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Hergün " Resimli Makale a Tek ve grup a Sözün Kısası 
K-ım diplOMGt olmnu mı?. 

• 
173 mibıon nuhısltı hir millet 

* 
Kadın diplomat olamaz mı? 

C ihan harbinden sonra ba%ı ınemle· 

ketlerde kadın diplomatlar yetiş· 

ti. . 
Sovyet birliği ilk defa lsveçe 

Kolontay·ı .setil' olarak gönderdi. 
Amerikanın Belçika sefüliğini uzun müd. 

det bw ikadm yaptı. 
Şimdi de Ameiika Birleşik devletlerinin iş 

nazın bir ~adınd.ır. • 
Bütün bu tccTiibclere nğmcn fngilte· 

re kadınlann diplomasi mcslejine alına • 

mıyac&ğma karar verdi. 
Sebep olarak :şunlar ileri sürülüyor: 
1 - Devletin esrarı bir kadına verile

mez. lngiltere gibi diplomasiye büyük ~ 
hemmiyct v~ren bir devlet, böyle ıtehli
kcli bil' tecnibcye girişemez. 

2 ~ Kadın c~ı1enirse, kocasının vaziye

ti nezaket kesbeder. Bu itibarla evli bir ka

dın diplomnt olamaz. 

* Kadınlara hak. vennek hususunda bü -
tün dünya bir türlü eski batıl düşüncelerden 
kurtulamıyor. 

Hala kadının işte çalışamıV'llcağını, me· 
b'us olamıyaeağını iddia eden, hatta onlara 
intihap \ıakk1 vermek ~tcmiyen mcmle • 

ketler vardır .. 
Halbuki kadın 1-\cr ~ahada rnuvaffak o

labileceğini isbat etmiştir. Kadın doktor, 
kadın avukat, kadın hakim, kadın memur 
olur da, kadlD mcb'us ve diplomat ola. 

maz lllı? 
Hatta Sovyct birliği kadının asker bile 

olabileceğini isbat etmi~tir. 
Kadın her şey olabilir, yaşayı~ 

tarzı değişmek., ve Wim onun haltkındaki 
yanlıı telakkilerimiz yerini hakikate ter -
kelrrd şartile. 

* 17J milyon nalasl• 6ir millet 

S o~ct lkomşuml12 dev ad.ımlanlc bü

yuyor. 

1917 ih'tll&linden c~ Çar'ın hükmü 
altında '82 milyon insan vudı. fakat o 
vakit Çuhk Rusya Po\onyadan Kam
çatkaya kadar ~zan~rdu. Bu :niifusun 
25 milyonu Sovycl e1inden ayn1an !toprak
larda 'kald1. lhtılal ve l:.1tlı'k ~~ bir bmını 
alıp ~t\irdu. 4 9?6 da yapılan umumi ~

yımda Sovyet bM(ğlnin ımfu 14i mıl • 

yond 
O valiittenben Sovyet birliği nufusun

da ~riilmemiş 1bK artma ~ıaydedilmi~r. 
1934 sayımında I~ 'Ve bu seneki <sayım~ 
173 milyon nufus bulunmuştur. 

Demek ki komşumuzun hec 11ene nu

fusuna 3 - 4 milyon kişi eklenmektedir. 
Bu gidişle on eene ,gonra Sovyet birliği 

2 00 .mlyon nuhr.M tMalaoaktu. 
Yalnız şu fark 'Var ki, garp memleketle

ri n al'ttı\.ça 'ftndiler~ miistemlCke 
ararlardı. Sovyet bl.r1iğ'i bilakis nufusun da
hilde çoğalmasmdan memnundur ve müs
temlclc.e atkllısnııd.a d ğildir. 

Bu nutusun yhCle ~6 sı. Bolşevik rhti • 
lalinden sonra doğmuştur. Yani bugunkü 
Sov:9d ır~Jım1 artrlc koodi neslinin omuzla
nna Jayanm.k.tadlr. 

