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da 

Belgrad, Almanya 
anlaşarak F ransadan 
ayrılmak istiyormuş 

· Fransada hayret 
ve endişe 

[Alı Dış Bakanı anlaşma 

zeminini bulmak üz•r• 
Belgrada gidiyor 

Akdenizde 
Mütekabil 
Yardım paktı 

İngiltere Y unanistanın da 
pakta girmesini isteyor 

Atina, 15 (Huıuai) - Katimerini ga• 

zeteai, Milltler Cemiyeti çerçevesi dahilin· 
de Türkiye ve ispanya ile birlikte yapıla· 
cak bir mütekabil yardım paktına girme'li 
için Yunanistanın da İngiltere tarafından 

davet edildiiini yazıyor. 
Ayni gazete. Ak.denizde herhangi bir 

tecavüze kartı pakta dahil olacak devlet
lerin müdafaasını temin edecek olan bu 
~uahedenin temellerinin kurulrnuı oldu
ğunu da ilave etmektedir. 

Deniz anlaşması 

Kamııtag blltç• müzakeresine baş/atlı 

11 aylık tahsilat 180 
milyon lirayı buldu 

Maliye Vekili tenkdilere cevap verdi, bir suale cevaben 
" ortada istikraz yok! ,, dedi 

Ankara, 25 (Hususi) - Bugün Ab
dülhalik Renda'nın Başkanlığında topla· 
nan Kamutayda f 936 bütçesinin müzake
resine ba~lanmıştır. Bu münasebetle ıöz a
lan Maliye Vekili Fuat Ağralı bütçenin 
ana hatlarını anlatan uzun beyanatta bu· 
lunmuştur. Vekil 19 3 S senesi bütçesinin 
tatbikatı neticelerini anlatarak vergi mem· 
balarımızda inkişaflar görüldüğünü, 11 ay 
içinde tahsilatın 1 80 milyon lirayı buldu· 
ğunu, 19 35 senesi bütçesinin 200 milyon 
liralık bir tahsilat ile kapatılmasını kuvvet• 
le ümit ettiğini söylemiştir. 

Yeni Sene Bütçesi 

Pari, bütün bunlara Yu
goslavya ile Çekoslovakya 

arasındaki ihtiliflan 
sebep gösteriyor 

Vekil bundan sonra yeni ıene bütç .. 
Sovyet Rusya Uzak Şarkta sini tahıit ederek demiştir ki: 

"' Leh D1t Bakanı M. Bech 
serbest kalmak isteyor 1935 masraf bütçesi 195.000.000 ol-

masına göre bu sene bütçesinin fazluını 

Paris, 25 (Hususi) ~ Lehistan hariciye nazİrı miralay Bek'in Yu .. 
~!lalavya devlet merkezi Belgrada giderek orada üç gün kalmak üzere hare· Berlin 25 (Huıuıi) - Sovyet Ru~ya 
~t etrnesi siyasi mahafilde büyük birehemmiyetle karşılanmaktadır. Ha .. 'tngiltere ile· deniz muahedesi imzalamak 

r Verildiğine göre· miralay Bek'in hedefi Yugoslavya ile Almanya ara· ·için Baltıkta Alman donanmaıına muadil 
8lllda b · I bir donanmaya 1ahip olmayı, ve uzak şark· 

y ır an aşma zemini hazırlamaktır. b ·ta ıerbe1t bmJulmayı f&Tt koştuktan baş· 
h ·Lugoslavya "ötedenbeti fyansanm dostu ve müttefiki olduğu için u ka Almanyanın d~ mua.. hedeyi imzalama
'luer F rahaa muhafiJi siyasiyesinde c hayretle karfılanmış bulunuyor. 

Ç ,ıını iıtemiıtir. 

-.!:koslovakya ile Yugoslavya arasmdaki ihtilaflar tngiltenin uzak ,.,ttt• serbe•t katitı"ak 
Bun la be b k ·k' "h. ··k u'' olan •artına itiraz ettiği anla11hyor. ~;u~~ .ı ra er s<>n gün!erde Küçü antantın ı ı mu ırn ru n -~~~ •. ~s 
y~~a ile: Y~oehlVY* ..-.ıliıi ~ 1ifl&k"" ll)'lltilr .-a. .. 1 .... 

rdu. l<üçük Antant Jcoııseyinin daha geçenlerde toplanllllf olmasına rai- Macaristanda Yahudi düşman ıgı 

teşkil edeıı 1 7 milyon 700.000 liruuun 
tevziini gösterir başlıca rakamlar ıöyle· 

dir: 
( Dvaını 3 iindi sayfada) 

Büclçe haL:landa mun izalaat •-
Maliye Vekili Fuat Ainh 

Hapishane duvarını 
dele ahpııslar 

Beş mahpus hapishaneden kaçhlar, takiplerine 
müfrezeler çıkarılpı, nihayet tekrar yakalandılar ~~n göze Çarpan bu ayrılığın, son günlerde arttığı, ve Yugos~avya~~ ~Ü· Berlin 25 (Huıwi) - Macaristanda h Antanttan ayrılmayı düşünmesini intaç c;ılecek derecede ılerledıgı ıov- ·bariz bir Yahudi düflllanlıit cereyanı baı-

llttıekte idi. · . . . Jamııtır. Milliyetperverlei. Meearittanda İzmir, 25 (Hususi) - Çefme hapiaha- birer kaçmışlardır. 
.!_eh gazetelerinin yaptıkları neşriyat Yahudiler tarafından qpl olunan mevki· sinde oldukça mahirane tertip edilmif bet kişidirler. 

Firar edenler 

ı K k An ,lerin ve yapılan itlerin Macarlara verilmesi· bir firar hadisesi olmuştur. Mahpuslar· Hadise duyulur duyulmaz jandar • 

t . -..eh iaZetelerinden biri, miralay Bek'in Belgrada gitmesi .üçü tan- dan be• kiııilik bir grup bir kaç aiin ev- ma kumandanlıg"'ı derhal faaliyete alH".. 
Ul nı ··h· l l .., öyledikten sonra ni istemektedirler, T T •- •-• 

lali U ıın bir buhran geçirdiğine a amet sayı acagını s ~ ----- vel aralarında toplanarak bir firar miş ve kaçanların arkasından müfre· 
na talay Bek'in muvaffakıyet kazanmasiyle Küçük Antantın yıkılacagını ilk arpa mahsulü planı hazırlamıış ve hunu tatbika baş- zeler çıkarılmıştır. Sıkı bir tarama a-
,~ektedir. • lamışlardır. meliyesinden sonra beş kafadar mah· 

- İzmir, 25 (Huaust) - Senenin il~ Mahpuslar, bilhassa gardiyanların pus Alaçatının Zeytinköyü civarında· 

· Musolininin Beyanatı: 
"lngiltereye teminat 
vermeğe hazırım,, 

Jurnck1e Ditalya "Hab~şistan11a harp bitti, fakat baz~lan 
bu harbe Avrupada devam . etmek isteyorlar ! ,, dıyor 
Par· 25 Harrardaki Fransız piskoposunun 

:Veltu· ıs.. (Hususi) - ftalya baş - memleketten çıkarıldığı iddia edildi . 
8 ·j 

1 Sın yor Musolini .. bugün Entran· k ah 
ı arı . H lbuki Fransız pis opo'l r at ra· 
«İng · l gazetesıne beyanatta bulunarak a B .. t.. bunlar :ise yarama· 
\rer~et:reye mümkün olan . teminatı hat yk:~rT af~a~tiçin bir s~yahat ter
.,_,, ~e hazırım. Ben harbın A vru • ~mcad"ld' R T affari Londraya 
,. .ra sıray t . . . . tıp e ı ı ve as 
~~lh e etmesını ıstemıyorum. . k .. l karıldı. Bu seya -
ı u rnuh f · · b.. .. k t' gıtme uzere yo a çı 
e ç 1 a aza ıçın utun ·uvve ım- İ l 1 h. de istismar edile -

Ye .a .ışıyorurn . f talya Milletler Cemi - hatte ta ya a ey ın 
tının rn · . . . k · ektir » t:' ak esaısıne ıştırak etme ıster · c · I d'I 1. aka lesini su sekil-

at te 'k' Jurna e ta ıa m T • İtnk" şrı ı mesai etmesi güç veya . . . -
ansız b · h 1 .. 1 l'd" de bıtırıyor: 

de-.· . ır a e getırı meme ı ır.» . d h p bitti. Fakat ba-
··•ı ştır. «Habeşıstan a ar 

ltalya • , . zıları bu harbe Avrupada devam et-
R_ n gazetelermın neşrıyatı . b işe Londradan baş· 

tali oma, 25 (Hususi) - Jurnale d'İ- mek istıyor ve u 
. a gazet · b .. H b l lıyorlar!» sınd esı ugun a eş mese e • d ki d'"nkü 

t"l en bahsederek bu mesele ileri sü- Avam Kamarasın 8 u 
u erek İt l ' d müzakereler 
~a ıl a Ya aleyhinde propagan a , • A) Avam Ka-

p dığını söl " k'ld mü - Londra, 2.> (Hususı -- • 
taleaların uyor ve şu şe ı e . . bugünkü toplantısında ha-

«H b ı serdediyor: mar.asını• . M" t Eden sorulan 
diki ~ eşlilerin yığın yıQ-ın idam edil- riciye nazırı ıs ~r b d 

er1 •• l 0 ll p vermıs ve u meyan a 
Ve h soy endi Halbuki kundakçılık sua ere. ceva I .

1 
' f t" · 

ayd ] · . b b d ki ngı tere se are mı mu· 
lar Ut uk yüzünden idam olunan· Adısa a a a k A ·k t" · 

ın sa 5. . . f ernur as erı uvve ın gerı 
tne . Yısı .~ tür. İngiliz Salıbıah - ha azaya ~ ~· ı· l f dan vuku 

rıne rn ] d ~ 1 ı ıçın ta ya tara ın 
'\> ensup Bonner'in yaka an ıgı a ınmas · . h ·· · fk 
-~tevkif edildiği söylendi Halbuki bu bulan talebe ~arşı ;azıyet 1 en.uz/:~ik 

arpa mahsulü bugün piyasaya geldı, gafletinden istifade ederek hiç sez- ki ormanda yakayı ele vermİfler, der-
beş kuruştan satıldı. dirmeden hapishanenin duvarını del- hal teslim olmuşlardır . 
................ - .......... -----·-....... - meğe muvaffak olmuşlardır.Bunlar de· Yakalanan beş mahpus muhafaza 

• Cevap vermesı 
Müşkül 
Bir sual: 

Kuvvetli bir şair midir, 
yoksa kuvvetli bir piyes 
veya fıkra muharriri mi? 

Hükmünüzü 
Vermekte 
Acele etmeyin ! 

lı_Q[lllULliiiUW.lll.I 
Herşeyden evvel büyük 

bir romancıdır 
Bunu size yakında "Son Posta,, da 

okuyacağınız 

KAN KONUSMAZ 
İsimli ilk romanı ile isbat 

edecektir. 

ligi bir adamın geçebileceği genişliie altında tekrar hapishaneye sevkedil .. 
getirdikten sonra kısa fasılalarla birer mişlerdir . 

Gürültü ile Mücadele 
Bu günden itibaren şoförler glikson, vapurlar lüzumlu 
lüzumsuz düdük çalmayacaklar, çöp arabalan da 

sabahları halkı uykudan uyandırmayacak 

Tekerlek gürültüleri ile bir çok ıemtlerde halka sabah uykusunu haram eden 
çöp ara baları 

Belediye gürültü ile mücadele tetbir- yaparak 2.> Mayıs akşamı saat beşten 
l'"'!ri almıya başlamıştır. Bu tetbirler itibaren klakson çalmalarını menet • 
dün aqamdan itibaren tatbik edil - mektedir. 

mektedir. Şoförler bundan sonra korna çala-
•nİh'lın kendilia-inden sa~usup gittiği ı-ar bulmadığı~~n • u. m~~;n;n e 

. <l~ıldı, · · (De,........s anca Aı•-• . l'---------------.1 ... 
Belediye bütün toförlere tebliıat (Devamı 5 inci sayfada) 
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ln,UtaeJe 
Selaberlilc 
• 
Aboneli Aile Doktoru 

lngilteretle Selaberlik 

. -
B u scfe:~rlik. hakiki ~i~ seferber

lik degıl, fakat harp ıc;;ınde bulu

nan bir milletin hazırlığını hatırlatan bir 
hazırlıktır. 

Son gelen lngiliz gazeteleri bu husus
ta insana c:leh,et veren tafsilatla doludur. 
lngiliz müdafaa Nazırı Avam Kamarasın
da hazırlıklar hakkında malumat veriyor: 

Bütün memleket aanayİİ daha altı ay 
evvelinden seferberlik halinde 24 saat i
çinde harp sanayü haline gelebilecek su
rette tertibat alınmıı. Bugün geceli gündüz
lü harp silahlara yapmakla meşgül bine ya
kın fabrika varmıı. Diğer fabrikalar da, 
verilecek ilk itaret üzerine, derhal silah ve 
mühimmat yetiıtirecek hale kalbiçin ha
zırlanmıf. Şimdi hükumet bu hazırlıiı tec
rübe etmek üzeredir. Bugünlerde bu İp• 
ret 'Yerilecek ve •nayiin 24 .. at içinde na-
111 harp aanayü olabileceği tecrübe oluna• 
caktır. 

lngiliz hava kuvvetleri iki misline, dört 
misline, altı misline çıkanlıyor. Harp büt
çelİ lı:orlı:unç bir yekuna vanyor. Harp pat
ladıjı zaman lıivil ahalinin aç kalmama11 
için fimdiden zahire biriktiriliyor. 

Huliaa, lqiltere, tıpkı cihan harbinde 

oldaiu ıibi, birdenbire müthiı bir hazır
lık devresine sirmit bulunuyor. 

* Niçin bu bazırbk) Ufukta harp bulut-
lan mı var) 

Bu aualin cevabı buiL 
ltalya lnırilterqe kafa tutuyor. Busün 

lta)yan tayyareleri Akdenizde İnsiliz do
nanmauna üstün ıörünüyor. ltalya lnsilte• 
renin bu zayıf nzi.yetinden i.tifade ede
rek Akdeniz. Mmr. $iven kanalı meae
leleriai halle tqebbüa edebilir. 

Öte taraftan Almanya dünya için kor
kunç bir kuvvet haline ıelmiıtir. Diğer 

devletlere olan 6atünlüğü ailihlarının yeni
liiindedir. Fran .. nın da, lngilterenin de 
tayyaresi vardır. Fakat onlannki eskidir, 
Almanyanınki son iki sene içinde yapılmış 
son sistem tayyarelerdir. Zaman seçtikçe 
bu ıiliblar eskiyecek ve kıymetini kaybe
decek, Almanya bu fırsatı kaçırmak iste· 
meyebilir ve müstemleke meselesini halle 
tqebbü edebilir. Belki İtalya ile birle§İp 
dünyanın baıına bir f elik et çıkarabilir. 

Onun İçin lnailtere silahlanmak, kuv
vetlenmek, dünya milletlerine sözünü ge· 
çirebilecek hale ıelmek mecburiyetinde
dir. 

Bu hazırlık harbi daha yakına mı ge
tirir, yoksa daha uzağa mı iÖtürür, bunu 
kestirmek süçtür. 

* Aboneli Ail. Doktoru 

J aponyada bir usul vardır: Her Ja

ponun bir aile doktoru vardır. Aile 

doktora muayyen bir aylık verir. Doktor 
bu aylaja mukabil müşterilerini hutalat
mamaia mecburdur. Hastalanan olursa o
nu bedava tedavi eder, bu sayede Japon
yada doktorluk tedavi edici olma"ktan çtk· 
mıı menedici olmUftur. 

Doktorluiwı sayesi de butalıiı tedavi 
etn · k deiil, haatahiın Önüne geçmektir. 

Şimdi İnailtere Ye Amerikada hükUnıet 
tarafmclan eennl auaan"eD bir 8icorta üc
retine makabil aileler hutalıia karp 9İ1or
ta edi1İ7orlar. Buraya 8İlorta olanlar. hü

SON POSTA 

Resimli Makale a Hokkabaz ve sihirbaz a 

Hokkabaz insanların tecesaüı ihtiyacmdan istifade eden 

insandır. Her teYin niçinini arayan imanlar, hokkabazın yap

tıia marifetlerin ıırnnı ketfedemeyince meraka düfCl'ler. Hok

kabaz insanların bu meraklarını istismar eder. 

ler, onlara dini bir kıymet atfetmifler, .laretle olan münasebet· 
lerinin tanzimini bile bazan ona bıralmutlardır. 

Hokkabaz eilendirir, sihirbaz sadece aldalır. 
İnsanlar tabiatların ıarlarını ketfettikçe aihirbazlara atfet

tikleri kuvvet ve kudretin yerinde ohnacbima ıönlüler '" on
ları birer birer tahtlarından indirdiler. Sibirbu iae inwnlann cehlini iatiamar eden adamdır. in

sanlar ti iptidadan bei, kendilerince meçhul kalan teYlerin 

aD"lanna Yilnf zannettikleri sihirbazlara ehemmiyet vermif-
H&li ailıirbazlara inananlar, cehil •• karanlık içinde ka

lanlardır. 

( SÖ_Z_A __ R __ AS_l_N_D ____ A_), 
Güflercinler 
Arasındaki 
Aşkın kuvveti 

\ 

Londrada süver
cin aatan bir ada· 
mın dükkanında 

kafeslerinde duran 
bir çift ıüvercin 

varmıf. Bunlar bir
birlerine ifıkmıı
lar, erkek aüverci-
nin yumutak ba· • 
kıtları. ahenkli sesi reaaam bir kadının na· 
zan dikkatini celbetmit ve süvercının 
reapıini yapmak istemi1o süvercinci ha_Yva• 
m kafesinden ayırıp ta renama verınce, 

kut. üç sün yememif içmemİf, nazarların
daki melul baJu.tlar, kedere münkalip ol
muı. nihayet iti anlamışlar yine yerine ia

de etmifler. bu aef er her fCY düzelmiı. 

* HaMaMda · ~an .. a çllcaraa-
Kanadada banyoların insanları layıkı 

ile temizlemediği görüldüğü için bizim ala
turka hamamlaramızdan inp etmişler. 

Bunlardan birinde 20 kadar kadın yıka
nırken birden yangın çıkmtt. Hamamcılar, 
itfaiyeye haber vermek istemişler, kadın· 
lar çıplak olduklan için mahçubiyetlerin
den buna mani olmuşlar, «biz ölürüz fa· 
kat vücutlarımızı tepir edemeyiz» demiş
ler, ve elbirliii ederek. tularla ıu atmak 
aııretiyle yanaJDJ kendileri aöndürmü§ler

dir. 

* ..,. mizah nauhanlrlaln batına 
••••• .. rlp .. cera 

Holivut filim patronlarından biri mC§· 
bur mizah aenaryoculanndan Woodhouse"u 
davet ederek 'kendisini yüksek bir ücretle 
ite almış, o da Holivuda yerleşerek yaz -
mağa başlamıt. iki ay sonra patron öl -
müt. Woodhouae yazılarını bitirmit ve .şir
kete müracaar etmiı. onlar kendisini her 
bansi bir ziyaretçi zannile kabul etmek ia• 
tememiıler, buna rağmen her ay maaşını 
mantazamaa aclreeine aönde~orlarmıt. 

nihayet bir sün mukavele hitama ermİf, 
ltendi.me memleketine danebileceii bak-

HERGüN BiR FIKRA .. 1 

Vah,vah,esefettlml 
Borazan Tevfik. komşularından F ••. 

Beyi ldç HTIDeZdL Fakat F- Bey •kil 
ruhlu olmakla beraber, fena da bir adam 
delildi. Onan i~in, Tevfik kelldillle, an
da SU'ad& röriişüyonhl. 

Bil' ra••un F .. Bey: 

- Beni iftara dant etsen tf-. 
Di7e TeTflie mıısallit oı.ta. 
Derken, rünün birinde, Tedik, F .• Beye 

trende raatceldL 
- Yarın akpm bir işia yar mıT .U7e 

sordu. 
- E.-et, misafirlerim Yar; neden IOr· 

dun? 
Terlik boynunu büktü, -.e: 
- Vah, Vah! dedi .. . Esef ettim! Ben de 

seni iftara çatıracaldım ! 

Balina gafı 
Tereyağının 
Yerini tutugor 

Birbirinin yerine 
ikame edilebilecek 
feyleri bulup çıkar
pıakta mahir olan 
Almanlar, tereyaiı 

ıolı:laia çekerler-
, km. aibayet ona da 

bir ~re bulmut
lar Balina yaimın. 

tereyaiı yerine ka
im olac,ğını bittetlük anlac:lıklanndan Ba
lina avı için büy\i)t te,kilat kurmUflarchr. 
Bu iti Doktor Şalıt•ın tqvik ettiji söylen-

• mektedir. ... 
Day•k atn11yan koca 

Fransız mahkemelerinden birine bir ka-
dın müracaat ederek, kocasının kocalık 

-------------•• vazifelerin( yapmadıfından bahs.ediyor: 
204 nüfusuna Dava günü hakim 90ruyor: 

M ulcabil 5300 - Karınız ıizden fiklyet ediyor. Siz 
kocalık vazifenizi yapmıyormuısunuz. 

