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AB S· ARADAN IKTI, ITALYA 
LE NGILTERE KA Si KARSIYAI 

Konsey içtimaını 
15 Hazirana bırakb 

lngiliz Amiralı Rocer Keys "ltalyanlar 
bizi mağlUp edemezler!,, dedi 

Z•crt t•tlllirl• o tarihe 
kod• lroam edecelc 

ltalyanın Milletler Cemiye
tini kat'i şekilde terkedip 
etmediji bilinmeyor, Roma-

Londra, 12 - Unitecl Preu'in muhabiri bildiri· 
yor : ltaııa tarafından yerilen Habeptanı ilhak ka
rannm b.autere ile ltalyamn arasını daha fazla 
açacajı va iki taraf ar&1111daki rekabeti arttıra
cajı anlaphyor. Bu mretle ltalya-Habq harbi yeni 
bir aafhaya girecek ye ltaıya ile İngiltere rekabeti 
pkllnde de•am edecektir. 

ması mağl6p edilemez. Donanmamız 
kendisine meydan okuyacak her kuvvete 
silahlan ne mahiyette olursa olsun, kaqı 
gelmeğe hazırdır.,, 

Milıetıer Cemiyeti ko....,.min Reill da henüz karar yok 
İnıiliz Dq Bakam Eden a.upa olup bitenleri ilç ciimleye 

Malta 12 ( Huaut ) - Maltada bulunan Amiral 
Sir Roaw Keyea b1irada a&ylediği bir nutukta de
miştir ki : "lnglltere donumuı bllyO.k lmp eaa-
11nda denizlerin btlrriyetinl muhafaza ettiği gibi 
bu vazifesini bundan sonra da yapacakbr. 

ltalya kumanda heyeti, bunun aksini 
istedi"· kadar düşünsün in ·ıtere donan-

Amiral Maltanm bfittbı tehditlere rağmen bir 
İngiliz tluibahriai olarak kalacatuu dzlerine illve 

Bundan IODl'a Malta Valisi ve Başkumandanı 
Sir Bonbam Karter .az söylemif ve "Biiyük harp • 
em•aJDda, ltaıyanlann baldı olarak iftihar ettikleri 

~Cenevre, 12 (Hueuai) -- Cene~ clanlarak komeye kaqı protesto 
"ichrnıak mümkündür: ltalyan deles secri tecl»irlerin dnamma ka· 
°"-k üzere Cenevreden ayn=.J.o;:,'ı1acaktır . 
.._ verdt Gelecek toplanb 15 • • • t k karar verdi mi ? 

!talya Milletler Cemıyetinı ~r e . Hüet ~ 
ltalyan deleıelerinin Cen~ ~Jrıııı:~. Fakat Jtaipam Mil • 

lreiı.ey toplantısma kalJul ecBlın-m• pro. vermediii heDk anlafllmaınlfbr· 
-.ı_. Cemiyetinden çeldlıMP karar venp 1 b 

K . d- kit 8 d'a1tika.lık top an sı 
_ onse)'ln un . . .. ce1ae aktetmiflÜ'· Aleqi celse 

k..a.e7 ""9ün bift ..,.!',. diPri .ıent iki 
8 CWcike clwtı : 1 u 1{" Mil il , Aw.al 

1tonaepr lausud c• •11;7. ?1 
._... s1pnt ......, •• • aa1 

E:rtUmda ltalyaa cl~i Ala•-=:,. . ..... ...,. .. C.-nedm 
b da L:. bİr jZialiiat .... dlll, 
~~ • • L._ı 

etini biJd&diiDii ~· • • ham bulunduiu halde, 11111" 

konsey, ffabetitlaD ~· w:_ı:~ lmrarDP teyit •• , ..... B••· 
,_ • Mabet meeeJeeiıÜ ~ Jıua L .. Dn fAlen appiald ... projelinl 0-
....... aleni celse küpt edilmıt ve .,..... 
'-nuttur: mda bir karar almaya davet edllea ima
. ((İtalyan • Habet ---~. ~ • 1935 tarihindenberİ bu .-ele 
..,, Milletler Cemiyetinde ~-=eritet: almmlf *8 kararlan~ 

bittlbı huclimlarm bapnda İngilizler bulunmUf, fakat 
ltal a bunlann kran borcunu unutmuştur d • • • 

Kral Dedeağaç seyahatini 
geri bırakb 

AW... l2 (Husuıi) - Sellnikte .,.. 
ayet deiipnemİftir. Piyade. lilvari mil· 
rezeleriyle zırhlı otomobiller ve tanklar 
sokaklarda dolqmaktadır. Dükk&nlanlı 
~ din de bp-1ı idi. • 

Muedonya umum valili ile SelAaik 
polia direktörünün istifa ettikleri .& 
yor. Şimdiye kadar tevkif edilenlerin la)'I• 

11 ( 1 SO) yi aeçmiftir. yapalnut olan lll"t"'° teeeMif karanD ibdu ettlii 
bilcOmeti iarafmdan ~ P~ • • • bir mühlete lüzum oWa • 

fttin bütün azalar tarafından tetkik e~;..:,eleri 15 ffuirwla telnr 
h nıütaleumcla bulunur. Bu bmlut-'1 ::. .,q1.,.,Ztlo) 

(D•oamt 

Son çarpıtmalarda ölenlerin ar)tad ... 
,lan hldiae yerlerine ölenlerin karuylaı 

uÇocuklannın ekmeiini temin etmek 
, için çalıpn... Burada öldürilldib .. .. 

Belgrat lntıbaltıl'ı : Dıt tşıert Baltam Tm1k R1lfU1 Aras 

iki Yugoslav- Nazınnın ~~=:.~ .... 
• kanı Doktor Tevfik Rüttii Aru. 1923 ı.o.. 

So PoSta'ya söylediklen ... -;;::::;;-..:::-_,~-
n A1 ~ çizdikleri yoldan Fransada genı 

.. Atatür~!e !"~mız in~raf ettirmeyecektir,. Kabine 
bızı hiçbır şey nd Ekrem Talu ı · 

r azan : Er~~e Şehi büabiltün uyıuunıt: ma~zalar K u.ruıamıgor 
g lg d rdıgv 111112 gecenin ertesi .U· . r k&nlannda teşhir ettiklen eıya 

e ra a va .. çıktıın• zengm canıe • l 
llit. sabahleyin, eı-kenden sokap elecek müşteriye arzedıyor ar. 

Yıkanmlf, tuvaletini yapmıf, kıJıiuta yı ~uradan. kalabalığın her 1&atta her yer• 
L__ • ve mutad ld v B Jgradın ana cad· 
... yafetine çeki düzen vennıt b' d n daha kesif o ugu e k 

Komünistler girmiyecek
ler, radikaller de henüz 

karar vermediler 
aündelik hayabna.Jıazırlanmıt hamar~~-dır d:.:ne .. Jkıyorum· Biraz ileride,. ~ralm lf· 

_ _a...: he · kaı'JU'!' ı. ...... " k hancaye neza• Parla 12 (Husu· 
ev kadını aibi Belgrad r-• nı lık sarayı ile karfl arıaya b d 

Otelin bulundu• Balkan konferanaı ura a 4) - FraMada 
eti binası var. Ik 

ğu caddeden köıe- r Bananın üst kattaki ba onun• yeni hükGmet tetki· 
. toplanı)'O'· fik d Jetin· uzun bi· li •. ,.. mut·· k"1ıı.t ı"le 

yi dönüp, yenı dan aflliı dört mütte ev wa 

Skupçina binasının rer bayraiı •rlutılrnış.. k • rt~lanmak~~ı.r 
· edilrnekte ol- Ben. kim olduğumu hahr ve hayale Sosyalıst parttsınnı 
mp b l dan a· ~ n ufak ufak mektepliler, Milli Konseyi namı• 
dı.mu u var bile getırmeye • . • M 

·· ·· k ld ü~rinde durmuft mını na hareket eden .. a doiru yuru• karşı a ıramın 
pgıy . . klarivle birbirlerine bizim bay· Blum ile Pol Faure, 
vorum. mını parma ., K .. . ti ın· bü 
' •. ,.ı • • rfar omunıı er • 

Mektebe gıuen raiı gösten~o •.. kômete iftirak et 
• ik çocuk· - Tunkil 

te .. ız. P ko n 6öa)erinde, ""dan, ıarez ve lva~dan meleri için teteb· 

( Deoamı 1 O anca stq#amıscl•) Selanikten bir g0rlln1lf 

Esrarlı bir ölüm 
Zincirliku,uda h•bef t.ywanlar tarafından çekilen 
bir araba içinde bir ölü bulundu, muayene edilince 

tabanca ile vurulduğu anlaşıldı 

(ar, çaqıya .. • 1 A o içten selen bir bayranhjuı. büste bulunmutlar• 
kadmlar, itleri ba· taııaatnıy. •. ~f d .. .......n.orum. .a da bu tepbbüs- Evvelkl aqam Zincirlikuyuda Tuila ,arabanın içinde bir ölü ile karfılaun•tlar-

. ak •. saati· bir lltVSllllD 1 a -.ıtıı - • . ,.... 
~-...~ MBmka- pn• v tu • B h nlıkla bu eevJiyi. halktan, ler bır netiee ver• Jaatmamnın bet y\lz metre ilerilinde dev- ,dır, bunun üzerine Sarıyer jandarma ku· 
llt Namn MehnMI le yetif1Dek içi~ ~ ~ h::.. ve tabakuından temu ey- memiftir. Komü• .. il. ı..o. .._ llye sezea jandarmalar ko1Ul• ba,.uılan mandaru Hilmi bir taraftan müddeiumu-

s.,.M tical eden kuçük ledi'" inAalann he.,.inde prdüıp. nietler hükGmete müzaheret edecekl.ri,nh otl:;akta olan batı bot bir JUk arabaa mtliie malUınat vermit dtier taraftan da 
hlelnurlar ...,_d.a. eoLundaa vızır vızır aım(D C r ı• _. --••H) (0--• ı•-M)lf•••W ... ~ ,...._ PliP ......,.._n w (9-ıaım ı• --~J 
aeçiyorı.. ., 
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a Yedi perdelik dram a _,_H_e----,' Resimli Makale 
_----ı"'---1 :-

Teşkilatı Esasiye 
Kanunu değişiyor 

• 
12 yaşında bir alim 

* -
T e~kilô:tı Esasiye KanunuDei:ıiyor 

T eşkilatı Esasiye kanunu devletin 

temel direğidir. Devletin feklini o 
tayin eder. Bütün kanunlar kuvvetini on
dan alır ve ondan mülhem olarak tefsir 

olunur. 
Türk teşkilatı Esasiye Kanunu yapıldı-

ğı zaman Türk devletinin teşekkül devri 
idi. Daha ana fikirler tamamen tebellür 
etmiş değildi. Hakim olan ruh liberalizm· 
di. Ve teşkilatı esasiye kanunu yapılırken 
daha ziyade liberal fikirlerden mülhem o· 
larak hareket edilmişti. 

Halbuki o vakittenberi dünyada fikir
ler yürüdü. Yeni devlet prensipleri, yeni 
rejim §ekilleri ortaya çıktı. Liberalizmin 
iflas ettiği anlaşıldı. 

Mahiyeti dinamik olan Türk inkılabı da 
on üç yıldanberi inkişaf etti. Mübhem fi. 
kirler vüzuh kazandı. Ana prensipler te
bellür etti. Ve devletin günden ir\ine libe· 
ralizrnden uzaklaştıiı, daha ziyade devlet· 
çiliğe doğru yürüdüğü görüldii. T eşkiliitı 
Eaasiye kanunu olduğu yerde durduiu i
çin, bu yeni fikirleri, hu yeni prensipleri 
ve bu yeni düıünü,leri ifade edemez oldu. 

Bu aykmlıiı ortadan kaldırmak, ve 
teşkilatı esasiye kanununu inkılap Yejimi
nm tam bir ifadesi haline koymak lizım

dL 

Recep Pekerin bir ders esnasında teş
kiliu esasiyede değişiklik yapılacağın

dan bahıetmeıi bu zaruretin fi'il haline ge· 
tirilmesi zamanının geldiiini gösterir. 

Halk Partisinin altı umdesi yeni tqki
lih auiye kanununun ana hatlannı teıkil 
edecektir. Memlekette bir fırka vardır, ve 
hükumet o fırkanın mümesailidir. Devlet te, 
lı:ilitı o fırkaya dayanır. Binaenaleyh dev
let nizamının da fırka programına uygun 
olması tabii ve zaruridir. 

* 
12 Yaıında Bir Alim 

G eçende yine bu ıütunda Sovyet 

Rusyada genç İstidatları nasıl ye
• tiştirdilı:lerinden bahsetmiştim. 

Mektep çocu1tlan boı zamanlanm mü
zelerde, lihoratuarlarda aıeçiriyorlar. Bu
rada aerbeıtçe tecrübeler yapar, yeni yeni 
ihtiralar ortaya çıkarırlar. Bu ihtiralar •e
ne aonunda büyük bir sergide teşhir olu· 
nur. Liyakat söıterenler hükumetin hima· 
yesine alınarak husuıi surette yetiftirilir· 
ler. 

Dün T aıı ajanıı bu suretle yetiten 12 
ya~nda bir ilim çocuktan bahsediyor. 

Kiyefte 16 mayı.ata aıenç ilimler kon
gresi toplanıyor. Bu kongreye 400 genç 
~tirak ediyor. Ve bunlar araaında 12 ya
tında Boris Korenhlum iıminde bir çocu• 
iun adetler nazariyesi hakkında bir rapor 
okuyacaiı bildiriliyor. 

Bu çocuk, yaşının küçüklüğüne rağmen. 
bu yıl Kiyef üniverıitesini bitirecektir. iş
te genç istidatlar böyle yetiştirilir, ve böy
le ydİştirilince de böyle netice alınır. .............................................................. 

Özlü sözler: 
Ormanların ve derelerin Tanrısı! Bizi 

iyi insan yap, dışımızda bulunanları içimi
ze uydur. Akıllı ve samimi olanlan hakiki 
~engin yap ve aana altınlarını dökenleri 
çoialt. 

Sokrat 

Ölüm unutuı ve unutu1uıtur. 
R. de Campoamor 

Evlenmenin aıkı artırması, ,akadan 
zengin olmaia benzer. 

William Wycherley 

Sevıı-ilime gecenin uz:un ıiyah saçlarını 
vudin. Gözlerine yıldızların yakıcı güzel
liğini koydun, vücuduna ayın masum ıol
gunluğunu saçtın. Ey Tanrı, gökleri du
daklanma yaklaıtırmak istedin deiil mn 

Mevlana Celileddin Rumi 

Ölüm yalnız uzak bir sılaya benzer. 
Samuel Butler 

Ölüm Allahın emri, ayrılık olmasaydı. 
Türk Halk fİİrlerinden 

Tutmaz olur tutan eller 
Çürür şol söyleyen diller 
Sevip kazandığın mallar 
Varislere kalır bir eün 

Yunus Emre 

Dünya bir sahne, Biz aktörleri. Yedi perdelik bir dram oynu- nür. Ve nihayet göçüp gideriz. 

yoruz. ı Sahnede kimimiz rolümüzü muvaff akiyetle ba,anrız, kimimiz 
Birinci perde çocukluk devri. Ma'ıum, kaycusuz, temiz bir ha- beceremeyiz. Bazımız baı role çıkar, bazmm figüran olarak aah

yat. İkinci perde meklep devri. Üçüncü perde ırençlik. Şakespearm nede ıörünür. 
dediii ıribi volkan ıribi yanılan devir. Dördüncü devir askerlik, Hayaı sahnesinde rolümüzü muvaffakiyet1e yapmak, ve müm
ve ideal devri. Be$incİ devir oll'unluk devri. Ondan aonra düıüt künıe bq role çıkmak, veya hiç olmazsa eaaalı rotlerden birini 
baılar. Altıncı ve yedınci devirde hastalık, zaaf, ihtiyarlık görü- oynamak hepimizin gayeai olmalıdır. 

Namııs ve ıerefinden 
Hiçbir ıeg kagbetm•gen 
Hafif kadın 

A vuıturalyanın 
doktorlan yeni bir 
earihe ile meşgul 

olmaktadırlar, genç 
bir kadın, kesafet ~ 
itibariyle wdan ha-'\ 
fif olduiunu iddia 
etmi' ve ne kadar 
uğra,ırsa ufraşsın, 

suya batmağa muk· 
tedir olmadığım 

söylemiıtir. 

Parcker isminde olan bu kadın namus 
ve §erefinden hiç bir te, kaybetmccleıı 

tam manaıiyle hafif bir kadındır. 

* 
Seçimde k•ybetmek hayaly•t• 

dokunmamahdırl 

Heryo F ranııız İntihabatında az daha 
kaybedecek vaziyete dütmÜ§ ve bu müna
sebetle «hen bir daha ıiyaıete karışmam, 
lanet olsun,, gibi sözler ıöylemişti. Meşhur 
diplomatı teıkin etmek için bir Franaız 

ıazeteıi ıu misalleri vermektedir: 

Makdonald, üç kere, müteveffa Hen
deraon yedi defa, Klemanıo bir kere, mai· 
)Qp olmuşlar ve her üçü de eski vaziyetle
rinden daha parlak mevkilere ula§mıılar
dır. 

* 
Parç•l•nınc• Ntll•bll•n elmas 

J onker namındaki 726 kıratlık meşhur 

elmas, müıteri bulamayınca, Nevyorkun 
maruf kuyumcusu, Koplan tarafından iiçe 
kesilmiştir. Her bir parça da 12 ye taksim 
edilerek mücevherin mecmuu 2 milyon 
dolara satılacaktır. 

Kop lan bu münasebetle: 
- Ameliyat1 yaparken çok ainirli idim. 

·---------------------------· HERGüN BiR FIKRA 
Evde •ıkıhrmıtl 
Süleyman Nazif Bağdatta vali idi. 
Bir &\in, makamında otururken, 

kapıdan içeriye, önü ilikli, mahçup ta· 
vırlı, ıimasına, acınacak bir §ekil ver· 
mi~, olmıyacak bir şey dilemeie geldi~ 
ği halinden belli bir adam girdi. 

Odada misafirler vardı. Gelen a
dam, Nazifin yanına kadar ıokuldu ve: 

- Efendimize maruzatım var.. de
di. 

- Buyurun! 
- Huıusi surette arzedeceğim. 
- Beyler yabancı değil, ıöyliyebi-

lirainiz. 
- Mümkün değili. Söylemekten 11-

kılırım. 

Nazif, adamcağızın yüzüne dik: dik 
baktı ve: 

- Öyle ise, dedi, ben de dinlemek· 
ten aıkılınm 1 

-------------------------· 

• 
2 
3 

' 

SOidan ıaca: 
1 - Güzel hak1şlı bir hayvan, ilacın 

Türkçesi, hareket. 2 • Ölümler. .of • U -
zunluk, söz. 5 - Hısım. 6 - İıtilthal. 7 -O kadar yoruldum ki istirahat etmek için, 

nehir kıyılarında üç iÜn balık tutmağa Para, uzağı gösterir iz. 8 - Paray11 dair, bir 
mecbur oldum, demiştir. Rus kadın iımi. 9 • Bayat değil, battal. 

* Topr•ıın 700 metre altınd• 
alnema 

Almanyada Ruhr havzasında bir maden 
ocaiının içinde ve 700 metre derinlikte 
bir aincma salonu yapılm'1tır. Ameleler, 
karıları, her gece, asansörlerle aşağıya ini· 
yorlar ve ıinemayı aeyrettikten ıonra da 
yukan çıkıyorlarmış. 

Sinema merakını, zeminin altında 700 
metreye kadar indirmenin manasını Fran
sız: gazeteleri anlamamı~lardır. 

Yukandan aıaiıya: 

1 - Dolaşma. 2 - Ter biye, hırs, 3 • Fi
listin de portakalı ile meşhur bir fehir, u

yandırma. 4 ·Ödemek. mef'ülü leh. 5 • Şaş 
maz. 7 - Bahrimuhitte tarihten önce oldu-
ğu iddia edilen bir muallar şehri. 6 - Su, 
bayağı. 9 - Yemek pi .. cn, kırmızı. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 

Soldan aaia: 

l • Belgrad. 2 - O, ara, aba. 3 • Hi • 
maye. 4 • Viv, fa. 5 - Aleyh, kap. 6 • Rı. 

ita/ya Başvekilinin 
Göst•rdiğl 
Sabırsızlılc 

Fransız: ruete· 
lerinin verdikleri 
tnalUınata göre ıe· 
çen ıalı ıünü Adi· 
sababa'nın alındı· 

iını bildiren Mare· 
tal Badoılio'nun 
telgrafı Muıolini

nin eline ıreçince, 
Duçe, halkı Vene
dik. sarayının önü
ne toplamak için, 
derhal resmi ma
kamlara telefon et• 

meğe haşlamı~tır. Fakat §ayanı hayret bir 
teaadüf neticesinde ltimaeyi yerinde bula
mayınca, o sevinçle, derhal sarayın kule
sine çıkmış, ve milleti toplamak için ev
velce oraya koydurduiu düdüğün ıpını 

bizzat kendisi 20 dakika müddetle çekmi~ 
tir. 

* Fr•n••d• k•dınl•rda11 ••zır 
aeçllecek 

F ransada, ıon seçimi kazanan Mösyö 
Leon Blum kadınların meb'uı ıeçilmeleri· 
ne taraftardır. Bu münasebetle kendiıile 

ıörüşen Feministlerden birine: 
- Kadınlara aiyaai hak vermeğe çalı

şacağım, ve muvaffak olacağımı zannedi
yorum. Eğer hunlardan bir tanesini de na
ZJr yapmak lizım gelirse, kendisine, sıhhat 
ve içtimai muavenet aandalyasını vermek 
münasip olul'. Sıhhat iıleri .kadınların müş
fik ellerine tevdi ediline muhakkak daha 
iyi işler 1 demiştir. 

* Otomobll kaz•lar1nı11 inadı 

Amerikada bir zencinin bakınız baıına 
neler gelmiı: 

Bir kadın kendisini bıçakla tehlikeli bir 
yerinden yaralamış. hastaneye imdadı aıhhi 
otomobili ile götürülürken yolda baık.a bir 
otomobil ile çarpıpnışlar, hastayı derhal 
ikinci bir otomobile koyup yola çıkarmış
lar, bu sefer de otomobil tutuşmuş. ve ni
hayet üçüncü bir otomobil adamcağızı 
hastaneye götürebilmi,. Zenci iyileşmiı ve 
ha,tancden çıkarken kapının önünde bir 
otomobilin altında kalarak bu sefer öl • 
müştür. 

7 • Zır. 6 - Kış, kır. 9 • İmi, biçer. 
Yukarıdan aı•iıYa: 

1 • Bohça, ki. - 2 - Lizım. 3 - Lam. işi. 
4 • Gravyer. 5 • Rayih. 6 • Ev, ki. 7 • Na, 
kılıç. 8 • Fa, re. 9 • Kanarya. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Topkapıda Arpa emini yokuıundaki evlere 15 cündenberi 

çöpçü uğramamakta, bu evler çöplerini ister istemez o civardaki 
bot arsalara ve sokaklara dökmektedirler. Dün nasılsa bu ıo
kak:an bir çöp arabasının seçtiği ıörülmüı, evlerden biri çöp· 
çüyü yakalayıp çöp vermek İstemiı, fakat çöpçü: 

- Ben buranın arabacısı değilim, almam, demiı, ev ıahibi
nin sızlan1J1 karıısında da arkadan onbatı geliyor, ona söyle 
diye arabasını çekip gitmiflir. 

Ev sahibi arkadan gelen onbaııyı yakalamıı, derdini 
yanmıt, o da: 

- O gördüğünüz araba da qağıdaki mahallerun çöplerini a 

ona 

için muavenet olarak alınmıetır. Arabama yok.. Buraya araba 

ermiyorlar. Bütçede 500 lita açık varm)f, onu kapamak istiyor

lar, bi:a ne yapahm? cevabını vermittir Ye çöpler bermutat evler

de ve arsalarda yıiıh kalmııtır. 

İSTER 1NAN !STER 1NANMA 1 

r---------------, 
Sozün Kısası 

Elden çıkan miras 

'------E. Ekrem·TalJ 

Bundan bir, bir buçuk asır evvel 
bu memlekette, bizlerin kıyme

tini bilmediğimiz bir hazine vardı. 
İstanbulun en büyük konakların • 

dan, kenar kasabaların en mütevazi 
evlerine kadar pay olmu9 bu hazine1 
cehalet, kaytsızlık ve tamah yüzünden·. 
gene bu bir, bir buçuk asır içcrisindd 
elimizden çıktı, gitti. 

Bir zamanlar, Hintten, ÇiPden, J. 
randan Avrupaya ulaşan yollar bura• 
dan, bizim ülkemizden geçerdi; ve Üs• 
manh memalikinin büyük şehirlerinde 
konaklayan o diyar tacirleri metaları.. 
nın en nefislerini burada bize Lırakır • 
lardı. 

Halıcılık, dökmecilik, oymacılılf 1 

dokumacılık, sedefkarlık, billurcululi1 
I hattatlık, tezhip san 'ati, nakka lık, iıi• 
ce doğramacılık gibi san"atlar da vakit 
vakit bizde hız bulmuş, bedialar, şahe• 
serler yaratmışlardı. 

latanbulda Süleymaniye tezgahlari 
dantel gibi manga1lar yaptı: ÜsRttdat 
me,hur <<çatman lariyle \kibar konak • 
lannı, padişah saraylarını döşedi: Bey• 
koz fabrikası <<Çeşmi bülbül» leriylo 
dünyada haklı bir şöhret kazandi 
hattatlarımızın içerisinde Rôkım 'laf1 

Yesari'ler, Recai'ler ve daha da bfı 
çokları milli abidelerimizin iç ve dış • 
larını tezyin ettiler: konaklar, köşk • 
ler, yalılar en mahir Türk aan'atkarlaıo 
rının oymaları, nakışları, mermer işle
meleri, doğramaları, kavukluklar, be• 
şikler, ~kmeceler, f8Jlldanlar, rahleto 
ler, ciltler, kitaplar, levhalarla doldu •• 

Bütün bu bedialar, kanaat sahibi 
san'at.karların elinden yok pahasınş 
satın alındığı için kıymetsiz addedildi;, 
ve gene yok bahasına, sahiplerinde}\ 
bedestana, oradan d Yahudi an i a• 
cılar vasıtasiyle Avrupaya ve Ameri• 
kaya gitti. 

