 
1 - Şık, kibar ve gtlzellerin kremidir. 
2 - Şıındi hlillin Avrupa kadın vo 

kızlarının kullandığı V E N Ü S krem 
formtllUnU Londrn, Pnris, Berlin ve Viya
ııanın en bnyuk cildiye alimleri yanın 

a ırlık çnlı'inıa net.ccsınde vocude geUr
mişlerdir. 

3 - Hiçbir krem terkib, tesir ve ev· 
safı itibarile krem V E N O S 'den ns
ll\n d~ğiltlir. Cildi besleyici, gençleştirici, 
yeni icad vitaminli bütun unsurlar Krem 
V E N O S terkıbinde mevcuttur. 

4 - lhtivar bir cıldi oç gUnde genç· 
Ieştırmck kimsenin karı degilclir. Bu ytılun 
ve glllOnç reklO.nılara inaıınıayımz. 

1 
5 - Bilkimya saf ve pahalı ma<ldelerden yapılan Krem V E N Ü S f lzdeki sıvJlceleri kab"'rcıklnrı sivah leke ve buruşuklukları kat'iyycn 

zaıe eder. ' .. ' w 

.. a 6 - Ynğlı, yağsız ve halis ncıbadem V E N O S kremleri tanınmış cc
~ ne ıt . 
-- ' rı) al ve tuhafı ye mağazalarında satılır. 

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

I LAN 1 
lstanbuJ 

SAT 1 Ş 

kü Program 
14 - l\layıs - 937 - Cuın:ı 

İSTANBUL 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musiklsl. 12 50 Hava • 

dıs. 13.05: Muhtelif plak neşrtyntı. 
Akşam neşriyatı: 

ı 7: İnkılap dersleri. Üniversiteden nak
len Recep Peker tarafından, 18,30: PUikla 
dnns musikisi, 19,25: Konferans: Doktor 
İbrahim Zati: (Gıda meseleleri) :?.l:ı.kkında, 
19.50: Konferans: Spor fevaidl hnkkında 
Bay Suııt Cezmi tarafından, 20: Türk musi
ki hey'etl, 20,30: Bay Ömer Rıza tarafından 
Arapça söylev, 20,45: Vedia Rıza ve nrımdaş
ları tarafından Türk muslklsl ve halk şar
kıları: Saat ayan, 21,15: San'atkiir Naş1dln 
iştiraklle şehir tiyatrosu komedı kısmı (Bln 
bir gece masallarından Maruf), 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri, 22,30: Plakla sololar. o
pera ve operet parçaları. 

:r_'\.RINKt PROGRAM 
15 - Mayıs - 937 - Cumartesi 

- iSTANBUL 
Öfle neşriyatı: · 
12.30: Plak.l" Türle musiklsl. 12.50 Hava -

dls. 13:Muhtcliı .,...lk neşriyatı 
\kşam neşriyatı: 
18.30: Pl3.k.ln dans musiklsL 19 25: Gıtar 23796 İkraz numarasile Osman t:ırafı ndan borç alınan (1160) lira mukabilin- ı:;olo: Maryo Parudl tarafından. 19.50: Kon-

dke Vakıf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup parayrı çevrilmesine !erans: Spor fevaidl hakkında Bay Celıil ta-

Dördüncü icra Memurluğundan: 

a rafından. 20: FaSll saz hey'eU. 20.30: Bay Ö-
rar Verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (2624) lira kıymet ır.cr Rıza tarafından arnbcn s5ylcv. 20 45: 

takdir edilmiş olan Fenerde Tahtamina re mahalle ve caddesinde eski 166, 166 'Fasıl saz heyetı, saat ayarı. 2115. Orkestra. 
rn.ükerrer, Yeni 138, 140 No. lı bir tarafı Petro ve Barahi menzili ve bir tarafı 22

.1
5: Ajans ve borsa haberleri. 22·30: Pl3kla 

sololar, Opera ve operet parçaları. 
Yine nıerkumun dükkanı ve tarafcyni yol ile mahdud altında dükkanı müştc-
tnil kagir evin evsafı aşağıda yazılıdır: 
~emin kat: 140 No. h dükkan olup zemini çimento, cephesi camekan ve de-

kepenklidir. Ve bir asma odası var dır. 
b.138 No: evin methali olup mermer bir antre, bir göz bodrum, tulumbalı kuyu, 
ır oda, merdiven başında bir hela ve hamam mahallidir. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda bir mutbak mahallidir. 