B iiig<>1" Mıısunuz ? 
1 - T aU.eyrand kimdi~ 
2 - Veşington şehri ismini kimden 

almı~tır? 

3 - Hazreti Ali kaç ya~ında öldü? 
(Cevaplan yarın) 

D.iiftkü. SaıOlluin C evaphırı: 
1 - Vasco de Gama Portekizli ge

micidir. Kap yolu :ile Hindistan yolunu bul

muştur. 1469 da c1oğmuş, 1524 de ol
müştür. 

2 - Büyük Katerin c< 'melin Semiramisiıı 

ismini alan Rwıya İmparatoriçesidir. An· 
halt Zerbst isminde bir Oük '"iin kızıdır. 

1 71.9 da doğmv~, 1 :f96 da ölmüştür. 33 
sene büy~ P.ettodan sonra :Saltanat siir-
mütıtür. 

J - Bir Cstıc muvaffak olmak •çın 
Me,.c;hur f'tanssz ıihtiJ.ilcisi Danton {e~"Cla 

cür'et, sonra ıcür.,ct •ve müteakiben 
cür'et wırnd:mı <d~tir. 

:yine 

Umwmt lmrp kaça mıu oldtl 

Bizler de 
Takasa tabiiz! 

..,.-----E. Ekr~m·Tafur.-

i 
D ün akşam Belgrada hareket e-

Derler ki lark hn:I oiluM warPJı milletlerin ~ 
daha tekidir, fakat pop olarak tetkik edildiii anıaB bu 
~···kaybeder. 

bir anıda biribirlenmn ~tlerini düırrider. 
Medeniyet demek, otguize çalıpaak demektir. Orpnizas

yon ferdin kıymetini arttmr. Dünyanın en organize milleti Al· 
manyadır. Bütijp millet bir tek nefer ıibi hareket eder. Ve 
Alman milletinin en büyiik kuvveti grup halinde çalışmasını bil
mekte, f-erdi cemiyet ve organizasyon içiDde eritebilmesindedir. 

den biz, gazetecilere hüklımeti
miz az çok kolaylık gösterdi. V , t 
Yugoslavyanın payıtahtında pazartc. -
si günü toplanacak Balkan kon feran
sıiıda, bizler de, Rumen, Yunan ve 
Yugoslavyalı meslektaşlarımızla bir -
likte, orada cereyan edecek olan mü
him müzakereleri yakından takip ede
rek Türkiye efkarı umumiyesini gü -
nü gunune aydınlatmağa çalışmak 

fırsatını bulacağız. 

İstasyonda, bizi götürecek olan 
ekspresin hareket saatmı beklerken 
arkadaşlarla şakalaşıyoruz. 

inalla ve A:lmanlu için de bulKID :aksini söylerler. Tek 
Ahnan -veya hamz:'in hiç ilaymeti yOk'tur. Fakat ıruP halinde 
Alman ve lnaitiz ylkllmv birer kuvvet oluyor. 

Biz bumm bariz misalini futbOl oyunlarında görüyoruz. Yukarıdaki resim organize erup kuvvetinin ne iyi bir !çim izden birisi: 
Bizim futbolcular sabada feftl ferd mülcenuneldirler, fakat misalidir! - Yahu! diyor. Anlamadığım bir 

(..-s~ö-=--~z--=---=-A==A==s=•=N=D==A=) 
şey varsa, bize Merkez Bankasının e
fektif para vermeyip de bizi de tuka
sa tabi tutmasıdır. 

Bir diğeri cevap veriyor: 
- Takasa tabi tuttuğu yok .. orada 

Yugoslav bankasında birikmiş K!ı ~ 
ring paramız varmış, ondan mahsu • 
hen alacağız. 