Dedelerimizin, bu nankörcesine 
çarçur ettiğimiz cihan değer miraıınl 
burada alıkoymak hükumetin vazifesi 
idi. Çünkü bu saydığım eserler tarihe 
kalbolan bir mazinin, eski bir medeni• 
yetin, Türklerdeki zevkı selimin ve 
aan'at inceliğinin gözle görülür, elle 
tutulur şahitleriydi. 

Bunların topuna birden karşılık ce• 
bimize giren parayı şimdi bir tanesino 
verecek olsak artık geriye alamayız. 

Bcdestan dolaplarında, tozlar al• 
tında yıllarca çürüterek, nihayet gü • 
nün birinde bir kaç kurun mukrıbili bir 
Amerikalı seyyaha sattığımız her han• 
gi bir şey bugün British Museum .. 
da ve yahut ki Amerikanın National 
Galery·sinde san'at ve tarih perestiş
karlarına teşhir olunmaktadır. 

işte bir buçuk aıırdanberi bu kos • 
koca miras, bu baha biçilmez hazine 
bu suretle yad illere göçmüş ve bizde, 
kala kala, bir kaç konağın tavanı, ka· 
pıları, hücreleri kalmıştır. 

Şimdi onlar da gidiyormuş ... 
San.at, medeniyet ve memleket na· 

mına dilerim: Alakadar makamlar bl1 
kadarcığını olsun kurtarsınlar l ,... 

L'. t'ö~ ~4 
----· ..... ., . ____ , .. -=- --
Biliyor Mu&unuz 7 

1 Cromvvell kimdir? 
2 Babilin asma bahçelerini kirn 

yapmıştır? 

3 Tavus kuşu neıedc yaşar} 
4 Verdi kimdir} 

(Cecaplan yarm) 

(Dünkü suallerin cevapları) 
Lale İranda çıkmıı. Türkiye yo

lile Hollandaya gitmiştir. Şimdi 

en çok orada yetiımektcdir. 
2 Fransız ve Jspanyol ordularına 

kraşı senelerce mukavemet eden 
Rir mücahidi Ahd;,ilkcrimdir. 

3 Göte.nin en meşhur eıeri Faust'• 
tur. 
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İtalya 
resmen 

SON 

ilhak kararını dün 
devletlere bildirdi 

Çocuklar için ..• 
Nurullah Ataç 

Sayfa l 

E 
Cemiyeti Akvamı göçüren" 
ler, onun başta gelen bir 

iki azası oluyor 

Roma, İtalya Kralının Habeşistan 
imparatoru . sıf atiyle Aksumda 

taç giyeceğini bildiriyor 

Benim bir kızım vardır, on yaşında. Ço· 
cuk gazeteleri, kitaptan okumasını pek is· 
temedim; fakat mektepte arkadaşlarınd.ın 
görüp heves etti, ben de naçar razı oldum. 
Şimdi her hafta bir gazete alıp okuyor. Sa
zan bana da dinletmek ister: ona da, onun 
yaoında o yazıları okuyan bütün çocukl:ı
ra da acırım. Sözümü düşünerek, tartarak 
söylüyorum: o gazeteleri çıkaranlar bir ci
nayet işliyorlar ve bunu bile bile yapıyor· 

lar. 
Kızım dün akşam. haftalık gazetesind~n 

bir «manzume» ezberlemiş, okuyordu. O 
kadar manasız. tatsız., dili bozuk bir şey 
ki tüylerim iırperdi. l {emen gazeteye bak· 
tım, meğer bir çocuk yazısı imiş ... Faknt 
tanınmış şairlerin imzasını taşıyna <ımanZU• 

mclerıı de o çocuğunkinden pek farklı de• 
ğil. İşte bir misal: cıBu olmaz •• paraıız da -
Kalabiliriz bizler! .. - Kendisini öldürür, -
Fakat yalnız acizler! .. ıı Jşte on ya,.ında, on 
iki yaşında okutulan, yani onların şiirden 
zevk almasını temin edecek, onlara dille
rini öğretecek ~iirlerl ... 

C erniyeti Akvama yardım etmiyerek 

onu bugünkü ''aziyete düşürenler
rin ve bütün dünyayı bu suretle hazin bir 
emrivakile karşılaştıranların yine Cemiye
ti Akvam azasından bir, iki devlet oldu
ğu gün gibi aşikardır. Bunlardan bir tane· 
sinin F rnnsn olduğu, artık su götürmez bir 
hakikattır. Fransa bunu niçin yapmıştır) 

Şunun için: 

nill~ndra, 12 (Hususi) - İtalyan el· Biz, Fransanın işi, daha iyi kavra • gelen haberlerde maraşal Badoglionun 
" erı bu ·· H . kA .1 f masını bekliyorduk. F ransanın yega- Habeşistan ba k · 1 k tel gun abeşıstanın amı en - . . Af 'k k b .. . . n asına gışe erini açma · 

Yaya ilhak k l ·1 f n ne endişesi, hızım rı anın ço u - ıçın ruhsat vermekten imtı'na etmı's • 

1 - ltalyanın müstemlekecilik iddinsı
nı topyekun halletmek ve onun, Fransaya 
ait olan şimali Afrikadaki Tunus gibi, Cc· 
zayir gibi topraklardan gözünü ayırmak. 

2 - icabında, Ren hududundan be~ 
altı kolorduyu İtalyan hudutlarına sevket• 
memek ve böylece, Alman tehlikesini ar· 
tırmamak .. 

8 ararını ngı tere, ra • l . 1 t' z· ı ' 
a ve Anıe 'k h""kA 1 . t hl'"' yük bir kısmını yutmamıza şa ııt o. ır. ıra talyan bankası yakında 

ett"] rı a u umet erme e ıg b' k 1 · · b b ı er. İngilt k b' • t 1 k mak idi. Şimdi, ız uvvet erımız ve u ankanın yerine kaim olacaktır. 
\r • ere a ınesı oı.ı aııara ld ., h ld A 
a:zıyeti tetk"k . f k M' t E- nüfuzumuz artmış o ugu a e vru- J 

den· ı etmış, a at • ıs er d k M 1. . · H b · ngiliz sıhhiye heyeti 
ın avdet' k b' ._ paya dön ü . uso ınının a eşıs • L 

ille ine adar ır r.arar ver - . ld ., . h 1 ondra 12 {A.A) _ Adisababadaki 
meyi mu f k .. .. .. tanda elde etmış o ugu serı a sure· ı 1 
A Va ı gormuştur. I h k d • d ta yan askeri makamatının lngiliz 

Hele resimlere bakın: boyalısı var, bo
yasızı var. Fakat hepsi de çirkinliğin ta 
kendisi. Bir bayağılık akıyor; o kadar ki 
İnsan her sayfnd utanıp başını çeviriyor. 
Şu Amerika'dan gelme fareyi, Miki midir, 
nedir, elbette bilirsiniz; gazetenin her sayı
sında onun da onun o eciş bücüş, nuhuset 
suratı var. Bunlar, sinema perdesinde iyi 0 • 

luyormuş; onu icad edenin ııdehaıı sından 

bile bahsedenler var. Fakat hikayeleri pek 
bayağı, pek tatsız şeyler. l liç olmazsa türk
çesi öyle, asılları ne biçimdir bilmiyorum: 

Bu meselenin acıklı içyüzü bundan i· 
barettir. Bu iki saikin tesiriledir ki Habe· 
şistnn macerası başlamadan evvel Roma
y giden Frnnsız Başvekili Laval ile Mu· 
ııolini arasında, işte bu §arılar dahilinde 
bir anlaşma yapılmış ve bugün, bütün 
Fransız devlet ndnmlannın inkarlarına rağ
men, ltnlyayn, arkasına bakmadan Hn
bc§ mncernsına atılnbileeeği fikri telkin c• 
dilmi~tir. 

k 
mer.ika h"kA . H b . t da tinden do ayı er mer ez en zıya e 

l• A u umetı, a "'-c;ııs an • l IA ı· seyyar sıhhiye heyetı' memurlarına A-
merik 11 . . .iT B h · Parisin memnun oması azım ge ır, ah a ı arı hımaye ıçın a rı· • · · disobabayı terketmek emrini vermış 

mere b • A . Taç gıyme meraıımı 1 
aöndcrm ır. d~~~ıka~ harp bgemdı~ı Roma 12 (A.A.) - Bazı gazete - o duğu haber alınmıştır . 
.. eyı uşunmu~ sonra u u .. ' H b • · O f kal fUnceden • '.' 1 İtalya kralının a Cl\llStan ımpa - Ç ev ade komiserlik 

ltalyan ;az ge~mıştır. •. .:~~ru sıfatiyle taç giyeceğini haber Roma, 12 - Mareşal Craziani, 
g zetelerı Fransızlara hucum . 1 dı'r iyi malumat elde etmek- Harrar, Cicika ve Diredauda i.iç fev • 

ed' vermış er · 
Paris 

12 
ıyor I uf olan Roma mahafilinde bunun kalade komiserlik ihdas etmiştir. 

o • (Hususi) - Bazı Fransız e mar d 1 d"' .. } k İngı"lte H b f' · · ~alete} · • • d 'ht' ı haricin e o ma ıgı soy enme - re a eş se ırım tamyor 
b erının zecri tedbirler· lehın e 1 ıma · · Ak L d ] '> eşriyat b' d' Taç giyme merasimının ·sum on ra, - -Avam Kamarasında 
leafr Ya yapmaları ltalyada fena • 1~ dte ır~ alması muhtemel ise de tAıihi bir suale cevap veren Baldvin İngilte-

Çocuklar Miki' nin hikayelerini de, onun 
kndar çirkin ve onun kadar soğuk, Lük -
Lük'ün hikayelerini de gülerek okuyorlar. 
Dahn ne mi İstersiniz) ... Asıl onlarn gül
melerini, onlnrı tuhaf bulmalarını istemi
yorum. Çocuk çabuk inanır, bunlar tuhaf-

işin daha garibi şudur ki bunu yapan 
F rnnsa, o zaman olduğu gibi bugün de, 
Cemiyeti Akvamın en ileri gelen azasından 
biridir ve harpten sonrn güttüğü dış iyn
sayı, her znmnn ve mekiindn, müııterek t Pnıış ve İtalyan gazetelerını 8 Y P · d "''ld' · L d d k' H b ı · · · ransa k ... h .. tesbit edilmış egı ır. renın on ra a ı a eş e cısını, m<"m· 

t Ya ar~ı a 'yat yapmaga enuz ıl ] k · · IAh' • evJcetmj . f cı neşrı . . Habetiııtan bankası aç amıyor e etının sa a ıyetli mümessili olarak 
emniyet sistemine istinat ettirerek yürüttü
günü söylemiş, hiç bir davanın Cemiyeti 
Akvam çerçevesi dışında hnlledilmesina 
muvafakat eder görünmemiştir. Fakat Ce
miyeti Akvamı kurtaracak fırsatlardan bir 
başlıcası zühur ettiği zaman, kendisinden 
beklenmekte olan tabii hareketi yapma
mış. yine kendisinin ekseriyetle Jngilter~ 
ye isnat ettiği mütezad vaziyete asıl ken• 
disi düşmüştür. 

Jı Ştır. stampa gazetesı dıyor Roma 2 (A.A.) - Adisababadan tanınmakta devam ettiğini söylemiştir. 
~ ..... :.,_ ........ ·····················-···--············· 
lok~;~~~~}~; toplandılar, ~i~:1ıki~~;an 
karar Vermeden dağıldılar Hükiimet a~~katları salahi-

yet meselesını ortaya attılar 

tır diye gösterdiniz mi gülüverir ve alışıp 
bütün o manasız şeylere güler. Bunlara 
baka baka, hikayelerini okuya okuya ken· 
dinde zevk körleşir,knfası aburcuburla do
lup budalnlaşır. O gazeteleri çıkaranlar, o 
yazıları yazanlar kendilerinde bu hakkı, 
çocuklarımızı aptallaştırmak hakkını nasıl 

buluyorlar? İşte bunun için t1bir cinayet iş· 
liyorlarn dedim. 

Demek oluyor ki bu işde tnm bir auini· 
yet vardır. Ve bu cemiyeti kuranlar, daha 
işin başlangıcında, bunun yürüyeceğine İ· 
nanmamışlardır. Eğer inanmış olsalardı. 

kendilerine vazife teveccüh ettiği zaman: 

De 1 ti ı· ·ı· il • e Almanların Ank ra, ı 2 (Husu i) - Hükumet-v e er ngı ız sua erın ten bir milyon lira alacağı olduğunu 

V ki 
• b bekJiyecekler iddia eden Berzencinin davasına bu _ 

Bunu bile bile yııptJklannı da söyledim: 
çünkii o gazetelerin herhangi birini açıp 

bakın, şurrıdan buradan toplanılmış resim· 
lerle aleliicele meydana getirildikleri belli. 
Bir üzenme, bir çalışma yok. Üstün körü 
i, ... Hıtfta başı gazete çıksın da ne olursa 
olsun; dili yanlışmış, resimleri çirkinmi~ 
fena basılmış, kimin umurunda) onları ço· 
cuklnr okuyacak, yalnız eğlencesine bakıp 

erece eri ceVa 1 gün devam edilmiştir. Hüktimet avu -
Cc .. .. .. katları davacının gösterdiği vesikala • 

~ nevre 12 (Hususi) - Lokarno 1 fık gormuştufr. I .
1 

. B ı· rın ancak Devlet Şurasında tetkik edi· 
iı'C\'fetleri b• .. ] d l D'"' r tara tan ngı tcrenın er ın . ., . . . lf"c I u gun burada top an ı ar. ıge . lebılecegını, mahkemenın davaya 
Jca.0~ a~tıya İngiltere, Fransa ve Belçi· sefiri Sir Phipps'in hariciye nezaretıne bakmağa selahiyeti olmadığını söyle • 

.ırıu:~~rak et~.iler. İtaly.a, bu toplantıy~ gönderdiği haberlerde, Sov:et ~usya· diler. Davacı avukatları ise aksi iddia-

0 .... 1 has gondermedı. Toplantı netı- Avrupa sulh sistemine ıthalıne da· da bulundular. 
t .. ._ nde b· k ı · l ız nın N · d b h k 1 k f\} ır arar veri memış, ya n . I t klife Almanyanın muhalefet etıce e, u ususta arar veri me 
~anya tarafından lngiliz suaUerine ır 0 an e . . '. . . üzere m~~akeme talik edilmiştir. 

~orllecek cevapların beklenmesi muva- edeceği bıldırılmı~tır. 
Parti gurupunda 

müzakereler Korfu adası Bükreş mülakatı 
Roınanyada Çek ve Yugos- Roma, ada~aki ltalyanların 
la\r askerlerinin iştirakile ilhak talebınd~ bulu.nduk-

ınanevra yapılıyor Iarını tekzıp edıyor 

Anknm, 12 (A.A.) - C. H. Parti,i 
Kamutay grupu idare hey' eti baıkanlığın· 
dan: 

C. H. Partisi Kamutay grupu bugün 
öğleden onr.a Hasan kanın ba.şkanlı-; 

li ~ükreş, 12 (A.A.) _Yugoslavya Roma, 12 { A.A.) - Echo de Pa· 
aıbi ve Çekoslovakya Cumur başka· ris gazetesi, Korfudaki f talyan koloni-

ğında toplandı. 
Mahalli idareler bütçelerinin denkleşti

rilmesi ve finansal durumlarının ısliih "e tı.ı alt • d B"k ., 1·nı'n Habeı:ıistanda İtalyan hakimiye-
ı ·ıe sekiz haziran arasın a u - D T tf'!1ııı ı:ı h · . . ki d' He.. • · t · · haberi üzerine tertip edil - mürakııbcsi esaslarını incelemek üzere ku-

-rr Te rını zıyaret edece er ır. tının esısı ı ·ı b "d · b' · · tı,ij,. .. • h b 1 . l .. •'şler esnasında Muso· ru up verı en u o evı ıtırmış olan ma· 
... teeyYut tm mış bazı a er ere mış o an numa.) ı • 'd 1 'lk . ·· e e . . .. d k Korfu adasının ,hallı ı are er ve ı tedrısat komisyonunun 

:Ore, Küçük Antantın üç dış işleri ba· lını.}f'e mura~~:~ke e~~~mesini istemiş ol· hususi idareler kısmının hazırladığı rapor 
llnı ile erkanı harbiye reisleri de bu da talyaya k d' üzerinde müzakere yapılarak gelecek top. 

tarihlerde Bükreşte bulunacaklardır. duklarını ha~r .verme te ır.l k . lantıda da müzakerenin devamı onandı. 
Ronıanyada yapılacak askeri ma - Bu haber, ıyı ~~)Omat a ma ta 

0 
-

tıevralarda bir Yugoslav ve bir Çe - lan İtalyan mah~filı tarafından tek - Nansen Ofisi hUkümetimize 
koslovak taburunun da iştirak edecek- zip edilmektedır. Korfuda olsun, teşekkür etti 
leri b'ld' .1 k d" du"'nyanın diğer noktalarında olsun A 2 ı ırı me te ır. • k nkara 1 (AA.) - Nansen ofisi 

Çekoslovakya ile ticaret 
anlaşması imzalandı 

Prag, 12 _ Türkiye ile Çekoslovakya 
lltasında yeni bir ticaret ve klering ar..!J,ş· 
llıası İçin Prag'da cereyan etmekte olan 
!nü~akereler hüsnü suretle hitam bulmuş 
~e anlaşmalar bugün imzalanmıştır. 

Negus henüz plAnını tespit 

İtalyan kolonileri Duçenın nut unu idare meclisi reisi Nansen iç bakanlığına 
coşkun tezahürlerle karşılamışlardır · gönderdiği bir mektupta Türkiyenin 1200 
Fakat bundan başka bir şey yapma • Beyaz Rusu Türk tabiiyetine kabul etmek 
mışlardır. suretiyle gösterdiği üliivvücenaptan müte

Alfabe müsabakasında 
muallimler 

şekkir olduğunu ve bu insani kararın Ce
kazanan ııevre Yüksek müesseselerinde iyi bir te· 

sir bıraktığını kaydetmekte ve Türkiyenin 
iş güç sahibi olan ve faydalı surette mem

Ankara, 12 - Kültür Bakanlığınca leket vatanda~ları arasına katılan Beynz 
açılmış olan alfabe müsab:kası neticelen· Rusların iyi vaziyetlerinden dolayı aynen 
mis ve birinciliği Edirne Kurtuluş okulu tesckkürlerini bildirmektedir. 

etmemiş 
Kudüs, 12 _ Necaşi, gazetecilere 

tağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

ba; öğretmeni Murat, ikinciliği Çorum Gn· - - -------
a· . 'lk okulu öğretmenlerinden Emine Çe- Mühendis mektebi talebesi 

:~r:n. üçüncülüğü fstanbul 15 inci ilk 0
• kağıt fabrikasını gezdi 

Milletler Cemiyeti konseyinin İtalyan 
delegesi Aloizinin ayni zamanda Habeşis· 
tanı da temsil etmesi yolunda İtalya tara· 
fından vaki talebi reddettiğini görerek 
!nernnun olduk. 

kul öğretmenlerinden Nimet Çalapala ile lzmit, J 2 (P A) - y··k .. 
1
• . T'" k .. .. t 1 -ıususı u sek mu-B ğlu Musevi ısesı ur çe ogrc men e-

eyo RAk Ç 1 1 dördüncülüğü iz- hendis mektebinden ;m kisilik bir ka-
ri~de9n aklı~ilk a ::;· öğretmenlerinden file bugün {lehrimize geldi: Kafile k~-
mır ayra . x. f b 'k . 
Remziye Atagün, be~inciliği de lstanbul tslt a rı asım gezerek tetkıkatta bu 

kusurlarını görıniyecekler. Biiyükler için 
olsa belki biraz uğrnşınağa değer .•• Fakat 
çocuk! ... 

Çocuk edebiyatına hiç Lir zaman taraf
lar olmadım; sırf çocuklar okusun diye iyi 
bir şey yazılacağına hiç bir znman inanma
dım. Küçiikler için de asıl iyi kitaplar, bü
yükler için yazılmış olanlardır. Onları an
lamazlar mı) Buna bir Fransız muharriri, 
M. Marcel Aymc iyi bir cevab veriyor: 
«Çocuk sokakta her gördüğünü de anin • 
mnz; böyledir diye sokağa çıkarmıyacak 
mısınız~" Zaten anlamak, son tahlilde, a
lışmaktan başka bir şey değildir. Çocuk, 
sokakta gördüklerini nnsıl alışarak ıınlarııa 
kitnplrırda okuduklnrınn da öylece alışır, 
anlar ... Fakat ne de olsa. çocuk edebiya
tının iyice eserleri vardır; emekle sırf ÇO• 

cuklar için de iyice şeyler yazılabilir. Biz
deki çocuk neşriyatı, o edebiyatın en kötü 
nümuneleridir. 

Çocuklarımız. biz razı olsak da olma • 
sak da. arkndaşlıırından görüp heves edc-
c:--

- cıBu yükün ağır kısmı bize düşüyor! 
demek gibi bir garabeti yapmazlardı. Çün
kü, bilmeleri lazımdı ki, büyük devlet ol
mak haysiyetiyle ağırlığın fazlası kendi
lerine isabet edecektir. Nasıl k' . b d • • ı, ıcn ın a, 
ı ın şerefini paylaşmak li1zım geldiği za. 
~~an, bunu, kendilerine maletmekte zerre· 
turna tereddüt göstermemezlik ediyorlar
dı. - Selim Ragıp 

ispanyada kabine buhranı 
Mndrit, 12 (A.A.) - Sosyalist Sağ 

cenah Lideri M. Pricto ile Cumhuriyetçi 
Sol cenah Lideri M. Barrio, birbirini mü~ 
tcakip yeni kabineyi teşkil etmekten İmli· 
na etmi lerdir. ..-.. '. 1. 
rek o gn;e;e·l~r~ ~k~;~c~~ 

0

v~~bun:::;:esi 
olarak Miki"nin, Liik • Lük"ün budalalık • 
lanna ~lilecek, yanlış bir türkçe öğrene • 
cck ... Elımizden ne gelir/ 

Bu.nu ~ildikleri İçin o gazeteleri çıkaran
lar lııç bır tenkide aldırış etmezler, uysal 
ç.o~uk onl11rla beraberdir, onların müşteri· 
sıdır yal bu onlara yeter. Zaten ben bu sa
tırları bir münekkit sıfatı ile sakin sakin d • 
ğil, bir baba sıfotile hırsımdan titriyerek y:. 
zıyorum. E.vet, çocuğunun kafası ile oynan. 
dığın.ı görü~ de buna karşı elinden bir şey 
gelmıyen bır babanın hırsı ile ... 

Planlarımızı hcniiz tesbit etmedik, 
bu Planlar tatbik edilmeden evvel neşre· 

üniversiteei edebiyat fakültesi dekan ıek- luduktan sonra akşamki trenle lstan 
rcteri Niyazi Aksu kazanmıılard.u. bula dönmüştür. 

h.azıuı kU) lll.) vl' 

dilrneyecektir. • 
- lagiliz Karıkatiiru -
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B 
Bir delilik faciası 

Bir deli hastaneden çıkan 
metresini çeşme başında 
tekrar yakaladı ve öldürdü 

Beş senedenberi beraber yaşamakta 
elc:luğu metresi Hamideyi geçenlerde 
Samatyada vuran Hüsnüyü Sultanah
met sulh ceza mahkemesi tevkif etmıt
ti. Hüsnünün istintak dairesinde sor
auau yapıJmıf Ve bu ada.mm fUUrun -
da hastalık bulunduğunu. Bakırköy 
emrazı akliye hastanesine bir kaç de
fa girip çıktığı anlafı]dığından kendısı 
serbest bırakılmıştı 

r 
Sorugorıu 
Anbasadör radyosu J 

ı •tanbul radyoeunun pazar ıünkü 
PrOl(ramında cAnbuadönı Wnıli 

bardan uklen Defriyat yapılatağı 
yazıh idi. Muayyen uatte l.tanhul 
radyo.unu açanlar cAnhuadöu ü 
dinlediler. 

Sarhoı aürültüleri aruından yiikaelen 
gayet kötü ve hiç Türkçe konupna
mıı olduiunu belli eden bir se•: 

- Allo allo Anhaudör radyo. dedik
ten M>nra ne ıive.& olduiu anlaıı -
lamı yan garip bir fİve ile: 

Çalman parç .. ların adlanru söylüyor
du. 

Hamide de yatırılmı~ olduğu Ha- 1 - latanbul radyosu Anhasadörden 
nakiJ yapabilir. fakat Türkiyede!ki 
ilr.i radyo iataıyonundan bir tanesi 
olan İH&nbul rady08U Anhuadör 
meyhaneıinin radyosu adını alır mı) 

aeki hastanesinde yaralan iyi olduğu 
İçin taburcu edilmişti. Hamide tabur
cu edildiği günün akşamı Tavanlı ç~
meden su ahrken tekrar Hüsnüyle 
brfılaşmıf, kadın Hüsnüyü karşısın • 
da kendiaine doğru gelirken ~örünce 
fayadı baamıt ve o sırada oradan geç
mekte olan Fatih polis mürettcbatın
ıilan bir memura: 

- Aman hu adam heni gene vura
cak, kurtarın diye yalvarmıştır . 

Polis; Hüsnü ile Hamdinin ifadele
rini almak için her ikisini de karakola 
davet etmiş ve Fatih merkezine doğru 
üçü de yürümeğe başlamışlardır. 