ın lk~nci kat: Merdiven ba~nda hela, ha marn olup birinci katın ayni ve sofa ca
ekan bölınelidir. 
"~çiincü kat: İkinci katın aynidir. 
vora~ ~ n· uncu kat: Nısıf iki tarasalıdır. 

bar lt\ada Elektrik, Ter'kc,s, ve Havagazı tesisatı vardır. Cephede birinci kattan iti

en bir şahniş vardır . Zeminkat pen cerelcri demir parmakhklıdır. Haricen 
Yan 

>.ı cephe sıvalan tamire mühtaçtır. 
dir CSahaSl: Unıum sahası 41 metre mu rabbaı olup bu saha üzerine bina mebni-

t Yukarıda hudud, evsnf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı açık art

k.Irrrıaya konınuş olup şartnamesinin 28/ 5/937 tarihinden itibaren dairemizde her 

l 
es taraündan görülebileceği gibi 28/6/ 937 tarihine müsadif Pa7.artcsi günü saat 
~ fon a~ ·ı l A Ort) ten 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ı E. satı ac:ıktır. 

:ttırnıa bedeli muha::ımen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
son artt.ıranın taahhüdü baki kalmak üzere 13/7/937 tarihine müsadif Salı 

~n~ saat 14 ten 16 ya kadar dairemiz de yapılacak olan ikinri arttırmasında 
t·a~enkul en çok arttırana ihale edi lccektir. Taliplerin muhammen kıyme
:ın Yüzde Yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir bankanın teminat 
\1 ektubunu hamil bulu:lmalan ıtızımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi, 

t e Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsµmu Satış bedelinden tenzil olunac:ık-
ır. 'I'aViz bedeli müşteriye aittir. 2004 :ıum:ıralı İcra ve iflas kanununun (126) 
ın · alcı llladdesinin dördüncü fıkrasına tcv fikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli 
h acaklılar ile diğer aUıkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 

rn~SUsile faiz ve masarifc dair olan iddi alannı, ilan tarihinden itibaren (20) yir-
• 
1 

gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakıan tapu sicille-

~]: sabit olınadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalac::.ıklan cihetle ala 
a aranın işbu madder.in mezkur :fıkra f.ına göre hareket etmeleri ve daha fazla 

lllalurnat ı · ·ı ·· ı ·1:.- ı a mak istiyenlerin 934/2664 do !.ya numarası e muracaat arı ıw.ıı o un ur. 

(2735) 

-----------~~~--~~~~·------~~~~~-----
lstanbul inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

l'e~ü~~ü ınayıs/937 sonunda bitecek olan müskirat satıcılarının ruhsat tezke
t ~rının Yenileme muamelesine 20/5/1937 tarihinde başlanarak 7/6/937 pazar-
esı akşamına kadar devam edilecektir. 

ki Ruhsat tezkerelerini tecdit etmek isteyen satıcıların tayin olunan günlerde es
lnh:ezkere ve kontratlariyle beraber birer de fotoğraflarını alarak Kabataştaki 
t ısarlar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 7 /Haziran/937 tarihinden son
ğ~ .t:zkerelerini yenilemıycrek içki satanlar hakkında kanuni takibat yapılaca-

ılan olunur. (2430) 

---------~~~~~~~~~~~~~~~~~--------r.: Dr. IHSAN SAMI ~ 
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K ültiir işleri: -Baytar talebesı tetkik seyahatin~ 
çıkıyor 

Büyükdere orman mektebi son sı -
nıf talebesi, Karaden~ ormanlarında, 
üçüncü sınıf talebeleri Istranca orman
larında yapmış oldukları tetkiklerı bi
tirerek İstanbula dönmüşlerdir. 

Haziranın 22 inde Ankara Baytar 
Fakültesi talebeleri memleketin hay -
van yetiştirme işinde ileri gitmiş mın
takaları tetkik etmek üzere seyahate 
çıkacaklardır. 

Bu seyahat, Ankara, Eskişehir, Ka
raköy, Bursa, Karacabey ve Akdeniz 
havzasında yapılacaktır. Bu mıııtaka -
iardaki hayvanların yaşayışı, üreme şe· 
killeri ve hastalıkları gözden geçirile -
cek bilahare tekrar Ankaraya dönüle-

ı 

cektir. 

Üniversitede: 
Bir e~hi profesör istifa etti 
Üniversite İktısat Fakültesi profe· 

sörlerinden Röpke Cemiyeti Akvam e
konomi encümeni azalığına tayin olun
duğundan buradaki vazüesinden isti
fa etmiş ve istifası kabul olunmuştur. 
.... ·-·-·-··· .... ~ . . ... -- ·- ·-

Çok karlı bir iş lç:b 500 lira s:.:nnayeli 

BiR ORTAK ARANIYOR 
iş teminatlıdır. Kar maktuan da ..erilir. 