Vatikana ilk defa 
Olarak kadın 
Girecek 

Pe.pa 3 1 mayıs • 
ta seksen yaşına gi

recek ~e bu müııa· 
eebetle Vatikanda 
\adın ~itmetçi}e -

rin bulunabileoeii -
'ile daic bir de ka -
rar verecektir. Fazla ımüteassıp olan Pa -
pamn etrafı bu L.berdcm !.oşlanmamışlar 
ve kendisini ınüahazc etmişleı:diı. Buna ce· 

'\l'aben on birinci ıPi: 

- Vatikana kadınlan• ginnesini mene· 
den wclcfterimden bir papadır. Be1ı de Pa-

payım ve yirminci asnn papasıyıın.. Ka -
~lınların V •tin na ~innderim:k ılliç bir mah
ıtur gôrmüyotum, -deıtUştir. 

* 

·-----------------------------· Yıldızların 
DünlJaga Olan 
mesafeleri 

1 HERGüN BiR F1KRA 
Gözlere ceza 

Bundan kırk, kırk beş sene evvel, 

Boğaziçinde [Çopur Tevfik] bey a • 
dında bir zat otururdu. 

Bu Tevfik bey tasavvur edilemiye
ock kadar çirkin, fakat mecli• ara i -
di. D<>stlan kendisine muttasıl takılır, 

-O da ayni kapıya çıkar. 
Ziyanın saniyede - Eh, bir bakıma öyle. Fakat bu 

300,000 kilometre gucumüze gitmemelidi&. Bug\.inkü 
sür'atle seyrettiği he- günde e.şyadan madut olmak, İnsen "' 

saba katılır da, en ya- hkta.n daha kıymetli. Baksanız al Mu-
lan yıldızın ışıklaıuuıı harip devletlerin üzerinde tazyik yap-
blze uacalt 30 senede mak için Milletler Cemiyeti ambargo-
geldiii uÜ§Ünülüraıe ·- yu insanlar üzerine değil. emtia üze-

şaka edip kızdınrlardı. radaki mesafenin ae ~ çabucak anla- :rine koydu. Sonra insanların hudut-
Bir aün. nükteleı-ile ve mu:Upliii ile _şılır. Biz olcu~ merakta buak. lardan girip çıkmaları serbest olduğu 

meşhur Şemsi molla. •okakta T evlik mamak için ~ 'llÖyleyiveıdim. halde bir toplu iğnenin geçmesi bir 
beye rastlayıp kolundan tuttu, dur • 280, 936.000.000.000 kiıometre. k ~ ·a tibi 
durdu :ve dik dik YÜZÜRe baka. · RUaıaı obzn.U.ta m~ çekene- ço t yı e · •. 

Tevfik bey .ardu~ 'w iki yüz seksen~ dolaız yiiz otuz - Orası öyle! Hem de bılıyor mu· 
- Ne var, ınoll.~ Bir teY mi .öy • altı milyar kilomem: oMuiunu da yazı ile SllDUZ, çocuklar) Merkez Bankasının 

Jiyecebiu~ bildinolirn. bizim ha'klwntzda tatbik ettiği bu usul 
Şemsi molla: • biraz da manidar. 

- Yok, ~ayni dedi; hiç 1>ir ~Y .&lm•n ...... bitteri• - Ne gibi) 
söyleyecek değilim. Yalnız ha -ı.ı. eYlen..... _ Lehimize değil amma, haydi 

Fransada acalp bir botanma rôzlerimle 'bir ıaünah işledim de oala· Hitleryenibir ka- söyleyeyim! Bizi de Kliringe tabi tut-
Pt.rMı nıahkemelerinc boşanmak için ra b.ir mi.iddetcik azap vermek için Arla ::zahitlerin ~ makla, banka: «Bizim gazeteciler mal-

i d .ı.. senin yüzüne bakıyorum 1 1'. ' _] k . a· müracaat eden Lows &.ı.jo ismin e vır a· ınc şart4annı 'tesoit et- dır!» oeme ıste ı .. 