2 - Radyoda izahat veren adama ıpi
ker derler, apiker hangi lisanda .öz 
aöylüyoraa o lisanı en iyi teliffuz e
den olmalıdır. T eliffuzu ne millet
ten olduğunu belli etmiyecek ka • 
dar kötü olan bir adam İstanbul 
radyosunda •piker'in yerine geçebi
lir mi) 

Soruyoruz 

12 genç kızı 
iğfal etmiş Fatih polia merkezinin önüne gel -

Clikleri sırada Hüsnü birdenbire kama· 
sını kadının arkaaına altı defa sapla 
mıf ve kadım bitkin bir halde yer~ Dün Delaruj adında birisi 
eermwtir. tevkif olundu 

Hamide derhal Haseki hastanesine 
lı:aldınlmı,, fakat dün aldığı yaraların Zabıta, bir çok genç kızları iğfal 
tesiriyle orada ölmü,tür. eden Delaruj adında bir adam yaka-

Hüsnüye gelince, Hamide le mıştır. Delaruj Beyoğlunda Cihangir· 
beraber kendisini karakola göti.iren de Akarsu yokuşunda oturmaktadır. 
polis tarafından yakalanmış ve dün Bunun bir de Fatma isminde bir hiz _ 
Sultanahmet sulh ceza mahkemesine me~çisi vardır. Efendi ile hizmetçi 
eevkedilmiftir. Ve hakimin önünde ahlak hususunda birihirlerine taş çı
yapbğı cinayeti aoğuk kanlılıkla şöy- kartacak ayardadırlar. Delaruj hiz _ 
le anlatmışbr. metçi Fatma vasıtasiyle 12 _ 14 yaş _ 

- Ben hundan dört ay evvel hasta- 1arında kızları evine getirtmekte, bin 
neye gittim ve orada iki ay yattım. lyı türlü kepazelik yapmakta imiş. Son 
oldum, çıkhm. Ben hastanede iken zamanlarda zabıtaya bir şikayet vaki 
hef senedir beraber yaşadığım Hami olmuş ve polis hu ahlak düşkünü ada
de benim yokluğumdan istifade ederek mı cürmümeşhut halinde yakalayarak 
ötekiyle berikiyle düşüp kalkmış, Ben adliyeye sevketmiftir. 

haataneden çıkınca arkadaşlarım bu Müddeiumumilik Delaruju yedinci 

vaziyeti söylediler. Ben de Ha mideye: istintak dairesine göndermiş ve tevki-

aort POITJI· 
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Eyüp Sabri çetesi 
Muharrir Suat Dervişin 

evini de bu çetenin 
soyduğu anlaşıldı 

Sigurta şirketleri hakkında Konyadan gelen bir ses 
Konyanın HKı Süleyman mahallesinde ellerinde bulunan para tamamen alınmabf 

oturan mütekait kaymakam Haydar Aralp bir bankaya depo etmeli, sonra mcse1' 
Hakkımız yok mu sütununda sigorta m~e- tayyare piyangosu ıeklinde tenmiycai içİO 

Uzun zamandanbcri marifetlerini ( f) leleri hakkında yazdıiunız bir yazıdan do- mali bir şirkete verilmeli. bu mretle de .. 
neş.redip durduğumuz Eyüp Sabri çe- ları bize tqekkür ediyor ve hulasaten diyor likadarlarm gördükleri zararlann ek.it-
t h kk ki: l esı a ındaki tahkikat dün ikmal e- ti meııine bakılmalıdır, derim. Lütfen bıJ 
dilmiş, evrak bazırlannuıt ve hırsızla" ulien hayabnu on sene için iki bin linı fikri gözönüne koyar mısınız~ 
rın adliyeye sevki kararlaftınlmıftı . mukabilinde Milli sigorta ıirketine sigorta * 

Fakat zab t . b. .. eıtirmigtim, sekiz yıldanberi de primleri- Okuyucumuzun arzusunu yerine gcti .. 
ı aya yenı ır muracaat ye- · d 

ha mı ö üyordurn. Gazetelerde okudum, Fö- d.k F k b. d · 1• ni ştan tahkikata yol Arft'luıtır. 1 
• a at ız e pıyango tertibi kanun .. 

~--·,. nib ıirketinin iflu etmem üzerine bizimki T C · · ı Muharrir Suat Df'IPVi.in bilezikleri ayyare emryetıne veri miı olduğu içİD 
B d -- . "T de müılül vaziyete düpnüı. Her ikisinin onunkine benzer bir §eyi yapmanın miiı11• 

un an bir müddet evvel muharrir de zararları ve menfaatleri bir demektı·r. k.. ı b S D un ° a ileceğini sanmıyoruz. Yalnız b. 
uat evrişin evine hırsız girmi~, her Her ne olurııa olsun •imdı' Tu"rk vatanda- · t • k ı · d le ~• , " •ıgoı a şır et enn en e geçirilebilecaıı 

tarafı altüst etmiş ve nihayet Suat tının hakkını korumak Türk hükumetine para ile ciddi bir sigorta girketi kumı~ 
Dervişin altın bileziklerini bulmus düşen bir vazifedir. Bence bu ıirketlerin belki mümkün olabilir. 
ve ahp gitmiştir. O zalT\an : •••••••• •••••••• •••••••• • •• • •••• •••• •••• •••• •• • • • • • • •• ••••-

danberi yapılan arama neticesiz Tpayiy~rae npgiyanog_!.anulnildii.ı'lnekiı.ribi-' Bir sarhl ~şun kalmış, Suat Dervi~in evine giren hır- .. ""'.. _ 
sız bulunamamıştır . azgın ıgı D.. S rinci keşidesinde büyük ikramiyeyi 

un uat Dcrvi~ bu çetenin çaldı- k ı 
ğı eşyaları görmek için Polis Müdür- ~nan ar. fUnlardır: Evvelki gün Bomontide bir sarho) 
} •• - ·· • 2.1)()()() lırayı kazananlar ;şunlardır: 17 yaşında İsmail isminde bir rocu~ 
ugune gıtmi~ ve orada tahkikat T b ~ •• 

neticesinde sahibi zühw etmediği için li ra zon Ticaret Odası ba,katibi Ha- yaralamıştır. Vak'a f<>ylc olmuftur41 
Eyüp Sahrinin kendi malı olduğuna tin ~i ~kire. Bileti beşte birdir, tam Bomontide Vaaıfın yanında aşçı • 
kanaat getirilmiş olan mücevherat beş hın lıra olacaktır. Trabzon maliye larak çalııŞan Rifat evvelki gün beş ati 
içinde kendi altın bileziklerini bulmuş- memurlarından İrfan, Bahaeskide kun- kadaşiyle beraber Bomonti bahçesini 
tur. Bunlar dört tanedir. duracı Şükrü ve Mehmet, Nişantaşı giderek bira içmeğe başlamıslardır. 

Dokuzuncu hll'Slzlık No. ~ da ~hice, .Kalpakı;.ılar caddesi Dört ufak fıçı bira içen b~ beş ar• 
Bu hadise, tahkikata yem baştan ~o. =->- manı aturacı Sami, bu zat bile- kadaş sarh°' olmuşlar ve etrafa sar • 

başlanmasını icap ettirmiştir. Çünkü ni Kızılay Çarşıkapı kolundan almış kıntılık etmcğe başlamışlardır. Bunlaı 
~imdiye kadar bu çetenin 8 ev soy- ve Kızılaya 2f>O lira teberrü etmiştir. rın içinde Rifat işi azıtmış ve garson.ı 
duğu tesbit edi1mişti. Bu yeni delil ile Beykoz gaz şirketinde memur Zeki ve lar tarafından ihtara uğrayınca da ka
dokuzuncu hırsızlık ta tesbit edilmiş Osman. masını çekmiş ve bahçeden fırlayaralİ 
olmaktadır. 15.000 lira kazananlar da şunlardır: Bulgar çarşısına doğru deli gibi koş • 

Sonra diğer mücevherlerin de Eyüp Kastamonu Devrekani nahiyesi baş mağa ~Jamıştır. 
Sabriye ait olmadığı kanaati hasıl ol- cğretmeni Saim, İzmir değirmen da - Bu sırada karşı cihetten gelmekN 
muştur. Bunun için bu mücevherlerin ğında Süleyman, Gaziantep Osmanlı olan lsmail yolun kenarına geçerked 
de sahipleri aranacaktır. Bankası 2 inci direktörü Kayahan, Rifat kızmış ve hemen kamasını b\iıt 

Marmaradaki çiftilk Kadıköyde Ali Günay. Kadıköyde bir yük bir sür'atle çocuğun koluna sap• 
Eyüp Sabrinin çiftliğinde de bazı muallim. Jamıştır. 

eşyalar bulunduğu haber alınmııŞtır. 12.000 lira kazananlar {'unlardır: Köşede nöbet bekliyen polis rne • 
Çiftlikte çalışan 8 kişi hakkında da lzmirde berber Mehmet ve kunclu- muru Rifatı yakalayıp karakola gö ÜP 
tahkikat yapılmaktadır. Bulunan eşya- racı Faik, Tavşanlı Dağıudı Krom mek isteyince Rifat polise de atılrnall 
lar polis ikinci şubeye getirilmek iizere madeninde saka Mustafa ve nalbant 

istemiş, fak.at polis çevik bir hareketle 
yola çıkarılmı{ltır. Bu eşyalar geldik - Ahmet. Bahçekapıda kağıtçı Musa 

Rifatm elinden kamasını almıştır . 
ten sonra tahkikatın yeni bir safhaya Naim, T aphanede Karabaş No. 7 de ). 
gireceği umulmaktadır. axı Yusuf, Büyükadada Tellal Mani- Karakola götürülen sarhoş, karako r- -, lauz. da da camlan. pencereleri kırmak iste' 

AT••b f • 10.000 Lira kazananlar şunlardır. rniş, ve kendisini ancak bağlamakN 
I Y 0 e Çl Mersin itfaiyesinde Derviş. Fin _ zaptetmek mümkün olabilmiştir. Y8' 
Eczaneler cancılarda bakırcı Bedroe Arapyan. ralı lsmail hastaneye kaldırılmış vt 

- Neden bu işi yaptın, benim na • f" · d · · · D ı mı e ıstemıştır. e arujun dün istin- B ____ ._. bet • ------•-- ---' _. __ 
musumu niçin düşünmedin, diyı! darıl k d . u a~• nö çı ~ ,..-.aruu-: Belediye hissesi vermeyen 

sinemacılar 

Rifat hakkında da takibata başlannuf' 
tır. 

- ta aıresinde sorgusu yapılmı~ ve lıtanhul cibetindekiler: 
dım. Hamide: kendisi tevkif edilmiştir. Dclaru1·un Ak.sarayda: (Şeref). Alemdarda: (A-

- Benim kahyam yok, sana ne <r 12 kızı ·-f J tt•-· t hL~k · · li Rıza). Bakırköyünde: (Merkez). 
hıyor, defol evimden diye beni kovdu ıg a e ıgı a a.ı at netıcesm -

de anlafılmıştır. Beyazıtta: (Aaador Valnam). Eminö-
Aradan bir ay geçti, bir gün kendisine nünde: (A. Minasyan). Fenerde: (A-

Samatyada rast geldim ve kendisinı K k rif). Karagümrükte: (Kemal). Küçük-
affettiğimi, artık beraber yaşamamı- OCa arı Şaban tevkif edildi pazarda: (Necati). Samatyada: (Rıd-
zı söyledim. Hamide yeni bir işık bul- Köprünün Kadıköy iskeleleri üstün- van). Şehremininde: (Nazım). Şeh -
duğu için kabul etmedi. Ben de onu de Zarohinin cebinden yankesicilik au- zadebaıında (Üniversite). 
kaba etinden vurdum. Hastaneden retiyle 36 lirasını çalan sabıkalılardan Beyoğlu cilıetindeiler: 
iyi olup çıktığını öğrendim ve evim Kocakarı Şaban dün hakim karnriyle Galatada: ( Karaköy ) : Hasköyde: 

Arnavutköyünde ve Kadıköyünde
ki seyyar sinemacılardan bazılarının 

Darülaceze hi~iy)e, belediye lu'bi
yat r~mini vermedikleri anlaşılmıştır. 
Bu sebepten dolayı bu gibi sinema sa
hiplerine sinema oynatmalannın mü -
saade edi memesi hesap işleri müdür
lüğü tarafından belediye şubelerine 

bildirilmiştir. 

----·· ... ---··-·-···--·-·-·-·-·---,--·--·-· ----
lıtılnbul Bıltdiııui Tepebaşında Anfi 

~ehirn·~atrosa TiyatrOSUDda 

wuııuu akşam.: 20;!0 dm 
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6 perde Komedi 
Yazan Musahip zade 

CeJAI gözetlemeğe başladım. Dün çeşmeden tevkif edilmiştir. (Halk). Kasımpa~ada: (Merkez). Sa-

au ahrken gördüm, tekrar beraber o- -------- rıyerde: (Oııman). Şişlide: (Nargile. s· ı k .k e· ı·"". B k 1 d 
lht. f f ciyan). Taksimde: (Delliı Suda, Er - JVaS C e tri JF Jgı aş an ıgı"" n an• turmaklığımızı kendisine söyl~yecek- ıyat arın yok amaları , tuğrul, S. Baronakyan). 

tim. O beni polise şikayet etti. Kara - Eminönü ukerlik tube.inde kayıtlı bu- Üsküdar, Kadıköy n Adadüiler: Sivas elektrik santralı için bir makinist ahıuw•ktır. M•kiniate 60 liradad 
kolun önüne geldiğimiz zaman gözüm lunan emekli ve yedek subaylarla askeri Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 120 liraya kadar ücret verilecektir. Ve santral yanındaki evde oturması ki-
bir şey görmedi ve onu vurdum. memurların 1 /Haziran/936 dan itibaren (Yuııuf). Kadıköyde Söğütlüçeşmede: raaıdır. 

Hüsnünün bu ifadesi üzerine ha- yoklamalarına başlanacak ve haziran ni- (Osman Huluııi). Muvakkithanede: istekliler ukerlikle ilişikleri olmadığına ve fİmdiye kadar nerelerde ça • 
kim kendisini tevkif etmiştir . hayetine kadar devam edecektir. Bu bir ay (Saadet). Üaküdarda J•kelebaşında: lıttıklarma dair olan vesikalannı veya tasdikli suretlerini Sivu elektrik Bit' 

müddet zarfında yoklamasını yaptırmamı§ (Merkez). liği Bafkanlıi\ma göndermelidir. 
Bir adamm beli kıraldı olanlardan 1o7 6 No. lu kanununun 1 o un- isteklilerin ali tevettür kıanu bulu nan elektrik aantrallannda çahfnlİf 

Fatihte Kırkçeşme Terazi sokaiında cu maddetıine tevfikan 50 lira cezayi nak- Fransız Tlyatro•unda imalar 
H · · _..ı_k. ti aı ac:ak B --L-1 Amerikadan yeni gelen illnziyonist 0 1 fU'ÜD'· 

oturan amza evının önünoe ı ta' m tır. una nuuıa kalmamak üze- Profesör Su ile işler aantrallarda çalıtanlar. 
merdivenlerden düşmüş, beli kmlmı~, re her emekli ve yedek subaylarla ukeri z A T 1 8 U N G U A Sanat mektebi elektrik kıımı mezu nları. 
hastaneye kalclırılmıştır. memurların hu bir ay müddet zarfında yok- hl 

h k
. I . I l lamalarını yaptırmak lizımdır. Her alqam saat dolruzda. Cuıaa, Puar saatine Nafia Vekiletinin e İyetine haiz olanlar tercih edilirler. 

Kadın e ım erı top an ısı Yoklamaya giderken nufuau hüviyet ----------------------------------------

Türk Ginekologi Kurumu bu ayın top- cüzdanı tabip eczacı veya diploma ve ihti- ı·stanbul Van·dat Tahakkuk Mu··du··rıu·•guv ··nden •• 
lantıaını operatörlerin de ittirakile bir cer- ·L 1 •aa ve.ı&a arım ve aalteri veaikaları var i.e 
rahi celsesi halinde bugün saat 1 e.30 da sıhhat raporlarını birlikte götürmeleri li-
Bf'yoğlu Türk Tıb Cemiyeti 11.onferam u- zımdır. Şubesi Adı l.p 
!onunda yapacaktır. İçtima serbesttir. 1 b 

atan ul haricinde olup da mektupla yok- Eminönü Mehemet Nuri 
içtimada Apandisit arazı veren halib ta- lamalarını yaptımıak isteyenler iaimlerile 

fi vakası, kadın hastalıklarile apandisit a- doğum sınıf ve rütbelerinin ııicil ve kayıt " Niko O. Kiryako 
raı1ındaki münasebet, ginekolojik hastalık- ı d h 1 Fener Murduhay Bebar na-n umara arın a a i hazırdaki mqguliyet-
Jarda apandisit beraberliği, ginekoloji a - 1 • · ı '- d mma verca•m erı ı e açıa. a realerinin yukanda yazılı -· 
mf'liyderinde apandiıı kaldırılmamalıdır, m~ksada uyacak tekilde bildirmeleri la • ,, Koati Yani 

post partumda apandisitler, T orsiyone ol- d B 1 
zım ır. un arı noksan bildirenlerin gön -

namına 

verese.sı 

Tütüncü 

Limoncu 
Tenekeci 

Bakır Ta
mircısı 

Adresi 

Taşıcılar Cad. 91 No. 
Yemiş iskelesi 46/ I No. 

Ballt Dibek Cad. 6 
No. 
Hacı laa Mahkeme altı 
19 No. 

Versm İhbar-
Lira K. Sen essi name N. --71 22 932 1311 
38 50 ,, 12172 
6 70 

" 
15/96 

3 15 " 
16121 

mu~ mebiz ki.tile apandis torııiyonu, En- derecekleri mektuplar muameleye konma-
traligamanter miyom neticeıi averin mo· k M it 1 yaca fır. e tup ann taahhütlü &önderil-
hilizasyonu, rahim çatlaması tedavisinde · ı mesı şarttır. adeli ilmühaberlerini saklaya-
t~knik noktalar, pyelite gravıdique, 11ağ j k ı·· ld ra uzum görii üğü zaman ıubeye mü • 

Yumurtalık kanaması mevzuları konuşula- 1 racaatmı tevsik etmek lazımdır. 

Yukarıda adı, iti yuıh mükelleflerin yeni ticaret ve ikamet yerlerini bildirmemiş ve yapılan araştır
mada da bulunamamış olduğundan hizalannda gösterilen kazanç vergileri bizzat tebliği mümkün <>lmadı
ğmdan Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 - 142 inci maddeleri mucibince ilinen tebliğ 

' tır. 
olunur. (2586) 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Biga güzelleşiyor 
M kt 1 il e daimi amele teşkilatı yaptırılıyor, e ep er, yo ar v . ·· d 

.. b h elerı· fenni arıcılık tesısab vucu a numune a ç ' . 
getiriliyor, imar için bir çok tedbırler abn~yor 

Balıkesirde garip 
bir kaza 

Balıkesirde bir çocuk uyur
ken duvardaki tüfek kendi 
kendine patladı ve çocuğu 

öldürdü 
Balıkesir (Hususi) - Burada Ca

iış nahiyesinde feci bir kaza olm~ş. . 
Çolak Musanın oğlu yedi yaşında Ka
rni], bir tüfek patlamasından sonra ölü 
bulunmuştur • 

Kamili, annesi Ayşe uyutarak kom
şuya gitmiş, biraz sonra bir silah sesi 
ve arkasından duyulan bir çocuk çığ· 
lığiyle hemen kom~ularla eve koşmuş, 
eve giren kalabalıkla betbaht anne, 
Kamili kanlar içinde, Y_!!.nında tüfekle 
yerde ölü görmüşlerdir. 

Tokat Orta okul izcileri bir arada 

Tokatta spor bayramına hazırlık 
Tokat (Özel) - Mart ayı içinde yap tığı senelik kongrede yeni heyeti idaresini 

seçen Çocuk Esirgeme Kurumu bir müddetten beri büyük bir faaliyete geçmiş hu • 
lunuyor. Bu faaliyetin ilk aemereei derh .. l görülmüı ve Tokat, en büyük ihtiyaçla .. 
rından biri olan Çocuk Bahçesi'ne kavuımuıtur. Teberru teklinde toplanan 200 il· 
ra ile yoksul talebenin giyim ihtiyacının lemin edilmesine karar vcrilmişti.r. 

Jimnastik bayramının parlak olması için bir müddettenbcri çalıımalara başlan • 
mııtır. Orta okuldan jimnastik bayramına İştirak edecek olan 5 2 kızla 200 erkek 
provalara başlamışlardır. Şenliklere iştirak edecek fakir talebenin spor elbiselerini 
mektep idaresi temin etmiştir. Anlaşıldığına göre, duvarda dolu o-

larak bulunan tüfek, kendi kendine ••••••••••••.,..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... 
• ••rünütü 

BiıaDID uaıu ma P 
k köylülere tevzi edilecektir. 

,,Biga (Hususi) - Çanakkale ~mu· re Geçen yıl Bigaya yerleştirilen göç-
tnı meclisi son toplantısında valf.yet I büyük faaliyet göstermekte • 
bütçesinden ayırdığı para ile Biganınd m. eln er Hükfunet kendilerine ihtiyaçla-
i . . B . r >rog- ır er. " d b l lnartna karar vermıştır. u nna - .. . b tinde daiını yardım a u un • 
r; K er koy· rL nıs e k"" '"kJ . a.ınında Güvem alanı ve em • kt dır. Hepsinin nufus utu erıne 
letinde üç sınıflı birer ilk mektep ınşa- ma ta olarak kaydi ikmal edilmiştir. 
s B· · ·1 e· a .. Çan· yurt aş f ı· l 

düşmüş, ateş almış, ve zavallı çocuğu 
öldürmüştür. Tahkikat yapılmakta -
dır. 

Mardinde bir 
sahtekarlık 

Bir adam sahte bordro ile 
maliyeden 3500 lira çekmiş 1 ıga - Karabiga şosesı ı e ı~ I Bina tahrir komisyonları aa ıyet e ça-

ı:>azat köyü arasındaki şoselerın esdas 
1 ı aktadırlar. Mardin, (Hususi} - Şehrimizde, 

su . . d . .. . ri icap e en ı;Şm . d h . .. 11 t. 
rette tamırı ve aımı tamı . .. k _ Biia belediyesı e şe rı guze eş ı~- şimdiye kadar esi görülmemiş bir sah-

Yollar için bir daimi am:Ie ~e~kıJa:ı o~- mek için durmadan çalışmakta~ı~. Bı- tekarlık yapılmı~tır. 
rulrnası ve bunların iskanı ıçın d y l a çayı sahillerine fidanlar dıkılerek Antalyalı Kemal adında bir adam 
1ar Üzerinde betondan evler yaptırı .. :üçiik parkçıklar vücu~e geti~~iş. ve imza taklit etmek suretiyle kendini 
tnası vardır. l d Köprü başı kısmı da guzelleştırilmış r mutemet göstererek her ay başında 

Bütün bunlardan başka m~kte~ ~r. e yaptıa0"'ı sahte bordro ile evvelce men .. 
tal b 1" 1 k '"ğretılmeaı ıçın tir. v • ·ı 

e eye ame ı arıcı 1 0 k" .. ilkbaharın gelmesile tereyagı ıstı ~ sup olduğu bir devlet müessesesi hesa· 

Bir 

Borsada imar işleri 
belediye klübü tesis edildi, kaplıcalar 
asrileştiriliyor, şehir dahilinde fabrika 
yapılmasına müsaade edilmivecek 

hu " "b 1 k muhtaç oy E f' yağlar 4l.> susı tertı at a maca • . Sefk t salatı çoğalmıştır· n ne ıs hına maliyeden para almıs, bu suretle 
lere kinin tevzi edilecek, Bıga ~ul a k ru!C:a satılmaktadır. Buna rağmen yedi ay içinde 3500 lir~ çekmiştir. Buraada kaplıc.Iar yol undan bir görünüt 
V d d da bulun a • u T ... d.. . t' 

ur una para yar ımın .1 k ytın yağı 50 den aşagı uşmemış ır. Son ayın bordrosunu tetkik eden Bursa (Özel) - Bir müddentenbe- hazırda beş yüz amele çalıtmakta ve in .. c k ·11 k"' .. h . iılah ed.ı ece • ze . . . . . k'l ')) 
a • mı et utup anesı K"" l" _ B z peynirın en ıyısının 1 osu -· malmiidür vekili fsmail Kınay bordro ri başlayan imar faaliyeti, Bursayı şaat a-ünden ııüne ilerlemektedir. 

"e le.itap adedi çoğaltılacaktır. ko~ ul k eymaen ya "gı alınmış olanlar 10 kuruşa muhteviyatından şüphelenerek keyfi· gt"ınden gu''ne güzelleştirmektedir. Bir Fabrikaların çoğalmış olması Bursa } l ak ta eıt e ıs .. k .. .. .. 
, ere damızlık boğa a ınar L-h .. tılmaktadır. En ıyı oyun sutunun yelten alakadarları haberdar etmiş, taraftan Bursa imar edilirken, diğer ta- halkının bazı tikayetlerine meydan 
d .. __ '- ~akk 1 " une DD çe sa ı ctgıttla~. a e nuın . t"l kilosu 5 kuru~tur. bordro ile mutemetlik müzekkeresi - raftan da seyyah celbi hususuna ehem- vermektedir. Bir kısım halk şehir da ; 
,ainden 30,0 O zeytin fidanı getır ~ • • - • nin sahte olduğu meydana çıkmıştır. miyet veriliyor ve bunun için esas olan hilindcki fabrikaların bacalanndan çı~ 

1 
Diyarıbekırde Bunun ü~e~ine dol~~dıncı Kemal a- eğlence ve gezinti yerlerile oteller ya- kan dumanların halkı zehirlediğini vq 'Deve [ide ranmış, vılayet dahılınde bulunama - pılıyor. mutazarrır ettiğini söylemeğe başla .J 

. Hamamlar mıştır. . . .. Buraada bir de mükemmel ve asri mışlardır. 
Bır ceset Emnıyet ve vılayet tar~fın?an ,her bir klüp açılmıştır. Bu ~ikayetler üz~rine sağlık direk· 

Kanafı[Jı tarafa yazılan telgraflar uzerıne Ke - Şar klüp adını alan bu klübün, mü· törlüğü faaliyete geçmi~ ve tetkiklere 
Bulundu r A) Şeh' d mal, Adanada yakalanmıştır. kemmel bir lokantası, kabul ve kıraat başlamıştır. 