Girmek isteyenler Beyoğlunda İstiklal cad -
desinde 127 numaralı Kıraatılıane ınüsteciri
nc müracaat et inler. 

• • • • .... .• p; • \( •• ·, - • ' " - ... • "' • • • 

NEOKALMİNA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrıları, Artritizm 

ı 
1 

................................ _. .... ~ 1 Emniyet Sandığı iliinları 

Satıhk Otomobil 
Biri 1928 model açık cBuik>, diğeri 927 model kapalı cPonçiyak> marka iki 

kullanılmış otomobil 17 m:wıs 937 tarihine düşen pazartesi günü saat on beşte 
açık arttırma ve peşin para ile Emniyet Sandığı binasında satılncaktır. Görmek 
istiyenlcrin Levazım Servisine müracaatlnn. c2400> 
-----------·------------------.._ 
Liseler Satınalma Komisyonundan : 

.. c «> " ':io - ;:: ·- c ... .s -= i E .l4 •• .. " . c o -~ ·e ~ ..il !.! ~·su .. ~ '"C = ~ '& ICI " ·- ~~ ., ..c )>o, .:= E t: "tl 1l >. u :s 1i :ı ..: " 
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~.:ı.c ;;: 
ı:o 

... ~ ;. 

-Kr. 2928 75 24.5.9J7 196 
Ekmek 355000 11 Pazartesi 

sant 14 de 

Dağııç eti 55000 45 24.5.937 
Kttraman 51000 41 4151 45 Pazartesi 291 
Sığır 16900 31 saat 14, 15 
Kuzu 15500 46 

Sııdeyağ 34000 80 2040 24.5.937 
Pazartesi 137 

saat 14,30 da 

Toz şeker 67600 27 

1 

24.6.937 

Kes Jı e şeker 18000 30 1771 88 Pazartesi 
Sdat 15 d ~ 

Pirrnç 42000 -~ ~ U93 ~4.o.~11 ..... 
Pnzartesi 

saat 15,30 da - 17 

1 
Pırinç unu ~()()() 

Un 22500 13 

Makarna 8000 28 .24.5.937 

Şel riye 2050 23 

1 

470.78 Pazartesi 
irmik 2850 14 saat 16, 15de 
Kuskus 450 2H 
Nişasta 1100 18 - -
Bayaz peynir 15900 31 

1 

24.5.937 
Kaşar D 8200 55 707.93 Pazartesi 

saat 16,30 da -Kok kömürü 810 Ton 1850 1123 88 25.5.937 Salı 
saat 15 de -'J'Uvenan 2050 Ton 1200 1 25.5.937 Salı 

Kriple maden kö. 100 • 1450 1953 75 saat 16,BO da 131 

i37 kalem yaş sebze 216650 ki. 24.5.937 

48000 demet 1 
25097 L. 1882 L. 28 K. Pazartesi 126 

321650 adet saat 17 de 

Komisyonumuza bağlı pansiyonlu yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna kadar ih 
tiyaçları olan yukarıda mikdar, muhammen bedeli, ilk teminat eksiltme gün Ye 
saatleri, şartnamelerin tt:darik bedelleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacak ka 

palı zarf usulile eksiltmı:-ye konmuştur. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü 
binası içinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının 

yeni yıl vesikası ve temi11at makbuzlarile birlikte teklif mektuplarını ihale için 
tayin edilen saatlerden bır saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkan 
lığına vermeleri 

İlk teminatlarını belli gün ve saatlerden evvel Liseler Muha~e!lf?ciliği vezne-
sine ya"tırmalan. 
Şartnameler komisyomian bedelleri mukabilinde alınabilir. (2607) 

~~-~~-~--~~~~·~~~--~~--~~~-·---

ı=== _____ ı_st_a_n_b_u_ı __ B_e_ıe_d_iy_e_s_i __ l_ıa_n_ıa_r_ı ________ ı 
Mahalle lsmi 

Hatice Sultan 
Nesli Şah 
Karabaş 

Mimar Sinan 

Muhtesip 
Beyceğiz 

Koca Dede 

Derviş Ali 
Atik Ali Paşa 

Tahririn ba§layacağt gün 

7/5/937 

Yukarıda isimleri yazılı Kara Gümrük şubesi mahalleleri içindeki arazi ve arsa 
ların yazımına, nuıhsuı;. komisyonu tar <:ıfından 7/6/937 gününden itibaren baş· 

}anacağı, arazi ve arsa sahiplerinin ta ~ruf vesikaları ile birlikte Karagümrük 
Bina ve Arazi memurluğuna giderek o rada bulunacak olan komisyonu bilgilen
dirmeleri, bu muktezaya uygun hareket etmiyenler hakkında 2901 sayılı Arazi 
tahrir kanununa göre takibat yapılacağı ilan olunur. (2746) 