Köpeği olan kög Erkek kendini müdafaa ediyor, bu ee-l::. Amerikada Mis- fer hakim kadına eorayor: 
ıuri eyaletinde. A- - Şikayetinizi biraz daha vazıh tekilde 
merika İsminden zi
yade Çin ismine 
benzeyen Pumpkin 
namında bir .köy 
vardır. Bu köyün 
204 nüfuau olma
sına mukabil .5 300 

~lll:S:::I•• köpeği mevcuttur. 
Ancak sekiz köpeği olan Pumpkin"li bir 

tüccar, köyde kötü bir insan olarak telak
ki edilmektedir. Pumpkin belediyesi köpek
ler için teklif edilen masraftan biç bir za
man reddetmemiştir. Onların gezecek yer 
leri, doğumhaneleri ve hastaneleri vardır. 
İşin garibi, Pumpkin'de insanlara mahsus 
bir hutanenin mevcut olmamuıdır. 

* Haflr sahibi bir doktor 

anlatınız. 

Kadın anlatıyor: 

- Kocam fena adam defil, kendisini 
sevmiyor değilim, fakat aile .. adetimizin 
tamam olması içia ltizamlu olan bir ciheti 
ihmal ediyor: 

Hakim tekrar soruyor: 
- Bu cihet nedir~ 
- Bana hiç dayak atmıyor. 

* .. Ahret auall ...... orau11u-., 
F ransanın, tb"bnli baaüalerde ayuka 

çıkan, müstakbeli J,qvekil Leon Blum bir 

kaç sün evvel kendisile konUfmak ~
gazetecileri baıından .. vmak için biraz 
hasta olduğu ve 1rör6temiyeceii haberini 
göndermiş. Fakat biraz sonra bu ziyafet
te ili.:i aaat söz aöylemİftir. Ziyafetten aon· 
ra kendisini yakalayan bir ıazeteci eor• 
muı: 

- Bize hasta oldujunuz J.aberini taıa
derdiniz,fakat ziyafette iki ••t söz lly· 
lediniz. 

kUmet doktorlan tarafından bedava takip kında INr mektup selmit. Woodhomeun. 
edilir. hutalıpa iaüne ıeçmek için ted- Prket için :razdıiı 8eftUJ'C)lan Yeremeden 

birler aLr. ve miitleri}erinden ha•lanan lnsilterqe dönmüttür. Şimdi o'!lan batka 

Lehli doktor Anigsteio Afrik.ada zenci
lerin araaındaki hastalıkları tetkik ve bu 

tetkikat eanasanda 14 bin ltİfİyi teda'Yi et
miştir. Cüzam. aıtma, uyku haatahiı üze
rinde geniı tetkikler yapmı,tır. Orada yer
leıerek bu bedbaht inaanlan tedavi etmek 
niyetinde olduğunu ve bu zamanda dün
yanın bu talihsiz yerini mes'ut bir hale 80-

kacağını ıöylemiıtir. 

- Siz. demit. lllüret ..ali aorup ce 
vap iatiyonunuz. fakat onlar ben söyler
ken bir dünya kelhu bile edip beni ptRt-

mıyorlar. olu .... onu teda'Yi eder. bir J'ere •tacaktır. 

Doktorluiu bota gitmeyen bir ticaret 
müeae8elıİ olmaktan çak.armanın en kes
tirme yolu budar. 

Bizde de böyle bir aile doktorluiu ih
das edilemez mi) 

Öz1Ds6zler 
Bir yüzün süzelliii önünde niçin titri • 

yoraun) Bir 9e9İn •dasile niçin •ranyor-
1 

sun> Ohl Kadın sözlerini seyrederken ni· 
çin ba, dönmetıi hisaediyonıun) Fani du
daklan öperken niçin ölüyor gibi oluyor-
sun 1 Me.liaa CeWeddia Rami 

Cennet mi güzel. •• Melek mi şirin) 
Abdülhak Hamit 

1nııan hiç bir zaman yaşayıp yaşama 
•ı~ını kat"i olarak bilemez. 

İSTER İNAN iSTER İNANMA! 
Bir paetede okuduk: 

Geçenlerde ............ .._. ... tanelerinden birinde ame-
~ olan .. ..... helrjml-i, luıata bekıc:alan, ı.atti etrafla. 
ela ........ -- ....... ı.ayn1e dütiirmiittür: 

M-h'A+• nele -9 llir aile7e ~ senç bir kadm, 
~ amelipt ................. ı Ye koc:aa ile ....... 
bula ıelmit n buaaai bir hastaneye munaıal e~. Ame
li)'attan sonra hekimler, laa.tanm ,.taimdan kunddanmama
mu ticldetle tenbih ettiklerinden hasta balacılar, hastayı kar
yolumdaa lmmldatınwl• def'i hacet ettirmete t ...... et• 
-.•..mr. 
~ bac:aldarm açıılmuıN mani olduiuaa · ıöreo 

huta bakıcılar ilk önce buriu bir lııaatabk buhranı olarak aan-

m!f)ar, fabl hekimlerin emri üzerine ı..ata kadmm W.W... 
nnı birbirinden ayırmaja mecbur olmatlardD'. 

Hasta blllncılar, paç kadının def'i 1uıcet etmeli için aira
..,ı.rken Wr çık.en düttüiü ıörülmiif n .. Çlka büyük Wr 
merak Ye teceuüale açılm!flD". Hekimlerin, hasta IN.lacılarm, 
Ye butanm ailesinin ıözlerini açtD"an ba Çlkınm İçinde c1m di
a betiltiryerclelik albnlar, san san liralar, perlinta dimr8cl 
parçalan çıkmıfler L 

Meier ıenç kadın, kocasından ve babaamdan bile aakla
dıiı bu hazinvi ortaya çıkarmak iatememit, evinde de emin 

bir yere aaldayamanuf, nibayel hacaklan erumda aaklamajı 
munfek ıörmüı !. 

iSTER iNAN 1ST6R iNANMA l 
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~-----------------------------Sözün Kısası 

Boğaziçine Rüşv~t 

•------'!. E1(re"ll·T.a' , 

Gazetelere akseden bir habe~e gö-

re Boğaziçinin güzelliğini ko .. 

rumak için bazı t~bbüsler varını,. 
Belediye, Boğaziçi için ayrı Lir imar 

planı yaptıracakmış. Boğazdaki eski 
yalıların ve bunların arkasında ve et • 
rafındaki korulann muhafazasına iti .. 
na edilecekmiş. Belediye, kendi biit • 
çesinden muayyen bir mikt~ para a"' 
yaracak ve bununla da, eski koruları ve 
yalıları istimlak edecekmiş 1 

Bir yandan, o güzel, o ilahi Boğazİ• 
çinin ille göbeğinde kapkara kömür yi .. 
ğmları bulundurmak için her çareycf 
haf vuran depo sahiplerine müzaharet 
gösteren belediyenin böyle bir karara 
niyetli bulunmasını aklım almadı. 

Eğer böyle bir niyet ve tasavvur var .. 
sa, bu, zavallı, garip Boğaziçine, reva 
görülen yüz karasına mukabil bir rür 
vet sayılır. 

Maahaza, rütvet te olsa, BoğaziçiDt 
sevenler namına bunu memnuniyeti.
kabul etmeliyiz. Şirketihayriyed~ 
ıon idare tebec:ldülünden sonra, Boğa
zın kalkınması lehine görülmeğe haf' 
layan meşkur hareket ve faaliyete, be
lediyenin de himmeti inzimam eder.., 
her halde iyi bir teY olur. Yalnız şu " 
ruı temenniye pyandır ki istimlak • 
dilecek olan korularla yahlann yerini 
aene kömür depoları, gaz tankları, k"' .. 
lafat tezgahlan kurulmaaın 1 

Zira, neden bilmem, Allahın bize d 
süzel bir vergiıi olan Boğaziçine kartlt 
az çok hepimizde bir allka11zlık pe~ 
da olm~tur. Dünyanın dertlerini u 11 

nutmak, temiz hava almak ,iyi su İ9' 
mdt, dimağı dinlendirmek için köJP 
rüden bir vapura atlayıp ta, Kavakla " 
ra kadar gidip gelmekten daha ucu:lı 
kolay ve faydalı bir çare tas3VVUT edi ,. 
lemezken, şu koskoca şehirde bunu ya• 
pan kaç kişi var~ 

Boğaziçi ölüyor .. Öldü! diye dili 11 

mize dolamışız. 
Onu öldüren biraz da bizim alakll

ıızlığımız değil mi} ,,.. 
~ to~~~ 

Biİi~~~-
0

Musunuz 7---
1 - Franuz yazıcılanndan CorneillC"' 

in .. yılı kaç eserini sayabilininiz > 
2 - lngiltere kraliçesi Mari Stuart ki " 

min tarafından öldürülmÜftÜr) 
3 - En kısa hat hattı münhanidir di ~ 

yen Alman riyaziyecisi kimdir) 
4 - Piyerloti nerede, kaç tarihind• 

dojnıuı ve kaç aene evvel ölmüıtür > · 
5 - Napolyonun donanmasını Ebuki~ 

de bozan lngiliz amirah kimdir) 
(Cevaplan Y arm) 

* Dtinkü Suallerin Cevaplan: 
1 - Telgrafı F .. anaız alimlerinden ArtJ" 

pere ke,fetmiıtir. 
2 - Tevrata göre Muaamn Allah la ko-

aa~aia çıktıie dai Turuainadır. 
3 - Şimdiki Çanakkalenin bulundu 

ysr ~k eKiden T ruvalılann huklim aüı ~ 
düil yerdir. Burada iki büyük harp ol 
mUfh!r. Biri Yunanlılarla Truvahların. . 
ieri de F ranaız. lngiliz, İtalyan ordularilıl 
Türk ordularıtım harbidir. 

4 - Deacartea Franıız filozoflarındar 
dır. La Hayede l 596 da doimu" 1650 d• 
ölmif'tür. 

5 - 1932 de bir Rus anarıiati tara 
fmdan öldürülen fran•z reiaicumhu_. 

Doumerdir. 

Otonaobll kazalan ve bir 
Amerlkall 111111• 

Amerikada bir hakim kaza yapan at 

mobillerin direkaiyonlannı mahkum ettiil 

toförlerden •'tın abr ve evinin duva~ 
aaarmJf. bu suretle tam 45 tane otom 
direksiyonu birikmif. Maznun toforl 
kendisinin ciddiyeti hakkında fikir te 

etmek için: 
- Evimin önünden ıeç, 15 ölurn Vı 

33 yaralının hatırası ıle karşılaıırsın 
kaza yapan ıoförlere hiç ll)erhaınet et 
mediiimi anlaram dennif. 



Kamutay bütçe müzakeresine baıladı 

11 aylık tahsilit 180 
milyon .lirayı buldu 

Maliye Vekili tenkidlere cevap verdi, bir suale cevaben 
"ortada istikraz yok!,, dedi 

3 
<Ba.ttarafı 1 inci sayfada) 

·960.000 Maliye 
6•780.000 Müdafaa grupu 
3.000.000 Ziraat 

mennilerde bulunmuş, bilhassa lskenderiye 
seferlerine tekrar başlanmasını istemiıtir. 

I •200,000 Maarif 
630.000 Sıhhat ve İçtimai muavenet 

ı.ooo ooo D"V d . ı ••f t' . -- • ıger aıre er, mu et ışı u-

Bere Türker de Türk parasının kıyme· 
ti üzerinde bazı temenniler de bulunduk· 
tan sonra paramızın Fransız frangına bağ
lı kalmasını istemiştir. 

Emin {Eskişehir) de yol işleri üzerin· 
de fikirlerini söylemiştir. 

1 ı1.s10.ooô 
hlurnilikler ~~ı· tn" • Y• ayet ve kaza teşkilatı ve 

Utcf errik ·1· 1 

Turgut • Manisa bilhassa Berç Türke· 
rin muhtelif vesilelerle ileri sürmüş olduğu 
mütalealar arasında görmekte olduğu te· 
nakuzları anlatmış ve ikinci sanayi planı 
ile kurulacak olan demir sanayiinin milli 
istiklalin sembolü olduğunu kaydederek 
tavsiye edilmekte olan para siyasetinin hu
sule getireceği istikrarsızlığın fena netice· 
!erinden tegafül edilmekte olma.mı teac· 
cüple ka~şılamakta bulunduğunu söyle• 

ı ave er. 

M·ıı· Milli Müdafaa 
teJt 

1
1 1 Müdafaa kara kısmında görüle-"i b~ ~n 2,200,000 lira ile deniz kısmında

l'ıt ~r b uçuk milyon lira fazlalık geçen se· 
~er a ul buyrulan kanun mucibince birer 
. ece .. k 
bir k Yu seltilen maaşlann farkının ve 

ısım hizrn ti · · ·ı ·v· f 1 tilaa fi e erın ıstı zam ettıgı az .ı 
ra an k B n ar§llığıdır. 

.tnuııa u sene kabul buyrulan Hava Kuru· 
~il b .. Yardırn vergisi hasıh tamamen Ha· 

Utçesin h · . A • • • B e ta sıs ve ılave edılmıştır. 
ku .... u tehlikeyi bilen vatandaşların Hava 

ll · "rnuna y t v h .. 1 illin k ap ıgı taa hut yardım an san· 
e ada h · e 8 f r ayrıca bu ihtiyaçlara ta sıs 

Şar olunrnaktadır u • 
h•nın ~7~tayı da kaydetmek isterim ki ci
hket 81 ahlanrna yolundaki kuvvetli ha
htan Ye faaliyetleri müvacehesinde Türk 
L ının "d f 
!"llYy l rnu a aa ve sulh vasıtası olan 
L et erini 'h · .. •w• 
Pir ta f n 1 hyaç gosterdıgı masraflar, 
İle et ra tan bütçelerdeki inkişaflardan el· 
l lllekte old v d"v ''r•ft Ugumuz paralarla ve ıger 

an "k 
kip ed·ı Yu sek hey' etinizin İr§adiyle ta· 
ltlirn· ı en rnali siyaset neticesinde elde et
li il dey} . 'b 
ır.ılirn· et ıtı arına istinaden temin et· 

ıı; hü ··1ı: . 
~dflrn ı YU rnıkyasta kredilerle tatmin 

Cıttedir. 

Mali Ziraat, İktisat 
li rn·ı Ye Vekili ziraat bütçesine konulan 
t ı Yon liral k f k" l" .. ll'al.k ı azla tahsisatın oy un•m 

ınrnası "f 
•ıhhllt . na aarfolunacağını Maarı ve 
1,1. 1ılerin· 1 ... · .. 1 
l'lıkte ın takviye edi ecegını soy e· 
h. n 80nra "ıkt' d" · · · · lat Plllf, ih ısa ı vazıyetımızı an • 

racat 'dh IA ld·v· . lrct d • ı a atımızın yükse ıgıne ı· 

Jsuiun: ;~ek salaha doğru gidilmekte ol· 
V ek'; nve etmiştir. 

•ıın bakı' 936 senesinden itibaren bir kı-
a.ıı ır ve K 1 . . • . 1 "!- lllcı· rom maden erımızın ış e· 

ıne ba .. lan v d .. l . . ,. acagını a aoy emıştır. 
Nar· . Şimendifer Siyaseti 

ili, 1§] • d v 1 
hlcınlek . erın en bahseden Fuat Agra ı 
~. etın rn"d f l' b' ""sıta l u a aasında en kuvvet ı ır 
"' o an ııhrn d 'f l . . ••ıının i .

1 
,.. en ı er er sıyasetı progra-

l>lı edi~~'.:'~ ettiği bütün masrafların der· 
hlllcaindc~·ını, Sivas - Erzurum yolunun İ· 
tene de.h 1 muayyen müddetten bir buçuk 
lcarıılıkl a evvel bitirilmesi için icap eden 
lrliıtir. arın düıünülmüş olduğunu bildir-

~at· Vergiler 
lcajni 'Ye Vekili hesabı kat'ilerin mukaye· 
tetın· Yaptıktan sonra vergilerden bah· 
ı. 11• kala . . . 

tbikat d nç ve muamele vergılerının 
lerin b ın a müıkülatı mucip olan cihet· 
,. ertaraf d'l 1nde b' e ı mesi ve kazanç vergi· 
tahfifj it~ ağır görünen bılZI nisbetlerin 
ladığın 111~. sadiyle iki kanun layihası hazır· 

" I Boy} • Culllenl . crnış, bunların Kamutay En-
lt crınde t k'k . v • · \te et . et ı edılmekte oldugunu ı· 

rnııtir. 

Vekil N~it Vaziyetimiz 
~tl.ın b: h nakıt vaziyetimiz hakkında da 

a at v . 
cıBüt" errnıı Ye demiııtir ki: 

~tlllektc ~n taahhiitlerimizi gününde ifa 
lllck Ycr}j ulunuyoruz. Devletten iı alabil· 
•rı. c.... . ve Yabancı bütün it adamlarının 

··•ın b' 
hllni ol ır sermaye ve faaliyet ze· 

1--1 rnu.§tur. 
. esapJı y" .. 
•ınin <i .. urumek Cumhuriyet maliye• 

Usturud ur. 

Maı· Borçlar . 
hıily0n ;:e Vekili ay nihayetine kadar 12 rn ırnlık .. .. l 

ı~ bulu d .. cumu~ para tedavüle çıkarı • 
lar ınese~ ~gunu aöyledikten sonra borç· 
kargılık . eaınc Reçrniş, bütçeye borçlara 
.l>ildirrni ::cıp eden tahsisaın konduğunu 

V ş ır. 
. ekil h"'t . 

t\ı ederek ~. Çenın tasvip edilmesini temen· 
Sozlcrin 'h . · e nı ayet vermıştır. 

~1aı · Münakap.lar 

rniştir. 
Sulh üzerine söz alan Necmi Galip 

Kargı (Ankara) herkesin kendi noktai na· 
zarını izah etmekte serbest bulunduğunu 
ve bunlara karşı alakadar vekillerin cevap 
verebileceklerini kaydederek karşılıklı mü
nakaşaya yer olmadığını ilave eylemiştir. 

Vekilin Cevabı 
Bunu müteakip maliye vekili tekrar söz 

alarak masraf fasıllarının artmakta olması 
karşısında Türker tarafından ileri sürül • 
müş olan endişenin yersiz olduğu, bu fa • 
aıllarda derpiş edilen masrafların memle
ketin müdafaası ve ikdısadi zirai kallun· 
masını istihdaf etmekte bulunduğunu 
söylcmit ve: ((Büyük tesisat maer~afları 
durdurulamaz» demiştir. 

İstikraz Yok 
Fuat Ağralı sözlerine devam ederek, 

«istikrazda elimize para 1rcçmedi>ı diye 
ileri sürülen mütcleaya kartı 

«Orta yerde yapılmıı bir İstikraz mil • 
amelesi yoktur. Mesele bir döviz kredisin· 
den ibarettir.» Demiş ve Türk parasının 

kıymeti üzerindeki düışüncelere karşıltk 
olarak da Türk parasının kanuni istikrarı 
yapılıncıya kadar döviz kıymetinde sabit 
bir paraya bağlanması zaruri bulunduğunu 
kaydetmİ§tİr. 

Kabul Edilen Bütçeler 
Bu izahatı müteakip bütçe hey' eti u

mumiyesi üzerindeki müzakere kafi görü· 
lerek masraf bütçelerine geçilmiş Kamu· 
tay bütçesi 2, 901 ,480, Riyaseticumur büt
çesi 400, l 00, Divanı muhasebat bütçesi 
589,590, Başvekalet bütçesi l ,246,240, 
Şurayı devlet bütçesi 2 2 O, 900, İstatistik 
umum müdürlüğü bütçesi 312,200 ve Di· 
yanet işleri reisliii bütçesi de 607,630 li· 
ra olarak kabul edilmiştir. 

Kamutay bugünkü toplantısında aldı· 
iı bir kararla bütçe müzakeratının deva· 
mı müddetince her gün saat 14 de toplana-

caktu:. 
--~~~~~~~ 

Negüs yolda 
imparatoru karşılamak için 

Londrada da hazırlıklar 
yapılıyor 

Londra, 25 (Hususi) - Haile Selasi· 

gu .. nü Cebelüttarık' a muvasalet ye cuma 
d '- Cebelüttarıkda iki gün kaldıktan e eceıt, . 

sonra bir yolcu vapuru ile Londray.a gıt• 
mek üzereSouthampton limanında ı~ecek-
. H"k. t mahafili İmparatorun zıyare· 

tır. u ume 
. . l k ,.1layacagv ını henüz kararlaştır· 

tını nası ar" 
t imparator kendisine teveccüh 

mamı§ ır. • w 

gösterenleri davası lehinde çalışmaga ıev-
ketmek fikrindedir. . . 

Jngilteredeki Milletler Cemıyetıne 
.. heret birlikleri imparator Haile Sela· 

muza l k .. 
. . lak bir surette karşı ama ıçın 

sıyeyı par 
hazırlanıyorlar. 

imparatorun Londrad.~ bul~nması sıra• 
sında ltalya aleyhinde numayışler yapıl
ması jhtimal dahilindedir. 

Balkan kupası 

1-f 'Ye VekT . llsarı I(· ı ının beyanatından sonra 
le '- ıtapç.ı .. 1 

ttllrşılad w 
802: a mış bütçeyi teşekkiir· 

Bükreş, 25 (A.A.) - ~~manya 
mlli futbol takımı, Bulgar mıllı takı • 

b . karşı 4 golle yenerek Balkan 
mmı ıre 

futbol kupasını kazanm1ıŞtır. ıgını söyledikten sonra bazı te· 

SON POSTA 

Araplar İngilizlerle 
çarpışıyorlar 

Müsademelerde bir lngiliz 
askeri öldürldü 

Londra, 25 (A.A.) - Kudüsten 
gelen haberlere göre, İngiliz askederi 
ile Arap nümayişçileri arasında yeni 
çarpışmalar olmuştur. Nuf - el - Şern 
hapishanesine hücum eden Araplar ile 
Heredahden yetişen İngiliz askerleri a
rasındaki çarpışmada bit İngiliz askeri 
ölmüştür. 