D. bekir (Husueı - ır a .. O · 1 d 1 d d d" --------'!"!""""-) Dün sa· ıyarı lar k"Jh zerı aranı an o an ırıcı a ye ı salonları vardır. H •d•set 
lzmir, 12 (Son Po~a ;:-. tasyonu hilinde bulunan hamam m ~ an yüz lira kadar para ve hulliyat bulun· Kli.ibün en üst taraçasında yapıla - a 1 er ~ 

~h Cuma. ~vasının ~~:~i 1~ir hen .. bacaları kısa olduğu için e~r~fa pıs ka: muştur. Adanada mevkuf olan dolan· cak olan yazlık yere, güzel bir lokanta karŞISlnd .... 
cıvarında, ıkı bağ ara~ . sedine k ve duman yaymakta ıdı. Bund dırıcı şehrimize gönderilecektir. ile bir dans yeri ilave edilecek ve bu -
dele içinde köylüler bır ınsan ce u .. J belediye bunun hıf - l 1 l ak ·· "k" 
rastlamı lar ve derhal zabıtayı haber: bir muddet evve a ir olduvu • Manisa yolunda yaraJanantar raya sazı ve cazı om uzere ı_ ı or-
·~~ ~ l d" C din vücudundakı zıssıhha kanununa mug Y g öld··ıe kestra konacaktır. Bursanın yer,ıl o -
Qaf etmıs er U', ese k __ L • 1 'ne bacala- u r b } b f 
b 1 · b n bir cinayet ur- nu go"rerek hamam sanıp erı vasına nazır u unan u parçanın ev· 

ere ere nazaran unu 1 b'ld' · tir fzmir, 12 (Son Posta) - Manisa 
banı ld v kuvvetli bir ihtimal 0 a .. rını uzatmalannı ' ınnış · k . .. . d k. k k d kalade güzel bir manzara arzedeceii -
rak ·ı0 • u~u .. lmektedir. I Verilen mühlet hitam bulmu~, fa at şo~ı uzerm _e ~- ~my~~- • ~zası~ a ne ve büyük bir rağbet kazanacağına 

c:seertı s2u;~ 22 yaş!arında, orta boy ... u belediye tenbihine riayet edilmediği yadr -~ıan .. ~· uç ÖllŞenelcn 1 ıksık astas la• şüphe yoktur. 
• tlere rag- J bel d' ne e o mu,,~ur. r çı ı <:ı a • 

. hir gence aittir'. Bü~ün ~ayre. emis- görülmüş ve bütün h~am ar e ıye banın karısı f'ahriye ıile, on bir- ya ~n • ~Diğer -~araft~n, s~yyahların en fazla 
men henüz hüvıyetı tesbıt edıleın ' b'h' en'ne getirllınceye kadar ka- d k' Ncc1" 11 Şoför F aik.l . . ragbet gosterdıklerı kaplıcaların daha 

d ld ğu zan- ten ı ı y a ı aaır. a muavını l . . f l 
tir C' köyler halkın an o u '-'f d"I . 1 rd' iyi bir fekle konu ması ıçın aa yete ge-. ıvar Z b bu hadiseyle patılmıştır. tevıu e ı mış e ır. .

1 
. . 

nedamektedir. a ıta, çı mıştır. 

yakından al!kadar olınaktatlır. Jandarma umum f<umandanmm Menemende tarla kavgası Bu h~~usta fa~l~yetin pek yakında 
teftişleri lzrnir, 12 (Hususi muhabirimiz • semeresını verecegıne ve kaplıcaların, 

Bir çiftçiye yıldınm çarptı } _ J ndanna u. den) -Menemen.kazasının Çavuş kö- seyyah akını başlamadan evvel, mü -

P (ö el) _ Geçenlerde ya • Malatya (Husuksi al cİ Tı. yünde bir tarlada çlkan kavgada üç ki- kemmel bir hale konulacağına mu -
olatlı z d " komutanı or gerıera a • • • • ~-L - k ·ı - h kk k ·1 bak l k d .. k 1. ... murlar esnasın a mumı .nd ttgı~ teftis fl biıhırını ıcaoanc.a urşunı e aiır su • a a nazarı e ı ma ta ır. 

gan bere et ı yag .. d "k · Şark vilayetten e yap · Ü - , 1 M • f brik 
Lı S çesaray köyun e 1 1 nas . . d lmis ve 1·andar- rette yaralamlflır. ç agır yara ı da z. erınos a a11 
~ymananın er d.. ·· d.. ·· ·· şehrıınıze e '1C • h h · d B k · d' .f . 'f .. ken yıldırım Ufm~ onuşu I _ d . 'ni tefti~ ederek mir memleket asta anesın e tedavi Sümer an tarafından ınşa e ıl-
çı tçıye çı t ııırer d" .. k utan ıgı aırcsı T _._ d . arika h 1· 
• b 1 d b' 'sini derhal öl urmuş- ma om .. .. f' altına a1mmışar ır. mekte olan Merınos f sında, a ı 
~~ u~_ar. an ldırı 'ddetinden ya - PA~n~k~a~r:ay~a~d~o:n~m~u~ş:u:r:.:·-======n=.::::ıiJ:=~h;;;.~R:=n:h;;:;=;[ı~=============:a 
tur. Oıgerı yı ırımın şı Valee - P•z•r Ol• H•••n a. Dlvor Ki J 
rım aaat kadar baygın blm:· alib· 
Üzerine Haymana kaı:atm . L 

im• enazenın ~eş " 
dar nıemurlar sıe Jfı c 'im' 
f ·_.:1 __ .:1 -Line ruhsat vcrı Jf-
ıuqen 'Sonra aern 

tir. 

IZ11irden Edint&JI ...... ilecek 
mahkilmlar 

1 . 12 (Son Posta) - lmıir ~-
z:ınır, . b ·shanesıne 

pİ$hanesinden Edırne apı ıl 
•• JI il ek üzer.e .)o mahkUm ayr -

goaaer m r ı· gön· 
rnıstı.r. Bu !hafta içinde c.uı":~ye ah 

• olan IDU :ı1l .. 
derilecektir. Ağır cezalı_ .. h ti görü -
kUıu1şr, ihapishaned~ ~: kir ba-
lenltt arasından seçtlm.ift · . 

'L!.S '.h'küm da cıvar • 
pislıanesinden u ma . . ·r 
d.aki hapishanelere nakledılmıştı • 

san Beyciğün.. ' 

H i H · k dına gönderilse o kadın l Hasan Bey - Y aniı" ola~ak. O bir çiçek - ıffindil~nda bir -çiçek 1Val'IDlft - a· • . . angı a t ~ 
ıize qik olaıormuı.. değil, ya para yahut ki mücevherdir 1 

Sarmısak salgını 
Eskiden: 

- Sarrnısakl 
Der, burnumuzu tıkardık. Şimdi: 

- ~armıaakl 
Denince gözümüz dört açıhyor. Ro• 

matizmaya, tansiyona, daha bilmem ne• 
ye neye birebir geliyormuf .. 

Gelin oldu bakalım kokusu lmk: 
ııünde çıkacak mı~ 

Sağımda oturan, •armısak kokuyor, 

solumda oturan soğan, dilim vanp t~ 
- Saygısızlar!. 

Diyemiyorum. 
- Hastalar, diyorum, ilaç almıılarl 

Şimdi ıerbest; fakat yakında do\tet
run reçetesine, eczacının kavanozuna 
girerse it fena; Hrmııaldı cacıia veda 
etmekten başka çare kalmaz. 

Qir ecza depo9Unun açık aöz ~ibl 
yakında aannısaiı kutuya kor daı kırk 
yıllık yaniyi kini yapar ıribi kırk bin ytl• 
Jı.Jt urmı.eaktan: 

cıSarmııakob 

Diye bir iliç icat ederse hiç ıaıma• 
yalım! 

Sarmuıakçı, doktorun apartımanına 
baktı: 

- Çoğu gitti; azı lcılldı, dedi, blı 

lcaç &C".neyc kadar ben de §Uraeıia bit 
apartıman yaptınr, adını da Sarmıaall 

pal s koyarım!. 

Doktorlar şöyle bir müracaatta bu· 
lunabilirler: 

ı Sarmısakc;ı adıyla tanılan mütetab· 
bipler'in derhal İşlen menedilmeleri la 
zımdır. » İMSET 



Lond 
•• ur 

a civarında tüyler 
ertici bir cinayet 

Bir adaın yeni evlendiği güzel dulun iki çocuğunu 
habersizçe nehre atarak boğdu, fakat yakalandı 

Londra gazeteleri 
eşine ender tesadüf e• 
dilen tüyler Ürpertici 
bir cinayet tafsilatını 

vermekle meşguldür

ler. Mesele şudur: 
Feren Ru\·lan İs· 

tninde bir cani aldığı 

kadının çocuklarını 

öldürüp nehre atını,., 

işlediği cinayet mey
dana çıkınca adaletin~ 
pençesine düşmüştür. 

Ruvlan Londradanı 
üç çeyrek saat mesa
fede Flid isminde bir 
yerde ikamet etmek-
tcdir. Orada iki sene 

b
evvel dul kalan güzelGüzeJ EJizabet ve çocukların 

ir kadınla tanışmış- I k 
ö düren ocası 

tır. Ruvlan kadına ev-
veli samimi bir dost 
gibi sokulmuş, onun bütÜR işleriyle meşgul 
olarak, hürmet ve muhabbetini kazanmış. 

olmuş, ve ıöz yaşlan arasında çocukları 
üveği babalarına teslim ederek Londraya 
yollamıştır. Bir gün pek beğendiği Elizabeth"e fik

rini açmış ve kendisiyle evlenmek nıye
tinde olduğunu SÖ) !emiştir. 

O akşam eve büyük bir sevinç içinde 
dönen Ruvlan karısına bir takım masallar 
uydurmu,tur. Ciiya, mektebin müdiresi 
kızları bir ana şefkatiyle kabul etmiş. ve 
çocukların sıhhat ve tahsillerine çok itina 
t:deceğini söylemif, Keti ile Virjin de çok 

Elizabeth ölen kocasından çok çekti· 
ği için bu teklife pek yanaşmıyarak teklifi 
reddetmiş, hararetli uııık kendisine göste
rilen soğuk muameleye rağmen fikrinde 
ısrarla durmuş ve Elizabeth kendisiyle ev
lenmediği takdirde, ilanBıaye evlenmiye
ceğini söylemiştir. Tevali eden ısrarlar kar
ıısında Elizabeth bir gün: 

memnun imişler, annelerine puse gönder
mislermiı. 

Aradan bir hafta geçince çocukların 
analarına mektebin müdireııinden bir mek
tup gelmiş ve hiç bir şeyden ııüphe etme
mekte olan Elisabeth mektupları büyük 
bir sevinçle okumuştur. 

- Jki kızın hatırı İçin evlenmemeıie ka
~ar vermiştim, bütün hayatımı onları ye
li~tirmeıie hasretmek istiyordum, fakat 
hakkınızda yaptığım tahkikat müsbet ne
tice verdiği için bu kararımı bozuyorum, 
demiştir. 

Mayısın ikind &'Ünü sabahleyin Eliza
beth her&Ün olduğu gibi gazeteyi okurken 
gözlerine birdenbire büyük yazılarla şu sa
tırlar ilişmiştir: 

Meğer o sıralarda, Ruvlan araya bir 
ldavuz koymuş ve kadına kendisinin zen· 
gin olduğunu söyletmiş, sevgilisine de: 

- Çocuklarını~ kartŞı gösterdiğiniz 
eefkati ben de beğendim, zavallı babala
rının yokluğunu hi5'ettirmiyeceiim diye 
oynca teminat veTmiıtir. 

Nihayet bir ay İçinde düğün yapılmış, 
ve karı koca, bal ayı seyahatine çıkmış
lardır. Avdetlerinde Elisabeth yeni koca
•ının mali vaziyetinin kendisine ıöylendi
ii ıibi çıkmadığını anlamış. 

Avdet ettikten bir kaç gün sonra Ruv
lan, Virjin ve Keti ismindeki çocuklan, 
görmcğc tahammül edemediğini, fevkala
de ıevdiği karısının mazisi kendisini daima 
kıskandırdığı için çocukların leyli bir mek
tebe verilmesi lazım geldiğini, zaten ter
biyeleri için bunun zaruri olduğunu söyle
meğe baılamıştır. 

atılmış «Taymis nehrinde boğularak 
iki çocuk cesedi bulunmuştur.» 

Yazının da ahında bir de resim 
dır. 

var· 

Felaketzede anne derhal Londraya git

miş kızlarının bulunduğu mektebi aramış, 
fakat böyle bir mektebin mevcut olmadığı
nı öğrenmiş, kocasının bir cinayet işledi
ğinden ,üphelenmeğe başlamış ve hemen 
polise &iderek şüphelerini anlatmıştır. Za
bıta kadını moraıa cöndermiş, orada ce
ıeıleri teşhis etmiı ve dü üp bayılmıştır. 

Bu arada polis Ruvlan'ı yakalamıı ve 
herif hemen ilk İsticvabında cinayetini 

itiraf ederek, karnımın eski kocasından iki 
çocuğu olmasına tahammül edemediğini, 

çocukları boğduktan ıonra bağlayıp nehre 
attığı cesedlerin suyun üzerine çıkmama. 

Nihayet günün birinde Londranın en lan için ayaklarına taş bağladığını, cina
asil ailelerinin çocuklarını gönderdikleri yeti, çocukların babalarından kalan ve 

bir kız mektebi müdiresiyle mutabık kal- Elisabeth tarafından kendisiyle evlendik
dığını ve burada çocukları fevkalade tah- ten sonra çocukların üzerine yapılan ser· 
eil ve terbiyelerine itina edileceğini anlat- vele konmak istediği için işlediğini söyle
mış. Zavallı kadın çnr naçar, bu işe ra7.ı miştir. 

Kocamı 
Kaybetmemek 
• 

için ne yapayım? 
ııKomşumuza yeni bir aile ta11ndı. 

Kadın, sarışın, güzel, hoppa bir ıey. 

Komşuluk iktizası tanıştık. Falcnt ko • 
cam hu kadına karşı müstesna bir alaka 
gösteriyor. Onun bu alakası benim ho
§uma gitmiyor. Muhtemel bir felaketin 
önüne geçmek İstiyorum. Ne yapayım~ ı> 

Necla 
Kocaruzm bu alakasından korktu • 

ğunuzu kendisine hissettirirseniz, onun 

o kadına ka111 olan meylini arttınnıı o
lununuz. Evlenmek, insanın bütün dün· 
yaya kar,ı a:özünü kapaması demek de
ğildir. Kocanızı bu kadına bakmaktan, 

onunla konuımaktan menedemezsiniz. 
Tehlikenin önüne geçmek için yalnız biı 
yol vardır: Mahalleyi dcğiıtirmek, kom. 
ıunuzdan uzaklaımak. 

* 
uNişanl(m benden evvel başka bir 

kızla nişanlı idi. Ondan muhtelif sc • 
bcplerle ayrılmış. Fakat bu kız biz.im 

semtimizde oturuyor, ve nişanlıma karşı 
çok büyük bir alnka gösteriyor. Onu 
bundan menedemem. Fakat ı~işanlımı 

elimden almasından korkuyorum. Ne 

yapayım~» 

Bedia 
Bu kız sizi kıskanıyor. Onun bu duy-

gusunu tabii görmek gerektir. Siz de o· 
nun yerinde olsaydınız, batka türlü ha
reket edemezdiniz. Fakat asıl mesele 
nişanlınızın ona kartı aldığı vaziyettir. 

Eğer evvelce aralarında sevda var ise, 
ve erkek bir kapris olsun diye ondan ay-

rılmışsa, tekrar anlatıp hirleımelerine 

imkan vardır. Fakat aralarındaki mü 
nasebet resmi niıanlıhk derecesini ıeç

memipe, ve ayrılmak s-;..lıepleri kuvvetli 

İse korkmağa lüzum yoktur. Maamafih 
siz niıanlınızın mümkün olduğu kadar 

bu kızla karıılarmama.sını lemin için eli. 
nizden geleni yapmaktan ıeri kalmayı
nız. 

TEYZE 

SON POSTA 

Bigada kağıt oyunları 
yasak! 

S on Postaya Bigadan yazılıyor: ııBu

rada belediye tarafından kağıt o • 

yunları yasak edildi. Fakat kumar oynama· 
ia alışmış olan kimseler zar ile barbut oy
namaia ba§lamıılardır. Bu, günden güne 
şehirde bir salım halini almaktadır. Bu
nun önüne geçmek için belediyenin tavla 
oyununu da yasak edeceii ıöylenmektedir.n 

Eğer hu söylenen tahakkuk ve Biga be
lediyesi, oyun .kağıdından ·sonra tavlayı da 
yasak ederse, Son Postanın Biga muha • 
birinden aşağıdaki haberleri alacağımızı 

kuvvetle tahmin ederim: ı<Oyun kağıdın • 
dan ıonra tavlanın da yasak edilmiş olmn· 
sına rağmen, kumar oynamağa alııımış o
lan kimseler ıokaklardaki taşlarla kumar 
oynamağa başlamışlardır. Bu, günden gü
ne ııehirde bir salgın halini almaktadır. 

Bunun önüne geçmek için belediyenin so• 
kakları aafalt yapacağı söylenmektediT. » 

Yaraya asfalt ta merhem olamıyacaktır, 
bu sefer kaş göz iııareti ile kumar oyna • 
nacaktır. Bence, Biga belediyeıinin 

yapacaiı kağıdı ve tavlayı yasak 
etmek değildir, kahveleri sıkı bir kontrol 

-- - -- -- .. 
._..... _____ ··- --ı.:~ 

----- - -

Çöken Boğaziçi : 16 

Emirgin bu 
yıldan daha 

* * • 

Mayıı 13 

sene her 
tenha ... 

Bir Emirganlı "Cihanın cenneti İstanbul, İstanbul un 
cenneti Boğaziçi, Boğaziçinin · cenneti Emirgan, 

1 derlermiş... Nerede o eski Emirgan ! ,, diyor _ 

Emiraindan aü zel bir ıörünÜf 

altında bırakmaktır. Zira nihayet, kağıt ve İri ağaçların gölgelendirdiği bir mey
tavla, kumar oynamıyan vatandaşlan iş •

1 
dan. Ortada büyük bir çeşme.·· Karşımız· 

siz vakitlerde oyalıyan, onu ye!<1ten kurta- da mavi suları hafif çırpınışlarla rıhtıma 

tiyle Şehiemini Emin Bey istimlak ettirdi. 
Onlar yıkıldı amma, doğru dürüst bir yol· 
da yapılmadı. Bu seneye kadar biz Emir• 
ganın gözden bu kadar düştüğünü bilmi· 
yorduk. Bu sene hal çok berbad. Vapur 
ücretleri hakiki bir yıkım. Düşününüz biı 
kere iki çocuğu lise tahsili yapan yahut Ü• 

niversitede olan bir aile, bir de babası ça
lışıyor yani günde üç kişi vapurn biniyor. 
Bu para aile bütçesine ne müthiş bir yara 
açar. Şirket Boğazın kalabalıklaşmasını! 
guya teshil etmek üzere Boğazda ev yap
tıranlara bir senelik meccani paso veriyor 
amma üç ev yapılsa onu da kaldırır ... Bu) 

meccani pnsolar yerine müsbet bir şey yap~ 
sa da şu bilet Ücretlerini indirse daha iyil 

ran, ona ne~e. şetaret veren vasıtalardır. 

Oyun kağıdının menşei 1 lindi~tandır. 
Ve oyun kağıdı, l lindistanda, dört ki,i ta· 
rafından O.} nanır şatranç gibi bir harp o· 
yunu idi. Bildhare İtalyan beLİrganlar va· 
ııtasile Avrupaya İntikal etti. Bir çok de • 
~işikliklere uğradı, ve Avrupada işsiz hal
kın elinde bir talih oyunu vasıta"ı oldu. 

Kağıt oyunu, en büyük rağbeti !laray -
larda görmüştü. Zira, Hİşsiz :ladeganıı ye
gane faaliyeti kumarda buluyordu. Büyük 
Fransız ihtilalinin arifesinde, F ran;ııa sa -
rayının en issiz güçsüz siması kraliçe ııMa
ri Antuvanet" idi. Fikren de pek geri, i) i 
bir tahsil görmemiş olan kraliçe oyun ka
iıdını elinden bırakınıyan bir kadındı. O 

zaman ((Fir'avun» denilen bir oyun vardı. 
Kral bu oyunu yasak etti. Kraliçe kocasın· 
dan yalnız bir defa için izin istedi ve gün
lerce, uykusunu ve yemeğini unutarak o

yun oynadı ve müıaadeden azami dere
cede İstifade etmek istedi! 

Kristof Kolomp Amerikanın keşfi ile 
neticelenecek olan meşhur seyahatine çı· 

karken, tayfalarının en büyük endi,.esi, ay
larca sürecek olan bu uzun deniz yolcu • 
luğunda işsiz geçecek zamanları düşünmek 
olmuştu. Ve yanlarına, eskimek korkusile 
bakır levhalar üzerine yapılmış i~ka";;,.bil 
kağıdı desteleri almışlardı. 

Reıad Ekrem Koçu .. .......................................................... . 

Bolerolar 
Bu sene bole 

rolar çok moda. 
Bilhassa zayıf ka· 
danlar için en za -

rif bir giyim tar • 

zı. , 

Küçük bolero • ; 

lar, hem güzel ha-
vaların tayyörü 

oluyor hem de 

günlük ropların 
yerini tutuyor. 

Bunların içine 

giyilecek bluzle • 

rin ~ık ve elbise 

ile arasında bir 

ahenk olması la • 
zımdır. 

Resimdeki he> .. 
lcro etckliğile aü
zel bir takım ya • 

pıyor. Kendi ma· 
vi renkte üzerin • 

deki puanları be .. 

yazdandır. Bluz 

şapka ve eldiven

ler de beyazdır. 
Portföy, şapka -
nın kokardı ve 

pabuçlar lacivet • 

tir. 

ça"rpan bir deniz.. 
Kahvecinin kaldırıma koymuş olduğu 

bir masanın başında sabık belediye 1 O un· 
cu daire başkatibi mütekaid Bay Ömer ile 
konuşuyoruz ••. 

Eski bir Emirganlı olan bu zat bize bun

ları anlatıyor: 

- Burası Üç mahalleden ibarettir. Re· 
şit paşa, Boyacı köy, Emirgan. Nüfu<ıumu~ 
son tahririnüfusta 2381 çıktı. Üç camii
miz, üç mektebimiz vardır. Lokantamu 
yok bir kahvemiz var. Mekteplerimizin bi
ri Türk ilk mektebi biri Rum ilk mektebi 
bir de orta mektep. Köyümüzün suyu pek 
boldur. Tam yirmi iki çeşmemiz vardır. 
Ve Kanlıkavak suyu da iııte. göztinüziin ö 

nünde. Burası eskiden çok mamurdu, l!n 
büyük yalılar, en muhteşem binalar, ve en 
güzel hayat burada idi. Fakat yavaş yavaş 

öldü. 
Bura~ını öldüren rağbetten düşüren se· 

hep evvela: Şirket biletlerinin fazlalığı, 

ıonra da vapurların buraya muntazam ve 
sık seferler yapmaması ve Bebeğe kadar ya
pılacağını işittiğimiz yolun da hala yapıl
maması... Yolııuzluktan buraya otobüs İş

lemiyor. Bu sene (50) den fazla ev hoş· 
tur. Bunların hiç biri daha tutulmadı. Yaz 
geliyor. Fakat havalar daha açılmadı. O· 
nun için (Emirgan korusu), (Kısıklı bağı), 

(Orta çayır) mesirelerine rağbet olacak mı 

bilmiyorum. 
- Eskiden bu yerlerde hayat daha eğ· 

lenceli olur muydu? .. 
- Şirket 2 kuruş bilet aldığı devirler· 

edecek ... Bu sene buranın itibarsızlığı ge/ 
çen seneden çok daha fazladır. 

utDrvi 

lnhisarlardan çıkarılanlarm 
ikramiyeleri 

inhisarlar idaresinden tekaüde sev~ 
kedilen :ıut memura verilecek ikrami~ 
yelere ait hazırlıklar bitmek üzeredir: . ' 
ikramiyeler bu ayın sonunda verile .' 

cektir. 

Cumartesi günü 3600 
geliyor 

göçme~ 

Hisar vapuru cumartesi günü Ro .. 

manyadan alacağı 1600 kişilik ikinci 

göçmen kafilesini hamilen limanımıza 
gelecektir. 

de yalnız cuma pazar değil, hafta içlerinde Nazım vapuru da, ayni gün, Bul 1 
bile kahveler adam almazdı. Şimdi h.ıli 

1 

garistandan iki bin göçmen getirecek .. 
görüyorııunuz, İşte bugün pazar hava da · 

tır . 
güzel bir tek insan gezmeğe gelmedi. Es-

inşaat ruhsatnameleri kiden burada Ce;ıayir Bahriscfid kapı ket
büdaıı Firdevsi Şakir Bey vardı. Kendisi 
'03 ya§ında vefat etti. Üdebadan, füzeltı.- Ev, apartıman inşaatında plan, fen~ 
dan bir zattı. O: ni hesaplar, ve ruhsatname bir levha· 

«Cihanın cenneti lstanbul, lstanbulun 
1 
ya asılı olarak herkesin görebileceği 

cenneti Boğaziçi, Boğazic;inin Emirgan, E-1 bir yerde bulundurulacaktır. 
miraıi.nın da köşe pencerem. ıı derdi. Ah o I Belediye tarafmdan her hangi bi11 

eski Emirgan, ah o eski günle~, koruda 1ı kontrolda bu şekle riayet etmeyenler 
Güllü Agop oynardı. Seyre gıden halkın cezalandırılacaktır. 
bir ucu iskelede bir ucu ta koruda idi. Ruhsatsız tamirat ve inşaat yapan· 

Sonra yalılardaki mehtap ilemleri, lar da tecziye edileceklerdir . 
aonra sazlar, buradaki büyük yalıları vak- _ ... _,.. • ·~ ~- • ·=-- • ·~ • ···-·-

Harap sahiller 
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\ Mıater Swayze " 
~dece yanda-
~ gördipoüz 
d . rfler ile yek· 

•te·ine beDtı:e· 
~iy,. 3696 

cun le yazmıttır, 
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laur sea
fİD Ollıı:dö 
Briuwuk'in 
dir. Kıymeti 
~milyon do
lardır. 