~·-----------------------.. dam kansından şu yolda şikayet etmqtir: 

<ıKarım çok 11af bit bdı.n olduğa için 

fala fevkaıa.de müp'teladtr. !Kahve, d. ıis

lkambil, ve aynaya baktırmak için dünya. 

tun parasını sarfeuiği g'lbi, "kendisine fena 

Jena şeylel' .ciyleyen bedbin fa\cılanı ela 
sö~lerinc kapılarak ailenm huzurunu kaçır

mal.tadır. 

miştir. Bu karara na- ~~ L,•. 

zararı. biT .zabit 25 j.' ~ ...... ~. 

K'tm'tiisitri bu .jpti\adall va«geçi.rmclc 1'io 

elimden geleni yaptım Yayda vermedi. 

.Bö~e cinli, ıperili, istikbale ait ç~ çeşit, 

m'ötalel\1arm serdedllcnği bir evde otur-

ımak istemiyormn. 

• 
G6ktertl• 410fen çocuk 

Şimdiye k.adar. vapurda, arabada 

hende doğanlar çok oldoğu halde, gök· 

lerde hiç kimse doimanuştı. Son zaman

larda lsveçte bir anne, tayyarede uçarken 

çocuk doiurmuştur. 

Bu doğum hadisesi bizde olsaydı., de

ni~e dünyaya .gelen çocuklara nasıl Bah

ri ismi verilirse, havadakilerine de Havai 

derdik, İs'\'eÇ lisanı anlaııla.n bu işe uygun 

olmadığı İçin, anne matbuat 
çocuğunun havada doğduğunu 
cek bir isim b11lana mukifat 
ilan etmiştir. 

vasıtasiyle, 

ifade ede
vereceğini 

Soldan sağa: 

1 - Yer. 2 - Mah, E~ğin Fransızcası, no

ta. 3 • Doğru söylemiyen. 4 - Kışı sever 

bir hayvaıı. ha,yrat. 5 - Bir sililı ismi, esir 

olma.le.. 6 • Aşağı taraf, mutfeklaı:da bu -
lunur. 7 - Di§i <!eğil, genişliği. 8 • Nota, 

İngilizkrde bey tabiri. 9 • Çamaşır konur. 

Yakandan aflliıya.: 

1 - Sert dağ taşı, köpek. 2 .° IBaygırtıcı. 
3 - Bir şiir tarzı. 4 - Bir göz rengi, dürbi

nin gö.ıü. 5 • Anlam, Tıakıın. 6 - Bir mey

va. bir nota. 7 • Çevirme. 8 - Dilek. 9 -

ıaşına eelmcden C'l-

lcıaemiyeccktir. Aspri 
6 sene hizmeti askeriyede bulunması şart 

'olduğa ıaibi alacaiı bzın da muhakkak su
rette ari uka memup bulunması lazım 

~r. 

• Enternasyonal ve mareeyy&z 
F ransada son intihabat münasebeı:ly1e 

yapılan bir toplanbda Komünistler, ve 
Sosyalistler birdenbire F..ntcmuyonab söy
lemeğe başlamışlar, bunlan işiten milli "Cep
he taraftarları da «!crhal Marseyyez .. i o'lm
mağa başlayınca, halk müthiş bir kavga

nın başlaYacağıırn •!\net~ fakat ~ 
' eyden evvel Fransız olan sollar Enternas· 
yonalı bırakarak, Marseyyez'in sonunu hep 

beTaber ~tirmişler. 

"··-············-············································ 
.Korma, başa konan örme şey. 

Dünkü Bulmacanın Halli 
SOld- sağa: 

Feza, kaim. 2 • Açmak. 3 - Dar, enkaz. 
4 _ Arpa, mesrur. S • ki, ebed, kriz. l · 
Kanat, azi. 8 • Ata., ıpo, fala. 

YukandaD "a§lliıp: 
f • Feda, ekip. 2 - Araba, harp, anas. 