Yahudi belediye reisleri 
Kudüs, 25 (A.A.) - İngiliz ali 

komiseri, Kudüs, Nablus ve Hebro -
nun Arap belediye reislerini azlederek 
yerine Yahudi belediye reisleri tayin 
etmiştir. 

Hayfa limanının Arap dok amelesi, 
grev ilan etmişlerdir. 

Nablusta Araplarla Yahudiler ara • 
sında çıkan bir arbedede iki Arap öl
müştür. 

Yahudi vapuruna bomba 
Kudüs, 25 (A.A.) - Kıyam halin

de bulunan Araplar, Nasıra yakının -
da bir kasabada bazı evlerde araştır -
malar yapan polisleri taşa tutmuşlar • 

dır. 
Polisler silah kullanmak mecburi -

yetinde kalmıştır ve neticede Araplar

dan bir kaç kwi yaralanmıştır .. 
Arap sandalcılar, Hayfada bir ya -

hudi vapuruna bomba atmışlardır 

F ransada af ve 
saatlik hafta 

40 

M. Blum tarafından parla
mentoya verilecek ilk 2 

projenin esasları 

Yunanistanda 
Antivenizelistler 
Birleşecekler mi? 
Partiler arasındaki tt: mas

lar sıklaşb 

Atina, 25 (Hususi) - Dört anti • 
venizelist partinin birleşmesi etrafın· 
ki faaliyete devam edilmektedir. Aha
li partisinin parlamento grupu topla -
narak bu meseleyi konuşmuştur. 

Partilerle müzakere için üç miimeasil 
ayrılacaktar. Gazetelere göre islahatçı 
ahali partisi lideri Rallis birleşm~ye ta
raftar görünmektedir. Diğer iki parti
nin liderleri ise birleşmeye yanaşma -

maktadırlar. 
Kralın seyahati 

Atina, 2;) (Hususi) - Kral adalar· 
da seyahatine devam etmektedir. Öğ· 
leden sonra Kefalonya adasına gelen 
kral ve veliaht rıhtımda başbakan Me· 
taksas ile binlerce ahali tarafından ha

retle karşılanmıştır. 
Yunanutanın yeni tayyareleri 

Atina, ~:> (Hususi) - Ahalinin 
ianesi ile satın alınan tayyareler Hazi· 
randa teslim alınacaktır. 

Yunan feministleri 
Atina, 2:> (Hususi) - Yunania -

tanda feministlik cereyanını ilk defa 
hareket getiren Madam Kaliroi Par -
renin ellinci yıldönümü dün burada 
merasimle kutlulanmıştır. 

Belçikada seçim 
neticeleri 

Şimdiki hükumet mekiini 
muhafaza edecektir 

Brüksel, 25 (Husuşi) - Seçimle -

P 
· 25 (H ·) M Blum te· rin şimdiye kadar elde edilen neticele-

arıs, ' ususı - . 

1 d tmekteclir Eko de rine göre katolikler 63 mevki kazan -mas arına evam e . . . . 
Pari gazetesi, 4 Haziranda Saro kabi· mışlar, 14 kaybetmışlerdır. Sosyalıstler· 
nesinin istifası ile açılacak nlan kabine de 70 saylavlık temin etmişler, 3 mev· 
buhranı müddetinin asgari hadde in- ki kaybetmişlerdir. Komünistler 19 
dirilmesi için Blum tarafından azami mevkie karşı G saylavlık kaybetmişler· 
mesai sarfedilmekte olduğunu yaz • dir. 
maktadır. Bu neticelere göre şimdiki hükd -

Ayni gazeteye göre Blum tarafın - metin mevkini muhafaza edeceği mu· 

dan ilk olarak meclise şu iki proje ve- hakkak saymaktadır. 

rilecektir: 
1 _ Umumi af projesi, bu 

projenin sol cenah müntelıMı siyasi 

mahkumlarının lehine olması pek 

muhtemeldir· 
2 _ Sanayide kırk saatlik haftayı 

mecburi kılan proje. 
Fatizm ve Hitlerizın dütmanlığı 

Liyon 25 _ Heryo, bir milyon eski 

muharibin dahil bulunduğu maluller 

ve eski muharipler federal birliğinin 
senelik kongresinde bir nutuk söyleye

rek demiştir ki: 

------
Pariste televizyon istasyonu 
Paris, 2.) (A.A.) - Eiffel kulesinin 

televizyonu, dün ilk defa olarak nef· 
riyetına başlamıştır. 

İlk emosyon çok güzel netice· 
ler vermiştir. Bu neticeler, emisyonla
rın daha ziyade inkişaf ettirileceğini 
ümid ettirecek mahiyettecfir. 

lngiltere • Mısır müzakereleri 
Kahire, 2.) (A.A.) - lngilizlerle 

Mısırlılar arasındaki müzakerelere 

tekrar hanlanmıştır. 

Sayfa 

E 
lngiliz Başvekilinin deği§e
ceği şayiaları ve bugünkü 

durum 
•ı ngiliz baovekilinin bugünlerde iı ha· 

ıından ayrılacağı pyiaları ısrarla de • 
vam ediyor. M. Baldvinin çekilmesi İçin 

gösterilen sebep yeni değildir. İngiltere 
gibi koca bir imparatorluğun. • ölçüsüz bir 
surette takip olunan bir siyaset neticesi 
ltalya kar§ısında uğradığı muvaffakiyet -
sizlik, iddialara göre, çıkan p.yialann baı· 
lıca &.milidir. Maamafih bu yayıntılara faz· 
la ehemmiyet vermemek lazım geldiği, M. 
Baldvinin muhafazakar partide, umumi 
vaziyeti aydınlatmak için verdiii nutuk 
münasebetile gördüğü hararetli mukabele
den anlaşılmaktadır. 

Maamafih bu, politikadır. Deniz ve ka· 
dın gibi ona da inan olmaz. Bununla be
raber gayri kabili inkardır ki ıekli zahirisl 
ile lngiliz politikasında umumi bir tered -
düt ve vüzuhsuzluk göze çarpmaktadır. Bu, 
muhakkaktır. Fakat bence, ne bizzat M. 
Baldvini, ne de Baldvin kabinesini bunun 
müşahhas mes'ulleri olarak görmek müm· 
kün değildir. 

Çünkü: Bugünkü lngiliz kabinesi, kol • 
lektif bir siyaset takip eden bir hükllınet
tir. Samimi olsun, olmasın, bu siyasetini, Ce 
rniyeti Akvama istinat ettirdiği iddiasın • 
dadır. Bundan ötürü, her hangi bir karar 
ve hareket, onun nazarında müşterek au· 
rette vuku bulmak gerektir. Nitekim ltal • 
ya meselesinde de böyle olmuıtur. 52 hü· 
kumetin zecri tedbirlere ittirak etmiı ol • 
masına rağmen, bu tedbirleri daha fid • 
detlendirmek icap eylediği zaman, bun • 
lardan baz.ıları, taahhütlerini yerine seti· 
remiyeceklerini söylemiıler. bu suretle bey
nelmilel kollektif emniyet siyaseti de auya 
düşmüştür. 

Bu neticeyi görüp te sebebini araıtır • 
mıyanların, İtalyan • Habet harbinin ha· 
kiki mağlübu olmak üzere İn,ıiltereyl 1ıö:ıı 
önüne getirmelerindeki hata, iıte bundan 
neşet ediyor. Bazılarına göre. lngilterenin 
diğerlerine müştereken yaptıramadığını 
ltalyaya karııı tek başına yapmak istedii~ 
fakat bu hususta da kendi kuvvetlerinin k&· 
fi gelmediği iddiası, varit sayılamaz. 

Çünkü dava, münhasıran bir İngiltere· 
ltalya davası değildi. Fakat bugünkü gi • 
diıat göıteriyor ki, zamanla, iıin mahiye• 
ti bu şekli alacaktır ve bu ihtimale kar§I • 
dır ki lngiltere, şimdiden hazırlıklannı ya· 
pıyor: Hava, kara ve deniz kuvvetlerini 
tensik ediyor, icabında Süveyş kanalını ka· 
payabilmek için Mısırla ittifak müzakerele
ri yapıyor, Şarki Akdenizdeki mevzilerini 
kuvvetlendiriyor. 

Şu hal gösteriyor ki Avrupa, karııık bir 
lkibete sürükleniyor ve bu vaz.iyet, bir 
müstemleke davasından başka bir ıey ol· 
madığı söylenen bir Habe§ meselesinden 
çıkıyor. 

Evvelce böyle bir mesele ortaya çıksa 
idi, devletlerin arasında kolaylıkla hal ve 
tesviye edilebilirdi. Bugünkü lmme vic • 
danı, ört bas siyasetine pek boyun eimek 
istemiyor. - Selim Racıp 

İngiliz Kabinesi 
Makdonaldın da istifa 
edeceği söyleniyor 

Londra, (Hususi) - Bugün baıvekil. 
Sir Jon Seymon, mist~r Kingwod ve Eden· «yaşasın sulh demek, yaşa~ın F ran· 

sa demektir.)) Kongre ~ei~i Henri Pi
chot, da şunları söylemwtır: 

Al 1 
le görüştü . Baldvin daha sonra Mister 

man E çisi ve Ticaret Heyeti Morrisonu kabul etti. Kabinenin tadili ve 

ccFederal birlik, Fransanın her ne pa· 
hasına olursa olsun kat'iyen iste-

memekte olduğu Faşizm ve Hit
lerizm hulyaları peşinde ko~~mları~ 
boş nümayi;7lerine ~i~ayet vere~ek hır 
cümhuriyetçi zaferı ıstemektedır. 

· geliyor bir müstemlekat nazırı ile Bahriye nazırı· 
ı . •r A • • nın tayini görüıülmüttür. Bundan başka 
ızmır, -.1 (Hususı) - Şehrımızde beynelmilel vaziyetin de konutulduiu an· 

bulunan Alman ticaret delegasyonu laıılmakıadır. • 
ve Almanyanın Ankara elçisi Vonl Eveninıı Star gazetesinin verdiği m.ı· 
Keller bugün Karadeniz vapuriyle fa- Jumata göre Mister Makdonald yalı:.1nd:ı 
tanbula hareket etmişlerdir. istifa edecektir. c ______ ik_i_a_hbap çavuşlar 



4 Sayfa 

Balkan deniz 
ticareti işleri 

fktısat konseyi deniz işleri 
ekisperJeri perşembe günü 

toplanacaklar 

Balkan iktısat konseyinin deniz iş
leri eksperleri, perşembe günü Ticaret 
odasında bir toplantı yapacaklardır. 

Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, 
ve Romanya mümessillerinin istiraki
le yapılacak olan bu toplantıda, deniz 
işlerinde işbirJiği tem ım, tarifelerin 
yek~~ olması, ve saire gibi mevzu
lar i.ı"zerinde müzakerlerde bulunula -
caktır. 

Toplantıda, lktısat Vekaletini tem
sil edecek olan deniz talimat umum 
müdürü Ayet ile ecnebi deniz şirket
leri müdürü Behçet Cemal şehrimize 
gelmişlerdir. 

Rumen ve Yunan mümessilleri de 
dün gelmişler ve Türk meslektaşları 

tarafından karşılanmışlardır. 
Yugoslav mümessilJeri bugiin gele

ceklerdir. 

Berlin ticaret mümessili 
tüccarları dinliyor 

Kapanan sigorta 
şirketleri 

T ~hkikat ilerledikçe yeni 
yolsuzluklar meydana 

çıkıyor 

·'soN POSTA 

Küçük sanayicilerin 
temennileri 

Büyük sanayi erbabının 
rekabetinden şikayet 

ediyorlar 

İktısat Vekaleti müfettişleri tara - Küçük senayi erbabı dün ticaret oda-
fından Türkiye Milli ve Föniks sigor- sında bir toplantı yapmışlardır. 
ta şirketlerinde yapılan teftişler netice- Bu toplantıda küçük senayicilerin 
sinde prüzlü bir çok işler meydana çı- dertleri ve temennileri konuşulmuş, 
karılmıştır. büyük sanayi erbabı teşviki sanayi 

Elyevm Föniks sigorta şirketinin kanunu mucibince bir çok tekaliften 
Türkiye mümessili olan M. Heer ev- muaf oldukları halde sermayesi az o
velce Amerikada iflas eden Konsili - Ian küçük sanayi erbabının bu mua -
dated sigorta f,İrketinin Türkiye mü- fiyetinden istifade edemediklerini bu 
messili olduğu anlaşılmıştır. Bu şirke- yüzden de büyük sanayi erbabının in
tin iflasiyle Türkiye acentasının bü- safsızca rekabetleri altında ezildikleri 
tün taahhütleri Föniks ve Türkiye mevzuu hahsolmuştur. 
Milliye maledilmiştir. Bu tarihten Bu arada büyük !anayicilerin 
itibaren gerek Föniks ve gerekse Tür- devlet nezdinde teşebbüste bulu
kiye Millide sarsıntı baş göstermiştir. narak küçük sanayicilerden mu-

F öniksin Viyana merkezinin gün - amele vergisi alınması talebinde 
den güne iflasa yüz tuttuğu görülme- bulunmalarının da bu hudutsuz 
si üzerine İstanbul şubesi Türkiye rekabeti büsbütün arttıracağı ve 
Milli Handaki şubesini başka bir bina- bu vaziyette küçük sanayicilerin ölü
ya taşımış ve bu suretle kopacak fırtı- me mahkum edilmi§ olacakları söylen
na üzerine Türkiye Milliden şüphe e- rniş, küçük sanayicilere ait muamele 

dilmernesi düşünülmüştür. vergisi muafiyetinin kaldmlrr.aması 
fakat netice de hakikat bütün çıp- ve bu devlet himayesinin dl'!vamı için 

laklığiyle meydana çıkarılmı~tır. teşebbü~lerde bulun~ması kararlaş-
Berlin Türkofis mümessili Avni, Türkiye Millinin vaziyetinin bozul- tırılmış, bir de heyet seçilmiştir. 

~ehrimizde, Almanyaya ihrncat ya- maması için bir çok tedbirler alınmış 

pan tüccarlarla temas etmektedir. ise de müsbet bir netice elde edileme-: 
Avni, tüccarlardan aldığı intıbalar miştir. Şirketin günden güne zaafa 

üzerine Almanyaya gider gitmez la - uğradığını gören Türkiye Milli di -
zım gelen tC§Cbbüsatta bulunacaktır. rektörü Fernandez Föniksin Atina şu-

Dün, bağırsak ihracatçılariyle ko - besinin müdürlüğünü alarak oraya 
nuşmuş ve bu gün de tiftik ihracatçı- gitmiş ,iki senedenberi de İstanbula 
)ariyle konuşacaktır. Şehrimizde, da- hiç gelmemiştir. 
ha bir kaç gün kalacak, bu müddet Mezkur sigorta şirketlerinin teftiş -
zarfında, diğer ihracatçı tüccarlarım1z- !erine riyaset eden İktısat Vekaleti 
la da görüşecektir. baş müfettişlerinden Hüsnü bu iki 

sirketin vaziyeti hak.kında İktısat Ve

Bahk müzeyede yeri çöküyor kaleti ile temaslarda bulunmak üzere 
Ankaraya gitmiştir . 

Yemiş iskelesi ile Balıkhane arasında 

bir müddet evvel başlayan inhidam devam 
Türklüğü tahkir 

Üniversitede· imtihanlafl 
28 Mayısta başlayacak olan Üni -

versite imtihanlarına girebilecek ta
lebelerin listeleri hazırlanmıştır. Bu -
gün bu listeler fakültelere asılacaktır. 

Devamsızlık yüzünden bir çok tale
belerin imtihana giremiyecekleri anla
şılmaktadır. Bu gibi talebeler sınıfta 
kalmış addedilecektir. 

Halkevinde konferans 
Eminönü Halkevinden: Cuma gü ~ 

nü saat (18) de Cağaloğlu merkez sa
lonunda üniversite Doçentlerinden Dr: 
Süheyl Ünver tarafından (Epidor) 
mevzulu ve projeksiyonlu bir konfe
rans verilecektir. Bu konferans bütün 

etmektedir. Bu çöküntünün neticesinde, 
son günlerde dört sene evvel yapılan Ba
lıkhanenin beton müzayede yerinde de, ba-

Türklüğü tahkirden auçlu olarak Üs- yurtdaşlara açıktır. 
küdar ceza mahkemesine verilen (Ahza- - ------

ZJ çatlaklıklar görülmeğe başlanmıştır. bet) 6 ay hapse mahkum edilmiştir. lstanbul Avusturya konsoloslug""u 
Balıkhane Müdiriyeti, burayı yeniden 

Dikkatsiz Bir Kadın Mabkôm Oldu. Türkiyedeki Avusturya sefaretinin İs • 
Beyoğlunda Mektep sokağında 16 nu- tanbul konsolosluk şubesi 1 haziran 1936 

palan yerin üzerine, demir kafesler arasına marah evde oturan Eleni bundan bir müd- taı1ihinde Beyoğh.ı, Taksim, Cumhuriyet 
camlı çatı yapılması ve rıhtımın yeniden det evvel taraçasında mangal yakmış ve caddesi 2S numaralı Ceylan apartımanın -
inıası düşünülmektedir. dikkatsizliği yüzünden yangına sebep ol- daki yeni bürosuna taşınacaktır. Telefon 

tamir ettirecektir. Bu arada, müzayede ya-

muştu. Mahkeme Eleniyi 3 gün hapse numarası: 44-9-54. 

Gayri mübadiller kongresi 
2 lira da ağır para cezasına mahkum et- --·------------

Nöbetçi 
Gayri mübadiller, önümüzdeki Ha3 : 

ran içinde senelik toplantılarını yapa
caklardır. Gayrimübadillerden mühim 
bir kısmı hiç bir faydası olmadığı için 
bu cemiyetin lağvedilmesini istemek
tedirler. 

Bunun için, toplantının bir hayli 
gürültülü olacağı tahmin edilmekte -
dir. 

miştir. 

Beyazıt kulesinde paraşüt 
tadilatı yapılmıyacak 

Beyazıt kulesinin paraşüt kulesi ' 
olarak kullanılmasında bazı mazurlar 
görülmüştür. Bunun için kulede tadi
lat yapılmasından sarfı nazar edilmiş
tir. 

Hava yolları seferleri 
Dün 3 yolcu ife bir tayyare Ankaradan geldi, bir yolcu 

ile bir tayyare de Ankaraya gitti 

Devlet Hava yollan idaresi, dünden itibaren Ankara - Istanbul seferlerine baş-
lamıştır. 

Sabah saat 1 O da Ankaradan kalkan i]k tayyare; 1 1, 5 5 de Yeşilköye inmiştir. 
Bu ilk tayyarede 3 yolcu, bir çuval mektup ve gazete vardı. 
Tayyare, saat 15,30 da, 1 yo!cu ile bir kaç mektup ve a-azete alarak Yeşilköy

den havalanmıf ve 1 7 de Ankaraya inmiştir. / 

Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler f11J1Wdır: 
:btanbul cihe~indekiler: 
Aksa rayda: (Sarım). Alemdarda: {Sır
rı Rasim). Bakırköyünde: (İstepan). 
Beyazılta: lCcmil). Eminönüncie: (Ben
sason). Fenerde: (Hüsameddin). Ka
ragümriikte: (M. Fuat). Küçükpazar
da: (Yorgi). Samatyada: (Erofilos). 
Şehremininde: (A. Hamdi). Şehzade
başında: (lsmail Hakkı). 
Beyoğlu cihetin dekiler: 
Galatada: (Hidayet). Hasköyde: (Ye
ni Türkiye). Kas!mpaşada: (Turan), 
Sarıyerde: (Nuri). Şişlide: (Necdet 
Ellrem). Taksimde: (Kanzük, Kara -
kin Kürkçiyan, Güneş). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy iskele caddesinde: 
(Büyük). Yeldeğirmeninde: (Üçler). 
Üsküdar Çarşıboyunda: (Ömer Ke • 
nan). 

Fransız Tiyatrosunda 
BUyUk illüzyonist ·\'e .Manyetizmacı 
Pr. Z A T 1 S U N G U R 

Oün geceden itibaren yeni 
programına başladı 

Yalnız bir kaç gün sürecek olan hu son 
temsillerde gösterilen yepyeni numaralar 
arasında (Bir kızın halkın gözü önünde is
kelet haline konması) nı da gösterec~ktir. 

Biletlerinizi evvelden temin ediniz . 

Kayıp: İstanbul hukuk fakültesinden 
almış olduğum 5 1 16 numaralı hüviyet cÜ.l
danımı kaybettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü yoktur. - ( 634) Ömer. 

Galatasaraylıların 
yıllılc ye111e~ 

Galatasaraylılar cemiyetinden: Bü -
tün Galatasaray1ıları mayısın otuz bi
rinci pazar günü Galatasaray lisesinde 
bir araya getirecek olan toplantıya ait 
davetiyeler, gerek mektebin kapısın -
da, gerek Galatasaraylılar cemiyetinin, 
l~tiklal caddesinde Saray sineması bi -
tişiğindeki Lüksemburg apartımanının 
bir numaralı dairesinde tevzi edilmek
tedir. Toplantıda bulunmak istiyen 
Galatasaraylılar davetiyelerini ora -
1ardan tedarik edebilirler. 

,,. Mayis 26. 

Posta ile kaçakçılık 
Mektupla döviz kaçıran 
Evangilidis yakalandı 

Bundan bir müddet evvel Galata ' 
dan postaya bir mektup tevdi ediJmiŞı 
Arnavutluğa gönderilmek üzen İstall' 
bul postanesine geldiği zaman, İstaır 
bul posta müdürlüğü memurları bil 
mektuptan şüphelenmişlerdir. 