Geri gelen mermi .. 
Traphil ~ehrinde oturan .Mister 

Joe Spicer bir·hedefe mşan almış. 

.Fakat hıbttııc11-:ıııdun çıkan kurşun 

geri gelerek tekrar mınııunun içme 
gırınıştir. 

Yulcardnki gort.uğuoüz şaplcn yalnız 
tue çiçek dallarından yapılmıştır, 
Kuqıaştan vnııılm • • ihi • örÜl!Ü\'or. 

Bu zat 1895 yılın· 
daoberi hisıkletle 
150,()()(\ mil mc· 
ıafe lcattetmiştir. ı 

78 yaşındadır. 
-------

H•rdahn aah 
Liyoo şehrinin .r:nuıada 
Moult me Tard kelimeleri 
vardır. Yatmurdan me 
kelimcai ıiliodi. geriye 
kalan da Frao11zca hardal 
rnaoaıına geler Mıatard 
gibi okundu ve bildiği· 

miz bahana adı oldu. 

Meşhur ruhiyatçı Alferd Adler " evv~Ia kötü insan 
bırakmamalı, insanlann fenalık yapmalanna imkan 

vermemeli,, diyerek bunun çarelerini anlatıyor 
Dünyayı kötü insanlardan, da 

1ha doğrusu insanların kötülüklerinden ~ 

temizlemeğe çalışan, bütün dileği bu ga
yeyi gerçekleştirmek olan bir adam, bir i

lim adamı vardır. Bu adam, büyük ruhi
yatçı doktor Alfred Adler' dir. Alfred Ad
ler, Freud ve Junı ile beraber dünyanın 

en büyük ruhiyatçıları arasında aayılmak- 1 
tadır. 

Doktor Adler, bir zamanların, 
dun en belli bnşlı yardımcısı idi. Sonrn 
ondan ayrıldı. Bugün Nevyorkta tıbbi 
ruhiyat profesörüdür. 

Son günlerde doktor Adler bir konfl"· 
rans serisi vermek üzere Londraya geldi.

1
1 

Derhal gazeteciler tarafından yakalandı I 
ve bir sual yağmuru karşısında kaldı . Bu 
alaka sebepsiz değildir. Profesör Adler' in 
tuttuğu yol, insanlan auç, cinayet i1tlemek
ten kurtarmak yoludur. Profesör Alfred Adler 

tılah hakkında da sualler sormuşlar, o da 
ıu cevabı vermiştir: 

Profesörün muvaffak olması insanla
rın huzur ve emniyetini kat kat aağlamla
yacak, dünyayı daha yaşanır bir ıekle so
kacaktır. 

• 
Londra gazetecileri bu iıin nasıl baıa-

rılacağını merak ettikleri İçin profesörü 
yakalamı§lar, o da ıu beyanatta bulun-
muştur: 

- Bir insanın tipini iki dakika tetkik 
ettikten sonra onun bir suç iıleyip iılemi

yeceğini, işliyeceği auçun aırkat mi, katil 
mi, intihar mı olacağını teşhis ediyor, son
ra onu tam bir hasta gibi tedavi ederek 

<ıBugün bu ıstılahın herkes tarafından, 
kullanıldıiını görüyorum. Kendim ise bu 
tabiri nadiren kullanırım. Bu tabir, fazla 
kullanılmak yüzünden kendi kendine yeni 
yeni manalar almıştır. Halbuki pisikoloji 
ilminin vazifesi, ortaya yeni ıstılahlar at• 
mak deiil, çalı§a çalıta insanların halini 
düzeltmek, dünyayı daha iyi, hak getir
mektir.,, 

,içindeki cinayetin temayüllerini bertaraf 
,ediyorum. Ben, bir ferd sıfatiyle bir ferdi 
bu §ekilde tedavi edebildiğime ıöre, bü

tün dünyanın teşkilat yapıp canileri teda
vi etmesine ne mani var~ Dünya, dünya o· 
lalı bu yolda bir teıebbüs vukubulmadı. 

Yani cani, hasta sayılarak tedavi g5rmedi. 
~imdiye kadar caniye yalnız ceza verildi. 
Halbuki bu asırda bu hastalıkları peıin

den teşhis ederek cinayetin kökilnü im· 
mak mümkündür. Bunun için her ,eyden 
.evvel çocuklarımıza ruhi bir terbiye ver• 
mek lazımdır. Sonra bütün mektep mual· 

B ir sinema 
Yıldızı taggare
den düşerek öldü 

,limlerini pisikolojiat olarak yetiıtirmek I· 
~p eder. Bu tedbirleri tahakkuk ettirince
ye kadar yapılacak it. hiç olmaza her 

:===~~~~~~:::::::::: ..... --=::===::=:~;==:::::s::~T~~:::::~~~~~~==~ .. mektepte bir pisikolojiat bulundunnaktır. 1 ~ d ·ı ., Karısını öldüren ,Cani olmak İstidadındaki bir çocuiu bul-

B k d k t·ı ı" egv ı mı mak çok kolaydır. Pisikolojiat çocıufu, ço· u a ın a ı m , • lngı·liz doktor cukluktan ba,layarak tutar. ve doirultur.» 
Doktor Adler, tıferd piıikolojiai» adı· 

ı ki ker olan kadın kocasını idam edildi nı taşıyan bir ilim mektebinin mUeaiıidir • 
. ~gilterede ilk defa myad bıta delil bulamadı Ona göre insanın, en çok tetkike deier ta-
O)dürmekle zannaltına alın ı, za d• Londra, 12 (A.A.) - Karısını ve rafı, harici hadiselerin üzerinde yaptıiı a-) 

fakat 
dedikodular devam e ıyor bir hizmetçisini öldürmüş olmakla it· kislerdir. Kafasının iç yüzünü anlamak de- , 

ham edilen doktor Duck Ruxton bu jildir. 

Bir kaç aün ev• sabah Manchester hapishanesinde idam Doktor Adler insanın hayatta uğradı-
;~i İngiJterede bü • edilmiştir. Polis, hapishane kapısının ğı muvaffakiyetsizlikler üzerinde çalışır· 

u alaka uyandı • önünde toplanmış olan halkı dağıtnuş ken bazı adamlann kendilerini hor gör-
~an bir hadise vuku ve idam cezası aleyhinde ötedenberi düklerini ve hor ııörmek yüzünden hayat-
ulrnuştur. yapmakta olduğu propagandalarla ti\ başarabilecekleri bir çok iılere el uzat-

Madam Droti şöhret kazanmıf olan madam Vande • mağa cesaret edemediklerini keıfetmiı ve 
~rofts Jngiltere reJst'i tevkif etmiştir. Halk, bu pro- bu hale dnfcriority Complexn adını ver-
ırnyagerler cemi • pagandacı kadının arkasından yuha mi1ttir. 

~cf k Gazeteciler, profesör «Adler» e bu 19• 
•ne giren ilk ka· diye hay ırmış ve: 

dın olduğu için şöh· « Senin kızını parçalarlarsa memnun 

Fransız sinema yıldızlarından Mat• 
rnazeJ Nadia Gortes; Biyareç zenginle. 
rinden Gandraanın idare ettiği bir 
tayyare i)e seyahat ederken 22.)() met· 
re yükseldikten düşmüş ve derhal öl• 
müştür. Matmazel Nadia, tayyare ke
merlerini bağlamak istemediği için 
clü,müştür . 

tct kazanmış bir ka - o)urmusun? » diye bağırmıştır. 
dındır. .....__._... ---·-- .. ~·---

a· edilmiştir. 
ı_ , • ır eczanahe sa • 
•11bıdir. HYlO den • Fakat hükumetin verdiği karar, Ma- ır Ha-Yatta GördOklerimiz 
bc · k dam Krofts'u suçtan kurterdığı halde 

rı endi malı olan 
tczahaneyi idare dedikoduları durduramamıştır. Kadın 
ttn-. k gazetecilere şu sözleri söylemiı::tir: 

·••c te olan Ma • T 
da- D k «Kocamın cenazesi durduruldug" u 

•
11 orotinin o • 

caaı bir kaç giln ev• Madam Doroti Krorts eczanesinde günden beri, herkes benden şüphe et-
\'c) :.ıı k' megw e başladı. Halbuki bizim mes)eg" i-

u ınü~tür. Cena· . Adamın, karısı eczacı ve ımy. ager 
2:c • d ·· ··ımesıne f miz ııüpheye geJmez. Meslegwimizde nın usul dairesin e gomu olması dolavısiyJe bir takım keyı ve· T 
tuh d fnedı"le " muvaffakıyet, tam ve kat'1A ı'tı'made sat verilmiKı, fakat tam e . . h" )ere dadanmış bulunması ve 
c ~. d h ) etmiş, rıcı ze ır bag" Jıdır. 
cgı sırada zabıta mü a a e bu yüzden ölmesi çok muhtemeJ go -

cen sedi morga Z h .. k k yst<11ında On altı sene çalışarak bu itimadı azeyi durdurmuf, ve ce .. 1 .. f' evce enuz ır ..,. 
ıscvketrnı'•tı·r. ru muş ur. k k 7_. d oldu kazanmış bulunuyor ve işi muvaffakı-

'I' olduğu halde er e '1- yaşın a 
Bir taraftan bu işler olurken diğer _ . . kadının yaşh kocasından kur· yetJe idare ediyorum. Halbuki bu ha-

taraftan kadın kı'myager olduğu ve gu ıçın b ) d'" .. dise, tam ve kat'i masumiyetimize tulup yeni bir koca u mayı uşun -
cenazenin gömiilmekten alık?~n:1~sı I sı da ihtimalden uzak tutul- rağmen işlerimizi altüst etti. Onun 
da rnühim bir hadise teşkil ettıgı :çın muş 0 ma için tası tarağı toplayıp, varımızı yo • 

dedikodu başlamıştır. Herkesin akma maoı:ı~:ırdoğru bu yolda ihbaıJar yapıl- ğumuzu satıp savup başka bir yere 
bı' b' be I ıiş · kadı - go'"çmckten başka çare yoktur. Hayata n ır esrarengiz se P gf' n 'w . . 
nın başka bir erkeğe göz koydug~ ıçın mı}~~at tahkikat hiç bir netice ver • yeniden atılmak icap ediyor. Hadise • 
kocasını farkına varılamıyacak hır şe1- C uc:ıyene e nin yaptığı tesir budur. Ben kocam • 

memiştir. eset, epeyce m : 
kilde zelıı'r)edı"g"ı'n'ı ı'ddı.a' edenler 0 

- )d ··ı·· ·· dan memnundum. Çok balıtiyardık. 
d·ı i olduğu ha e, o umun gayrı 

muştur. 1 m ş ıd·~ · · .. t Bir çok kimseler bu sözlere inan -tabii sebeplerden ile ge ıgını gos e -
Zabıtanın cenazeyi durdurup ces:- hi bir emare bulunamamıştır. Ne- mamakta ve ((ateş oJmıyan yerden 

d . d · ebep olan a· ren ç · ·· d d 1- demektedı'rle ı morga gön erme9ıne s ticede ölünün gömüJmesme rnusaa e uman çıKmaz» r. 
ıniJJer de hunlara yakındır. 

Gece saat dokuz. Matbaaya geliyo
rum. Tramvaya bir küçük bindi. Ko
lundaki nane tekeri kutusunu ayakları
nın arasına koydu, ve kazandıiı para
lan dikkatle aaymağa baıladı. Kondok· 
tör geldi. 

Küçük sevimli bir alııkanlıkla: 
- Ben 115» yaıındayım, diye savdı. 

Sordum: 
- Günde kaç kuruş kazanıyorsun). 
- <150» 
- Ya ... Demek o kadar kazanıyor 

musun). 
Tramvayın arkasına doğru yürüyen 

kondoktöre baktı aonra yavaı bir sesle 
ilave etti: 

- Sus, duymasın ben «7ıı yaşında· 

yım. 

- Neye yalan söyledin). 
Parlak gözleri infial ile parladı: 

- Kolay değili Ben ev geçindiriyo
rum. Her gün tramvay parası verirsem 
olur mu hiç). 

Şarkıcı çocuk 
- Senin baban yok n't\ı) 

- iki sene evvel öldü. 
- Annen?. 
- Var. O da çalıııır amma, az çıka-

rıyor. 

- Ne İş yapıyor). 
- Çamaş-ır yıkıyor. 

- Baoka kardeşlerin var mı) 
- <14ıı kardeşiz. En biiyükleri be· 

nim. 

- Eviniz kira mıdır). 
- ıc3ıı 1ira kira veriyoruz. 
- Peki st'nin kazandığın yetiyor mu) 
- Sade t<'k<'rden değil, ben m. nİ· 

den de kazanıyorum. 
- Ne manisi?. 

lar. 
Mani söylüyorum, para veriyor• 

Kime söylüyorsun?. 
Gözlerini yeniden açtı: 

- Dunyada aşık mı yok. Ben söyle
rim onlar dertlerini unuturlar. 

Muaues FA&K 
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Ali Patada hem bunlar, hem de ban burada bulunsaydı ağzını ka • 
vaziyeti soğukkanlılıkla heyecan ve patırdı. 
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Yalova havuzunda yapılan 
müsabakaların neticesi 

Mayu 13 

Son Postanın Tefrikası: 40 Yazan: Osman Cemal 

telaşa kapılmadan idare etmek ka· Mehmet Paıa kızmı§tı: 
Bcrlin olimpiyadına iştirak edecek o-

biliyeti yoktu. - Senin bab n iş başında oldu • lan yiızüculer arasında Yalova havuzunda 

- I lilmiciğim, iki senedir kapalı bahçıvan kızı filan derken Hasan kar· 
dam altında havasızlık, ışıksızlık, hür- şılarmdaki engin denize dalıyor; bun" 
riyetsizlikten anam ağladı. Bugün se- 1arın hepsini sanki aynada seyreder 
ninle şöyle bir'" Boğaziçine, yahut F e· gibi denizin sathında birbirlerile ip nt· 
nerbahçeye doğru bir uzanalım mı? larken görür gibi oluyordu. 

Birdenbire parladı: ğu kadar mecliste de usta ve iyi idi. bir musabaka tertip edilmiştir. 
- Bizde din gayreti ve utanın k 

1 
Sende onun yılmazlığını buluyo • . Bu müsabakaların alınan teknik dere-

yok mudur? Düıman donanm sı 'rum, fakat ustalık ve kavrayııını celeri ıunlardır: 
burnumuzun dibine geldiği halde O· göremiyorum. 100 metre: Orhan 1.6.4, 400 metre: 

H lıl 5.52.2, 200 metre Serbest: Halil 
na k rıı çıkmaz k yarın padiıa • j Kapt n Ali Pata hem bu kar§ıhk- 2.42., 200 metle kur.bnğalama: Yusuf 
hın, ahrette Allahın önüne ne yüz-

1 

lı atıımıya ıon vermek, hem de Ha· 3.14.2. 

le çıkacağız? Her a-emiden be§er o- san Pa§a kendisinden yana çıkmış- A ve B takımları arasında su topu mü
nar kiti eksik olmakla ne çıkar? Bir- ken harp arzusunu körüklemek için sahakaları da yapılmıştır. A takımı 7 • 2 
birile anla§ mıyan, iıli.m yurdl rını hemen söz aldı: ,galıp gclm'.ıtir. 
t lan etmeğe gelen kafir donanma- ı .. k . . .. l . HeybeJıadada Yüzme Müsabakaları 

h t f k b kmak reva - Duşmanın uvvetını ıoz erı • Berlin olimpiyadına gönderilecek yü. 
11na er ra ı ııçı ıra . d b.. .. . ı· a·· 1 1 b. .. ·· ı 

h .b. J' d f( j mız e uyutmıye ım. .. oy e o ıa ı· zucu er nraaında on dört haziranda Hey-
olam z. Ka pele~ gı 1 ıman a a- le bizim çevik ve hızlı kalitelerimiz .beli ndadıı büyük bir müsabaka yapıla-
panıp kaim k bıze yakıımaz. Bo· onların galerlerini ıaşırtacaktır. caktır. Bu müsabakalarda ı 00, 200, 400, 
"'azdan çıkmalı ve dütmana had - Sipahiler denize alışkın değildirlel', 1500, 100 metre sırtüstü, 200 metre 
dini bildinn lidir. f k l k l l .. k k kurbillama ile su topu yapılacaktır. 

. b a at a ış ın o an arı gorere co 4 X 200 ki' d b' d b k T ecrübeıız ve genç aancak ey • . • .. .. . •• · şe ın e ır e ayra yarı§ı 
I . b .. l d l Ul Al' ıyı dovuşeceklerdır. Arkebuzlerden programa ilave edilmiştir. 

Perı ~l oz ekr den ICOftU ar:1 • uç.. 
1 

niçin çekiniyoruz? Onlar bu ıilih • İstanbul Atletizm Bayramı 
ata ı e ar a aı arının ı en sur • . . Al d b . 

1 .. . . . I ları dolduruncıya kadar bızım ok • tı sene en erı muntazaman yapı -
duklerı fıkır hemen hemen unutu • l d f t l z t makta olan lstanbul atletizm bayramı ma . p çu arımız on e a a ar ar. a en -
muıtu. Derya kaptanı Alı Pap., er· d k .. ~Ü •• ğ d ..•. Ü yısın otuz birinde Taksim stadyomundn 

P b k k .. I •• b" . rampa e ere gog s go se OVU§ r· . d'l . 
tev aşa ya a ara ıoz erını ıtır • k b 'k· 'IA h ik" . d . ıcra e ı ecektır. Bu müsabakaların seçme· 

en d ı ı ıı a ın ısı e ııe yara- ı · · · d"' B · di: erı yırmı ort mayıada ebekte Amerıkao 
maz. Askerlerimiz zırbsızdır. Fa • mektebi sahasında yapılacaktır. - Siz buna ne buyurursunuz? 

Doğru değil midir? kat bu hal onların daha çevik ol • Seçmeler pazar sabahı dokuz buçukta, 
malarına yarar. Bunca yıllardaııbe· final müsabak lan ise saat ikide başlay • 

caktır. ri vücutlarını demirlerle k plıyan 
Pertev Paıayı kazandıktan sonra 

dilediğinin olacağına emindi. Bunun 
için böyle yapmı§tı. 

lstanbuJ Atletizm Bayramı bütün klüphıriıtiyan askerlerini belki elli defa Jere açık ol c kıır. 
zırhsız olduğumuz halde yendik. . Fenerbtlbçenin Yıldönümü Hazırlıkları 

Pertev Paşa cevap verdi: Hele kürekçilerden korkmak kadar Yıldonümü münasebetiyle 7 haziran 
- Sözlerini% çok güzel ve doğru- çocukça bir teY olmaz. Harp baılar için büyuk bir spor günü hazırlamakta o· 

dur. Fakat donanma da harbedecek baılamaz hepsi de sıraların altma lan Fenerbahçe klübü ıehrlmize Avrupa
halde değildir. Dü§manın öteden • I d k lk b h nın tanınmış takımlarından birini davet 

yatırı ır ve ora an a an &§ e • d kt' beri bildiğimizden .da.ha kuvvetli e ece ır. 

ld .. .. .. • b 1 men uçurulur. lıl" m kürekçileri de Galatasaray • Fenerbahçe B o ugunu ogrenmıı u unuyoruz. • • . 
ık. .. d f I 1 it sılihlandırıhnca yenı bır kuvvet ka- Takınılan Karıılaııyor 

ı yuz en az a ga er ve a ı ga - . • o d k 
. . . . zanmt§ oluruz. Sultan Selım bıze n o uz mayısta yapılacak idm n 

leas ıle b:.r ç~k kliçilk ıemıler ve düımanı neredeyıe bularak harbet- şenlikleri dolayısiyle Taksim stadyomurıdn 
bunların uzerınde hem uıta, hem de •• b d o·· . d' hazırlıklar yapılmaktadır. 
iyi silihlandırılmı zırhlı aıkerlerle me .. mızı uy~r ~k uı;an dşı~ ı a • 935 senesi B takımları maçlannda ay-
karııl ıacaiız. Bizim donanmada yaıımıza ge mıt en ur~. 8 •• apa • ni sayılan aldıklan i~in şampiyonanın hal· 
. k .. k" k d" d k nıp kalamayız. Bu, ne muslumanlık !edilemeyen oyunu dolayısiyle Fcnerbah ıse anca yuz &e ız a ır&a,, o - • • • . • • • 

ı k lit • • f.rk t g yretıne, ne de hızım ıerefımıze çe, Galatasaray B talarnları bu münaıe-san a tı a e ve yırnu ı a e v r. . • • b 
1 D.. 1 1 ·ı k k d. uygundur. Bız harp 11üyoruz ve h r· et e karşılaşncaklardır. 

uıman ga er erı e anca a ırga.- b d ~ . , y . A • 

larımız ba a çıkar. Bunlar ise onla- e ecegız... unan Mılh takımı geldı 
nn yarı1t kadardır. Bundan bafka Batta Hasan Pa§a olduğu halde Bükr~ş'de yapı~aC:Sk olan Balkan fut· 

d.. d da b' ·· biltün genr sancak beyleri alkı .. la~ bol ampıyonasına ıştırak edecek olan Yu-u man onanmasın ırer yu • 7 :r ·ıı· k ·· 
• dılar: nan mı ı ta ımı dun akşam Romanya va-

zen kaleye henzıyen altı tane 1 1 as puru ile ,dırimize 5:elmi tir. 
var ki bizde onlara kartı koyacak - Evet harp iıtiyoruzt.. Futbolcular yarın öğleden evvel Tak-
gemi yoktur. Oıtelik askerlerimiz a· Dediler. simde bir antrenman yapacaklar ve saat 
cemidir. Düım n ukerlerinin çoğu Uluç AH Pata ıösteriıten ho,lım~ 14 de Köatenceye hareket edeeeklerdir. 

rkehüz taııdıiı halde biziınkiler ok m mıJtı. Yerinde doğruldu ve ıert Bisiklet yarışı 
kullanıyorlar. Onlar zırhlıdır, bi • bir ıeıle şöyle dedi: Beşiktaf Halkevi spor komitesi Be-
zimkiler zırhaızdır. Dahuı var. Kü- - içimizde harpten çekinen kim şiktaş kazası dahilinde yaşayan acnçlcr 
rekçilerimizin hemen men pıi var? İki yüz luristiyan galeri önün • arasında bir bisiklet yarışı tertip etmiş· 
de hırıstiyan esirleridir. Bunlar de korku mu duyuyoruz? Onları ta- tir. Yarış Şeref stadında yapılacaktır. 
harp sıra•tnda kargatahk çıkar - nımıyor muyuz? Cerbe, Malta, Kı • Yarışa girecekler her gün öğleden 
mak ve bizi arkadan vurmak için leriı ve daha bir çok yerlerde on • sonra Şeref stadında bulunacak komi -
fırsat gözetirler. Sultan Selim bize larla dövUımedik ve dövmedik mi? te mümessilliğine müracaat ederek 
harbetmeyi emir buyurdu, fakat göz iki defa benim leventlerim onların isimlerini kaydettirecekler ve vesika -

Iarını alacaklardır. ıöre göre yenilmemizi el~et istemez. yalnız yüz altmıı ıalerden ibaret ol· Müsabakaya iştirak edecekler her 
Ağriboz beyi Mehmet Pap Per • duklarını saydılar ve hen de yalnız gün tayin olunacak saatlerde Şeref ta· 

tev Pa~anın ıözlerine kuvvet ver • yüz kadir•• ile hemen Üzerlerine dında idmanlarını yapabileceklerdir. 
mek için söz aldı: vararak hepsini denizin dibine gön- Müsabaka günü saati ayrıca ilan e· 

- Korandan retirdiiim üç bin dermeyi kaptan papya teklif ettim. dilecektir. 

Giinlerden Cuma idi. Bu, Hilminin Bir aralık Ha n gene böyle heın 
zaten canına minnetti: . gözleri, hem de ruhu ile oturduğu yer· 

- Durduğumuz kabahat, dedi, hay· den tatlı bir vect ile denize dalmış dü· 
di istediğin yere gidelim! şünürken Hilmi onu dürttü: 

* - Demin vapurda senin içeriye 
- Ooh 1 Deniz ne güzel değil mi düşmen meselesini konuşurken şeyi 

Hasan? sormayı unutmuştum 1 
- Ne söylüyorsun Hilmi? Deniz - Neyi? 

de güzel, hava da güzel, ağaçlar da gü· - Aygır Fatma ile kızı Zehrayi sen 
zcl, sandallar da güzel, İnsanlar da gi.ı· nereden tanıyordun, onlarla nerede, ne 
zel, hayvanlar da güzel, hülasa hayat zaman ahbap olmU§tun? 
güzel vesselam 1 - Uzun mesele bunlar Hilmi, u .. 