• • Beher metre murabb:ıma 3 lira kıymet tahmin olunan Cihangir yangın ye
rinde Firuzağa malı.ailesinde 13 üncü adada yüzsüz 50 metre 95 santimetre 
murabbaı sahasındaki eırso. sat1lmak üze re açık arttırmaya konulmuştur. Şartna· 
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstcklıler 11 lira 46 kurusluk ilk temi-

nat makbuz veya mektubile ber:ıbeı: 20/ 5/937 perşembe bünü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (25 50) 

• • 
1 _ İst:ınbul Ziraat Bankasından aylık almakta olan İstanbul Bc>lecHye ve Hu-

susi İdaresinden mütcşekkıl mahalli ve idare emekli ve öksüz!t:rinin 937 yılı 
bırinci altı aylık yoklamalarına başlanmıştır. 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasındaki izahata göre s~lintisiı yazı
lacak ve fotoğraflı olacaktır. 

3 - Maaş sahipleri yoklama ilmühabe ı·Ierini oturmakta oldukl:ın Nahiye Mü· 
dürlüklerine tasdik ettirdıkten sonra rcs mi senet, aylık cüzdanı \'e niifus tczke
resile birlikte Mayıs 937 sonuna kadar aid oldukları Belediye Şubelt•rine mürnca· 
atla yoklamalannı yaptmnaları ilan olunur. cİ.> <ı271'7· 



------

• 12 Sayfa SON POSTA 

İstanbulun şimdiye kadar eşini görme
d ... · e z rif ve modern mobi ye kumaş-
la , ıvar kciğıdlarını, en nefis tülleri, 
b ... y · k bir zevkle intihap edilmiş vazo, 

Mayıs 14 

biblo, ve antikaları , tabloları, gravür -
leri, abajurları, yastlkları, h016sa dahili 

tezyinata aid her şeyi 

Bugün açılan 

HEREKE ve FESHANE 

KUMAŞLARI 

NEFASET ve DAYANIKLILl~IN TiMSALiDiR 

YAZLIK KUMAŞLARINIZI UCUZCA TEMiN ETMEK 

iSTERSENİZ BU FABRIKALARIN MAMULA TiNi 

TERCİH EDiNiZ 

PERAKENDE T O P T A N 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 

-
-......-· Sandalya ve IViobUyanın ~--. 

Hem ucuzunu, hem gUzelini almak için lstanbulda Hızapaşa yokuşunda 

66 No. A S R l M O B I L Y A mağnznsını ziyaret ediniz. 

AHMED FEYZi Tel. 23407 

Eksiltme temdidi 

Türk Hava Kurumu Genel Mer
kezinden: 

İnönü Türkkuşu meydanında yapılacak ( 49723 ) lira keşifli tesisatın ek
siltmesine hiç bir istekli iştirak etmedığ1 için münakasa t 7/Niayıs/93 7 pa
zartesi saat on beşe kadar uzatılmıştır. (26S9) 

Mağazasında bulabileceksiniz ! 
• Beyoğlu - istiklal caddesi No. 353 

Siz de ba kremden 

Çünkü; 
BUttın cihanda elli senedir daima Us
tun ve eşsız kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
BOyOk bir bilgi ve uzun bir tecrObe 
mahsulıı olarak vücuda getirilmiş 

yegllne sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şölıretıııi söz ve şarlatanlıklıı değil 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Bel'lin, 
Nev - York gDzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik mıı
kllfulıııı kazanmış olmakla ishal et
miştir. 

KREM BALSAMiN 
GDndnz için yattsız, gece için yağlı 
ve hnlis acıhndem kremleri. Tanın

mış ecza, ıtrıyat ve tuhafiye mağuza
lnrında bulunur. 
Deposu : lngiliz Kanzuk Bczaııesi 

Beyoğlu • İstanbul 

,~ ,~ 

- BU GUN NE KADAR GUZE .,) ~ .. 

- TAsi. «POKER_PLAY .. TRAs aıçAG• - ... 
lLE TRAŞ OLDUM!. 
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~ TÜRKİYE 

Şişe Ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

Paşahahçe Şişe ve Cam Fabrikamızı? ~ir senelik .ihti~a~ ol: 
500 • 600 ton Çavdar sapı 31/5/937 tarıhlı Pazartesı gunu 88 

15 de toptan veya 2 - 3 kaimede açık eksiltmeye konulacak~r: . 
Taliplerin, Şartnameyi görmek üzere, Bahçekapıda Bırıncı 

Vakıf Hanındaki merkezimize müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Son çıkan son Keskı· 
derece müessir n Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sA~ç;~~rı 