Posta memurlarının mektubu ac;; ' 
malarına selahiyetleri olmadığı i ·İll 
kanunun emrettiği makamlara nı : 
racaat etmişler ve bu mektup, kan 1 

ve adli usullerle açılarak içinde " ~ 
nt ı • t ı • • ı 1.:...1 ı ı ı • ı ı ı • ı 11'1111 ı ı ı ı ı ı ı " küsur İngiliz liralık çek oldu~4u ye .J~ 

~~~- ~-----

hl~nbul Beledıyni Tepebaşmda Anfi 
~!hirTinatrosu Tiyatrosunda 

~ Bu 

111111111111111 akşam s·o ~,30 da 

döviz kaçakçılığı yapılmak istenildiği 
meydana çıkarılmıştır. 

Fakat ayni gün yine muhtelif yer'. 
lerden postaya tevdi edilmiş ve a)'t11 

adrese gönderilmis 8 mektup daha 118'. 

zarıdikkati celbet~iş, bunlar tet~ik 
edilince üzerindeki yazının ayni kaief11' 
le yazılmış olduğu görülmüş, nihaytl 
posta memurları bu el yazısını tanırJ11f 
lardır. 

Bu yazı Balıkpazarında Hava harııtl' 
da oturan Aleksi Evangilidis adlı bi~' 
nin yazısına benzediği için bu adaJ>'l 
celbedilmiş, mektuplar kendisine göt' 

terilmiş, o da itiraf etmiş ve müddeill' 
mumiliğe verilmistir. Posta müfel• 
tişleri nimdi posta ~asıtasiyle bu şekil' 
de evvelce de döviz kaçakçılığı yıı• 
pılıp yapılmadığını tetkik etmektedir 
ler. 

Alakadar memurlardan vazifelerİJle 
lakayt kalanlar olup olmadığı tetk~ 
edilmektedir. Bazı memurların düfl ' 
den itibaren isticvaplarına başlanJ111Ş' 
tır. 

1 • • • ..... ..-"" ~l •• 1 ••••••• 1 •• 1 -
24 Mayıs Pazar 
gününden itibaren 

Beynelmilel şen caz 

ELISABBTB SOLVEY 
FERRY llOVARIK 

ve 

il 

MAZARiK 
Orkestrası'nı 

PARK OTEL'lnde 
dinliye bilirsiniz. 

" _, 

Az işiTENLER 
Doyçe Akustik işitme aletlerini ter.· 

rl\be etmelidir. . , 
tstanbulda satış yeri : Fenni gôı1 lUkçli M. Emanuel ve şeriki Bah{'el<llP 

No. 4 Orozdibak yanında. ~ 
TUrkiye Umum acentalığı G8Itıf 

Posta kutusu 1112. 

111...111 !!~2~ŞJ~~! 
Türkçe~·e çevıren: Ankara Vilayet tcııtrf 

1. Galip Arcan Heyeti i\zasıııdHfl 
111111111 Her yer elli kuruş. Enver 

==============================~=,/ 
1 latenbul Beledly••I lllnları J 

Haseki kadınlar hastahanesinde yeni yapılan mutbak ve çaına~ 
binasının yapbrılacak elektrik· tesisatı açık eksiltmeye konulmuşt ,,, 

K •f ~rıt'" Bu tesisata 947 lira 38 kuruş bedel tahmin olunmuştur. e şı ~ eJı 
ve şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye gır~ el 
isteyenler belediyede fen işleri müdürlüğünden alacakları fen eh~•Y,1 
vesikasile kanunun tayin ettiği vesikalarla 75 lıralık muvakka~. t~ırı1;,_ı 
makbuz veya mektubile beraber 3 Haziran 936 Çarşamba gunu 
15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (2762) 



11 

JI 

j 

9 

SON POSTA' 
Sayfa 5 

MEMLEKET HABERLERİ Tayyare ile asker Leh ordusu 
nakli 

A 
ı Asker siyasetle meşgul 

ntepte belediye' işleri 1 Gümüşte define Makalleden Adisababaya olmamaya davet edildi 
B Ara d ~ k tayyare ile hir müfreze v 25 İİ~ç~ 165 bin lira olarak :kabul edildi. Belediye bir n l, J a af nakledildi •ın~~ova, {AA.) - Hava ajan. 

yıl ıçınde yapacag"ı işler için bir program hazırladı Bulunamadı ~~ide adeta mareşal Pilsudııkinin Roma, 25 (A.A.} -Adisababadan *'erını tut k 'b' Ga iM b l • '3 aca BI ı görünen Leh ordu-
b lcdi zi Antep (HususO - Dağılanlmesi. P.roje tasdik edilmek üzere Ve- .. erzifon (Hıuusi) - Gümüfhacı- i dirilcliğin~ göre. ~ün askCl'i kıtaatm su ~u~i müfettişi general Rydz _ 
ı·e Ye tneolisi 936 bütçesini 165 bin kilete göncler~tir. Gelir gelmez te- k.oy kazasının GümO, nahiyesinde .de- hava yolu ile naklı tecrübeleri yapıl Smıglı Pılsudski Lejyonlarının kon _ 
k~" olarak bbul chniftü. Varidat üç sisat eksiltmeye koıuıcaktır. fou: .ar~ası için mübadil Rumlardan mıştır. ~ç motörlü bir bombardıman gresinde bir nutuk söyleyerek ö f 
sils;a a~dını~tır. l - Devlet vasıta- 2 - Şehir imar plinınm lbitirilıne - bırısı hukume.~e müracaat etmiştir. ~yyaresı ~~:eden . Adisa'lıabaya demiştir: ş ye 
43,;~s'.1 olun~n belecliy~ hisseleri~· ·~ 14:000 ~ya profcoör Ya.n37ne ve- m!u Rum goster~ği yerde mühim bır lmml=';"' ~ufrezesı ~irmişti.r. Faal ordu mensupları, siyasetle 
tabsu lıradır. 2 - Bcledıye vasıtasıle rı!en unar pl81:'-'ını.n ~van pro1es1 bele - .. t~r~a altı~la kulçc halinde gümü~ ~ ayyare, ~ şehır. ~asındaki altı yuz ~~şgul olmamalıdırlar. Eğer siyasetle 
lir..ı, o~unan -.gi ve resimler 42,550 dıyeye gönderıhnışhr. a~n.ıulu old.ugunu, hunun yüzde yir- kılometrelik !.o~u ılci Hatte almıştır. ıştıgal etmek icap ederse ben meşgul 
ta ~- .~ ::-- Mütenevvi gelirler iki, tu- 3 - Umumi park ve bahçeler. Be- mıs~ kendısıne verildiği takdirde defi~ Ya~ınaa !burun malzemesi ile bera- .olurum. 
h n ı~G5(} liradır. Masraf; idare ve lediyece bu yıl içinde yapılacak işler - ~eyı. çıka.racağını bıldirmiştir. Bunun ber .hır tabur na.k.ledilecektir. Halqis- P.ilsudski Lejyonları. halihazırda 
iç:-{

4
'.jleri içi~ (37678), ~~!ık ~l".'i d'."' birisi de ".".'~mi ~k ""- h:'h~l~r- :z~rıne .~'.r heyet gönderilmiş, Rumun "'."

1
n _k~~trolunu •ııratle temin etmek hü~ilmet teşkilatlarının temel taşını 

( 1 I (J? -. l 6~) • unar ve tezyuı ışlerı •Çın dır. Bunlar bmsı ~er abıdesının arıf et'_'.gı yer~~ araştırmalar yapılmı(I, ıçın bu tun ~k mıntakalarda askeri teşkil etmektedir. 
(2t s;:) . .,.,virat ve tanzifat >çin bulunmakta olduğu .ahada ve diğeri fakat •o:Ylendıgı gibi bir deline bulu- mevzıl°:' tesıs~nde hava yolundan isti- General Rydz - Smigli. komüniet ve 
OG:sıl· ınüesesat . ma.sarifatı ~~ partinin garbındBki 'bostanlarda yapı- namamıştır. fade. edılecektir. n~syonal 808yalist metodlorının aley _ 

31.s-- ~ Ve muhtelıf masraflar ıçın lacaktır. Şehıtler parkına baŞlanmıştır. A t l 'J • Adısababada zarıar gö e liü k hmde bu1unmu~ ve Lehleri ıfıüımüni· Sa'~·) lı~a olarak tahmin edilmiftir. Şehir parkı sahasının da istimlakine ça- n a yaua ımar t ha d r n r yetfe hareket etmeğe davet ey1emi~tir.' 
'bec1eı~hk ışleri kısmında ıhastalara ilaç L,ılmaktadır. Fı l. . e .. sma ra~ ım 
larI.t ı, -~asta nakli, bulaşık hastalık - 4 - Y.eni ·mezarlığın tanzimi. Yeni aa ıgelı ~nkara, 20 

(A.A.) - Adisababa- Musolinin. lcaı,, ".'Ucadele, çocuk doğum masrafı. mezarlık olarak kararlaşhrılan Nezip Antalya (H ·~ . '!"-1'1 
son l<argaıalıldar emaııında _er- ln 

lık . ısıneıc ırnücadetesi zührevi hasta- yolu üzerindeki sahanın bir taraftan sehri güzellest. ususı . - Beledıye, lı halle. tarafından ıtecav:üze ıuğrayan, Be 11 t 
n dısı>anseri, asri m..:...lılr. tesisi vece- planları hazırlanmakta ve diğer taraf- dır. ıElektrik . ~~ele ıçin çalı\""akta - zarar .~ören "Iürk tebaasına yardım ol- J ana l d: ot.o~obi!i için tahsioat mevcut ol- tan ela tadı ve tanzimine çalışılmak - ·~ dmıek n.bmb. me~ha, pazar'!"'" mak uzer~. ICızı~y tarafuıdan .oradaki . (8......,. 1 inci sayfada 
da.ı., ~hı tezyin ve imaT i§leri bıımın- tadır. Bunu mütealqp eski mezarlık pılmış, ana caddele~ ~· -=zarlık :ıra_· m"'.'la~t.guzarlagımıza l(ı(J() lıra gön- ~~~ek!e old~~una dair cevap veril • 
lan fıdanllk ve lba:hçder tesis~ su yop parça parça ayrllarak o.cuz Hatla satı- ıtahvil edilmi~ h' ks alta ıVe par~J e :de.rılmıştı::__ qıru ıBgylemıştır . 

• Yol IJraid ilacak ··~· ır .ÇO :rollar genışle - ıHariciye ıh d 1 al t\İ ~1dı • ırım ve lağım tamiri, ye· tır. tilmistir. Es.ki pal'lcla enil . 'I'' Beynelmilel ıabita kongııesi . aazırı un an .sonra t .. asıt rJ~ ve aafalt inşaatı, istimlak, Belediye bu sene ıiçinde yukarılci iş- olun~ustur. ra Y en 
1 

ave B l d 9- (A.A. . • y~n ~atasyo~ Arapça wc Hindu 
h . lraraı, daııelc fabrikuı "" şChir !eri lıaşarmağa çalışmakla beraber asri Beledi e . • . . . . e gra '-

3 .1 :--".•nayet _ti°: dıllerıy{e lngdt..-e aleyhinde yaphk , 
arn.,., ~çin mühim tahsisat vardır. fırın ve garaj işlerile de uğraşacaktır. makinele~ :e["ngı~ teıkdatı ~çın .ye~ı •ıyle meşgul olan ~ l2 ".'cı !~". propagandalara lıalyan l>ükUme • 
f"~ıye bu yıl yapılacak isleri ıle Aad garaj yapJmak üzere Maarif lıanı a "k" .. betmı!, te'.nı~lık ışlerı ıçın i>eynelmılel . kongresı. ugun &lıiliye tının nazarı dikkati celbolunduğun o 
o,.~ tesbı·t tn,.;~.. ' •

1 
_ı_t..· b ledi ed' b' e 1 1 arazoz getırtmıstır. Caddeler bakanının bır .nutku ıile açilmı~ın. Ea- da bildirmi~tir 

1 C~o.u! :le yanm~l arsa e yece JY l lfl " a 'k" d f ' .. . • .T T • 
- Şehir t . 'km I _ .ı·ı lir . timlak. edil ~ tir gun e 1 ı e a sulanmakta ve temiz - kan ezcumle lbu polıslerin sosyeteyi --------

su esısabrun ı a eat - aya ıs mış · lenmektedir. korumak yoiıındaki ı:mi.ihim ,.azife'leri- K 1 ~ ızı ay kermesi 

K .. ' I Anadoluda !!;'arampoli ve Yenikapı cibetlerin8e ıni kaydetmiştir. aramurse inşaat fazladır. • Ku:ılay ıtarafından Taksim bahçe_ b 1 di . " 1 Antalya pek ucuzdur. IEv kiraları, Avusturrada Haman ayım sinde te.rtip_ edilecek Kerme9 hazırlılc-
e C yesı yagmur ar on. lirayı geçmez. Ayila otuz ım. ile par-Olası 1arın.• fımdıden lıa11anmı~r. Kermes 

Beş lhk • • I mukernme1 denecek surette ogeçinile •. Viyana, 25 - 'Şusnig müteveffa 8 Agustostadır; 

P 
yı bır ımar Tar:susta berekete sevini- bilir. Belediye esnafın ihtikar yoluna, Do1füs namına yapıla~ «Yurd» un kü~ Yapıl~cak hır çok ~ğlenceler meya· 

rogranu hazırladı ı Al d d sapmaması için müteyakkız davran - şad resminde vatanseverler ce hesine nında hır de beynel~ı!el Bebek, Mar· 
1( .. - yor ar. aca a zar.ar an maktadır Köyl.. halk . . l h. P yonet, Manken sergısı vardır. 

llıecı~:;~ursel (Hususi) - Belediye korkuyorlar yerleri k~rulmu;t: •çın pazar menÔ:. ~e~ ara 1 ıtap eder~kl~ Sergide le§hir edilecek bebekler. 
çi~nıi .... · eş yıllık bir ça1ısma proııramı - __ Ticari vazİJ'et ..... ~-· . dif h <t. umuz ayların vel 

1

L .. ~~sa muhtelif ım~ elbiselerle sfuılenecek1
1 

L v•tr. Bu • _ . • ~ın ~en er ve azıran ayının paro ası ~u o aca.ILLlI.: 1 __ ..l:_ B . oeş Yıl . . programa gore beTeClıye Tarsus "(Hususi) - Bereketli yağ- limana lcavufmamndan aonra büsbütün• Sö .. 1 . . btı .. ·~. cmu. • undan başka salon bebek.len 
Şehre akıçınde Fındıklı sağlık suyunu murlar çiftçlleri tatmin etmiştir. Yal- inkişaf edecektir. .. C(J z ..,~?' ~~~ ıca t,ıp.ı likzamd an ve karikatür bebekler de sergide yer 
· ıtac k, k b l" . soy eyecegmız eozu 'Vatansever uy- l kla: d , 
~ı~acak, el a • asa. anın P anını yap- n~~ amele ~eselesı çiftçi.le.ri dü~ün- . :\ntalya~ın ~üyük . ihtiyaçlarından gusundan mülhem olarak we dPimi 

8 

aca r 
1

~ • • • ~itecek kektrık tesısatını kuvvetlen - durmcktedır. Devlet demuyolları son bms1 de lısedır Şehnn nüfusu otu2 mı"ll" 't k.. 1 h" d .. l . • BebeJderm boyları 80 santıımctreyı , h . . · -r. ı emer uz e m e eoy evmız ve . k b ] . 
Coddel ... a ıçınde aafalt yol ve tarifesinde amelelere mahsını navlon bine yaklasmıs, lise ihtiyacı kendini' sulhu ıeh1ikeye oolt k ·ite- I . geçmıyece • u yı Kermesın geçen 
ti "" er Yaptıracak, sehir haricinde as· ücretlerini ucuzlatmı.ııtır Bunun için göster-miı:ti~ · ' ti d f dmak 

18 

yenherın senekinden aaba eğlenceli olmasına ·••eı:arlık . rr ır • T • mazarra arını e e ece ırurette are- l lk · ~aPtıracakt tesıı edecek, bir sebze hali Jkolayt;a amele tedariki mümkün ola- A k Ç k · .' .le.et ediniz.» demiştir. çalııŞı aca tır · ır. caktır. Buraya gelmiş olan ameleler n ar.a - an Jfj tenezzüfl lrem 9· -d.----.-. ---. . 
ffereke ista b'"f . ıon yağmurlar üzerine burada işsiz Kalecik (Hususi) - Ankara - Çan-· Gürültü ile Mücadele ıra am metresınm yüzünü kestı 

k SJOnU U 8SI kalmaktansa memleketlerine dönmeyi kırı tenezzüh trenleri yakında baılıya- (Baıtıırofı 1 inci .. ,.ı.dal Galatada Çeşme meydanında otu -
liereı. apatıtıyor daha faydalı bulmuf)aT, lıunun için de caktır. Bu tren Kalecikten geçmekte caklardır. Bu emir hilifına hareket e- ran Trabz:_>n_~u Seher dostu Ali ile kıs, 

lteti topl:n (Husus~) -.~ooperatif fir- ınavlon ucuz ol~uğundan me~le~et- olduğu için Kalecikliler de Çankırı te- denler ~'."'"lan~ılacaldardır. hnçLk .~zunden lca:"p ~~.neti , 
~ .. tın ınış, muddetını on yıl daha !erine dönmektedırler. Bu hal çıhçıle- nezzühlerinden istifade edebilecekler • Bu gunden itıbaren "8pur ve mo - ceile Ali ııletle SCberin yuzunu ııea ' 
l.ı.sy~~tı~}irket tarafından ifletilen ri endiıeye düşüımüş, amele bulama - dir. törlerle lüzumlu lüzumsuz clü:lük ça- miştir. Ali yakalanmıı tahkikata başi 
~t v ufe ve fokantasının 7Jll"ar mak endişesi buradan doğmustur. ~ · lmmıyacaktır. lanmıştır. 
~:r anlatıılrnıt, .kapab.lmas.ı brar _ * . . Küçük bir çoban boğuldu Vıent çöp ...-abaluı . • . . • k 1111·~tır. Alaca (Hususi) - Burada adeta ıBartıo (Hususi) - Arıtm Ören 'if emmuzdan itibaren şehirdeki çöp- YedtnCI yerh mallar sargısı 

ar aıııan •. E "" ~ gelmiştir. ~ 5 günden heri de- köyünden l 2 yaflnda iı:üçük bir çoban lerin toplanma.. ve nıik1i . tide yeni Dün Sanayi Birliğinde bir toplan ti 
Of b. 1'111Bna~ ~sında vamlı yağmurlar yagmaktadtr. Soba- derince bir -:su birikintisine diişmjjş, tarzda yaptmlmı, olan ılw:ny,onlar ır.e yapılmış, yedinci yerli mallar sergisi • 

!<ar omo lf servısferı lar yeni baştan kurulmuştur. Mütema~ boğulmuştur. mabatarla yapilacaktır • nin Haziranda Taksim bahçesinde a· 
~ena~an (Hususi )- Karamanla - ıdiyen yağmur yağması zürraı endişe· .. • . • Bu .suretle sabahlan erkenden halkı çı1ması kararlaştınlmıfbr. Sergi Ağus· 
b ~aın a arasında otomobil iSCTrislerİ ye düşürmüıŞtür. Yağmur devam eder- Antep köyler~nde spor şenhkler. ıuygusundan uyandıran ~öp arabalan- tosa kadar devam edecdktir. 
sel'\t'is]:Ş.tı:. Ermenakliler otomobil se çok bereketli olan mahsulün zara- Antep (Hususi) - Haikevi köy _ nın gürültüsü kalkmı~ olacaktır. .. ..... - ................ - ........... ._ ..... - ..... .. 

ntcınnu:nın temin ettilderi ısüratten Ta uğrayacağı sanılma'ktadır . lerde güreşler, at koşuları ve cirit 0 _ Kamyonlar .muntazam saatlerde - . 
durlar. * ~·unları tertip etmiştir. İlk güreş şen - l~~alı~lle ve e~~ere . uğrıyacaklar bi - Hadiseler a 

ıAntepte bek .
1 

. • l Yeıköy sıtm~ mücadele dokto'..lu - likleri Bur~ köyünde yapılmıştır. Bu ••kmış .olan çopl~ topl~yacaldardır. ", 
.Antep (1-11 ~I er IÇID . Ur.S . ğundan gelen hır mektupta :: er'koyCle .münasebetle Halkevi azaları köye git- Şe~ın muhtelıf y~rl~nde çöp top· nd '- · teltörıü~.. ususı) - IEmnıy.et dı - ve civarmcıa bataklık o1madıgı, fakat misler, köylülerle hasbıhaller yapmış- ııama 1stasycmları ve ımha yerleri tesis 8f$151 8 

kur
8 

açJu tarafından bekçiler için bir yağan yağ'murların 'bazı münhat yer • lar' köy çocuklarına hediyeler dağıta _ ıedilecek ve çöpler buralarda y.akılarak K b k k• d "'• .. .. d tııise, s ;:;,~tır. Bu lrursta birinci ko - lerde sn birikintisi humle getirdiğ;, bu .-k -indirmişlerdir. Gür~lerde ka _ imha daecektir. a a çe ır egı Y~~.n _ ~n 
fel.,;ne :. !aıahndan bekçileıe vazi- su birikintilerine de daima iliç dökü - zananlara da .hediyeler .. erilmi<tir Hazırlıklar ve kamyonlann ıilınman d !'.r ~·b~alı,_~;~•k _çek~d~~ ~:;'· 
t ıt QCrsler verilmektedir. 3erek sıtma ve lhastafık tevlit ed_ici iha.~e.- -· · · · · .. • • .. · · · · ···-- _. ' ' · .· · .· .~. · ; · ·- it;i temm. uza kadar devam cdeceg~1· •1ç·ın en ır er erı 

0 

urmuş: a çe 

1 

e - J k 1d b Jd l ği yüzünden insanın başma kabak 'J)at-

D u o - relerin !husulüne ~eydan .vcrilm~ı:ı, lan~ goru me te o ugu ı ırı mek - b~ şe~ıl anc~k temmuzdan sonra tat- layacağı kimin aklına _gelirdi 1r= 

g T N u L K ·~y ', "!:bu sulann üzerınde daıma bu ilaç- tedır. ibık edılecektır. * 
J;;. Pazar Ola Hasan B. Olyor Ki: Cııı:etelerin birinde: H f RC. UN y<I» «Bi< in<Ü" çeki<doği yüzünd<n dna• 

••• P.P~~SAMAzsrNı z 
"'""'T 1 

fıs· 

Serlevhasını görürseniz, meseleniq 
ehemmiyeti az olduğundan kinaye ola· 
.rak bu .serlev'hayı yaptılar sanmayın! 

Bu bir kinaye değil bir hakikattır: 
Cani, cinayeti hakikaten incirin için· 

den çıkan ufacık çekiraek yüzünden 
yapmıştır. 

* iki ay evvel 180 kuruş yüzünden bir 
cinayet 'Olmuştu. Hayat iki ay içinde 
meğer ne kadar ucuzlamış! 

* - Ne yüzden? 

~!.'Kre.ı~tc!ı 
l<Evı HER ~UH DO~fll 

için .• • 

• . . st ul belediyesine bir usul ıtek-

lif ıe&ıniı'er, .duydun mu Hu.an Bey? 