- Lakin bunların en güzeli, şu kar- zun... Bunları baştan başa yazsam bir 
şımızda oturan kara gözlü, kara kaşlı, roman olur. 
uzun boylu genç kadın 1 - Peki amma bu kadınlar seninle 

- Bırak şimdi onu Hilmi, ben sana ne i,in bu kadar alakadar oluyorlar .. 
hayatta, yahut etrafıml.'Zda şimdi ne dı} 
varsa hepsinin güzel olduğunu söy • - Canım dedim ya, bu iş öyle an· 
1 rken sen bunların içinden bir şey • latmakla kolay kolay bitmez. Bir ro· 
den bahsetmeğe kalkma l mandır; hem de pek acıklı, pek firaklı 

Garson sordu : bir roman... Hem timdi bırak canun 
- Ne içeceksiniz? bunları, benim dertlerimi tazeleme Al· 
Hasan : lah aşkına l İstersen ben sana bir gün 
- Bilmem... Ne içelim Hilmi, çay hapishanede yazdığım notlarımı, ço " 

rru, kahve mi, gazoz mu?. cukluk, gençlik hatıralarımı veririm, 
Hilmi: bu merak ettiğin şeyleri tıpkı bir ro • 
- Başka ne var? man okur gibi onlardan okursun 1 
Garson: - Roman gibi ha} 
Bira var, rakı var şarap var, ver - _ Hem de ne roman, ne roman f •• 

mut var, apsent varı Şey, Hilmi,l>en hapishanede iken ma· 
Hilmi: hallede benim için en çok dedikodu 
- Birer bira içsek nasıl olur Hn - yapan kimdi? 

san} _ Kim olacak, senin oraya düşme· 
- Ben daha ömrümde ağzıma bira ne en çok memnun olan Çapraz Sa " 

fil un koymadım 1 Iahaddin 1 
- Adam birer tane içeriz ne ola - _ O hala mektebe mi gidiyor ge• 

cak, rakı değil ya bu, birer tane hiç bir ne} 
şey yapmaz; birer bira hem harnreti· _ Mektebi terkedeli bir buçuk sene 
mizi öndürür, hem ·yıe hefif, 'amma oluyorl 
pek hafif, belli belirsiz bir neşe verir. _Şimdi 'boşta mı) 

- Eh, sen bilirsin 1 _ Hayır bir doğramacı y nında 
- Getir bize birer bira! lışıyor. Sen içeride iken duydun mu 
- Şişe, yoksa kadeh 1 bilmem .•. O, bundan bir ne önce 
- Birer şişe 1 nin kendisini gü~elce patakladığın yer• 
Hasan: de mükemmel bir dayak t Fındık bah .. 
- Şişe çok kaçmaz mı} çeli Turhandan yedi! 
- Z.aten kadehler de hemen hemen _ Sebep) 

şişe kadar demektir. Yalnız arada fark _ Sebep ... Gene mahut meselet 
biri açık, biri kapalıdır 1 __ Hangi mahut mesele! 

••• · '· ··· ·· · ·· · ·· · ·· ··· ···· · · •· · · ·• · ·· · · ·• - Zaika meselesı ~nım ... Turhanı 
·· · · · · .... · · · · · ........ ··" ··· · ..... · · · · · · bilirsin, yakışıklı çocuktur, hem de ~ir 
- Nasıl bira bir şey yapıyor mu, Ha· dereceye kadar ki izadedir. Calıba 

san} kendisi :?.aika ile mektuplaşıyormuş. ·• 
- Pek farkında değilim 1 Şişe yarı _ Kim, Çapraz Salahaddin mi) 

oldu, ben bir y anlamadım! (Arkası var) 
- Hele iç bale: lım kalanını da -======:ıe:::ı=-===-==-.......,==-

biraz n elenelim f 
........ ,. ............................. . 
......................................... 

- N sı1 imdi hafif hafif bir ~yler 
oluyor mu~ 

- Bir şey olduğu yok, y lnız Hil· 
mici im. demin de *öyledim ya, bu • 
gün ki.in t baştan başa güzel görünü· 
yorl 

-Hel u iinümüzdeki kara lı, 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Zagıf lama küra 
Ve fJaygınlık 

Salı 

('') 

ıipahi ilk defa olarak aemilere bi • Fakat bugün hal deiitmiıtir. Heye- Gayrifedere klüpler şampiyonası 
niyorlar. Hiç fÜphesiz yijit ve atıl- cana kapılacak zaman dejildir. Pek Eminönü Halkevi tarafından gay _ 

gan adamlardır. Lakin denizde har· kolay yapılmaıı mümkün olan bir i§ ri federeler arasında hazırlanmlf olan 
bi kazanabilmek için denize alııkm için boı yere harcanmak doğru ola- büyük futbol şampiyonası pazar günü 

kar özlü. uzun boylu kadın ... 

Bir ha taya çağmleım. Bay ın yatıyo-r· 

du. Kalbi tok zayıf ve gayri tnunta • 
'l.am ı. · 

olmak gerektir. maz. merasimle Karagümrük stadında başlı-
Barbaros Hayreddin Patanın oğ- (Arkası var) yacaktır. 

fu Hasan Paıa da derya kaptanı Ali Aşağıda proğramı yazılı olan mera-
M h TA K V 1 M sime, turnuvaya giren 11 kliibün fut-Pa§anın karakterinde idi. e met 

bol takımları spor lc.ılıklariyle iştirak Paıaya bakarak kızgın kızım ıöy • edeceklerdir. 
lendi: MAYIS 

- Senin baban Salih reis sağ o· 
laydı böyle sözler ıaylediğini iıit -
mek istemezdi. Babam Fransa 
kıyılarında zaferle dolatırken o da 
beraberdi. Prevezede tıpkı buıün -
kü ibi kendisinden daha kuvvetli 
bir düşmana kartı saldırıp saldır • 
mamak için konuşulurken senin gi
bi söylememİ!lİ. Çekinmediler ve 
Doryayı kaçırdılar. O zaman da dü§
man gemileri çok ve büyük, fakat 
bizimkiler az ve küçüktü. Sayısı çok 
olan değil, yüreğinde din ve devlet 
sevgisi olan kazanır. Eğer ıenin ba-

Rumi sene 
135~ -Hızır 

7 

13 
Resmi sene 

1936 

Arabt sene 
1355 -Nisan 
ao 

Progranı şudur: 
1 - Bütün takımların alfabe sıra -

siyle yapacakları geçit resmi. 
2 - Bayrak merasimi ve istiklal 

marşı. 

3 - Müsabakalar hakkında Ev 
ÇARŞAMBA spor komitesi başkanı tarafından 
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Davis Kupası Maçları 
Patis. 12 (A.A.) - Davis kupası maç· 

larında Fransız tenis takımı Holanda t • 
kımını Amstcrdam' da bire karşı '4 ile yen· 
miştir. Fransa ikinci turda Çekoalovakya 
ile karşıla acalttr. 

- Canım bmJc imdi n o kadını 
da ba ka muh bbete bak lıml 

- Peki, öyie olsun, anlat bakalım, 
hapishanede neler gördüm, orada nasıl 
vakit geçirdim~ 

- Onları da bırak şimdi, sıraıı ge· 
lince onları da anlatırım ! . 

Biz gelelim şimdiki muhabbetimi • 
ze... Demin aana kainatta her şeyin 
güzel olduğunu söylüyordum. Bunla -
rın hepsinden güzel olan nedir bilir mi· 
sin} 

- Nedir? 
- Çocukluk Hilmi, çocukluk! 
Bu çocukluk sözlerini söylerken l la
nın gözünün önüne nltı yedi yaşın-

da iken Mediha ile ilk defa bayram a
raba ına binip Kağ1thaneye gittikleri, 
sonra arabadaki darbukacı abla, .zilli 
maşacı oğlan geliyor. Daha sonra Me -
diha ile geçen maceraları hayalinde 
canlanıyor; arkasından kantocu kız • 
lar, drama kadın, ' canbaz kızı, Zaika, 

Ren i sapsan. 
ElleTİ ve ay lan ao lk. 

k:ıntı ile nefes alabiliyordu. 
İki ampul kafürü ve bir de kafein yap· 

tıktan sonra kendine gelebildi. Has • 
tanın etnfındakiletden ve biraz da 
hastadan dinlecHm. 
Bir senedenbcıtl zayıflama kürü yap -
mağa ba lamış. 2 sene evvel 66 kilo 
geliyormuş. Şimdi tam altmış kiloya 

du mü . Bir wyıflama modası hev • 
sine duşen hastam et, yağ yemekleri • 
ne pehriz yapmış. 
Kan ızlaşmış 
Tedavi altına aldım. Bol bol yed;r -
dim. 
Kalııum seromları yaptım. 

Kilolarını almağa başladı. Ve tırtık mo· 
dasından da vaz geçti ... 

( *) Bu nottan kesip saklayını7., ya· 
but bir albüme yapııtınp J.:olleksiyon 
)&pmız. Sılruıh :ııamanınızda bu notlar 
bir doktor cibi imdadınıza yeti,ebilir. 



13 Mayıı 

Londra zabıt(lsına karşı 6 muharrir: 3 
' ' 

.. Yıkıla'n Put 
son p01 taaın tefrikası : 20 

Dedi. 
_ Yazan: Ronald Knox Varkos: 

........ SON POST~· 

!!Jid:a.?ve~'i' 
1 Mayısta niçin bayram 

yapıyoruz? 
1 Mayıs günü

nü kut1ulamak 
en eski zamanlar
dan kalma bir a

/ngilterenin en tanınmlf altı .za~ 
bıta romtıncıaı Margery Allington, 
Anthony Berkley, Freeman Vill• 
Grolta, Father Ronald Knox, Do
rotlty Say.,.,, Ru .. ell Tlaorndike 
•ahram011lan meçltul altı ~abıta 
ronıanı yaaıyor oc katillerin lr.etf i· 
ni lngilterenin en marul ~bıta mii· 
lettiıi •<Geor•• Corni•lı» e bıraltı
~orlar. Bunlardan Frecman Vilu 
Grolt• ile Doroty Sayera'in unleri
ni olıudunu:a. Poli• miilettifi de fik· 
rini anlattı. Şimdi üçuncu muharrir 
Rooald Koox,un eaeri baflamqtır. 

- Anahtar yok 1 dedikten sonra e- dettir. Bazı sela ~ 
hiyetli kaynak-
ların anlatışına 

mir verdi: 
- Kapıya hücum 1 Balta getirin. Ka-

pıyı derhal yıkalım 1 
Ve baltanın gelmesini beklemiye -

göre bu adet, es
ki bir millet olan 
Druid'lerden kal-

re~ Vatandaflarl dedi, kapıya daya - ~ı~tır: ~ruid'lerin «B'ah> adını ver -
dıklerı hır Tanrıları vardı. Her yıl ma-

nın 1 b .. d B 
kı b. · ba"' d . yısın ırın e << ah> ın --refine atesler Sonra çocu arın ırıne gır ı . k T- , 

_ Sen de itfaiyeye telefon et. Son- ya ~r ve şarkı söyleyerek, dansederek 
ral Almedaya haber veri bugun kutlularlardı. 

ra ~~n~araftan gelenlerin hepsi kapı • Romalılar da bir Mayıs günü tören· 

de · orlardı. Fakat kapı ancak ler yaparlardı. Bu itibarla bir Mayıs 
Bu eıer bitince gene polia mü/et· 

fİtinin hatili naaıl tayi11 ettifini lren· 
~ di al;zınJan dinlftyecelrainiz. 

ya ayanıy bayramının ) •· · b 1 k k 
·· h l d sonra yerinden oynadı ve ası menşe mı u ma ço 
uç am e en .k. k' . 1· . güçtür. 

kıldı On on ı ı lfl po ısın: B 1 
yı y' k 1 u yo da selahiyetli b.ir üstad olan 

- asa (Maurice) ·· k' M k" Di e bağırmasına bakmıyarak yu - . . e gore es ı ısır ve es ı 
Başpapasm evi Gambanın ihtiyaç- Y .... d .. l F-'-at çok geçmeden Hındıstanda tabiatın baharda yeniden 

I k karıya yuru u er. ~ l k 
arına uygundu, Gamba evin üst a· k k d altına alındı ve halkın can anması şerefine merasim yapma 

t d b d "k kona or on "d . b "d f ın a İnadan ap ayrı bir daire e ı a- ile iktifa etmeleri bu ~ekilde a ettı ve u a et oradan her tara a 
met ediyordu. Dairenin büyük bir ka- tema{ll yayılmıştı. 

. b kl' temin olundu. P13ı vardı. Ve burada nöbetçı e ı • Y konak içindeki kilisede 1 Mayıs gününün mell.6'ei ne olursa ... ·ıd· angının • • 
Yordu. Fakat bu nöbetçi asker degı ı, h b"t" .... · deki konakta koptuğu olsun tabiata tapmanın bir sekli oldu-
k d' d 1 d ·ı . ·ı~L ya ut ı ışıg'n ... h , en ı a am arın an seçı mış sı aıışor-

11 
.. d. B ikon alev içinde idi. gu ~üp e götürmez. Uzun bir kıı:ıtan 

du be ı ı J. a • . . . b' b h 'J · General Almeda nın otomobıh ıle sonra ta ıatın yeni ir ayat ı e can -
General A1meda, heykelin küşad h Ik k d ... J t lanması in. sanları sevindirmiş ve bu l geldiği zaman, a o a ar yıgı mış ı 

resminden Bonra doktor Lunaro i e k. eçmeğe imkan yoktu. General ar- sevinç ile baharı karşılamışlardır. Bir 
birlikte gelmiı1ıti. Muhafızların kuman- ı g b" · k t b" Mayıs bayramının mens,e'i bu histir. 

T l ka sokakların ırıne sapara o omo ı-
danı yüzbaşı Varkos bunları kaı~ı a-

1 
.. orada bırakmış, evin arka tarafına .. -·-···· ............................. ~ ................ --

?rıı• ve mı l k"I . ., mis fakat muhafız arın mev ı erı-
- «İlham kaynağı» meşgul oldu- :~çbır~karak yangınla mücadele etmek 

ğunu söyledi. Fakat siz genPral Al • b d k üzere gittiklerini görmüş, ura an te -
tnedayı yukarıya götüreceğim. Yalnız rar caddeye çıkmış ve itişe, kakışa yol 
doktor Lunaro hakkında emir alına -
d açarak ilerlemişti. . . 
ım. Varkos merdiven başında ıdi. Gene-

Dedi. 
_ ral hemen sordu : 

Lunaro: . At · bastıra bildiniz mi? 
- Hay, hay, dedi. Ben burada bek- . - E e:ı basıldı: Fakat «İlham kay-

lerim. Fakat siz de beni pek faz)a bek- :- v: da yok Her tarafı aradık 
l · · 1 nagı» or a · • 
etmeymız taradık, bulamadık. Acaba bir yerde 

General · k 1 .. 1 H . b' k kalıp atesten urtu maga rot ça ışıyor. 
- ayır, dedi, olsa olsa ır çeyre... E . ark~ tarafına gidip oradan ken -

kalırım. Daha sonra ilham kaynagı .v1°!1 k w t atmadığını anlama -
d k k be d dını so aga a ıp 

ra yoda nut unu verece , n e aşa- ~ w Generali Burada mu-
g ... a ça acagım. . . ... . 

iı İnerim. k d d k hafızlardan baş a ıtı~a. a eg~r .ı~ -
General daha sonra yüzbasıya dö ' ktur Bizimle bırlıkte evın ıçıne 

k se yo · . . 
nere : . nlerin hepsini tevkıf ettır. 

- Küşad nutkumu dinlediniz rni~ gır~arkos sonra yumruğunu sıktı ve 
Diye sordu. k (Arkası var) 

- Hepimiz de dinledik. Fakat bizim 01~ş:tu::.:·-------::---:----
radyo makinemiz pek iyi değil. Doktorlar uzlaştllar 

Gamba ile general Almeda geçen B dan bir müddet evvel bir güreş 
askerleri se1amJadı1ar. un da kolu kırılan Himmet pehli-

Lunardo ile muhafız yüzbaşı Var • esnasın kolunun operatör Orhan Abdi 
kos karşı karşıya geçm~ konuşuyor ' vanı; d n tedavisi yüzünden çıkan 
lardı. Çok geçmeden general Almed. a tara ın a d d bazı ihti 

d doktorlar arasın a a -
yukarıdan inmiş ve arkada~ın; alıp gıt- la~7:ra sebep olmuş ve iş ~t~ba Odası 

\r\e,~ 
~lIMiNDE 

Yeni bir silah 

ınıştı. k h . t divanına aksetmıştı. 
O gün yüzbaşı Varkos sa~h~~n a : a~ye memleketin tanınmış ilim a- Amerikada ordu ve donanma tara-

Şama kadar iş başında idi. ~~r-~~ vazı: d l a ının bu tarz ve şekilde hareket- fından kullanılmak üzere yeni bir si
fesi Gamba'yi bir köpek gıbı gozetle la~ .ar d grw u olmadıg-ını görerek ta ~ lah vücuda getirilmiştir. Bu yeni silah 

b · hayli erının o · k ınekti. Ortalık kararmış. gece il". f bu meseleden sarfınazar et- dakikada 1 GO mermı atma tadır. Mer-
i ld V kos dınlen- ra eyne .. d · . . - 1 - d d y · i erlemiş olduğu ha e nr . l . · ·n birer mektup gon erm!ıŞ. mıler bırer pavnt agır ıgın a ır. enı 

- k . . k'I dı· Bilakis sırtına hır me en ıçı T f h . . f r t ·- . 
... e 'ıçm çe ı me · . f b barışmalarını teklif etmişti. arkal.efi~ silahın usuksıdyetı • aa ıye e geçdtıgı z

0
a-

Pelerin attı ve nöbetçilerin vazı e . ~- h . t dı· vanının bu te ı nı man zerre a ar oynamaması ır. 
1 k t l ıçm Oda eysıye . . . .. . d b' d ) b'I şında olup olmadık arını on ro kabul ederek meseleye nıhayet vermış- kadar kı uzerın e ır su am ası ı e 

çıktı. Daha sonra konağın arka kapısı- d" bulunsa yerinden oynamamaktadır. 
na doğru ilerledi. Fakat buradan e~.e ler ı:.:r·~---------::~ 
girilemezdi. Çünkü evin arka kapısı 0

• Remzinin beraati istenildi 
rülmüştü, bodrum katının pencer~I~~ Rüsumu Bahriye veznedarı Remzi 
tine kalın demir parmaklıkl~r. ge~ı~ıl- B ka .. türmek üzere yanına aldı
ınişti Fakat bütün bunlar kafı degıl - g"' ıa~55~a ~;a ile 33 kuruşu zimmetine 

rn . ·.b. ·· uhafız burada nöbet bek- · l ht uhakemeye 
~ gı ı uç m . k k' ka- geçirmek suçıy e ta ı m 

liyorlardı. Vazifelerı yu arı 1 

. . .. ti ek ve bir alınmıştı. l T k . 

Buna mukabil silahın attığı mermi
ler, zırhlı bir tankı sarsacak, büyük 
bir bombardıman tayyaresinin kanat
larını tahrip edecek kuvvettedir. 

J ~--~-------------~ 

Bir kaçakçı mahküm oldu ve 
tevkif edildi tın pencerelerını goze em R · bu parayı tramvay a a sı-

k ı yaklasma - emzı, · 1 ı 
imsenin bu pencere ere asın~ mÜ- me çıkarken yankesicilik .suretıy e ça - Avrupadan kıymetli çanta derileri 

sına, bu pencerelere tırmanm ı d d w iddia etmekte idı. k .. .. h t h r d ak 
eaade etmemekti. Yukarıki pncere er ır •.~mı 1· .. üncü cezada bu dava- kaçırır en curmume~. u a. ı~ ~ ~ .a-
~ I odasına aitti ve Dun aa ıye uç. d' k d d' lenen nan Hane Leruva dun sekızıncı ıhtı • 

b 
amba'nm çka ışma du ya bakılmıştır .. ~ım30ıye a l~kr ın muri- sas mahkemesinde 6 ay hapis ile 72 H-
unlardan ışı sızıyor . n . 1 R mzının sene J me hkA d"I . . 

, latı ına göre « ham şahıt er e . en binlerce li- ra da para cezasına ma um e ı rnıştır. 
'- Var~os unkand ş alısmağa başlar yeti hayatın~a .el~ne aeç d·-· kendi- Suçlu mahkemede tevkif edilmi~tir. 
.ıı;aynagı» er en en Ç • el çalmağı ırtıkap etme ıgı ve 

ve bu çarpışma geç vakte ~adar k e~~~ r~Y! çok dürüst bir adam olduğunu 
ederdi. Çünkü memleketm ~~ -~· e ~t:C etmwlerdir. Yeni binaların numara parası 

,/Sayfa 9 

( Hikllge l Kör... -l 
~-=-=------------------J Çeviren: F. Bercmen uMaupusanl» dan 

Güneş çıkınca insanlara sevinç dağıtır.. katılta güldürürdü, ve böylelikle hiç ol .. 
Iııklı bir sabah içimize, yaşamak saadetini mazsa yemeğin ceremesini çıkartmağa ça• 
üfler. Gök masmavi. Kırlar yeşil. Beyaz lı§ırlardı. 

evler. Gözlerimiz bütün bu canlı renkleri 
içer adeta, koşmak, şarkı ıöylemek iste • 
ğini duyanz. Kendimizi meı'ut buluruz; ve 
bu anda güneşi kucaklamak gelir içimiz -
den. 

Böyle günlerde körleri dü§iinürüm. Her 
vakitki gibi sakindirler. Ebedi karanlıklar 
içinde hiç bir şey görmeden yaşamak. Ak
şamleyin bir küçük kardeşin omuzuna da· 
yanarak eve dönmek ... 

* Size bir körün başına gelenleri anlata • 
cağım. Onu tanıyordum: 

Bir köylü .. Bir çiftlik kahyasınm çocu· 
ğu. Babası, anası sağken ömrünü rahat ge· 
çiriyor. Ancak ııkörümıı diye üzülüyor -
du. 

Anası, arkadan da; babası ölüveriyor. 
Kız kardeşi onu yanına alıyor. Artık kö -
rün rahatı kaçmıştır. Herkes zavallıcığı tu

feyli telakki ediyor ve çekemiyordu. Her 
yemekte yedikleri başına kakılıyor. Fa • 
kat miraaına konmak dü,üncesile enişi.e 

ona ölmiyecek kadar yemek vermekten a
lıkoyamıyor kendini .. 

Kör, seıı çıkarmadan ve bir acı duy • 
madan oturur. Yüzü sapsan ve gözleri yu
varlak iki cam gibi ... 

Yazın, yemeğini yedikten sonra kapının 
önünde, kışın da ocağın karşısında dinle
nir. Öylece saatlerce yalnız başına kalır, 
kımıldamaz. Bazan kirpiklerini sinirli sinir
li oynatır. Bir şey mi düşünürdü, kim bi • 
lir} Zaten ona kimse de bir şey sormaz -
dı ya. 

Bir kaç yıl geçti böyle. Bir işe yaramı -
yan kör, yalnız acıya dayanmasını biliyor
du. Onun bu tahammülü de etraf ta kileri -
nin sinirine dokunuyor .. 

Ve onu maskara yerine koyuyorlar. Tür
lü türlü alaylarla zavallıyı hırpalıyorlar ... 

Bazan yemeğine mantar parçaları, tah
ta kırıntılan ve pislikler koyarlar. Onu 
beslemekten usanmı§ olan enişte, kızgın
lığını yenmek için dürter. döver.. Hizmet• 
çiler de bundan örnek alırlardı. Artık za• 
vallıcık, elleri ileriye doğru uzanmış, mü

dafaa halinde başlar dolaımağa ... 
Bir gün: «Dilen» dedi1er. Bayram ve 

pazarlarda götürüp aolı:ağa bırakhlar:. 

Gelene yalvanr, gidene yalvarır. Fakat 
kimse çıkanp bir metelik bile vermezdi. 

Kış bastınnca da bu böyle ıürerdi. Fır• 
lınalı ve kar1ı bir pazar. Enişte zavalh kö
rü gene mutat yere götürür bırakır. Ak .. 
şam onu almadan döner. Ve evdekilere 
aradığını, fakat bulamadıiını söyler. Üs
telik bi.r de lcavlla •. 

Ertesi gün oluyor. Kör meydanda yok. 
Kör, saatlerce bekliyor. Vücudu dona· 

cak gibi olunca yürümeğe ba~lıyor. Önünde 
çukurlar.. Düşe kalka, bata çıka unnacal: 
bir yer, bir ev arıyor, nafile. 

Kar mütemadiyen yağıyor. Bacakları 

tutmaz oluyor. Ve yığılıveriyor yere. Kar 
boyuna düııüyor. Ve zavalhcığın gövdesini 
örtüncİye kadar yağıyor • 

Akrabaları bir hafta onu aradılar, ağ
ladılar hatta .. 

Kış berbat.. Kar bir türlü erimiyor. 
Gene bir pazar. Herkes kiliseye yo1lan

makta. Köyün yakınlarında bir karga sÜ· 

rüsü. Bir yere inip dalıyorlar. 
Birisi merak ederek gitti. 

Zavallı körün cesedi oyu)muş. Yüzün
de yalnız yuvarlak birer cam parçası gibi 
gözleri var. 

Ne vakit açık ve güne§li bir hava olsa 
bu acı hatıra yüreğimi burkar. Ve içim "' 
den derim: uBöyle ne kadar muztarip ve 
ümitsiz insanlar vardır. Şüphesiz ki onlar 
ölümü beklerler. Ve ölümde ebedi bir is-

Onun üzülmesi, çırpınması hepsini katı lta tirahat umarlar.» 