4 - Sıcak, aidat. 5 • Ma. ta. 6 - Kancık. 
'7 - Akka, reha. 8 - Arsız. 9 - Mazi, uir. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Dün Büyükadcdn oturan Ekrem adlı okuyucumuııun gön
dudiği bazı 1 akamları n~§rdmİ~tik. Bugün de yine ayni oku· 
yucıunun yine ayni köylüye alt il:inci bir Tisl~İni ncşrediyM'U2:: 

Silivrinin Gelevıi köyünden 'bay Mıthatin yl.iz döniim ıtar. 
lası vardır. Bu tarla içın .Yaptıgı maşraf ve buıarlan aldığı 

varidatı aşağıya ka~ dedilmiştir: 

Bu yılki istihsM&t: 10,000 kilo buğday 34-0 

Yaphf1 masraf: 
Hükumet vergisi 

das, tobum ve gübre 

Hasad 

Köy salması 

10 
ıoo 

60 

167,76 

537,76 

Bu adamın 180 liralık diğ~r bir ma11rafı vıHclır ki, okuyu-

Stral os/ e~e çıkmak 
/~in para mı alırsınız, 
Para mı -verirsini•? 

Stratosfer' e bir da· 

ba çıkmak niyetinde 

olan profesör Pikarch 

Sunday Dispotch ga. 

rtctesiı:ıin muhabirine 

verdiği beyanatta de

miştir ki: 

- Benimle beraber Hazreti İsanın t;ık· 
tığı göklere gelmek isteyen kimselerden 
'20 1bin hank alacağım.. tahmin edersiniz 
ki böyle bir seyahat bundan ucun yaptı• 
nlmu, henüz taıiplisi de çıkmadı. 

Gazeteci bir müddet düşünmÜ'i ve cc· 

vap vermiş: 
_ Siz 20 bin frank alacağınıza bu fe· 

dakarlığa katla.nacak olan .kimseye ::! O biıı 

frank teklif ed;niz. Dünyada i~siz ve aç 

kim9Clerin çok "Oln~sına rağmen, yine müş· 

teri bulamıyaca'ğın1za eminim. 

* Çocuk krallar 
Kral Fua<l'ın vefatından sonra trıhta 

oğlu 1 'b yaşındc&i Faruk ıgeçmiıötir. iDe~leı 

idaresini, !teşkil edilecek olan niyabet hı~y. 
eti ~arc ıedecı"ltir. Kral Faruk, ıi) uhet 

.ile 'idare cdil,.n i.içüncii krallığın baş~ 

· dır. 

Çocuk kralların birincisi, Miktarı Kıyııae!i L. . ı 

12,000 kllD ar,pa 360 cunun mektubunda o0kun~mıurı1ştır. 

2,000 kilo yulaf 40 

740 

iSTER İNAN 

Bu hesapça t 00 dijn\.!ın i-;leten bu adamın eline geçen para 

122 liradır. 

!STER iNAN~/I A 1 

Milleder Cemiyeti um~i 1-.arl>in haça 
dal -oJduğunu iheıa?layar~k, şu miithis ra
kamı ddc etı:ııişıir: lı6~ 2 milyar. ıBu Til 

kaın ıbirinoi napolyondan •914 ~j~ j 
le adar olan harplerin mecmu masrafından 1 
çok dalwtf.adMta. ' ıl...----------------------------~----~~-------------~~----------~~~~--------

zevkusafasma daldıktan soJna, memlet·e

lioe dönmek i<;ıtemeyen Siyam krnlının oğ• 

l ludur. lkinı:isi, müteveifa kıal Ale'kıoanr'm 

oğla Yugos1a'\"~o;a ı.-nlı !f'fycr'dir. ( cuncüsii 
~·e çocı.ı.k .hükliıudarlann en ya~ısı Ja, Mı
sır Kralı f.aruk'tur. 
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. . . . ' 
T E: L~G RAF .HABERLERi Konuşma: (' 

Yeni bir mecmua -J4..a.J.___ ___ . ,_.,, -.~"'t·· -. '.. • • ' ·--· . 