Hasan Bey - Boıuna zahmet e'tmİf· 

ler! L'Bizim sokaklar, berber~rle lokan
tacıların sayesin e %aten -ilaiına ıslaktır:} 

- Kabak çekirdeği! 

- !Katil kim~ 
- Herhalde kabağın biri! 

MSET . 

- -



6 Sayfa 

Amerikada yılan terbiye 
eden bir kadın bütün bii 
şehrin hayatını kurtardı 

Abdüssait isimli bir Mısırlı beslediği zehirli yılanlar 
tarafından ısırılınca hayvanları kapatmayı unutarak 
kaçh, Floret Zoda olmasaydı yılanlar şehire yayılacakb 

Montreal - Hul!usi - Burada Floret
te Zoda isminde bir kadın vardır. Bu ka
dın, zehirli yılanlar terbiye etmekte çok 
mahirdir. Ve anlatacağım müthit vak'a 
bu kadının başından geçmiştir: 

Burada Edvard Smith adında zencin 
bir çiftlik sahibi de yılan terbiycai ile ui· 
raımaktadır. 

Bu adamcağız bir gün çiftliiindeki En-
gerek yılanlarını aç bırakıyor. Maksadı 

yılanları kavııaya alııtırmaktır. 

Onun çiftliğinde, zehirleriyle bütün 
bir tehir halkını öldürebilecek kadar 
müthit yılanlar vardır. 

Ve o, ıürüyle .Kobraların, Enserek'le
rin sahibi olmakla iftihar eder. 

Ayni zamanda da, yılan zehrine ter· 
betli olduğuna kanidir. 

Bu kanaatledir ki, Yılanlariyle oyna· 
11rken, en ufak bir korku bile duymamak
tadır. 

Bu adam bir alttam, Encereklerinden 
biriıinin ağzında çıkan bir yarayı illçlama
ya uğratırken, yılan bileğini wnyor. 

Smith can acıııyla hastaneye ko .. rken, 
yılanları yerlerine kapatmayı bile unutu
yor. 

Hastanede, ısırılan kolunun keailmeai 
İcap ediyor. 

Diğer taraftan da poliı, bap boı ka
lan yılanlan toplatmak için, yazımın ba· 
tında bahıettiiim mıaırlı kadına baı vu
ruyor. 

Bu muracaat üzerine hemen vak'a ma· 
halline kopn Mis Zoda, yılanlann içinde 
bulundukları aalonun kapısını açıyor. 

Fakat içlerine girmeğe cesaret edemi
yor, ve poliılere: 

- Yılanlar çok aç oldukları için, ken
dilerine hükmetmek imkansızdır! diyor. 

Uzunca müzakerelerden sonra, yılanla
nn zehirli gazla öldürülmeleri kararlaıtı• 

nlıyor. 

Bir yandan kapıda bir delik oyulurken, 
Öteki yandan tehir laboratuanna haber 
sönderiliyor. 

itte tam o sarada, Mis Zoda hayret ve
rici bir cür'et ıesteriyor, ve yılanlann bu· 
lunduklan .. ıona dalıyor. 

Yanm saat aonra da, odadaki bütün 
yılanları sepetlere doldurmuı olarak dı

pn çıkıyor. 

* Smith haatanede kendisine selir ıel-

mez, Amerikan değil Mısırlı olduiunu iti
raf ediyor, ve: 

- Benim adım Edvard deiil. Abdüs-
1elimdırt. diyor. 

Şimdi, doktorların aöylediklerine göre, 
:anından evvel yılanlarını düşünen Smith-

Floret Zoda 
in hayatı tehlikededir. Vücudunu aaran 
zehirlerin, kalbe varmadan zail olabilme• 
leri için bir hafta lhımdır. 

Kendiıi, hastanede ziyarete gittiğim za
man, yılanları aç bırakııırun aebebini an
lattı: 

- Ben, dedi, Montreal' e geldiğim za
man, ıazetelerde yılanlara oyunlar yaptı
racaiımı ilan etmiıtim, ve bir Kobra ile 
bir Çıncıraklı yılan arasında adına <<ölüm 
cenei» denilen müthiı bir kavga seyretti· 
receğimi bildirmiıtim. İlan edilen günde 
ve ilan edilen yerde yılanlarımı meydana 
salıverdim. Fakat ikisi de, kaynana ile gelin 
eibi birbirlerine ıircceklerine iki sevgili gi
bi öpüıtüler, ve köıelerine çekilip çörek· 
lendiler. 

Onlan aç bırakııım, sahneye ikinci çı

kııımda, n•e. bu birinci fiyaskoyu unut
turabilecek müthit bir kavga seyrettirebil
mek içindi. 

Çünkü yılan da insan gibidir. Aç ka
lınca, canını diıine takarcasına dövüıürl 

Teftik Sadullah 

CÖNÜL iSLERi 
Okuyucularıma 
Cevaplarım .•• 

Bir kadın okuyucum, kanunun dahi 
mümaail vaziyetlerde talika cevaz ver -
diii huauıi bir vaziyette ne yapması la· 
zun ıeleceiini öirenmek iıtiyor. An -
lattıiı vaziyeti burada tekrar etmeye 
imki.n yoktur. Sadece cevabımı kayde
deyim: 

cıMa .. lmat ve seçici bir inaa olmut 
olabilir. Şahaan kendisinde ifratm bu • 
.......... olması da mümkündür. tık İf o· 

-- kencliaini bir k.dın doktora •• 
termeli, fikrini almahdU'. Ayrılma:rı dii
fiinmek bundan sonra ıelir. Ba takdir
de dahi maddi •azi:reti ıöz önüne al • 
mak JizmıdU'.)) 

* Fatihte Çarşamba pazarında Bay 
(K. B.) ye: 

Mektubunuzda bahisten bahse atla • 
nupnuz. Maamafila benim 6 sahifelik 
J'UI içinde en fazla durduğum mesele 
pac:lur: 

- 11 Bir karınaz var ki ne tüzellik, ne 
his, ne de bilıi balumlarmdan sizi tat • 
nün ebnİyor. Oıtelik bu kadım bayaiı, 
pllsan daha yükaek muhitlerle tema • 
eauza, terfi •e tefey:rüzünüze de ... el 

buluyonunuz, onu ıötürüp ıöıtermek • 
ten utanclıjınızı aöylüyorıunuz. Ayni • 
mayı dtitündiiiünibü ka:rdediyonunuz. » 

Bütün bunlan anb:rorum, aize bak n
riyorum, erkek oha:rdan, sizin :reriniz
de l:ııuhmaa:rdun, ben ayni tekilde ha
reket ederdim, diyorum. Bununla be • 
raber eier kal'fllDda olsaydınız, aİze fU 
auali aoracaktun: 

- cıE•lenmeden önce hütün hunları 
neden incelemediniz diyecekbtim. » 

Muhakkak itana tatmin edici bir ce • 
vap ....m,eceldiai:a. Bundan batkA ha
tırfma bir ihtimal de seliyor: 

- 11 Bu okuyucum evlendiii aırada 
aeviyece acaba •:mi ••zİyette defil mi 
idi 7 Maddeten o kadına ihtiyacı :rok ma 
idi. Seviye farkı sonradan hiaal olmUf, 
yükselme istekleri de sonradan doimuf 
olamaz mı 7 ı> diyorum. 

Çocuium. bu aualleri diitün, cevap • 
larını bul Sonra İstenen bir daha ko • 
bufuruz, yalnız vereceiin cevapların be
ni ta3in edecefini sanmıyorum. Sebe
bi tudur: 

Madem ki en büyüfü on yatını dol • 
durmıyan dört tane çocuğun var, ka • 
nndan aynlamaz, tahammül edip ıi • 
decekıin. Eğer çocuksuz olsaydmız b&1· 
ka türlü diitünmeye imkan vardı. Bu -
sün için maalesef woldur. 

TEYZE 

SON POS~A 

• Son Posta ,, nın müsabakası : 

40 Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 
Sizi en /azla alakadar eden tarilıi vak'a lıangisidlr, tarilıi vak'a/arı 

canlandırmakta en fok muvaf f alt. olan ressam kimdir ? 

-----------5- Kral Edvard'ın Çocukları 
Bu ıüzcl çocuklann maceraa lngilte • 

re tarihinin kanlı bir yaprağıdır. Lankaatr 

ve Y ork hanedanları İngiltere tacını elde 

etmek için birbirile boiazlaşıyorlardı, ki 

bu dahili muharebeye Lankastr hanedanı

nın armasında kırmızı gül, Y ork haneda

nının armasında da beyaz ıül resimleri bu• 

lunduiundan «İki cül muharebesi» deni • 

lir. Çok kanıık bir ıırada, Y ork han eda· 

nından olan kral dördüncü Edvard öldü ve 

geriye iki küçük çocuk bıraktı: Edvard ve 

Ritard. Bunların büyüiü beşinci Edvard 

adı ile kral oldu ( 1483). 

Amcaları Glocester dük.ası Riprd, ço

cukların hayatını korumak bahanesile kü

çük kralı saraydan aldı ve Londra kule • 

aine kapattı. Biraz aonra çocuğun yalnız • 

lıktan canı ııkıldıiını aöyliyerek anasının 

yanında bulunan küçük Riprdı da alarak 

Londra kulesine ıönderdi. Amcaları ta • 

rafından oiullarına karıı hazırlanan kor• 

kunç bir auikastı aezen kraliçe, ikinci oğ

lundan: ((Elveda benim güzel yavrum, tek

rar öpüıüp öpüıemiycceğimizi artık Al • 

lah bilir 1 » diye ağlıyarak ayrılmııtı. 

Hakikaten, iki küçük prensi eline geçi· 

ren amca Riprd, 1483 yılının temmuzun· 

da kendi kralJığını ilan etti. Çocuklara ge• 

lince, onların ne olduğunu hiç kimse öğ. 
renemedi. Londra kulesinde kayboldular. 

Hiç ıüphesiz ki amcalarının korkunç bir 

cinayetine kurban gitmişlerdi. 

Bu nefis tablo Sir John Millaisin eseri· 

dir. Reasam, çocukların korku ve dehşet 

içinde mahpusluk eünlerinin son dakika • 
sını epiz bir kudretle yaptmıştır: Dıtarıda 
ayak ıeıleri iıitmişler .. Gelenler kimdir) 
Niçin geliyorlar) .. 

l!U yüz yıl aonra, lngiltere krallarından 1 dık ve sancbiın içinde küçük preneleria 1 karda. ~uklaruı kemikleri W atminaterCI 
ikinci Şarl Londra kulesinin yapısını de -, kemikleri bulundu. Bu hadise eski bir fa- krallara ayn1m1§ olan yere gömutdü. 
ğiştirtirken, bir merdivenin altında bir san- ciayı bütün korkunçluiu ile meydana çı • Repd Ekrem Koço 

Rusyada buzlar 
arasında ölen 

•• • uç tayyarecı 
Ruıyada Kap Von Karem istasyonun • 

dan geçen kanunuevvelin 19 unda hareket 
eden bir tayyareden hiç bir haber alınama· 
mııtı. Ne gibi tehlikelere maruz kaldığı bi

linemiyordu. 

43 • N tayyaresi Vonkaremden kalkarak 
200 kilometrelik kısa bir mesafe katettikten 
aonra, Saint Groin körfezine inecekti. için· 
de Volobuiev, Butorin ve Boıdachevski 
isimlerinde üç tane tayyareci vardı. 

Bu ayın üçüncü günü, arziyatçı kremt
chukov fen akademisi namına tetkikler 
yaparken kırık kanatlı bir tayyareye 
rastlamış ve Moskovaya çektiği bir tel~ 
ıraf ile faciayı meydana koymuotur. 

Kremtchukov kazazede tayyarenin ya
nında bulunan çadıra girmiş, içeride kalıp 
eibi yatan bir cisme rastgelmit. biraz dik· 
kat edince cörmüıtür ki bu kaza
zede N • 43 tayyaresının makinisti 

Bogdachevski' dir ve soğuktan don• 
muı, mumyalaımış bir vaziyete gir
miıtir. Makinistin yanı başında bir kağıt 
bulunmuıtur. Cesedin elinde de bir kalem 
tutmakta olduiu görülmüştür. Kiiıtta da 
ıu ibareler yazılıdır: 

Sisde bir dağın zirvesine çarparak düştük 
(( 1 S kanunusanide, Volobuiev ve Bu
torine meıkun bir yer bulmak için yanla· 
rına on eünlük yiyecek alarak yola çıktı • 
lar. Ben tayyarenin yanında yalnız kal -
dım. Arkadaılanm 1 5 gündür gözükme .. 
diler. Artık yiyeceğim kalmıyor.» 

Üzerinde 2 tubat tarihini taşıyan bir ka
ğıtta da titrek bir el ile yazıldığı anlaşılan 
fU yazılar vardır: 

Dünyaya hükmeden 
alh taçsız Kral 

Bu gizli hükümdarlar Lıgiltere, Fransa, Amerika, 
Sovyet Rusya, Almanya ve Holinda Devlet Bankası 
müdürleridir. Ellerinin albnda 300 .milyar albn vardır 
Dünyanın istik • 

baJi kimin elindedir 

diye hiç dütündü • 

nüz mü) insanları 
refaha aötüren, mil
letleri harbe sürük· 

leyen, işsizliği do ıı 

ğuracak veya izale 

edecek kararlar ve

ren, içtimai fela .. 

ketleri bir emirle • 
riyle düzelten ve 

gene bir emirleriyle 

cemiyette büyük 

rahneler açan in • 
sanlar kimlerdir) 

Onlar hüküm • 
darlardan, dikta -

törlerden daha kud-

retlidirler. Görün • 

meden nüfuzları - Fransız Devlet Bankasında iJtiiı kOlçeleriRln muanafas' 
nı bütün dünyayı edildill maha..mnlen bir köte 

titretecek tekilde kuUanırlar. Taçaız ver Bu ~ hükümdarlardan lnıilt~ 
iaasız kraldırlar, eJlerinde defne dalı Devlet Bankası Müdürü hakk..,.. 
yerine anahtar tutarlar. Paris Suvar gazetesi bakmız neler 1' 

Altı kitidirler, ve ilerinin altmda zıyor: 
300 milyardan fazla altın vardır. Bu Montagu Norman'ın tebessümü 111 
isimsiz hükümdarlar, dünyada mevcut ima istihfafla karışıktır. Yaşh olnı~,.. 
altı milli bankanın direktörleridirler. na ragm· en gözleri dinçliklerini el~ 

«Ne yiyecek ve ne de içecek. var. So-
• k d d • h" d. ı·b Ve isimleri şunlardır: kaybetmemi•lerdir. gu tan on ugumu, ısse ıyorum, ga ı a T 

öleceğim. Hayaller görmeğe bqlıyorum, lngiltere Devlet Bankası Direktö - Sakalı sivri olarak Valuvn pren•""' 
kulaklarım zonkluyor.>> rü Montagu Norman, Fransız Devlet gibi kesilmiştir. Ve boynuna kra 

Arziyatçı Krentchukovun bütün araı • Bankası müdürü Jean T annery, Ame- yerine gayet k1ymetli ipekten bir f~ 
tırmalarına rağmen yardım aramaia çıkan rika Devlet Bankası müdürü Mariner bağlar. Kendisini dı~rıda gôrse_.6 
diğer iki arkadaşın izleri bulunamamııtır. dürü Schacht, Holanda Devl<.-t Banka- bnka direktörü olduğuna iııanrJIP'"· 
Onların da açlığa dayanamıyarak don • dürü Schacht Holanda Devlet Banka- sembolik bir ~irdir, dersiniz. 
duklarına ve kurtlar tarafından parçalan- sı Müdürü T rip ve Sovyet nakit ifleri Montagu Norman aristokrat 
dıklarına hükmedilmektedir. nazımı Maryasine'dir. (Devama 8 İDcİ .. :rfada) 
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Habeş davasının resimle 
son 25 günlük tarihi 

Köprü altında bir saat 
Üç günde 15 kuruş kazanan adam 

* * * Oturduğum sıranın öbür ucunda kasketi gözlerine kadar inik bir adam merakla 
Salih Zekinin hendese kitabını okuyor, biraz ötede caketini burnuna çekm•ı 
birisi uyuyor, daha ötede küçük bir müvezzi yirmi beşlik bir delikanlıyı dövüyor! 

Köprü. Adalar iskelesi. Saat l. 
İskelenin, kenardaki sıralarından biri· 

ne oturdum. Ortalık tenha. İki hamal ya· 
renlik ediyorlar. Ceketini çenesine kadar 
çekmiş bir adam uyuyor. 

Otur.duğum sıranın öbür köşesinde bi
ri var. Üstü başı harap. Kasketi 1ıözlerin
de dikkatle bir kitap okuyor. Amma ne 
kadar dikkatle... Anlatamam. Kan burunu 1 
çıkarmış, boynunu eğmiş, bir dizini bük-

, ·=~ , müı, yavaş yavaş yanaştım. Göz ucuyla 
·""'""""".,~-.~--~-~-, baktım. İster İnanın ister inanmayın (Sa-

h . b taraf' lih Zeki) nin vaktiyle iptidai mekteplerin· 
zaman şe 11

• u dl . il d k l t de 4 üncü sınıfta okunan hendese kitabı, 
içinde ölenlerın cese en yo ar a a rrıış ı. hem de eski harflerle. Ben kendi kendi· 

me: 

- Ağabey dedi versene o gazeetyi ba· meşin bir cüzdanı kaldırıp tekrar cebine 

na: koydu. 
- Ne yapacaksın? - Nüfus kağıdımız var içinde diye izni\ 

Gözlerime dikkatle baktı. Anladım ki etti. Kaybolursa yandık. 

- Bizim köprü altı galiba bir (Ayıış· 
tayn) e gebe... diyemeden, merdivenler· 
den bir gürültü duyuldu. Adam keskin 
J:>ir hareketle doiruldu. Merdivene dön
dü. İki hamal kocaman iki denk getiriyor. 
Bir an kalkacak oldu. Sonunda vaz geçti. 
J" ek.rar eski pozunu aldı. Okuma~a başladı. 

düşünüyor, üstümde en büyük tesiri yapa· - O kadar ehemmiyetli mi? 
cak sözü arıor. İşte buldu: - Elbette. Yolu yok süründürürle>. 

Dayanamadım: 

- Merhaba arkadaş dedim. Ne oku
yoraun? 

- Yüzüme ters ters 
mı arkasını döndü. 

Belli ki konuşmak 
.açma. 

baktı. Bana yar• 

istemiyor. Israr 

- Okuyacağım. Günlerce posta posta gezdirirler. Başka 
- Doğru söyle 1 bir işe yaradığını da görmedim ya. Geçen 
Kanmadığımı anladı, doğruyu ıöyle· gün söylemesi ayıp insan hali metelik çı• 

di: karamadık. Üç senedir ekmek aldığım Ya· 
- Yalan, yalan, satacağım. hudiye gittim. Şu nüfus kağıdımla aı<kcr• 
- Ne alacaksın bu para ile. lik tezkeresini al bana yüz dirhem ekmek 
- Ekmek. ver dedim, vermedi. Ne adamlar var dün• 

Bu sert mahlı1klan ürkütmemek için yada. Sanki ne olur? Bunca yıllık rnüşte• 
1ıf evvela vaadettim: risiyim. Yüz dirhem ekmeğe nüfus kağıdı· 

Etrafa bakınıyorum. Küçük bir gaze· - Olur. Vereceğim sana bu gazeteyi. mı bırakacak değilim ya. 
te müvezziiyle eni konu büyük 25 lik bir Yalnız yakına gel de biraz laf atalım. Ev- - Ne iş yaparsın? 
delikanlı çekişiyor. Küçük müvezzi taş vela söyle bakayım adın ne? - Ne iş olsa yaparım. Yalnız balık ka· 

Adlsababanın itırali ııralarında Haheş postanesi de yanmış bulunuyordu. 
çatlasa 12 sinde yok. Fakat kocaman düş• - Artin. yıklarında çalışamam. Deniz tutuyor. Yol· 
manma öyle bir dinletiyor, öyle bir mey· - Kaç yaşındasın) da çalıştım. 4 kuruş yevmiyemiz vardı. 

1( lt.q. KraJı Habet İmparatoru ilin o lundu, Roma halkı tezahürler 

ra.l balkondan haJb aelimladL 

yaptı, ve 

dan okuyor ki. Nihayet itişmek yumruğa - On. Üstelik aktım ki borçlu kalıyorum, yürüj 

dayandı. Kalktım, aral;ı.rına girdim. Hani _ Ne iş yapıyorsun) düm. 
25 yaşındakini elinden çekip almasam kü- _ Hiç. - Borçlu mu kalıyordun? 
çük kabadayı yüzünü gözünü şişirecek. _ Hiç ne demek? Utanmıyor musun - Borçlu yal Hesap meydanda. 12 ku· 

Midesine midesine ekiyor kroşeyi, - boş gezmeğe. Mektebede gitmiyor musun ruş ekmek, 1 S kuruş yatak parası. 1 S ku-1 

boyu ancak yetiştiği için - göğsüne göğ- yoksa"> ruş sigara için kesiyordu müteahhit. Eııi 
süne aavuruyor yumruğu. _ Gitmiyorum! mi 35 kuruş? Eline kabr 5 kuru~. Beş ku· 

Etraftan gülüşüyorlar. _ Neden? ruşla ne olur ki? Müteahhitten ala ala bi1" 
Küçük gazeteci dövü .. ürken erkekti kk b · de ne göreyim borç iki papeli a~mış. B:· 

y - Elbi!lem yok. Sonra aya a ı ıster. 
amma, gazetelerinden birinin bu arada H h b k raktım yürüdüm. Hem bu dediğim İş 6 • 7 Sonra kitap defter. em oca eni o ut-
biraz yırtıldığını .ıörünce dayanamadı, u- muyordu, derse kaldırmıyordu. ay evveldi. Şimdi daha ucuza çalışanlnr: 
Z

un uzun, derin derin ağlamağa başlamaz · var. Sigara İçmeyenler, köyleri yakın olan"' Kaç kere ötekileri hep kaldırdı da benı 