_l _____ ı_•_t_•_n_b __ u __ ıa_._•_•_d_IY_•__,•• _____________ I 
Senelik muham• Muvakkat 

Bqiktaşta Sinanpaşa mahalleainin Hasfırın so-
kağında 7 N. lı üstünde ufak odalı kagir 
dnkkaıı 
Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinde Küçük 
vezir hanının üst katında 6 N. h oda 
Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde Tepe 
sokağında bir kat üç odalı baraka 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde aralık 
sokakta 10-15 N. lı ev 
Beyaz1t Koskada Cumhuriyet caddesinde 30 -
144 N. lı dört odalı ev 
Kadıköy Osmanağa mahallesinde Rıhtım so
kağında Halde bir N. lı dükkan 
Cağaloğlunda Hadım Hasan Paşa medresesinin 
bir N. lı odası 
Beyazıtta Cumhuriyet caddesinde 62-172 N. lı 
dört odalı ev 
Vefada Kalenderhane mahallesinde Kovacılar 
caddesinde Defterdar Recai Efendi mektebi 
Sirkeci Hoca paşada Ebussut sokağında J 5 N. lı 
matbaa binası 
Bebekte Bebek caddesinde 100-1 N. li eski 
Maskarit gazinosu arsası 
Ortaköyde Muallim Naci caddesinde 1 N. lı 
dükkan 
Edimekapıda Neslişah Hatun mahallesinde 

men kirası teminah 

48 3,60 

30 2,25 

60 4,50 

60 4,50 

60 4,60 

120 9 

24 1,80 

60 4,50 

48 3,60 

264 19,80 

180 13,50 

54 4,056 

Sulukule caddesinde 28 N. lı kulei zemin yeri 12 0,90 
Yukarda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatları 

yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 - 939 se· 
nesi mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık artırma• 
ya konulmuıtur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. Artır • 
maya girmek isteyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 14/5/936 pertembe günü saat 15 de dai -
mi encümende bulunmalıdır. (B.) (2345) 

.. * 
Bir senelik muhammen kiraıı 48 lira olan Rumeli Kavağı cadde • 

sinde 4 No.lu dükkin 937 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnamesi Levazım Müdürlü • 
ğünde görülür. Arttırmağa girmek iıteyenler 360 kmuıluk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 25/Mayıs/936 Pazartesi günü 
saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (2502) 

ratı onun bu çalışmalarına bag 1 1 
J. 

1 
aE Ik' elsede Remzinin mahrem yeni yapılan binalara takılacak nu .. 

k davran- vve ı c k.k d"l ~ .. -----_. t • .....ıw" .. ZIRLIK ________ ... 
Bütün muhafızlara uya~ı . .1 defteri de mahkemede tet ı e 1 - mara plaklarından numarataj ücreti o- ~ ım ı IMANLARA HA """ , 

mak için kat'i emirler verdikten sonra sı~ı dürüstlüğü hakkında bir kanaat larak 55 kuruş numara parası alınma- ı ÇABUK İYİ ve EHVEN - ASRI LİSANLARI 
. d" d" odasına girdi. Fakat on ınışve . 1 1 t B ER L • T z 1 d gen on u ve b' takım Jcle edilmiştır. ' A 0 sı karar aştırı mın 1• 1 e o••Vgren"ın·ız. 

dakika dinlenmeden dışarda 1~ So e D .. kü celsede müddeıumumı Ferı- hn k 
d'kk t ettı n- un . R · · Fakat bunun a masına anuni 

çığlıklar koptuğuna 1 
ad b.' ... ~ ı'ddianamesini söylemış, emzmın d'"' d ı· f' Yeni kurslar açılıyor - KAYIT BAŞLAMIŞTIR 'n e ır yıgm oun ld dı"" ka ı'rnkaAn göru"leme ıgm en ma ıyet ı • 

ra bir zabıta memuru peşı b yı tramvayda ça ır gı naa- BİR MECCANİ TECRÜBE DERSİ 
kalabalıkla k<>tŞUP geldi ve: 'uhpar~ olduğunu söyleyerek beraeti • yatı üzerine numara plaklarından ruh- ALiNiZ •• 

Ankara: Konya caddesi · lstanbul: 373. lstiklM caddesi 
.-- Yangın! 

Diye bağırdı. Ve:' 
- Anahtarları 

tı ası k b' .. b sat tezkeresi verilirken 11 kuruş alın .. . . • t. Karar baş a ır gune ıra-
nı ıstemış ır. ması 1'arar!aştırı1mıttır. ' 

•kılmı~tır., 



10 Sayfa 

BELGRAT iNTIBALARI 
(Baı taralı 1 inci •aylamızda) 

Bir Yugoslav kadını bana: 
- Benim, dokuz yaşında bir oğlum 

~ar; dedi .. geçen gün Türkiye elçiliğinin 

önünden geçerken, orada asılı bayraiınızı 

~örmüş. Eve döndüğü zaman bana bunu 
ıevinçle anlattığı gibi, bilir misiniz ne söy
ledi? «AnneI Beni İstanbula götür de A
tatürkü göreyim. Ben onu çok seviyorum!» 

Yemiş almak için dükkanına girdiiim 
~işli bir manav da bana sormuştu: 

- Siz Türkiyeden geliyorsunuz, öyle 
mi~ Türkiye çok kuvvetli, çok ileri bir 
tnemleket. Biz de Türklerle birlik olduk 
§İmdi .. artık hiç kimseden korkmayız! 

Yine bir gün, Hariciye Vekilimizle bir
f ikte, Belgrad ıoltaklarında yaya dolaıı· 
)'ordum. Kendisini resimlerinden tanıyan 

Jıı:ı.lk, hürmetle geri çekilip yol veriyor, 
~azimkiir bir vaziyet alıp selama duruyor
du .. 

* Yoluma devam ettim. Düşünüyorum .. 
Türkiye ile mazideki maddi iliıikliğini, 
cadde, mahalle, meydan isimlerini aynen 
ibka etmek, Türk eserlerine riayetle onları 
muhafaza eylemek suretiyle bugüne kadar 
devam ettiren bu dost ve müttefik mem· 
lekette ben kat'iyen yabancı değilim. 

İstanbol Kapiya .. Topçi dere.. Kale 
meydan.. hep bu isimler alelade birer so· 
lmğın, birer mesirenin isimleri değil: Yu
goslav kalbinden benim kalbime ve ben· 
lfen de ona intikal eden dostluk duyguları 
bu yollardan ve bu semtlerden geçiyor. 

t ugoslavya Orman ve 
Madenler Nazin 

Kafana adını ta· 
şıyan kahvehanede 
ve mehana denilen 
birahanelerinde ye
diğim kebab • oi· 
şin bedelini dinar 
ve para ile ödüyo· 

•ım. 

Büyük Yugos· 
lav milleti, bir gün 
gelip te, cihanın 

sulh ve selameti İ· 

~in yine büyük Türk 
milleti ile elele ve· 

Y ankoviç rip çalıpcağını ti. 
~ zamandanberi tahmin etmio sanırsınız. 

Büyük, küçük, Sırp, Bognak, Hırvat, 

Sloven.. kiminle görüşürseniz, KÖrü, ünüz, 
edineceğiniz İntiba şudur : Yugoslavya bi
~e bütün kabiliyeti, bütün samimiyeti ile 
posttur ve bu dostluğa olanca inancımız· 
la güvenebiliriz! 

• Bugünkü Stoyadinoviç kabinesinin te-

mel taşlarından biri olan münakalat na· 
zın Mehmed Spaho ile konuıtum. Bu zat 
tahsilini Viyanada yapmış, azimkir, yük
sek ve kavi seciye sahibi, muktedir bir dev· 
let adamıdır. l 9 l 8 den sonraki Yugoslav• 
yanın mali esaslarını bu kurmuştur. 

Fasih bir Türkçe ile bana dedi ki: 
- «Türkiye ile Yugoslavyanın arasın• 

daki dostluk tam ve samimidir. Türk müt· 
tefiklerimizi kuvvetli ve her cihetle yüksek 
biliyor ve kendilerine karşı saygı ve ıev· 
gi besliyoruz. Bütün Yugoslav milleti de 
bu ayni duygu ile mütehaasistir. Sefiriniz 
Haydar Aktayın bu işde pek büyük rolü 
olmuştur, Türk dostlarımıza benim tarafım· 
dan bu duyguları bildirmenizi rica ederim.» 

Başvekilin yine sağ eli mesabesinde o· 
lan Orman ve Madenler Nazırı Mösyö 
Yankoviç"in aizından da gu sözleri dinle
dim: 

- «Matbuat bize çok yardım etmiştir; 
ve aramızdaki dostluk bağlarını kuvvelten• 
dirmeğe hizmet eden Türk matbuatı ile 
bizim matbuata karıı minnettar olmalıyız. 

Ümit ederim ki iki memleket gazeteci
leri arasında bundan böyle daha sıkı mü· 
nasebat teessüs edecektir. 

Dıı siyasa sahasında, biliyorsunuz ki 
tam bir ahenk Üe hareket etmekteyiz; ve 
muhterem Cumhur Reisinizle Cennetme• 
kan Kralımız Aleksandr'ın müştereken çiz
dikleri yoldan hiç bir şey bizi inhiraf etti· 
remiyecektir. Bizim bir tek arzumuz. vak· 
tiyle Volkanik iken şimdi en sakin bir 
vaziyette bulunan şu köşede rahat ve hu· 
zur içerisinde yaşamaktır. Müşterek mesa
imizle başka memleketlere örnek olmağa 
çalıı~acağız. Terakki ve medeniyet kat'i bir 
müsalemete ve tamamiyle normal bir ha
yata muhtaçtır. 

Fimaabad hiç bir entrika bizim aramı
zı açamaz. Türk • Yugoslav dostluğu, düş
man ellerinin değemiyeceii, kudsi bir key
fiyettir. 

Biz, memleketinizi candan severiz ve 
sizi temin ederim ki scfiriniz Haydar Ak
tayın bu dostluğu günden güne kavileştir
mek hususundaki mesaisi çok kıymetlidir. 
Kendiıinin, Başvekilimizle her mülakatın· 
dan sonra Türk • Yugoslav dostluğu bir 
kat daha ııkılaşmııtır, emin olun. 

Son Balkan konferansını müteakip 
kendimizi her vakitkinden daha kuvvetli 
hissediyoruz 11> 

Bu ifadelere ben bir ıey katacak deği
lim. Herhangi bi; mütalea bunların aami· 
miyet ve belagatini ihlal edebilir. 

E. Ekrem • Tala 
----~--------................... --~------

Habeş davası tekrar sarpa sarıyor 
(Baı taralı 1 inci 11aylamızda) 

ele almaya karar verir ve Milletler Cemiyeti azaları tarafından topluluk
la alınan tedbirlerin timdilik değittirilmesine mahal olmadığı kanaatini beı· 
ler.ı> 

Habeş murahhasının sözleri 
Reis bu takriri okuduktan sonra söz isteyen bulunup bulunmadığını sor

muş, evvela Habet murahhası Veledi Meryem söz almıf, ve 16 mcı madde
nin kamilen tatbiki lazım geldiğini söyleyerek vaziyetin son derece feci 
bir mahiyette olduğunu ve Milletler Cemyeti azası olan Habeşistanın kor
kunç tehlikelere maruz bulunduğunu anlatmıttır. 

Şili zecri tedbirlerin kaldırılmasını istiyor 
Bundan sonra Şili murahhası söz İEıtemİf ve harbin bitmit olmasına meb

ni zecri tedbirlerin de kalkması lazım geldiğini anlattıktan sonra <ıbu ted
birleri aleyhinde kararlattırdığımız devlet zarar gördüğü gibi bunlan tat· 
bik eden devletler de zarar gördüler.» demittir. 

Bunu müteakip Arjantin murahhası söz almıt ve zecri tedbirler aleyhin

/SON POSTA 

Selanik sokakların
da tanklar dolaşıyor 

(Baı taralı I inci .aylamızda) 
Yazılı levhalar asmışlardır. 

Bir lıçi Daha Öldürüldü 
Atina, 12 (Hususi) - Kokinia'da 

grevciler ile zabıta arasında çarpışmalar 
olmuş, bir işçi öldürülmüştür. 

Oniveraitelilerin Grevi 
Atina, 12 (Hususi) - Grevcilere m\i

zaheretlerini izhar için Selanik üniversite· 
ıi talebesi de grev ilan etmişlerdir. 

Grevler Devam Ediyor 
Atina 12 (Hususi) - Kavala, Screz, 

İskeçc ve Dıramadan bildirildiğine göre 
buralardaki tütün iKilerinin grevi devam 
etmektedir. Trakya ıimendifercilerinin de 
grev ilan edecekleri bildiriliyor. 

Örfi İdare tlin Edilecek Mi? 
Atina 12 (Hususi) - Hükumet grev 

mıntakalarındaki aslı:.er, jandarma ve po
lisin müteyakkız bulunmalarını emretmiş

tir. Bu mıntakalarda örfi idare ilan edile
ceği hakkında pyialar dönmektedir. 

Grevcileri Şartları 
Selanik, 12 (AA.) - Grev komitesi, 

mevkuf amelenin serbest bırakılmaları şar
tile tekrar İşe başlanılmasına karar ver
miştir. Mahalli memurin, bu şartı kabul et
mek istememektedirler. Milli Ekonomi Na
zırı, ihtilafı halle teşebbüı etmek maksadile 
bugün buraya gelecektir. 

Liderlerin Talebleri 
Atina 12 (Hususi) - Dün akşam top· 

lanan Liderler Meclisinde Selanikte başla
yıp başka yerlere de sirayet etmek Üzere 
bulunan grev meselesi de konuşulmuştur. 

Liderlerden Sofulis., Knfandaris, Papa 
Anastasyo Selanikte kan dökülmesine se
bebiyet veren jandarmanın baştan aşağı 

de~iştirilmesini istemitlerdir. 
Uzlapna 

Atina, f 2 (Hususi) - Dün akşam tü
tün fabrikaları ile tütün İşçileri arasında 

bir uzlaşma elde edilmiı hapılan mukave
le her iki tarafça imza edilmiııtir. 

Komünist partisi tarafından neııredilen 

bir tebliğde tütüncüler grevinin bütün Yu· 
nan İşçilerinin iştirak edecekleri yirmi dört 
saatlik umumi grev ile birlikte hitam bu· 
lacağı ilan edilmiştir. 

Kral Dedeağaca Gitmiyor 
Atina, 12 (Huıuıi) - Makedonya ve 

Trakya tütün İKilerinin grevi üzerine kra
hn Dedeağaca yapacağı ziyaretten sarfına
zar edilmiştir. 

Boğazlar konferansı 
(Baı taralı 1 İnci •aylamızda) 

den, Boğazların gayri askeriliği hakkında
ki ahkamın tadili için 22 haziranda Jsviç
rede Montreux şehrinde bir konferans ak
tedilmesini istemiştir. 

Cenevre 12 (Hususi) - Doktor Tev
fik Rüştü Aras bugün Fransız delegesi M. 
Pol Bonkur ile görüşmüş, Boğazlara ait 
ahkamı yeniden müzakere edecek konfe· 
ransın 22 haziranda Montrcux' de toplana· 
cağını söylemiştir. 

Konferansın toplanması İçin tertip edi
len yer ve tarihin münasip olduğu umu· 
miyetlc kabul olunmaktadır. 

Ankara 12 (Hususi) - Hükumet, Bo
ğazların tahkimi meselesi hakkında muh
telif devletlerle teati ettiği notalarla mu
habereyi bir araya toplayarak, bir Beyaz 
kitap halinde neşredecektir. 

Fransada yeni kabine 
kurulamıyor 

(Ba1taralı 1 inci •aylada) 

Mayu 13 

YUSUF iZZEDliiN 1 
Öldü mü, ö!dürüldü mü? 

Eski Osmanlı V eliahtı katledilmiştir 
Yazan: Ziya Şakir 

- 15 - ı bir hayli döndürüp dolaştırdıktan eon· 
F akaaat... Bu sefer de, fÖyle bir ra: 

propaganda baş göstermişti: - Bana kalırsa, bu gibi dedikodu -
- Sultan Aziz, mecnun idi. Sureti ların önüne geçmek için küçük bir ça• 

kat' iyede intihar etmiştir. Mithat Pa - re var. O da, benim (veliahdı eant ol
~ayı halkın gözünden düşürmek ıçın duğumu ilan etmek. 
bu katil meseleııini ortaya çıkaran Ab- Demişti ... Cemal paşa, Vahded • 
dülhamit, çok büyük bir hata etti. Sul· dinin bu teklifine karşı hayretini giz
tan Muradı da bu işe karıştırarak adeta lememiş; ve: 
Sultan Mecit oğullarını lekeledi.. Sul- -- Anlıyamadım. 
tan Azizin kıpkızıl bir mecnun oldu - Demek mecburiyetini hissetmişti. 
ğuna en büyük delil, oğludur. Yusuf Çünkü, Osmanlı saltanat kanununda. 
İzzeddin Efendi, anadan doğma bir ikinci veliahtlık namile bir usul ve te
mecnundur. Bir gün gelip te tıpkı ha- amül mevcut değildi. Ancak, sultan 
bası gibi onun da kendini öldürmiye - Reşad tahta çıktıktan sonra, bir ara -
ceği ne malum~ .. Padişah, ihtiyar. Ve lık şehzade Süleyman efendi bu un· 
ayni zamanda hemen her gün hasta. van ile yadedilmişti. 
Anlaşılıyor ki, tŞurada dört günlük Öm· Vahdeddin' e yarı tehdit mahiyetin
rü var. Zavallı adam, yuvarlanıp git - de bir ihtarla biten bu mülakatten ton• 
tikten sonra yerine eğer deli Yusuf ra, onun ihtirasıôı dindirmek ve mel
fzzeddin gelirse, Allah bu milletin en- huz olan bir fenalığın önüne geçilmek 
camını hayreyliye. O zaman ittihatçı· için artık (Vahdeddin)e {veliahdı sa
lar büsbütün azıtacak, artık bu mem ~ ni) unvanı verilmişti. Fakat onun hu 
lekette bir gün bile barmmıya imkan unvanı alması: Yusuf lzzecldin efen • 
olmıyacak... diyi fena halde pirelendirmişti. Zihni· 

Çengelköy kahvelerinden kaynıyan ne, garip bir endişe gelmi§ti. Adeta, 
bu propagandalar yavaş yavaş, muhi - Vahdeddin ile ittihat ve Terakkt ce • 
te yayılıyor; halkın cahil ve avam ta· miyeti arasında gizli bir itilaf aktedil
bakası üzerinde muhtelif şekilde de - diğine hükmetmişti. 
dikodulara sebebiyet veriyordu. * 

O aralık bazı meselelerin müzake· 3 üncü vak'a: 
resi için lstanbuf:\. gelmiş olan Cemal Günler ve aylar ilerledikçe, hAdisat 
Paşa da bu propagandayı duymuş ve birbirini takip etmekte idi. 
derhal dahiliye nazırı Talat Beye koş • Memleketteki muhalefet t\ddct • 
muştu. Ve: lenmişti. 

- Azizim t.. Siz, uyuyor musunuz. 
Nedir bu propaganda .. , Bunları kim 
yapıyor: kim yaptırıyor. Bunun der· 
hal önüne geçin. Sonra başımıza iş çı· 
kar. 

Diye şikayette hulunmuftu. 
Talat Bey, gizlice tahkikata gırış • 

miıŞti. Bu propagandanın, şehzade 
Vahdeddin Efendinin adamları tara -
fından yapıldığı tesbit edilmişti. 

(31 mart) vak'asında aldığı garip 
tavırlardan ve vak"a ile alakadar bazı 
şahısları da Çengelköydeki köşkünde 
sakladığından dolayı esasen Vahded
din Efendiye karşı bir emniyetsizlik 
beslenilmekte idi. Bu haris şehzadenin 
şimdi de böyle propagandalara cere • 
yan vermesi, bu emniyetsizliği büsbü

tün tezyit etmişti. 

Mahmut Şevket paşa İstifa etmİf • 

ti. 
Cemiyet, iktidar mevkiinden çekil-

mişti. 
Balkan harbi zuhur etmişti. 
Her tarafta kla hayale fa-

cialar baş göstermişti. 
Bulgar orduları, lstanhul aurlannın 

dibine gelmişti. 
(Arkası var) 

Esrarlı bir ölüm 
(Baı tarafı I inci •aylamu:da) 

yanına bir iki jandarma alarak vak"a ma• 
halline gitmiştir. Arabada ölü bulunan a· 
dam Ayazağa köyünden 29 yapnda ara• 
bncı Lutfidir. Llitfi knlp ve aar'a illetine 
müptela hastalıklı bir adamdır. Dört ço• 
cuk babasıdır, karısı Ayte de 9 aylık ha
miledir. 

Müddeiumumilik. Lutfinin ölümünü 
Artık Vahdeddin Efendiye şöylece güpheli görmüş ve kendisini Morga naklet· 

hafif tertip bir ders verilmek icap et • 'tirmek için Morg otomobilini cesedin bu
mişti. Fakat, hanedan arasında bir sı· lunduğu yere göndermiştir. Ceaed araba· 
zıltı ve dedikoduya sebep olunmamak dan indirilip otomobile nakledilirken Lut· 
için bu meselenin fevkalade mahrem ,finin sol tarafında kan lekeleri Körülmüş 
tutulmasına karar verilmiş: ve sanki ve bundan da kalb sektesinden ölmediğl 
hususi bir ziyaret maksadile gidiliyor- .anlaşılmıştır. 
muş gibi Cemal Paşa ile cemiyetin na· Müddeiumumi Ubeyt ile tabibi adli 
fiz erka~ından erkanıharp binbaşısı ,Enver vak'! mahalline gitmişler ~· ölüyü 

H f H kk B V 
hdedd' · Ç soyunca gögsünün sol tarafında bır kurvun 

a ız a ı ey, a mm en - .. .. l d' T b"b' dl. En 
k

.. .. d k" k"" k"' .. d .1 . . ,Yarası gormuş er ır. a ı ı a ı Ter ya-
gel oyun e ı oş une gon en ml§tı. · b k 

-r • • • • • rayı muayene etmış ve ta ancanın ço ya· 
Kurnaz şehzade, mısafırlerını zahı- kın bir mesafeden atılmış olduğunu. Lut-

de bulunmamakla beraber bazı ihtirazi kayıtlar ileri sürmütlür. 

Nihayet karar kabul edilmiş ve bu suretle zecri tedbirlerin hiç 
15 Hazirana kadar devamı temin olun muftur. 

fakat iştirak eylemiyeceklcrini bildirmiş• 

olmazsa !erdir. 
ri bir iltifatla kabul etmiş; izzet ve ik- 'finin de bu yara nettcesinde öldüğünü tes· 
ramda kusur eylememişti. Bir müd - bit etmiştir. 

ftalyan heyeti Cenevre den nasıl ayrıldı? 
Cenevre, 12 (A.A.) - ltalyan heyeti, bafında Aloisi olmak üzere saat 

16,40 da Romaya hareket ctmittir. 

İtalyan delegasyonu namına söz söylemeğe salahiyeti olan bir zat, Roma· 
dan gelen talimatın heyetin Cenevreden kat"i surette mi yokıa muvakkaten 
mi müfarakat etmekte olduğunu tasrih etmemiş bulunduğunu söylemiştir. 

Fransız ve İngiliz mahafili, ltalY(lnların azimetinden sonra İtalyanın Mil-
• letler Cemiyetinden çekilmesinin muhtemel bulunduğunu beyan etmekte

dirler. 

İtlaaynın karan Romada bomba gibi patlamış .• 
Roma, 12 (A.A.) - Havas ajansından: İtalyan delegasyonunun Ce • 

nevreyi terketmek için emir almış olduğu haberi burada bir bomba gibi 
patlamıflır. 

Yarı resmi mahafil: 
1 - İtalyanın zecri tedbirlerin kaldırılmasını ve yeni imapratorluğun ta· 

nınmasını beklemekte olduğunu, 

2 - ltalyanın ricacı vaziyetle kl'lla mıyacağını ve Avrupa devletleri - ile 
her türlü mesai birliğinde bulunmaktan imtina edeceği beyan edilmektedir. 

Romada neler söyleniyor? 
Roma, 12 (A.A.) - iyi haber alan mahafilin kanaatine gö .. e,, ltalyan 

Komünistlerin ileri sürdükleri sebep 
şudur: Yeni hükumette mevki aldıkları 

takdirde hükumet Müfrit Sol gibi görüne· 
cek, fakat mahiyet itibariyle Müfrit Sol 
olamayacaktır. 

Radikal Sosyalistler de hükümete 
İştirak edip etmemek için henüz karar ve· 
rememi§lcrdir. 

Radikalların lideri olan Daladier, ida
re hey' etinin yarın karar vereceğini bil· 
dirmiştir. 

det, dereden tepeden bahsedildikten ' Lutfinin bir cinayete kurban gittiği zan· 
sonra Cemal paşa, ağzından baklayı nedilmektedir. Tahkikata ehemmiyetle de· 
çıkarmış; o kendine mahsus olan nük- vam edilmektedir. 
teli ifadesile yarı tehditkar bir tavur al- Maktulün karısı Ayşe bu ölüm hak· 
mış; yapılan propagandaların halk a- ,kuıda demiştir ki: . . 
rasında ne fena tesirler husule getire- , - Kocam hastn ıdı, bundan be§ ay ev-

w • • • h b 1 t vel Bulgar hastanesine yattı, tedavi oldu 
cegını ıza a aş amış ı. . . 