mı? kaldırmadı. far. Herif sigara içmez, yatak parası 

- Ayıp delikanlı ayıp dedim. Pek ka· _ Annen var mı? vermez, ekmeğini de köyden getırıyor, 
badayı dövüııüyordun. Ağlamak yakışır Nerdeyse yirmiye çalışacak. Yevmiyeyi °" -Var. 

_ Baban? tuza kırdılar. mı? 
Pohpoha aldırmıyor. Küfür ederek ağ· 

Jıyor. Üstüme elzem olmayan bir işe karış· 
manın bilmem kaç yüzüncü defa cezasını 

- Öldü. Ahçı idi benim babam dük· - Şimdi ne yapıyorsun? 
kanı vardı. - Hiç. Hamalbk falan. Hamallık t"' 

_ Şimdi size kim bakıyor? yaptırmıyorlar ya. Burada numaralı ha· 
mallar var. Bize yasak.. çekiyorum. Çeyreği uzattım: 

_ Ver 
0 

gazeteyi banal dedim. - Annem çamaşır yıkıyor. Yıkadıkça 
- Sen de numara al. 
- İstida parası ister. Haydi bulduk dl· Bu ne karmakarışık bir çocuk yarabbif elli kuruş alıyor haftada iki üç kere bazı 

Şimdi de müşterisine yırtık gazete satmak dört kere çamaşır yıkar. Oda kirasını ve· 

- istemiyor, tomarın içinden bir sağlamını remiyoruz. 
arıyor. Ben 1111ar ediyorum. O dayatıyor. Gazeteye bakıyor. Beş kuru veriyorum. 
Nihayet, zorla yırtılmış 1ıazeteyi alıyorum, Alır almaz bir keçi yavrusu gibi sıçraya 

yelim. Numara alınca adama burada ha· 
mallık yaptırmazlar ki kim bilir nereye a

tarlar? 

konuşuyoruz: • sıçraya kayboldu. 

- Adın ne? 
Cevap vermiyor • 

- Kaç yaşındasın? 
Kavganın tesirine dua ediyorum. Bu· 

na cevap verdi: 
- On bir. 
_ Mektebe gidiyor musun? 

Hayır! 

Neden? 
Çalışıyorum. 

Kimsen var mı? 

Biz Artinle konuşurken ceketini bur· 
nuna çekerek uyuyan adam uyanmıştı. Ço
cuğun arkasından gülerek baktı. Kendi 
kendine: 

- Yürü piç kurusu dedi, işin işi Gün-
' 1 deliği doğrulttun. 

Gitgide köprü altındakilerin huyunu 
öğreniyorum galiba. Hadiselere bakıp 

hükmünü hemen veren bu keskin bakışlı 

feylezofu ürkütmemek için sigara paketi· 
ne el attım: 

Hail ~ -1 K I Davut oteline indir. Habe~ veliahtı ile Ras 
t) e ~ asiye ile aileıi Kudüste ra 

Yok makamında omuzlarını silkiyor. 
_ Ne kazanıyorsun? 
_ Eh pek belli olmaz. Gününe göre .. 

bazı otuz, bazı 20. 

- Yak bakalım bir sigara ahbap 
dim. 

esta otelin bahçeılnde dolaşıyorlar. 

a.ı.. 

Habe ı· 
des ' mparatoriçesi 1'.udüste 

ınakaınatı ziyaret ediyor. 

ı. 
1 

mukad· ı Haile Selasiyenin Cenevrede 
kendisinin burada oturacağı 

_ yetiyor mu bu para? 
Sözü uzatmış olacağım ki sert sert yü-

rüyor. 

Hendese okuyan başını tekrar kitaba 
eğmi,. Gelip daha yakınına oturdum. O 
inatçı ise ben de uysal değiHm ya, yine laf 

attım: 

_ Al sana gazete vereyim. Bunu oku 1 

Yüzüme bakmadan kalktı. Fena kız· 
dığı belli, köprü altı adamları meraklılar· 
dan hoşlanmıyorlar. 

Halbuki demin kavgayı ne kadar zevk-

• i güle güle seyrediyordu. e, 

* Yanıma küçük bir çocuk yaklaştı. Ça-

Sözü iki ettirmedi. Birdenbire dost ol
duk. Ceketini giydi, hafif hafif öksürüyor. 
Uyurken pantalon cebinden yere diişen 

Bir adam Bit pazarında bir elbiseci 
diikkanı açıyor. İçine kara ortak olmak 
üzere satış için bir kadın koyuyor. Gün
lerce beraber çalışıyorlar. 

Bir akşam kadın mal sahibine o 
günkü satışın hesabını vermeden gidi

yor. 

. Jışan, ekmek ptırasını alın teriyle çıkaran il 
aldığı kö;ık, ı müvezzi ne kadar dik, ~atta küstahsa bu 
anlaşılı:tor. o kadar yumuşak ve çekıngen: 1 

Ertesi sabah kendisinden hesap so· 
rulunca bağınp çağırmağa başlıyor. A· 
dam onu dükkandan kovuyor. Buna 
hırslanan kadın da elindeki elbise asıla-

Patronunu döven kadın 
cak değnekle patronunu güzelce dövü~ 
yor. 

Nihayet mahkemeye geliyorlar: 
Hakim suçluya sordu; 

- Niçin bu adamı dövdün?. 
- Hak ettiydi. 
- İyi amma erkek dövülür mü? 

Güldü: 

- Erkek dövmesini bilmeyen kadı· 
na da ben kadın der miyim, a bayım?. 

Muazzez FAİK 



8 Sayfa 

Tahta kurosu, sinek, sivrisinek, güve, an, 
kannca, örümcek ve bütün haşeratı kö-
künden keser, yuya)anna ve eşyaların üze
rine ve odalann havasına ve tahtaların, 
duvarlann kenarlarına, aralarına bolca 
FAYDA serr iniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA iLETAHttiPDEINiZ 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak 
ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apar:tımanlarda, 
mutfaklarda yemeklerinizi , erzaklanDIZ1 
telvis eden hamam böceklerini, apte-

aanelerde, hamamlarda bulunan küçük 
böcekleri, brbllan, kümes hayvanahn· 
da, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan· 
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve a
ğaçlar üzerindeki brtıllan behemehal FAY
DA ile imha ediniz. Nümunelik 20, ufak 30, 
yanm kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 ku
ruftur. FAZLA PARA VERMEYiNiZ. 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve 
daha ucunlur. HASAN markasına dikkat. 

Hasan deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU 

SON POSTA 

Dünyaya hükmeden taçsız 
altı Kral 

(Baş tarafı 6 ıncı sayfada) 
mektebi olan Eton kolejinde okumuş, 
koleji ikmal ettikten sonra Kembriç 

üniversitesini ikmal etmiş, Afrikada Son Poıtanın Tefrikuı: 

May11 26 

49 Yazan: Omıan Cemal 
Boer harbine iştirak etmiş, ve oradan . 
döndükten aonra da Amerikan ve İn _ Dırektör sanki meseleyi bilmiyor - Gece izdihama IDanlz kalmamak için bl • 

gilizlerden mürekkep bir bankaya or - muş g~bi: Jetlerinizi giindiizden tedarik etmeniz ta• • 
A k b. k siye olmıur. 

tak olmuştur. 1920 senesindenberi de - şı ı ır ere sen oynarsın! 
İ E ·· _ ,_ ·ıe . Tafsilat eı ilinlarmdadır. 
ngiltere Devlet Bankasının müdürü- - .. Y. ot~ı rı~ 

dür. Şimdiye kadar seleflerinden hiç - Otelciler de kolay canun! 
biri böyle kansık vaziyetlerde 1 () se- - Hele Zehrayı o~ıyacalc: kadın 
ne müsterniren' o mevkii işgal etme - bizde kat'iyyen yok! 
miştir. Dünyanın yarısına parasiyle - Ben sana onu da bulurum, sen 

Davul zuma ile dört kişi tarafından 
sokaklarda dolaştınlan bu .koskoca a -
fişten başka bütün duvarlara taht• 
perdelere de ,;ıu el ilanları yapıştmlmır 
tı: tahakküm eden, ve bütün dünyanın merak etme! 

kendisine baktığını bilen bu adam sır- - Nerden bulursun} Sa.hııei Emel heyeti temı;ili7esJ 
tındaki mes'uliyeti ko1aylıkla taşımak- - Şimdi Konya taraflarında do ~ Mücliiri: ReJisir: 
tadır. faşmakta olan koltukçu Niyazinin M. İhsan A. adan 

Öğle zamanı kendisine Atheııoeum kumpanyasında genç bir kadın var ki Şehri halin on üçüncü perşembe a.1qaıııı, 
klübünde yemek yerken rast gelirse _ gayet mükemmel bir artisttir. Benken- cuma recesi 

niz, muhaldcak etrafında ve masasında disini bundan altı ay önce bir kaç de - Saat dokuzda 

d f 1 G. d T ah d Sam Yeni Dünya ti,yatrosıuıu e ip ve muharrirler ile edebiyat ve a ar ıresop a, r zon a, sun-
san'at mevzuları etrafında konustu _ da filan seyretmiş, pek beğenmiştim, AYGIR FATMA 

. b' L k d' k Hissi, aşikane, cinai 
ğunu görüsünüz. Okumadığı şey yok - ona ır me.dup yazar, en ı umpan -

d ld Muazzam hiile 
lur. Yalnız gazeteleri günün mühim yasın an a ığı paradan fazla bir pa- _ 5 _ 

haberlerinin tesiri altında kalmaması ra i1e onu bize getirtirim- Perde 
için çıktıktan üç hafta sonra okuduğu- - Adam sen de, 0 da bizdekiler gi- Muharr'iıi: Güzide sanatkir Te eaıpıerl -
nu söylemektedir. bi, şuradan buradan devşirme kadın - .nıizden: 

Şark ilimlerine hususi bir merak lardan olacak! 
sarmıstır. Kur'anı bir hafız kadaT ez - - Yok, yok,, değil! inan olsun ki 
bcr bilir, ve Hayyamın okumadığı tek değil! Ne diyo.rum sana, ben kendisi
bir mısraı yoktur. Tagore, Sadi, Fuzu- ni seyrettim, bayıldım. Hem artist, 
li hakkında ayni vukufla bahseder. hem de ayni 7.Bmanda güzel ut çalıyor, 

BiiRyin Denml 
Teniat: 

Veli Beybaba - Yaşhea bir aile relll: ~· 
hir Bey. 

Mehmet - Veli Beybabanın dam&dı: Jli• 
td Bey. 

Tatil ve istirahat zamanlarında re- üstelik sesi de güzel! 
1 · b' ka lA d Kır kahvecisi Hüsmen - Ruhi Bey. sim yapar, yemek odasının tavanını - yı amma ıze ntocu azım e-

l k
. Hüseyin - Bir mektep talebesi: Basan Be1• 

kendi boyamıs, tır. Tabiatten, balık a- ği ıl Ca Arap Veysel - Bir serseri: Vahram BeY• 
vından hoşlanır. iktidarı gayri mah - - ~ım, sen ° ciheti bana bırak, Toınu Osman _ Bir serseri: Komik ca -
auttur. Telsiz telefon ile Büyük Bri - bu kadın ıcabında ut da çalar, kanto da cep Bey. 

tanya imparatorluğu dahilindeki bü- söyler, sonra hu gibi hissi ve cinai rol- Amca bey - Yaşlıca bir silahşöı: Necdet 
yük bankaların muamelatını durdura- leri de yapar. Kendisi İstanbullu kibar- Bey. 

bilir ~diğer bankalar her hangi bir kre- ca bir ailenin kızı iken sonra kocasın - Bir bahçınn yanaşması - ÇarcJaQan se1• 
diyi direktörün izni olmazsa hiç bir dan aynlmış, nasılsa bu işe dü~mü_şl üçköşe Salihadılin- Le,ylİllllll katili: Cef• 

kimseye açamazlar, istikraz talep eden - lyi ya, pek a.Ia, madem ki sen det Bey. 
diğer devletler ile müzakereler baslar~ kendisini beğeniyorsun, istersen onu l\Ieliha - Bir genç kız: Güzin Bamın. 

h ı M lı ' d t · t Rana - Melihanm arkadaşı: Nermin 11•· 
sa der a ontagunun fikri a nır, ve a ge ır 
bir kere de : - Tabii getireceğim, hem o karı rum. 

be · l d • .. ·· · • d Bahçıvan kızı - Eliza'bet; Hanım. 
- Hayır, olmazı dedi mi parl.3.men~ mm an a ıgıma gore muşterıyı e Leyli - Mehmedin kansl, Biiseyioln sef• 

to o parayı vermekten çekinir. Tami - kendi peşinden sürükleyecek kadar ca· rflisl: Bedia Nesrin Hanım 
rat davasının nazımı o olmuştur lktı- zibeli bir ikan... Anır atma - Leylimıı annesi: Şdan se1· 
sat konferansında ne dediyse o çık • - Genç mi~ Mallallell, bekçiler, polisler ve saire ... 
mıştır. Altın esası meselesini o kurca- - Eh, otuza yakın 1 İşbu b.arik.ulide hissi. aşki ve cinai muas • 

lamıştır. Dünya kredisinin ve paranın - Şu halde hen bu geceden itiba - zam Jıiilenin bir sure.ti miikemmelede icr~ 
hükümdarı. ren piyesi hazırlamaya başlayıml ~heyeti temsiliyemiz her tü.rlü fedakirlıJ1 

Framız Devlet Bankaıı Müdürü - Elbette! Aman rica ederim, Ha- icra etmiştir. 
Tamıery sancığım, hani öyle bir döşenmelisin Ayrıca: 

Tannery altmış yaşına h<"nüz gel- ki yok mu, seyirciler meraktan, heye - ltomiki şehir C&Cip Bey taralınian: 
memiştir. Kendisini 0 mevkie talih at- candan çatl~alı! ENAYİ PiLAKiSi 

r
--·.---------------------------ımışbr.~m~tl~fu~~i~ ~~~.~~~~~~ ~~~-~~<D~ 

lnhı. sarlar u M .. d .. ı .. v •• d Bu akşama mahsus olmak üzere ilk 4eı• 
• Ü Uf ugun en: lemi mahsus müdürlüğü yaptıktan nml olarak ciiside sanatü.nm.n Hasan Bey ta• 

- sonra, divanı muhasebata girmiı:ı, ora- - Haydi göreyim senil ·d T rafından: 
1 aremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 24 ton ağır dizel yağı da aledd.erecat yükselmiş, ve nihayet - · · · · · · · • · · · · · • · • • · • · • · • · • · · · · • 

pazarlıkla satın ahnacaktır. Vermek isteyenlerin l/Vl/936 Pazartesi l!J25 de bir banka müdürü olmuştur. Saatine bakarak: .... 
(Arkuı var) 

günü saat 14 te %7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşda levazım 1!)35 da Flanden hükumeti kendisi- - Ooo ... Vakit gelınif, nerede ise Merzifonda maç 
ve mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları. «2804» ni Smile Moret'in yerine o mevkie ge- perde açılacak, çekeli~ birer tane da- Merzifon (Hususi) _ Muhabert 

* * 
tirmis,tir. Büyu"' k selahiyeti vardır. Ti- ha da kalkalıml Şerefine l-lasanl 1 ula ·ı H Ik . l rı 

k 
l a ayı sporc rı ı e a evı sporcu a

6 cari mukaveleleri o imzalar Dünya - Afiyet şe er 0 sun 1 k l l Muhabere alayı ?_ "' 
Şartname ve nümuneleri mucibince 52 kalem kırtasiye pazarlıkla 

satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin ,arwame ve nümuneleri gör
mek üzere lier gün ve pazarlık için de 8/Vl/936 Pazartesi gönü saat 
14 de % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve mü~ 
bayaat Şubesindeki alım komisyonuna müracaatlan. «2837» 

Bırçok muhtelıf marka tmtş lııçakl ın ~_ıı~-· _ı_a_k_n_t: ____ _ 

MOND-EXTRA 
~ bir tanedir ve (ROTBART) mamulıltrndandır. ller yerde satılır. 

. . . .. • . - * arşı aşmış ar, 
nın en zengın hazınelen uzennde otu- .. galip gelmiştir. 
rur. Fransız Bankasının mahzenleri On beş gun sonra Orta Anadol~d~- .. ---·------·-·-·-·-· ____ -:,-:,·:==-~ . ., 
dünyanın bütün altmlannı ist1e.p et _ ki büyük ve m~hur ~l~an birının 
mistir. Para basmağa, çıkarmağa hak- sokaklarında hır kaç gundur davul, 
kı ~ardır. Hükumetin mukarreratını zuma ile şu büyük ve resimli tiyatro 
durduracak emirler verir, mali kredi ilam dolaştırılıyordu: 
işlerinde Veto hakkına maliktir. Sahne Emel heyeti temsili}esi ... 
Amerika Devlet Bankası Müdürü Şehri halin on üçüncü perşembe akşamı 

Mariner Stoddard yani cuma gecesi 

O da 150 milyor altın frang!n üze- Saat dokıızia 
rinde oturmaktadır. Malik olduğu al- Yeni Dünya tiyatrosunda 

h Fevkalide bir gece - Gala ınü. amer" 
tın miktarı, dünyanın emen hemen 

AYGIR FATMA 
yarısında mevcut altın kadardır. 

Mariner Stoddard. romantik Mon -
tagu ve tam bir Fransız olan Tannery
den bambaşka bir adamdır. İs,i ve aile-

Hissi, Cinai dram 
-5-

Perde 
1\toharriri: ffii-;eyin Deruni 

sinden başka zevki yoktur. Edebiyat Ayrıca komik şehir Andavalh Cacep Bey 
musiki gibi ince işlerden anlamaz, da- ta.rafından: 
ha çocuk iken para kazanmağa başla- ENANI PİLAKİSİ 
mıştır. Babansmın yanında destere lle 
odun kesme ksuretiyle gündeliğini çı
karmış, sonra Avrupaya gitmi~, eski 
dünyayı begenmemiş ve tekrar Ame
rikaya dönmüş, altın rrın.denlerinde 

Komedi ( 1) perde 
Güzide artist Hüseyin Bey tarafından 

l\lonoloflar, Varyeteler ... 

Temasaperver aha.limize müjde: 
Bu kere heyeti tcmsiliyemize iltihak eden 

çalışmağa başlamış, 24 yaşında tröst meşhur seyyar sahneler yıldızı Bedia Nesrin 
teşki1 etmiş, biJ sürü bankaları, şeker Hamm bu rece fnkalıide bir surette temsil 
fabrikalarını, kömür yıkama fabrika~ edilecek olan: 
farını, otelleri, değirmenleri, tröste al- AYGIR FA Tl\1;\ 
mış, ve nihayet faaliyeti ile nazarı dik- Piyesindeki (Leyli) rolünü yapacağı gibi 

kati celbederek Va~ingtona davet edil- tem ilden evvel sahnede teganni n rakıs -
mistir. lar da icra eyliyecektir. 

Vaşingtonda lnflation ve Dedati - İşba (Aygu Fatına) piyesi, muharriri ta -
on mücadelesi başladığı için Declati _ rafından sırf heyeti temsiliyemize mahsus 
on taraftarı olarak iş başı~a geçmiş, 4'larak kaleme almnuş gayet heyecanlı v~ 

'h t b k"' .f n a d 'k · acıklı Te isıkane maceralarla dolu ve cinıu 
nı aye u mev u "±V y sın a ı ·en ıs- · 

l 1 
. t' - ' ' bir piyestir. 

ga ey emış ır. 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Pazartesi 

(*) 

ihtiyarlık sıkıntıları 
Altmış beş yaşında bir kadın hastanı• 
muayene ediyorum. Senelerdenberi: 
1 - Umumi bir yorgunluktan, ba~ 
dönmesinden, baş ağrısından. 
2 - Kesildikten, mafsal ağnlarındatı· 
3 - fştihasıziıktan, ağız kurumasın ' 
dan. 
4 - Neşesizlikten. 

5 - Kalb sıkıntılarından. 
b- Uykusuzluktan müştekidir. 
Aybaşıları kesildiği günden itibarerı 
başlıyan bu şikayetleri günden gün~ 
artmış, tansiyon 1 1 -1 8, nabız adedı 
daima rQÜtehavvildir. En ufak bir iş • 

mizaz ve heyecan veren her sözdetl 
fazla bir taharrüsiyct görüyor. 
Dahili ifraz guddderinin umumi rnü· 

vazenesinin bozukluğundnn ilP-rİ gelell 
ve (Hormon) kusurları dedığimiz b~ 
kan zafjyctini dahili ifraz guddelerirı• 
ihtiva eden ilaç1arla ve kanı kuvı.etlerı: 
diren scromlarla tedaı.; ettim. Umuı11' 
ôrazı günden güne azaldı . Sıkmtılart11' 
unuttu. 

("') Bu notları kesip saklay•nı:ı, 1•· 
but bir albüme yapıftırıp L:olleksiyoıt 
)apmı.z. Sıkıntı zamanınızda bu notlsl 
bir doktor Kibi imdadınıza y~tişebİ~ 
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Mayıs 

Bu sizin kendi kabahatınızdır, zira dişlerinızi 

ihmal etdinlz, bunlara iyi bakmadınız, halbuki 

bundan daha kolay bir şey yoktur, zıra bu 

ihtiyacı temin edecek bir _PERLODENT en 

iyi d~ macunu vardır. • - -· • 

·•-~ ..... ~ &.fkoW.. i1&&.ııt.ı ı. ""t flılfuı:;:...-. ,t":'" ''ti.: 
'14'L ~,,. -.1c.w ,,fA.c, iAL"r-"~ J.14/1 ..... ı~. 

[ Emlik ve Eytam Bankası ilinları J 
Taksitle Satılık Emlak 

!;saa Mevkii ve nev'i Depozito 
~~~ u~ 

C7 Sanyerde Rqit Bey ve Hüseyin efendi sokaklarında 
1, 3, 5, 5/ I No.lı bahçeli iki kwmdan mür~kep ev 

C 1 1 'Beyoğlunda Bedreddin mahalleainde Orta Şımal so-

460 

kağında eski 5 yeni 2 No. lı ev 
~ukarıda tafsilatı yazılı iki ev bedellerinin biri~ci takıiti ~in ~~ 

leı; kalan ·· t k 't' Of. g.ı. faize tabi olmak üzere uç ıenede Ye uç mu-uç a ıı ı ıc 2 .. k 
'--.i. kıııında ve fU ıuretle tamamları dört müıavi t__akıitte ödenme 

SON POSTA 

~?ve~? 
Saat beş çayı nasıl 

adet oldu? 
lngilıereden bütün medeni memleket• 

lere yayılan bir adet vardır! Öğleden son· 
ra saat be~te çay içmek ve çayla beraber 
pisküi veya pasta yemek. Hatta bir çok· 
ları bunu İngilizce kelimelerle söylerler ve 
«F cive O' clock tea» derler. 

Bu adetin men'şei lngiltere midir> 
Çay lngiltereye ancak 1661 senesinde 

girdi. Bunu ;, zaman lngiltereye kimin 
soktuğu bilinmiyor. Bütün bilinen bu ada
mın şarkta uzun yıllar yaşamış olduğu, 
ve çayı lngiltereye getirdiğidir. İngilizl-er 
ilk Önce çayın· Çinden getirilen bir nevi 
keyif verici zehir olduğuna inanmışlar, 

ve evvela lngilız asılzadcleri, daha sonra 
İngiliz milleti buna alışmışlardır. Hulas.ı 
,muhakkak olah bir nokta çay içmek ade
tinin Uzak Şarkta başladığıdır. Fakat saat 
beıı çayının bir İngiliz adeti olduğu da şlip· 
he götiirmez. 

Bu Çayı saat beşte içmekten maksat 
mektepten dönen çocuklara bir şey yedir
mek, yetişen çocukları aile dostlariyle ta
nıştırmak, e\'e giren yeni bir gelini aile mu· 
hitine takdim etmek, ya bir dostu izaz et· 
mek vesairedir. 

Saat beş çayı tanışmayanlan birbirine 
tanıtmağa vesile teşkil ettiği için dostluk 
dairesini genişleten güzel bir adettir. 

Bir içki mas.ası etrafında toplanıp dost• 
ça görüşmek bir çok iptidai kabileler ara· 
sında görülmektedir. Ardraslar, Seminel
ler bu şekilde hareket ederler. 

Japonlar çay ziyafetlerine çok ehem· 
miyet verirler ve çaya gelecek doııtlann 

şerefine evlerini süslerler, kadın misafirle· 
re birer hatıra olmak üzere küçücük şcm· 
ııiyeler hediye ederler. ............................................................. 

\r\E~ 
li.lEMiMDE 

Torpido trenleri 

r Hikaye 1 
1 L 

Karayelden esen ruzgar onları engin • 
}ere sürüklüyordu. Kırılan kürekler ve 
parçalanan yelkenler gittikçe çoğalıyordu. 
Bütün korsanlar. içinde bulunduklan kü
çük teknenin neredeyse sulara gömülece· 
iini ve hiç birinin kurtulamıyacağını ea • 
nıyorlardı. Eğer gemi bu azgın denize, bu 
dağ gibi dalgalara dayanabilirse iki üç 
gün sonra Trablus kıyılarına düşecekler, 

karaya çıkabileceklerdi. O zamana kadar 
geminin hiç bir işe yaramıyacak hale gc-• 
leceği şüphesizdi. Fakat hiç olmazsa can· 
larını kurtarabilirlerdi. 

Üçüncü gün rüzgar diner gibi oldu. 
Kıyılara yakın idiler. 
Cafer reis güvertede dolaşarak levent· 

)ere kumandalar veriyor, küreklerle yelken 
ve ipleri düzene koymakla, toplan temiz· 

!etmekle uğra ıyordu. 
Lakin bu durgunluk çok sürmedi ve ak

ıama doğru pek uzakta ve bir sis halinde 
tepeler göründüğü sırada ortalık birden • 
bire yeniden karardı ve karıştı, deniz kö • 
püıdü, dalgalar büyüdü. Küçük Türk ge
misi üç glindenberi bir ceviz kabuğu gibi 
sürüklenerek geldiği yerlere doğru gerisin 

geriye sürüklenmeğe başladı. 
Kürekçilerin kırbaçlanması, leventlerin 

didinmeleri, yolken kullanmak ıçin har • 
~ canan emekler boşa gidiyordu. Üstelik bu 

manevralar arasında geminin zaten hır • 
palanmış olan teknesinin albora olmaıı da 
hesapta vardı. 

Gece bastırdı ve gene daha azgın bir 
deniz üıtünde alabildiklerine aürüklenmeğe 

baıladılar. 

Sayfa 9 

-, 
Kesilen el? .. 

J 
Yazan~ Kadircan Kafh 

başkalarile bir tutmağa mecbur olmuı)ar

dı. 

- Reis, kilerden peksimet çalarken ya• 
Jı:aladık. Ben bir aralık ayrılmııtım da ... 
Şöyle bir kaç adım öteye ... 

Bunları burunsuz Mustafa söylemişti. 
Diğerleri tasdik ettiler. 
Aradılar ve koynunda da üç dört pek

simet buldular. 
Koca Zeynel baıını eğmigti. Cevap ver• 

miyordu. 
Hırsızlık .•. Hırsızlık hal .. 
Reis sordu: 
- Bunu ne diye yaptın} 
- Açlıktan ölüyordum. 

dum. 
Şeytana uy • 

- Bana neden söylemedin? 

Hırsızlığın cezası elinin kesilmesiydi. 
- Hangi elinle çaldın} 
Koca Zt>ynel hiç baııını kaldırmadan ıal 

elini uzattı. 
Giiverteye çıkardılar. 
Reis sordu: 
- Bir diyeceğin var mı? 
-Yok ... 
- Bu cezayı haksız buluyorsan söyle!.. 
- Haklıdır. Ben fenalık yaptım. Ceza· 

mı görmeliyim. 
Koca Zeynel çok pişman görumiyordu. 

O anda ölmek onun için belki daha aiır 
değildi. 

Cafer reis: 
- Sana acıyorum. Yazık olacak 1 
Dedi. 

Leventler toplanmışlardı. Homurdanı • 
yorlardı: 

trtile ve açık arttırma ile satılmak üzere arttırmaga .. k~.nulmuttur • 
leleri 29 mayıs t 936 tarihine tesadüf eden Cu~~ sunu aaat onda 

IU~ınizde yapılacaktır. lıteklilerin tayin olunan ıun ye aaatta tube-
lbıze ınüracaatlarf <353> 1 Lehliler yeni yaptıkları bir trc ı.e «Tor· 

ido trenİll adını verdiler. Diycs· 1 motörü 
ile hareket eden bu tren, demiryı..>lu üze· 
:rinde giden trenlerin en sür· adisi sayılı
yor, çünkü saatte l 70 kilometre yapıyor. 
Tren bu kadar sür'atle hareket ettiği hal· 
de yolcular hiç bir sarsıntı duymamakta, 
ve seyahatlerini mükemmel ıartlar içinde 

yapmaktadırlar. 

Gemide su bitiyor, erzak bitiyordu. 
Cafer reis bunu anlar anlamaz kilerci 

Burunsuz Mustafayı çağırmış, bir hesap ya· 
parak su ile erzakı daha bir hafta yetecek 
ıekilde kullanmağa karar vermişti. 

- Kesilsin 1.. Cezasını görsün 1 Biz dt 
açız ... Biz de insan değil miyiz} 

Diyenler vardı. 

Satılık Ev 
Depozito: Lira ~ No. il 

654 Heybeliada'da Şadiye sokağında 2 No. lu ev ~O 
19 Yukarda tafsilib yazılı ev pe§İn para ile satılma~ ve ~ Hazır: 

36 tarihine tesadüf eden Çarpmba günü sa~t onda . ıhalesı yapıl~ . 
~re açık arttırmıya konulmuştur. lsteklilerm tafsilAt almak ıçm 
•erm;.0 • • • d ta • lunan gun" ve saatte Şube

• 4 " • arttırmıya gırmek ıçın e yın o 

Mevkii ve nev'i 

llliıe ınu ...--._: racaatJarı. 1357J _ 

Mühendis Aranıyor 
111.hisarlar Umum Müdürlüğünden: 
'-r l.aııiaarlar ldareıi Merkez w mülhakat teıkilatında çalııtırılmak 

Ptt~· Mübendia ve fen memuru abnacaktır· 
-. uhendiı: 
1 - Ma•-· d f' "h•ndiıi olmak üzere dokuz müben· ••ne, ma en ve na ıa mu -

2 
diı alınacaktır. 

3 
- Taliplerin diplomalı mübendiı olmaları. 

4 
-Aıkerliklerini ifa etmit bu)unmalan. ik" h · b 1 

' - Meınur olabilmek için lizım ıelen evıaf ve veaa ı aız u un· 

!!> ınaları tarttır. 
ren-
~ınurları: 
1-Naf' F k b" d buna muadil A\'l'Upa fen mekte-

ıa en me te ın en veya · 

2 
binden mezun olmak. 

3 -_ Aıkerliiini yapmıt bulunma~- . olmak 
J\ageri üç ıene intut ye ıu ıtlennde tecrübe •örmüt 

J farttır. 
Ja.ı:teklilerden Mühendiılere tecrübelerine ve tayin edilecekl~ ma· 
•ııa.;: ~.Öre IS0.250 lira araımda y~ fen memurlarma 100-150 lıra ara· 

? . Ucret verilecektir. • • • . . 
b• ~liplerin niha et 5/6/936 tarihine kadar bır ııtıda ye vea~ları ıle 
~rlikte bizzat by k ,. mümkün olmadıiı takdirde yazı ıle Galata 
Vlner A . , u at ıyyen M"d" I" .... h "' k 
le._ M . b.•.t hanı üçüncü katta lnbiıarlar Umum u ur ucu uıuaı •· 

iidurlüiüne müracaat etmeleri lizımdır. (2700) 

Bu tren Almanların Hamburg ile Ber· 
İin arasında işleyen ve uçak treni adı veri· 
.len trenden daha sür"atlidir. 

Köprü altında 
Bir saat 

(Battarafı 7 inci aayfada 
- Senin kaydın yok mu handa? 
- Ne gezer. lıler kötü. Açık eöyliye-

yim 7 aydır bir papeli bir arada görme-

,dim. 
Bu sözü çok ahbapça söylemiıti. O ka

dar ki ne merhamet istiyordu ne de para. 
' - Nerde yatıyorsun? diye sordum. 

Başını kaldırdı. İskelenin üstünü örten 
saçların köprü kaldırımına doğru uzanan 

kısmını gösterdi: 

- İşte orada. Orası rahattır. Yağmur 
'tutmaz. Biraz ot bir iki de örtünecek bul
dun mu bak keyfine. Fakat bu sabah çöp
çüler otlan süpürmüşler. Akşama biraz ot 

iater. 
Nerden alacaksın? 

- Para ile ... Yüz paralık. ot iıimi gö· 

rür. 
- Apiı yubn ıüode ne kazanıyor-

sun? 
. - Belli olmaz ki. İtte üç gündür işler 
durıun sana allah inandırsın. Her &Ün bet 
kuruş kazandım. Yarım okka ekmek .•• 
Günde yarım okka. Ona da bin herek.et. 

Üç a:ünde 1 S kuruı ••• 
K. T. 

Bu hesapça günde adam batına el aya•ı 
kadar bir peksimet düıüyordu. Bir bar • 
dak ta su ... 

Birinci gün öyle geçti. 
ikinci ve üçüncü günlerde de ses çıka • 

ran olmadı. 
Fakat dördüncü gün fırtınadan büsbü • 

tün sarsılan sinirler gerilmeye baıladı. 
Beıinci gün fırtına hafifledi amma. ka

ra 8Örünmedi. 
Her taraf alabildiğine denizdi . 
- Acaba Cebelüttarıktan dışarı mı düş

tük? 
Vaktile Turgut reisle beraber bu boğazı 

geçerek Fas sultanına yardıma gidenler • 
den bir levent böyle söylemi9ti. 

Karanlık bir gece... Durgun bir hava ... 
Sonsuz bir deniz ... Susuzluk ve açlık •.. 

Gecenin ıNız karanlığında geminin )uç 
kaaaraıı altındaki daracık koridorda bir 
haykırıı duyuldu. 

- Kim o? Ne arıyon burada) .. 
Sea veren yoktu. Burunsuz Muıtafa ka

raltıya doğru koıtu ve onu yakaladı: 
- Kimsin ııen? 

Halbuki Cafer reis onlara damıtıktan 

ve razı ettikten sonra Koca Zeyneli ba· 
ğıılamayı, hiç olmazsa bafka bir ecza ver· 
mek, mesela elli sopa vurdurmak istiyor• 
du. 

Koca Zeynel homurdanan leventled 
ıöyle baştan başa süzdü, dudak bulctü. 

Sonra belindeki luhcı çekti. Sol elin• 
aldı. Sağ elini de ileriye uzattı . 

Yalın kılıç, karanlıkta bir fimşek ı>anl· 
tııı ııibi havaya kalktı. Gene ayni parıltı 

ve hızla &f&ğı indiği zaman Koca Zeynelin 
çelikten yapılmış kadar zorlu olan eli bile• 
ğinden kesilmiş, yere düşmüştü. Oluk gılıi 

~kan kızıl kanlar güverteyi ıslatıyordu. 
Koca Zeynel kesik kolunu kırmızı ku • 

pğile sardı. 

Hayretle ona bakanlara hiç aldırmadan 
yerdeki keıik eli de denize fırlattı. 

Homurtuları kesilen leventlerin bakıı • 
)arı önünde ambara doğru yürüdü. 

Ondan sonra gene yıllarca leventlık yap· 
tı. Ne zaman bunu hatırlatular ıöyle der• 
di: 

- Kesik kolumdan değil. yaptığım ap. 
tallıktan utanıyorum. Mademki çalacak • 
11n be herif, hiç olmazsa sol elinle çal! ... 

Bu iri yarı bir adamdı. Hala kaçmağa 
uğra~ıyordu. Fak.:t Mustafanın aesini du • 
yan bir lr.aç levent daha yetişmiılerdi. Bun· 
lar iriyarı herifi yakalamıılar, elinde de iki 1 
peksimet bulmuılardı. _ Yeni Neşriyat =t 

- Bir hır11z ••• 
- Reise götürelim ... 
- Reise! .. 
Reisin kamarasında bezir yağile dolu 

küçük bir kandil vardı. Bu solgun aydın· 
lıkta Cafer reiıin önüne getirilen adamın 
yüzü hemen belirdi ve Cafer reis: 

- Koca Zeynel! .. Sen hal .. 
Diye yerinde doğruldu. 
Koca Zeynel leventler arasında obur • 

luğile tanınmııtı. Bir türlü doymak bil • 
mezdi ve bunun içindir ki ona iki adam 
payı verirlerdi. Fakat aon günlerde onu da 

Yeni Hayat - Bu haftalık mec 
muanm 14 inci sayısı renkli ve güzel 
bir kapakla 44 sayfa olarak çıktı. Bu 
sayıda bir çok alakalı yazılardan baska 
50 ye yakın resim,karikatörleı, kadı • 
na, modaya dair yazı ve resimler, eski 
hokkabazlarla ve üniversite profesör~ 
lerinden biriyle yapılan iki reportaj 
vardır . 

Çocuk - Çocuk Esirgeme Kuru ~ 
mu tarafından çıkarılan bu mecmua • 
nın 5 inci sayısı intipr etmiştir:. 
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1 
Diye söyleniyordu. halde, bir türlü gözlerini açamıyordu. 
Birdenbire Cemilin tüyleri ür,per- Nihayet, son bir gayret göstermiş; • -

2 7 
- ı mi, bana karşı bile daha hala onun in-

mişti. Kalbinden kopan bir ıstırap ile: güçlükle kalkıp oturabilmişti. Birinciden daha katil olan bu ikinci tiharından bahsediyorlar• 
- Bir sene ... Aman Allahım .•• Ben J Başı ateşler içinde idi. Sanki bir zehirden alman netice mükemmeldi. Dem.işti. 

burada .. bu zincirler altında bu kadar cendereden geçmit gibi, vücudünün Bu hususta her gün malumat alan . Aynı zamanda Yusuf fzzeddin Efen-
uzun zamanlar mı -geçireceğim, her tarafında ağrılar ve sızılar hisset· Soldan sağa: Vahdeddin; kazanılan bu muvaffaki- dı, şu kanaati beslemekte idi. 

Diye inlemişti. ımişti. Gözlerini, karşısındaki kır ve 1 - Bedava tarafından, bütün dünya. yetten dolayı büyük bir memnuniyet - Babamı öldürenler, ondan korku-
Şu ande hiç bir insan kalbi, hiç bir kıvırcık sakallı adamm çukur gözle- 2 - Osmanlı tarihinde isyanlarile meş - hissetmekte idi ..• Fakat, onun için bu yorlardı. Milletin kendisini ne derece 

insan vicdanı; esaretin acısını Cemil rine dikmiş; hur bir paşa, anlam. 3 - Amerikada meş- da kafi değildi. Esrar ve kokainden de sevdiğini biliyorlar: kendiıi nasıl 
k d h

. t · t' Ev d k'k d hur bir şelale, köpek. '4 - Recaizade Ek- b k .. b h aha l h l' d'ld' ' • } ... _t_ __ _ a ar ısse memış ı. ger şu a ı a a 
1 

_ Henüz acıkmadım. Hiç bir ,ey aş a, uçüncü ir ze ir d elzemdi. zor a a e ı ı ıse, yme zor a u:&raı" 
Cemile ölümü teklif etse.lerdi; hiç şüp· yemek istemiyorum. remin oğlunun soy adı, beygir. 5 - Pirinç· Öyle bir zehir ki, bunlardan daha mü- tahta çıkarılacağını tahmin eyliyorlar-

h 
· k' d h b" ··k b' · l ten yapılan toz, üçüncü tahıs. 6 - Zaman, d B b l esız ı a a uyu ır memnunıyet e Diyebilmişti. essir, daha kat'i, daha tahripkar olsun.. ı... a am, sa tanatından ümidini 

kabul edecekti. O k k meh. 7 - Oltanın ucuna taktığımız, Ka- N h k t'' k . h . d' ır ve ıvırcık sakallı adam, ya- radenizde bir tehir. 8 _ Memleket, sa • i ayet, buna da müracaat edilmiş - a ıyen esmemış: em Topbpı •-
Reis, son çekiç darbesini de ın ır· .. l . . O d b d k . h 9 v ti: - Telkin .. , rayında, hem de Fer' iye sarayında bana 

nına çome mıştı. nun a oynun an .rınma tan emrı azır. - Birini çagırır-
dikten sonra, ayağa kalkmış; bir lale ile sarkan uzun bir zincir; si- ken bağınrız, anlaşma. 1 O - Mef' ulüfih, Telkin, zaten yapılıyordu. Fakat kaç defa: 

-Tamam. yah bir yılan gibi yanına çöreklenmiş- yemek. 11 - Bir balık, bakire. bundan sonra, daha esaslı mevzular Ü· - Oğlum, Yusufr .. Hiç iaJD yeme .. 
Diye bağırmış; elindeki ağır çeki- ti. Yukarıdan apğıya: zerinde daha kuvvetle yapılacak; bir Biz,. üç ~ş edaniye kurban olduk. 

cini fırlatmış bir k~eye atmı~tı. Ca l 1 - Çıkınca yaşamayız, çocukların aya taraftan esrar ve kokainle yıpratılan Ye~ı·v~adışah senele:denberi delidir. 
Ve sonra; bodrumun sağ tarafında· B - n;~: :a~ a~~kmaz olu~s~. ,verdikleri isim. 2 - İbadet eden, soru c- veliahtın sinirleri ve dimağı. diğer ta- Delılıgı, .nasıl olsa hır ~8:'ahan patlak 

ki küçük bir kapının kilidini açmış; uraya ge e ı ır se ız saati geçtı. e datı, yemekten emri hazır. 3 - Hanım, raftan da zehirden daha acı ve mües - verecektır. O zaman bızım taraftarla· 

Celnı.le ı'çerı'sı"nı' go'"stererek·. bir lokma bir şey yedin. Ne de bir yu- nota. 4 - Üyelik, tlki. 5 -Kucak. san. b dA A • l k b' . 
d A 

sir olan sözlerle biran evvel harap edil- rımız u e anıyı tepe eyece ve ızı 
_Sen de geç bakalım. um ıu içtin.·· nlaşılıyor ki; çok U· ,6 - Göz, çanak. 7 - Habeş reislerine • k . ,_ , 

k b
. d 1 miQ olacaktı. Veliahtın nahı'f v• na- yme ma_ amımıza getıreceıdır. 