V hd dd
. b ·· l · "' ·k" b' t ve çıktı. Son zamanlarda kendısınde has-

a e ın ; u soz en aşı ar ır e- ' d h" b' k 1 s· · .. . . . . ,talığın an ıç ır eser a mamıştı. ızım 
laş ıle dınlem'ıŞ; kendı tarafından ya • 8 6 4 .k. 1 d d"' w 

w • • .. •• , , , ve ı ı yaş arın a ort çocugumuz 
pılmadıgına temınat vermış.. ve sozu var. Ben de 9 aylık hamileyim. Evvelki 

ı::::::======;:==:;===================================s-======= gün Lfıtfi saat 12 de evden arabasını ko
delegasyonunun azimeti ftalyanın kat'i olarak Milletler Cemiyetinden ay· şarak çıktı, gitti, dağdan Hürriyeti Ebe· 
rıldığına bir delil tClkil drnektedir. Bu, Milletler Cemiyetini, ltalyan aleyh- diye tepesindeki Tuğla harmanına çalı çır· 
tarı politikasını bırakmıya mecbur etmek maksadiyle yapılllllf bir hareket· 'pı götürecekti. Evden çıkarken her za· 
tir. manki gibi neş" eliydi, çocuklannı sevdi, 

Son dakika: ,okşadı akşam eve gelmeyince merak et• 
tik. Nihayet bugün ölü olarak bulunduğu· 

Londra, 13 {Hususi) -- Onited Pres muhabiri bildiriyor: İtalyan de- .nu haber aldık. 
1 · B Al • • ·ı ı d l C ed d h l imala J l Luıfinin karısı Ayşe kocasının köyde egesı aron oızı ı e atl\a lll arının enevr en er a ayn rı, ta • . . .. ld v b d "" 

M• 1 1 C · • • • b' b l lı d J I ıkı duşınanı mevcut o ugunu ve u uş-
yanın ıl et er emıyetınden çekılmesme ır af angıç sayı yona a ta ya 1 f d - ıd ·· .. 1 .. 1 "h 

A • .. v A • • 1 I . v man arı tara ın an o uru muş o ması ı • 
hüki'imetı namına ıoz söylemege salahıyettar bır zat ta yanın çekılmege t. 1. b 1 d w •• ı · t" 

•v• • .. • , • ... ıma ı u un ugunu soy emı§ ır. 
karar vermedıgını ıoyleau~ ve bu hareketm bır protesto oldugunu ani.al· Pek yakında bu esrarengiz ölümün •Y· 
mıttır. dınlanacağı umulmaktadır. 
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SON R0ST~ 

Mısır - İtalya 
nıünasebatı , Bu Akşamki Program 

Mısır milİi etperverlerlnin Ayın on ~e~inde yapılicak 
zaf eriltalya:ları sevindirmiş merasımın programı 

R M 
"lliyet· Tayyare şehitleri ihtifali 15 mayıs' orna ]9 (AA) _ ısır mı 

1 ' - · · d a ta yapılacaktır. Hazır anan programa 
Perverlerinin zaferleri ltalya il semp · .. J 4 d 15 k d 
ti ile k 1 z· nas onalist- göre o gun saat en e a ar 
) . 1 arşı anmıştır. ıra d y d Türkiyede hava faaliyeti tatil edilecek, 
e1rın tal ya ile Mısır arasın a mevcdu . · •tı"rak edecek davetliler 

o a k · • 1 · "d e e e- merasıme ıy • 
cek~ ç_o ıyı ~ünase~~t en ~t~:i daha kıt'alar, mektepliler ve halk saat J;j ' 

. rı ve hatta bu munaae l d fatih Tayyare parkında toplana • 21Yade kuvvetlendirecekleri muta ea - e 
•ında b 1 caklardır. 

u unulmaktadır. • M · geçı'şine Harbiye Mekte -1 ·ı· ö Ü elerı erasım ngı iZ - Mı~ır ~ ~ şm bi ve muzikası, Maltepe ~ises~ ve .nu .. -
tehır edtldı "k fırka muzikası, bır pıyade bo-

l d b"I zı ası, b" ba .. ondra, 12 (AA.) - Kahire en 1 
• 1 .. w .. bir süvari bölüğü, ır topçu -

dırıld·-· 1 ·ı · ·· ·· mele· ugu, b · · k d . ıgıne göre, Mısır, ngı ız goruş . sı bir polis ta uru ıştıra e e -

JSTANBUL 

1 7: Üniversiteden nakil, inkılap deni, 
Kemal Tengirşenk tarafından, 18: Muhte· 
lif plaklar, 19: Haberler, 19, l 5: Plak neş
riyatı veya Retransmisyon, 20: Halk mu • 
sikisi {plak), 20,30: Stüdyo caz orkestrıı· 
sı, 2 1 : Saray sinemasından nakil, !stanbul 
konservatuvarı konseri. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis ıervisi verile • 
cektir. 

BOKRF..Ş 

18: Operet plakları, 19, l 5: Konferans 
ıonra Paacl'in idaresinde konser, 21,30: 
Piyano solo, 22,05: Şarkı, 22,30: Haber· 
ler, 22,45: Salon orkestrası, 24: Orkes -
kestra nakli. rı tehir "d'l . . Ü .. .. defa olarak tehır tarya " .... ı mıştır. çuncu k . 

edilen b ·· ·· ı · 25 ısta ba§· ce tır. M"IIA y·· k ı· 1 PRAG Ja u goruşme erın may M kt lerden de ı ı ur a e -
rnası muhtemeldir. Be" 1 .~~ Oarüsşefaka, Erkek Mu • 17, 1 O: Hafif mus'iki ~ mu,htelü, 21,05: 

be ır ıg ' . . . F ..... ı· . ,.. k r·ıA . . 22 
~ • d il" M ktebi izcılerı, eyzıatı ısesı, .'se ı armonısı, , l 5: Plak. 

I unanıstan a İst:bul \sesi ve Galatasaray lisesi VARŞOVA 
1 1 "" G . t" k edeceklerdir. vmumz reV ış ıMra . a .. •t 14 de Fatih parkı,, 
8 erasıme -

l d S limiye Taksim ve Maçka -
aş a l Beyazıtl, ek toplarla başlanacaktır. 

~ . ... • dan atı aca 1 b l 
hna 13 (A. A.) - Selanikte cereyan . kumandanı olan stan u 

eclea k • k ve Merasım . . k 
anlı hidiaelen protesto etme k k mandanı merasımı nçaca 

•eı-..· · .. d"I b .. 'ÜD menı· mer ez u h h" 1 . . 
1 ut ıoıtermek maksa ı e u. d b lunanları, ava şe ıt erını 
ııelcctt A ·ıan olun· ev ora a u d e 24 aaatlık ummnı srev ı .. .. h"tleri selamlamasına a • 
... '-ttur ve butun te ı 

....... ek w• -L- ünakali• t edecektir • 
t.._ '8net mqın yuu .. uı, m • • ve "'teakip borazan tarafın • 

'...u.u •• tenviratm 7apılmuı içm .cep Bunu mu , .. . kıt'alar 
ed._ tedbirleri alnuttır. dan verilecek işar7t uzer~ne . ' 

·- kte ler ve zabıtler selam vazıyet • 
lngiliz kara ordusunun da ~~ aı!caklar, ıivilJer f8pka1arını çıka-

t k . . . ·ı· 1 d a YIJ8SI ISl8nl ıyor .. racak ar ır. F .h parkında, Beyazıt ve 
lo d 12 (AA) L d Şanıol- Bu anda atı 

n ra · · or . I 1 · de resmi daire ve 
~ Hailıham, lngiliz bankerleri cemı· Galata kul ederın İimanda mevcut ge-
}'cf • ı·1c · f · d b' utuk ·· estctc er e ve .. ı?ın sene ı zıya etm e ır n m~ . ba raklar yavaf yavlljf yarı-
'<>ylıyerek kara ordusuna kaydolun .. mılerdekı . l ·ı cektir. Ayni zamanda 
~anın lehinde yeniden tefviklerdc bu· ya kadar ı~I ırı e fabrikalar düdükleriw 
\Jnınu9tur. bütün ıemı er ve 
M ·1 h b"lh d · • ki • · alacaklardır· umaı ey , ı aııa emıttır • nı ç b"'tün nakliye vasıtaları 
lnıiliz milleti kara ordusunun u~ • Herke~ .ve b" u dakika oldukları yer· 

tcaine dü-n vazifeleriD ehemmiyrtı - hürmet ıçın ırd B d • 
• T- • d d acaklar ır. un an sonra me 

llı tamamiyle idrak ve takdir etmıyor ler e ur · I I 
ıııı'b· · kumandanının emrıy e ça ına • .. ı ·· ·· 1_ d' rasım ı gorunme&te ır. . . . b' b zan iuretiyle selam 

18,20: Kuartet musikisi, 18,50: Muhte· 
lif, 21: Plak, 22: Şopen konseri. 22,55: 
F"itelberg'in idaresinde konser (senfoni), 
24,05: Plak. 

BUDAP~TE 

19,25: List•in eserlerinden piyano, 20,30: 
Operadan nakil, 23,50: Çingene musikisi, 
24,30: Cazbant (prlulı) . 

MOSKOVA 

19, 1 S: Klieik Sovyet eserlerinden kon· 
ıer, 21, 15 : Dinleyiciler tarafından seçilen 
eserler, 22: Yabancı dillerle neşriyat. 

VİYANA 
1 8: Yeni A vuıturya musikisi. 18, S O: 

Muhtelif, 20,50: •Seonaor und Tünde» 
adlı muıikili hiklye. 23: Haberler, 24: Ha
fif musiki, 24,45: Şubert eserleri. 

14 Ma,.. Perıembe 

ISTANBUL 

18: Danı muıiltiıi, 19: Haberler, 19, 15: 
Muhtelif plaklar, 20: Sıhhi konferans: O. 
peratör Dı. Kazım lımaU taraf'tndan. 
20,30: Stüdyo orkestraları, 21.30: Son ha
berler. 

Esas 
No. sı 

94 
100 

103 

104 

106 

304 

305 

Satılık Emlak 
Mevkii ve Nev'i 

Depozit 
Lira 

Heybeliada'da Yalı Sokağında 2 No. lı Gazino 1000 
Bilyilkada'da Nizam'da Nizam deresi Sokağında 19 No. lı 200 
içinde kuyu ve eski alit ve edevatı müştemil 4928 
metro murabbaı arsa 

Büyükada'da Nizam'da Nizam Sokağında eski 25 yenı 172 
7 No. h 1067 metro murabbaı arsa 
Büyükada'da Nizam'da Nizam Sokağında 154 ada 3 365 
parsel No. lı l 2140 metro murabbaı çamlık 
Büyükada'da Nizam'da Nizam caddesinde 5 No. lı 1573.50 80 
metro murabbaı arsa 
Heybeliada'da Tur yolunda 1, 2, 3 No. lı 5398 metro 240 
murabbaı tarla 
Heybeliada'da Tur yolunda 8 No. lı 15905 metro mu· 400 
rabbaı tarla. 
Heybeliada'da Tur yolunda 6 No. lı 3977 metro murabbaı 160 
tarla 

558 Büyükada'da Nizam'da Yüce tepede 2 No. b 2031.25 41 
metro murabbaı bahçe 

559 Büyükada'da Nizam'da Nizam Sokağında 172 ada 7 90 
parsel No. lı 2762 metro murabbaı tarla 

560 Büyükada'da Nizam'da Nizam Sokağında 159 ada 4 50 
parsel No. lı 866 metro murabbaı araa 

561 BOyükada'da Nizam'da Nizam Sokağında 203 ada 8 24 
parsel No. lı 238 metro murabbaı çamlık 

562 Büyükada'da Nizam'da Aşıklar yolunda 2 No. h 482 25 
metro murabbaı çamlık 

563 Bliynkada'da Nizam'da Cuma tepede 1 ada l.CS parsel 336 
No. lı 5600 metro murabbaı tarla 

564 Büyükada'da Nizam'da Ziyapap Sokağında 154 ada 14 41 
parsel No. lı 505 metro murabbaı tarla 

641 Büyükada'da Nizam'da Nizameddin Sokağında 1·3 kapı 800 
156 ada 2 panel No. lı bahçeli ahf8p köık. 

MeTkileri yukarda yazılı emllk pqin para ve açık artırma :suretile 
satılmak üzere arbrmağa konulmufblr. ihale 22 Mayu 1936 Cuma 
günü aaat onda Şubemizde yapılacaktır. İsteklilerin o tin ve aaatt. 
depozitolarile birlikte Şubemize müracaat etmeleri. (345) 

fatanhul lkinei lflia Memurluiundan: 

Bir Müflise ait olup Gümrükte bulunan 

450 demet Oluklu Saç transit suretile aa • 

tılacaktır. İsteyenlerin 16/5/936 Pazar • 

Dr. IHSA N e A MI 
Gonokok Aşısı 

Bdıotuklutu ve ibtiJitlarıııa karıı pek t.e
ıirli ve tue a,ıdır. Oinnyolu Sultanmatı-

mut türbHJ No. US 

' 1 

Saat 22 den 80nra Anadolu ajanunm 1 JO 
teıi ıünü eaat onda Adliyede kinci &s ~-------------" ıazetelere mahıus havadis eervİ•İ verile .. ' 

cak ıkıncı ır ora . y- . • 
icra Vekilleri toplandı . . vaziyetine nihayet verııec:e1ttır. h 

11
. 

H t Bunu müteakip meraeım ma a m-ı Ankara, 12 - icra Vekilleri e; ~ ~ d h 
~"dn Batvekil ismet lnönü·nün reıslıiı deki tayyare abidesi önün e avadza-

cektir. dairesine müracaatlan ilin olunur. (22942) 

.ı.._ • l . d n Türk Hava kurumun an, -•111da toplanmııtır. bıt erın e • .. d ··k ---------------------------------------------------------------------
Müskirat satanlardan vergi halk namına Şehir MeMclı_~ııı? Te~ıkYTU -

sek mektepler namına ı ı ur a· 
ahnmıyacak a· l" winden birer zat tarafındnn 

İstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
A ı d bey lehe ır ıa . 
~nhra 13 - Müıkirat aatan ar an - dört hitabe söylenecektır .. 

i>c ve münzam kazanç verııiıi alınmaması d muzıka matem 
iç· f d tetki· Hitabeler en sonra 

Sıra 
No. 

Adı 

ln allkadar makamlar tara ın an 
1 

lacaktır. ~atem havasını 
~t Yapılmaktadır. havas k~ bir zabit kumandasındaki -..-oıı----~----~-----
lUrk - ltalya ticaret mukaveles. mute~ ıp~ektebi talebesinden bir man· ı fbrahim Aşçı 

Ankara 13 - ltalya ile yapılan yenı Harbıye . fiııegwiyle üç defa havaya 2 Avram TellAl 
..:... 1 h 1 ol· aa mtne~ ra T K h • d K • -•ret müzakerelerinde an aıma ... e k . 3 a vecı la e omıayoacu 
-Uf. tespit edilen formaliteler her iki taraf atef edece tır. davetliler parkın Abdurrahman 
ı. d"l~·tir Bundan sonra rafından hükUmetlerine arze 1 

lll'lf • • • deki trotuvarına ~eçe· 4 Haydar Ali 
tramvay cıhetın . . ha 1 k 

Bir mahkom:yet .. cekler ve "meraeim geçıf~raıi! a~;:rk: 5 Refa Sara 
kartalda ortaiı Hacı ()amanı öbl~ur~n tır. Geçiften eo.n~a ~ tirak edenler 6 M. Salim 

" Kabile 
Tütüncü, suca 
Çerçeved ltaaap Saminin muhakeme•i dün ıtmıft tir Merasim aeçışıne ıf d k d . 1 Pol Frohter 

S.ıni suçu sabit olduiu için 15 Y11••• 4 ~y m~raeim sırasiyle Beyazı. a a ;r aı- 8 ,, ,, 
lO ırün aiır hapse ve bu kadar mudhdk~ decekler ve oradan yerlerme av et e· 9 " " 
"-cır altında bulundurulrnıy• ma deceklerdir. H lı_ p . . 10 Keçeci zade Hayri Komisyoncu 
•dilıniıtir. Kolordu, Cumhuriyet d"Wa & .:::•: 11 M. Ruhi Nakliyeci 

d 1 T .. ı. Hava Kurumu ve ıger 12 

G be k in ara ur& b"d · birer çelenk " " e a a nler Tayyare ' 1 esıne 13 Tevfik ve Hasan Otelci 

d koy·~ac~a~k~la~r~d~ır.:... --~-=--=--- 14 ,, ,, ,, 

yar ım . Yenı· Nahiye ı5 Tevfik ,, 
d b r 16 Zeki, Rıza Ardiye 

Her ay her ev en ı M··d··rJerİ 17 O.er Reuam 
kuruş toplanacak U U f E ·· 18 Ahmet Nuri Terzi 

Çocuk Esirgeme Kurumu anneld Kadıköy birinci komiseri Vb~~,. k:;~ 19 Mehmet Atçı 
b" J • • pmıf- d ı ·•W"" Galata ırıncı 
ır iği dün senelik kongresını ya nahiye mü ür ugune.. 1 k nahiye 20 Şevkı ve ŞR. Deri TÜC. 

t zaran .... f Hamdı Kızı topra 
ır. Konarede okunan rapora na seri ıYlusta a k · · Talat Hey· 

2
1 Ha••n Pe"ı"z Bakkal 

• b "çin· .. ·· ··•·· Taksim omıserı -
anneler birliği tarafından u sene ı w mudurlu~une, ""d"" Jüiüne, Kızıltoprak na· 22 Horasi Komisyoncu 
de 400 çocuk aiydirilmiş •. 100. ço~u~a b~li na_~·~.e ··m~er~: Mahmut Bey nahiye.i 23 lbaan , Muakkıp 
da muntazaman süt tevzı edı)mıştır. hıye mud~ru . edilmi•l"rdir. Eyüp na· 
h .. ')') ı· d .. d .. r · iune tayın ~4 
oirJiğin senelik hasılatı ,). . ıra ~r. ~u ~r u ··d"" .. vekalet emrine alınmıştır. 25 A"-:z 

'i4 ·~ f k ve h ·esı nıu uru 1 ~ 
Bunun 416 lirası ile . . a ır . I) Lı"san imt:hanLarı 

rır L d k aire tevzıatı d 26 Ali Rıza .. cuc anneye kun a ve 8 Ü . "t d dil imtihanları evam 
l'apılnııftır. . . . . nı\"e~sı e 1: ilizce, Almanca ve 27 Agah Sabri 

Anneler birliği bu yıl mesaısı_nı ge- etınektedırA ~ kurları talebeleri im· 28 Fuat 
tıişletecelc, teşkilatını nahiye ve ~ç n~a- Fransızca . v~ )erdir. Tahriri olan bu 29 Lütfi 
hallelcre kadar nüfuz ettirecektır. a- tihanlnra ~r~ ş nanlar şifahi iınti • 30 Osep 
ltir Ve gebe kad-.ları doğurmadan ve imtihanlar a. azakl d" Sifahi imti - 31 İbrahim Hakkt 

lı" k t 1 1 da gırece er ır . • 
doRurduktnn sonra dPimi ır. 011 ~~ J han ar~ d kazananlar lisandan sınıf 32 Rober Avram 
altında blJİundurmak için genı11 mı - hanlar a a 1 ' ki dır 33 Hayım Benbasat 

kt Ye- f tmiş o aca ar . 
l'asta bir sıhhat yurdu açnca ır. ter 1 e . • ·· ler 34 Feyzi 

" Bilet bayii 
Komisyoncu 
Gözlükçü 
Gözlükçü 
Oto Levazımı 
Gramofoncu 
Terzi 
Deri Komis. 
Tellal 
Kahveci 

Ticaretgah adresi 
932 Senesi kazanç 
vergisi ihbarname-

sinin 
Cilt - Varak 

Verıi' 
miktan. 

-----------------------~ ~ ...... -------------------Karaki Hildavendiğlr C. No: 35 •0151 97.20 
Emir Mithat Pata Hu ,, 7 10/54 288.00 

,, Kayseri Han ,, 17 10/55 5.00 

,, Mithat Pqa Han 
Karaki Ebuuuuut Cad. 
Hocapap M. Ankara cad. 

" 
,, 

" 
,, 

,, ,, 
" " ,, " ,, ,, 

Emir Nur Han 
,, Pörülü Han 

" " Hocapap M. Hamidiye tiirbe 

,, " " 
Karaki Hüdavendiglr 
Emir yeni Türkiye Han 
Hocapap Kahraman Z. 
Karaki M. Alemdar CD. 
Emir Araba •apur iakelt 

,, Kayseri Han 
,, Vezir ilkeleai CD. 
,, Ralli han 

Hocapap V elore Han 

" ,, " 
Emir Vezir iakele Han. 

,, Mithat Pap Han 
Hocapap M. Ankara CD. 
Emir Hamidiye ,, 
Karaki Hüdavendigir ,, 
Emir Hamidiye CAD. 
Hocapap yeni postahane N. 

,, Küçük kınacıyan H. 
Emir M. Sanasaryan Han 
Hocapaşa Kahraman Z. Han 

" 
" ,, 
" ,, 
,, 
" 
" ,, 

" ,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
" 

" 
" 
" bila 

23 
22 

175 
145 
145 
145 
26 
10 
10 
34 
34 
46 
9 
6 

83 
211 

4 
65 
il 
15 
15 
2 

22 
127 
50 
11 
10 
15 

20 
2 

10/56 
10/60 
10/61 
10/62 
10/63 
10/64 
10/65 
10/66 
10/67 
10175 
10116 
ıon1 
10/82 
10184 
11145 
Jl/79 
11/80 
11183 
11186 
ı 1187 
11/88 
11/90 
11/92 
11/94 
11/M 
13184 
13189 
15/72 
15/80 
15/81 
15/85 

1200.00 
192.00 
105.00 
84.00 

2250.00 
250.00 

s.oo 
240.00 
48.00 
87.74 
86.49 

459.Y8 
37.95 
62.10 
49.68 
21.60 

333.32 
420.00 
240.00 
6l 0.00 
9GO.OO 
432.00 
432.00 
420.00 
86.55 
51.84 
6.82 

86.91 
67.58 
72.00 

6.21 rıi bir gelir membaı olarak ta her ~v - Yıkılma tehhkesı gos_ter~n .~er 
den bekçiler aylık toplarl<trken bırer B lediye yıkılma teh!ıkesı g?~teren 
lcuruş ta anneler birliği için makbuz 'b" ae ve duvarların yıktırılması ıç~~- ~cıa· 
mukabili para alacaklardır. Bu. r~~ra 1 h~;lerine tezkere göndererek te ıgat 

Yukarıda adı, işi ve eski adresile borçlan miktarı yazılı mükelleflerini iş ve adreslerini terkle yeni 

a~resleri bilinemediğinden kazanç vergisine ait ihbarnameleri bizzat tebliğ mümkün olmamlfbr. Hukuk 

doğrudan doğruya anneler hır ıgıne lyapmıya başlamıştır. 
\taridat kaydolunacaktır. 

usulü muhakemeleri kanununun 141, 142 inci maddeleri mucibince ilinen tebliğ olunur. (2585) 



12 Sayfa SON ~OSTA 

Hastalık ölüm ve pislik geti
ren fareleri öldürünüz 

• 

Macun ve buğday ,eklinde olup büyük ve küçük her nevi Fareleri, 
Sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlannı yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir 
gıdaya ailrerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 

40 kuruştur. Hasan Deposu: lsT ANBUL, BEYOGLU, ANKARA. 

'}' NASl~ 1tAC1 

beyaz nane kokulu ve köpOkln çok yüksek bir macundur. 
Fiyah her yerde 

._-~15 KURUŞTUR.~---

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: 
1934 ve daha evvelki ıeneler mahsulü Afyonu olup idaremiz emanet de

posuna teslim edenlere, merhun bulunduğu Bankaca vaktinde cim ve 
mikdan bildirilmİf olan Afyonlarm sahipleri, ihraç projramunm kabul et· 
tiklerine dair 1 Haziran 1936 günü ak,amına kadar taahhütnameleri imza
layup idaremize tevdi etmedikleri takdirde ihracatumza İftİrik hukukunu 
kaybedec$1ercfir. Keyfiyet ilin olunur. (<2589» 

TU.rk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ncl Ke9ld• 11 H•zlran 938 dadır. 

Büyük ikramiye: 3 O• O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

('l0.000) liralık bir miikifat - vardır ••• 

KANZUK 

Nasır nacı bütün dUnyaoa tanın
mışbr. En eski nasırları bile kö
künden çıkanr • 

lNGtLlZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - lstanbul 

61-.. Modern ve Stil ..__, 

GüZEL MOBil YA 
Meraklılarına : 

Berollunda 

BAK ER 
ve eski 

HAYDEN 
Mağazalarında yeni açılan 

MobUJasaloalanllı 
ziyaret ediniz. 

Te9hlr ec111 ... bUtU11 mo
bllralar, emAlalz bir n .. 
faeette ve flratl•r r•k•· 
bet kabul •hn•z dere-

cededir. 
~-· Tediyatta kolaylık 411-r 

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

Diş macunlarının melikesidir 1 

Güzellik 

Sıhhat 

Radyolln mD••••••lerolnd 3 hazırlanan bu f8r••• 
harret ekalr, sadece bir dl' macunu 

d•lll glzellllln de korurucusudur. 

Radyolin kullanınız 
~----

Cild güzelliği 

VENÜS PUDRAal ı 
Çehreye hilkatin veremiyeceği yu
muşak, cazip ve tath bir beyazlık 

verir. 
VENÜS KREMi ı 
İle beslenen bir cild dünyanın en ta
ravetli güzelliğidir. 

VENÜS RUJUı 
Kullanan bir dudaktan çıkan her ke
lime bir ateş damlası gibi yakıcı olur. 
VENÜS RIMELh 
İle tuvalet gören kirpikler kalplere 
ok gibi saplanır. 
Beyoğlunda tanınmış Karlman, N. 
Tarika, Şark Merkez, Itriyat ve tu
hafiye mağazalarında sablır. 
Deposu : EVL1Y A ZADE NUREDDiN 
EREN, Jstanbul - Bahçekapı. 
------

Gebe Bayanların 
Yüzlerindeki 

siyah lekeleri yalnız 

Fazıl Çil hacı 
giderir 

-
Doktor Hafız Cemal 

Dabilıye mutebaa1111 -Pazardan maada hergQn a - 6 
Divaııyolu (118) No. Telefon: 22398 

~ MUSiki SEVENLER -
Mandolin, keman, ltltar, muhtelif boyda 
armoailder, meıod V'88İr illtiyaçlarınızı 
ESKiŞEHİR: Ahenk mucidi S. Suattan 

iMıayiuix. 

Yeni fabrikasyon 

SOUPLEX ve 
SOUPLEX - PLA TiNE 

Tıraş bıçaklan 

Bir fen harikuıcbr 
Cildi yakma~, sivilce yapma, 

Buruşuk yapmu 
Rekabetli flatlarla her yerde saklır. 

Her süt makinası 
ıüt makinası değildir. 
Hakiki ıftt makina11 

BALTIC 
markalıdır. 

:TiJrK.;llurufJa LTD. ŞT/. 
IST4N8UI., OAUTA, PIRSIUBI ~AZ.-ı .. 

'J'ufsil4t : Galata P. K. 1266 HormobiD . 
Son Pos .......... , 

Nepiyat Müdürü: Selim a... f 
Sahipleri: A. Ekı .... Jı a... iL Udi 