Diye homurdanmıştı. za ır yer en ge iyorsun. Fena halde ,verilen isim, isimler. 8 - Cinas, ayağımı· T ... * yorgunsun. zın altı. 9 - (Sız) manasına gelir, şerik. rin vücudu, hiç şüphesiz ki bu üç bü - Demi~ti • . • Saltanattan ilmidini 
. Cemil kırk sekiz saat zamanını fa- .1 O - Heykel, bir erkek ismi. 1 1 - Lez- yük ve m~essir zeh.ir~ dayanamıyacak.. k.esmeyen J:>ir adam, niçin intihar et· 

Evvela, bir zincir şakırdamıştı. Ce- sılasız bı~r yk ·1 · d'V' h t zet, çocukların en güzel eğlencesi, çok de· Artık muvazenesızlıkler ba•lıyacak,· sınL BunJ. akıl kabul eder mi> .. 
. v .. .. . . u u ı e geçır ıgıne ayre ·w· . T 

mıl, ayagını pek guçlukle ılerı doğru etmişti ..• Kendisine acıdığı aşikar olan gıl. veliaht .halk arasında kendini idareye işte bunun içindir ki; eski mabeyin· 
atı:ııştı. _!lir uc~ b~ynunda, bir ucu da 'bu adama karşı nezaketsizlik göstermiQ * rnuktedır olamıyacak ... Ondan son • ci Fahri Beyin her saraya 1..:1:.:..de. 

b 1 v d l b k I T Dünkü bulmacanın ballı'.· t VUf&U sag ayagının ı egm e o an u a ın olmamak için cevap vermİfti: a... veliaht ile aralarında bu bahiı açılıyor; 
zincirin ağırlığı otuz okka vardı. _Hayır .. Uzaktan gelmedim. Yor· Soldan sağa: Yusuf fzzeddin Efendinin mahvına biribirlerini ikna etmek için uzun mü-

1 - Paıtane. 2 - Ad. 3 - Ruhiyat, 
Cemil, bu ağırlık altında nasıl yürü- gun da değilim. çalışanlar, bu cümleyi ikmal edemiyor- nakaşalar cereyan ediyordu. · kal. '4 - Ana, eleme. 5 - Roz, aha. 6 - 1 

yeceğini şaşırm.ış.tı. - O halde, ıstırabın çok büyilk. Irmnk. 7 - Yummak, o. 8 - Az, ayık, il. !ıardı. Bu hain, korkak ve habiı ruhlar; Başağa Beşir ağa. bir taraftım bu 
Yamlıların hırı; Cemil buna cevap vermemiş, derin 9 - Mayna, aı. 1 O - Aka, koruma. artık ondan sonrasını. talih ve tesadü· münak~ları körükleyecek rMDinler 
- Sağ elinle zinciri tut. Biraz yu- derin içini çekmişti ... O adam, ıözüne 11 - Nar, Vasi!. fe terkediyorlardı. hazırlarken; diğer taraftan bafb fır .. 

karı kaldır, ağırlığın hepsi, ayaiına devam etmişti: Yukarıdan qağıya: Veliahta ilk telkin, babasmin ölümi- satlar da kaçırılmıyordu 
J>inmesin yoksa yürüyemezsin. _ Ne yaparsın, delikanlı) .. Buraya 1 - Para, yama. -2 - Acun, uzak. le başlamıştı ••• Sultan Azizin mabe • Gazeteler, (veliahdı sani, Vahdeddin 

Dl.ye bag"' ştı 3 - Harim, yak. 4 - Orman. S - Asya, · ·ı · d I f Ef d ) d k ırmı · dü;ttükten sonra, artık her tteye taham- yıncı erın en o up, onun ve atı esna· en i en sı sık bahsediyorlar; 

B k b
• y l b l T maya. 6 - Rahat. 7 - iste, ov. 8 - La, d F • aş a ır am ı, u söz eri söyle- mül etmekten baRka çare yoktur... I sın a er iye sarayında bulunan ve bilhassa onun hamiyetinden, ukerf 

T ara. 9 - ıfahan, suı. 1 O - Ama, mi. 
yene kızarak: Baksana benim halime. Ben, buraya 11 _ Çile, lcul, al. sonra Abdülhamit tarafından nefyo - ianelere yaptığı muavenetlerden dem 

- Nasraniye yardım mı ediyorsun. geldiğim zaman ancak yirmi iki ya~nn· ... •' •H- lunan (Fahri Bey) Vahdeddin Efen· vuruyorlardı. 
Nasıl isterse öyle yürüsün. da bir delikanlı idim. Bugün, artık ya- ı B A D y O ı di tarafından bilvasıta teşvik edilmin; Vahdeddin, - bilhassa Tallt Beyle 

Diye homurdanmıştı. şımı kaybettim. Aradan kaç sene geç· . - Sultan Aziz, kendi velinimeti - yaptığı Beykoz mülakatının verdiği 
Cemil, sağ elile zenciri kavramiştı. tiğini bilmiyorum. Fakat her gün saç· Bu Akşamki Program d!r. Yusuf lzzeddin Efendi de, az çok bir cesaretle • isminin ve Un~mın 

~'e sonra, daha az güçlükle yürümeye larımın ve sakaUarımın biraz daha faz.. İSTANBUL cınnet eseri göstermektedir. Pederinin etrafında bir velvele koparmak İlte-
başlamıştı. la ağardığını 1ıörüyorum. 18: Hafif musiki (pli.it), 19: Haberler, ölümü hatırlatılıp ta efendiye bazı na- mişti. Bunun için do büyük bir kur-

Zincirlerini şakırdata şakırdata, re- Bu sözler, Cemilin kalbine dehşet 19, 15: Muhtelif plaklar ve ıeı musikisi, sihatlar verilirse, belki bu marazın ö - nazJık etmişti. HasılAtı ile Çeneklcele--
isin açtığı kapıdan içeri girmişti. Bu- vermişti. Kar;nsındaki adam, hiç şüp- 20: Keman solo: Bayan Pakize izzet Ne· nüne geçilebilir. deki askerlere (hediyei şitaiye) alın· 
rası, genin ve uzun bir bodrumdan iba- hesiz ki, elli yaşından fazla idi. Demek zih tarafından (piyano refakatile), 20,30: Denilmişti. mak maksadile muazzam bir komer 
retti. ki burası öyle bir uçurum idi ki, düşen- Stüdyo orkeatralan, 21, 30: Son haberler. Fahri Bey, zaten arada ıİrada eski tertip ettirmişti. .. Bütün duvarlara bü-

Cemil; içeri girdiği zaman, kulağı- lerin çıkması mümkün değildi. · ANKARA efendisinin oğlu Yusuf fzzeddin Efen- yük afişler yapıştırılıyor; lıtanbulun 
na bir çok zincir sesleri gelmişti. Bir Cemil, avuçlarını yere dayamış, ha- 12•30 : Plak yayımı ve ajans haberleri, diyi ziyarete giderdi. Vahdeddin tara - dört köşesine binlerce ilan daiıtılıyor-

d k 
·1 f b d d w 19 • 30: Klasik plak yayımı, l 9 · 5 O: Doktor fmdan bu haberı"n go"nderı'lme•ı'nı' mu" - 'du. Ve bunların hepsı'nd• de.· 

an a mera ı e etra ına göz gezdirmiQ ·, şını u a ama ogru uzatım".. Artık ., - .... T T konuşuyor, 2 O, 1 O: Karpiç şehir lokanta· k b 
- Ne ise .. Burada yalııız degw ilim. onunla konuı:ımıya ba~lamı11tı: tea ip u ziyaretlerini sıklaştırmı,.; ve (Veliahtı aani devlethl, necabetl6 

T T 1T ıından nakil, 20,30: Ajans haberleri, T 

Demişti. - Sen kimsin).. 20,40: Karpiç ıehir lokantasından nakil. her gidişte de Sultan Azizin ölümün • Vahdeddin Efendi hazretlerinin} 
Arkasındaki demir kapı, büyük bir - Ben, Beni Süfyan kabilesi reisi, BÜKREŞ den bahsetmiye başlamıftı. (Himayei necibaneleri altndıa..) 

gürültü ile kapanıvermişti. Şeyh Abalin oğluyum. Adıma, Raşit 18: Plak, 20: Piyano konseri, 21, 15: Zavallı Fahri Bey, hiç farkında ol - Kelimeleri göze çarpıyordu. 
O zaman her taraftan kımıldayan derler. List'in eserlerinden konser, 22,45: Şarkılı rnadığı halde, ~yük bir şerre ilet olu- Bu ilanlardan bir kaç tanesi Sefir 

bir takım gölgeler, ona doğru ilerile- _Bir harp esnasında esir mi edil_ orkestra, 23,30: Plak, 23,'45: Almanca, yor; guya veliahta nasihat vermek ağa vasıtasile derhal Yusuf lr:zeddin 
mişti. Zincir şakırtıları arasında, kar- din~.. fransızca haberler. için: Efendiye getirilmiş, gösterilmiftl: 
ma karışık bir takım sözler yükselmiş· H Be h BUDAPEŞTE - Ah aslanım, bu sinir illetine müp- - Bakın aslanım, ı:ıu Efendinin kur· 
ti : - ayır. n, re ineyim. 18, 30: Çingene musikisi, 20: Piyano lA 1 1 k d I T te a o an ar, en i erini 1aat gibi kul- nazlığına. Milletin gözüne ne euretle 
_Hoş geldin, delikanlı. - Rehine mİ).. refakatile şarkı, 20,30: Caruıo adlı skeç; I I d l M h f d 21,30: Radyo salon oı'k.eıtraırı. 23,30: anma ı ır ar... er um e en im, dağ- girmeye çalışıyor. 
- Geçmiş olsun. - Evet ... Bu, şimdi imamlık da- lar gı·bı' ada d B"' ] k t' Danı plakları, 2'4,30: Keman konseri. m ı. azu arının uvve ı - Denilmi;Şti. 
- lnşaallah, tez zamanda nep bir- vasında bulunan imam Yahyanın ba - V ARŞOVA ne, benim diyen pehlivanlar dayana - Konser hakikateu büyu"k bır' mu-f· 

'den halas oluruz. bası, Hamideddinin ilk imam olduğu d F k t h r· d d" .. """ 
- Hangı' kabı'ledenaı'n' zaman babam ona isyan etmiQti. Fa • 16,0: Salon triosu, 17: Muhtelif, mazd.~ ... ~ ah~ ka ın endasonra uşul- fakiyetle verilmişti. Padişah Sultan 

r T 17, 15: Klasik danı plakları, şarkılar, ne uşune ır ara sev ya müpte a R d k d 1 ·ı 1 1 bü L 

- Nerede esir edildin' kat bu isyanda uzun müddet devam e· ld M lA l f l"k k h 1 eşa m a m arı e su tan arın -yü. r 18,15: Piyano konseri, 18,5S: Danı, 0 u. aum oan ea et VU u u - b' k · · b k • ·ak · 
- Esir misin, rehine misin) dememişti. O da, diğer kabileler aibi 19, 30: Muhtelif, 21 : Monoloğ, 21, 1 o: du. Yoksa, hiç efendim gibi lkıli dana l ırd~ Hserıyl:tı u oknserel ışdtır idl.etmlf" 
Cemil, bunlara cevap verecek halde imama itaat göstermişti ..• imam, ha - S f "k '- 23 30 Pl"'- "t d . b' h' L il er ı. ası at ta, pe yo un a en onı Konser, , : aK, 2'4,05: ve mu e eyyın ır zat, ıç a.o arının .. . . . •. 

değildi. Zincirlerini sürükleye sürükle- bamın bu itaatini kabul etmek için ,Dans. damarlarını makasla keser intihar ibi T abııdır kı bu h&dıse, gazeteler IÇlll 

ye bir köşeye çekilmiş; oraya yığılı- kendisinden bir rehine istemişti. O PRAG aklen ve şer'an mezmum 'olan bir ~i'li büyük bir sermaye teşkil etmifti. 
vermwti. zaman babam da beni göndermişti... 18. 20: Virtüöz keman kompozisyonla • irtikap eder mi idi L Siz ban~. efen _ Yusuf lzzeddin Efendi, bunu bir * Gel zaman, git zaman .. Aradan seneler rı, 18, 5 O: Plak. 19, I O: Orkestra konseri dimin yadigarısınız. Ayaklarınızı öpe- türlü hazmedememiş; Sadrazam Seit 

Büyük felaketler, insana daima bir geçti. imam Hamideddin vefat etti. musikisi, 19,'45: Almanca haberler, rek istirham ederim; zinhar bu dün - Halim Paşa ile görüşmek istmıit ve 
ağırlık ve uyku verir. Dımağ, uzun ~ğlu !marn Yahya, Nasır MebhUt ile 20, I O: Dans musikisi, 21,05: Senfonik yanın kasavetini çekmeyin. Bir an bi- k~ndisine şu sözleri söylemitti: 

b ] 
bırleQtı imamlık dav .. t' B' konser, 23, 15: Plak. l d B k . h" ham' zaman u ağır ığın verdiği tazyik al- "" · . . a~ına gırış ı. ır e üşünmeyin. - en imsenm ızmet ve ıye-

tmda ezilir ve erir. ço!: kabılelere ımamlıgını zorla kabul MOSKOVA Diyordu. tine mani olmak istemiyorum. Ancak, 
Cemil de, oraya yıgw ılıp kaldıktan ettirdi. Bu arada iddiasıl'h babama da 19,45: Rus musikisi, 20: Konser nakli, Bu sözler·, veJi-.hte rok garı'p gelı' - kendilerini reklam ederek zorla mille-

k b 1 · k b N 22: Muhtelif dillerle neşriyat. .- y 

sonra, saatlarca zamanını adeta hissiz a u ettırme için eni asır Meb - BELCRA T yordu. tin gözüne girmek isteyen 1ehzadele-
• ve idraksiz bir halde geçirmişti. Sanki, ~uta teslim etti. Burada g~rdüğü? bir 20,30: Milli neşriyat, 20,50: Opera ar· Veliaht, babasının intiharına değil, rin bu gibi hareketlerine mani olmak 

günlerce ve gecelerce uykudan mah- aç arkadaşımla buraya gonderdı. tistleri tarafından konser, 21, 30: Konfe • ölümiine kani idi. Netekim biraderi lazımgeldiğini ihtar ediyorum. Şunun 
rum kalmış gibi, kendini derin bir uy- . - ~ab~n, Yahyanın İmamlığını tas· ,rans, 21,50: Radyo orkestrası, 23,30: Abdülmecit Efendi de arasında büyü- bunun kesesine müracaat etmekle ha: 
kuya terketmişti. dık ettı mıL Plak. düğü eski saraylılardan işittiği bir çok miyet gösterilmiş olmaz. Hamiyeth 

Aradan kaç saat geçmişti?.. O, bunu - Eğer etmeseydi, derhal benim , 27 Mayıs Çarıamba şeylere binaen, 0 da ayni kanaati bes· adam ona derler ki, evvela kendisi ph .. 
bilmiyordu. Yalnız kulağının dibinde, kafamı keserlerdi. İSTANBUL lemckte idi. sen fedakarlık gösterir ... Ben, ıeçen-
muııis ve yumuşak bir ses hissediyor· Cemil. sabredemedi. Kalbinde duy- · 18 : Sahne musikisi, 19 : Haberler, Yusuf lzzeddin Efendi, kendisile !erde T ophaııenin altındaki altmıı dük-

d B d 
w f . .. .. k k b" 19, 1 5: Muhtelif plaklar veya retransnis · h . k b . l ha k"' d h d' t t" B·•-u. u ses: ugu ne retı gosteren yu se ır ses- ma remıyet es ctmış o an zı zeva· anımı, or uya e ıye e mıt ım. ... 

D 1 k l 
sion, 20: Dans musikisi (Amatör sanat • h H'l ı· h - e İ an ı I.. Heyy delikanlı!. .. le söylendi: ta ve bilhassa saray kadınlarının en gi.\ndcn itibaren de er ay ı l ıa mc· 
karlar tarafından) Müfit Hasan idaresinde, "t 

Kalk, artık ... O kadar fazla uyudun ki - Fakat, hu .. Bir zulum .. Bir vah- ZO,JO: Stüdyo orkestraları, 21 , 30 : Son münevverlerinden olan (Dördüncü ka- re üç yüz lira teberrü etmeyi taehllll 
bu y~ınek vaktini de geçirirsen, açlık- şettir. haberler. dm) ına bunlardan bir çok defalar hah· ediyorum. Fakat bir daha, VahdeciÖİ'1 
tan lrnstalanacaksın. Raşit. etrafına göz g~zdirdi: Saat 22 den sonra Anadolu ajansının setmiş; Efendinin böyle şariatanlıklarmı ıör-

Diyordu. - Biraz yavBıŞ söyle. gazetele~e mahsus havadis servisi verile - - Babamı öldürenlerin kaçı~tıkla- miyeccğim 
Cemil, kendini o kadar zorladığı (Arkası var) cektir. rmı gözlerimle gördüm. Garip değil 

RULJIACA 

YUSUF iZZEOOiN 
1 Öldü mü, ö!dürüldü mü? "Son Posta n tun tefrlkaeı ı 91 Yazan A. R. 

Cemil zencirlerini sürükleye sürükleye 
bir köşeye yığılıvermişti Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 

Yazan: Ziga Şakir 

(A.rlıua ..,) 
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1 • Elektrik •t•ti• ve su kadar elzem ve zaruri olduğunu 
2 • Her feyden vazgeç~bilirlz. fakat 

Dolabımızdan ayrılmayız, diyeceklerdir. 
ideal soğuk hava dolaplar1 
1936 Modelleri 
ihtiyacınıza ve paranıza gOre dolaplar 

Sahibinin Sesi Beyoğlu 302 istiklal caddesi 

VERESİYE 
SATIŞ 

Ankara, Vehbi Koç 
İzmir, A. Vetter 
Adana, Ş. Rıza lşçen 
Samsun C. Celal Özlü ve S. Kemal Sezen 
Bursa, HOsmen oğlu Mehmet 
Zortguldak, Aksekili Mehmet 

Süt ço~uğu için 

sütlü undur. 
Çok besler, çocuğun tab!atini düzeltir. Kusmayı, sancılan giderir. 

Şark Merkez Ecza deposu ve her eczanede bulunur. Umumi merkezi Ankara posta kutusu ı 195 

Öksürenlere : il AT R AN HAKKI EKREM 
Devlet Demiryolları ve Limanları lşietms Umum idar ~si ila.ı.arı, ,... GAZ ocA~ı ~~ş~:~ 

Şebekemiz üzerinde işleyen sür'at yolcu ve~elit trenlerin vakti l IUVVEL ve DEMO~. 
Jı k ti 

• Al k Ev "d' Kıs h • • markalannı arayınrz. Deposu : Tahmıs. 
are et saa en; sanca • ~ ır. mıv. a.n~, . . . ... Kun.ıkahveci han N. 21 

11Haziran/936 gününden itibaren degıştırılecektır. Y enı vaktı ............................................................ .. 
hareket cetvelleri istasyonlarımıza asılmıştır. Daha fazla malumat için Son Posta Matbaası 

!istasyonlara müracaat edilmesi. "l 145,, "2858,, --· Neoriyat Müdürü: Selim Raıııp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Ra&ıPı H. Lütfe 

Trabzon, 
Antep, 
Konya, 
Kaysari, 
Balıkesjr, 

Bede oğlu Sami ve Hami kardeşler 
Naci ve H. Ahmet Dat kardeşler 
Ali Ulvi Erandaç 
İsmail ve oğullan 
Şah Mehmet oğlu Hüseyin Avni 

Yarm akşam 

Ç A G L A Y A N 'ın 
Son gecesi münasebetile veda mUsameresi 

, EFTALYA SADi besfokAr BIMIN 
NAŞiD ve ARBADAIJLARI 

S. ATT1LA REVÜ HEYETİ, ve bütün musiki meslek arkadaşlanmn 
iştirakile muazzam saz h~yeti. Telefon: 40335 

PROTEjiN 
Frengi ve Belsoğuk.luğundan muhafaza eden en müessir ilAçiır. 

--~ _ ___,...-

KARYOLALARIN 
1936 desenleri gelmiştir. 

Asri Mobilya Mağazası ~~r 
İatanbul : Rıza paşa yokuşu No. 66 Tel; ~3407 