Hececi~:zi:n ~n~~;~':~ıç~l:~nra I AL: E •..€1'..-- E 
gelenler arasında kavga devam ede Fransız seçicileri bugün 

Yeni imtihan talimatna
hazırlandı • 

Hergo 
Ateş puskürügor 

Seçimde kaybettikten sonra dursun, daha eskiler de edebiyat mey- ikinci defa olarak sandık 

L 
ilk def b d• dan~ndan çekUmedikleribi bildiriyor- b 

mesı 

iselerde dersler bu ayın 19 unda, orta mekteplerde P • a eyanat ver 1 lar. Marmara (1) mecmuasını gördü- aşına geçiyorlar 
de 26 sında kesilecek tam numara on olacakbr Nou':ri;)~ (A.A.) -M: Hery.o, «Ere n?z m.ü} Gö~mediniz se bir tane edi- B ugün Fransız seçiminin yarım kal~ 

' M'IJ- gazh et~lnde diyor ki: nın; hır rengı var, yalnız o yeter: Ma- mış kısmı devam edecek ve geçen 
« ı ı cep enın ... • • n-~- 1 . 

Ankara, 2 -Yeni imtihan talimat- Bütün talebe sözlü imtihana tabi bazı gazetele . banatmkar euuuı ~-an vı, hani ~u şairane denilen maviden. hnf ta haşlayıp da ekseriyet nisabını kaza· 
. • . d' nn na fi reva gor • zaten . . d .. l . d v•1 '} namamış olan namzetler, ikinci defa ola· 

names. ı maanfçe hazırlanmıtlır. Li • tutulacaktır. Lıaelerde sene içinde iki ükleri hakaretleri bol bol etrafa ... _ 
18~.m ~ ~~ e .. şaırane e. gı m.ı 

1 fı ı • tih 1 k ki -ç Tatlı gozl d k d d rak, seçimlerin karşısına çıkacaklardır. 
le enn ıon sını nda dersler 19 Mayıs- yazı ı un · an yapı aca , sene sonun· tı arı para aayes' d 'dd t1 d' • erı suz urece • erın erm ta kt ali' b' k m e tı e en ıren iç çekti c k k d 1 b 1 k Fransız seçiminin geçen pa:zarki ilk netice-
1 ':.• mL'e eplerde 26 Mayısta kesi- ~a mu mı ır anaat notu verecek • v~. arthtıran sağ cenah mensuplarının vcrecekre ~ad a ta:İ · · ~sana aygın ~. leri gösterdi ki yeni teşekkül edecek olan 
ec lf. ıse ve orta mekteplerde tam tır. d b' • • 

1
muakte evvirane hücumlarına maruz ka. -Iünyad t ti ar ~ 1d eh yal payım · ı mecliste, fırkaların vaziyeti, mutlak ekse-

numara ondur. Orta mekteplerde mu- Sınıf geçme e ınncı yazılı imti • ar mağlubiyete d" ld a a ı ~ey er en oş anmıyan ' ali' 1 · ha da l il ikin' • Asl uçar O um. lar da var ney k" be d riyeti haiz hükümet kurabilmek imkanla· 
tu ım er sene ~rtaaında iki kanaat no- h n d ~~n~ not e ~ı yazılı imti- h ~ unutmayacağım bir takım taan lar arasındayi apayım ı n e on· rını daima güçleştirecektir. Bu arada. gö-

ve~eceklerdır. Sene ıonunda da ay- . ~n a 111. notun ve aat notunun v~ a aretlere maruz kaldım. Artık ~· .. . ze çarpan ikinci bir nokta da, Fransız ef. 
rıca bır kanaat notu verecekler, üçü • iki rakamı ile zarbında.n hasıl olacak kımse bana Fransızlar aruınd b _ ~ec~u~dakı şıırler de ısmin ve ka- karıumumiyesinin mütemadiyen sola doi-
DÜn vaaatiai sınıf geçme notu olacak - rakam cemedilecek ve yekiin bete tıkbk vücude getirilin · ~1' ~ık. pagın cmsınden. Hele)u müstemıdlara ru meyletmekte olmasıdır. 
tır. taksim edilecektir. ham iddiadan bah bn ea.ı fbe ın ·e· 

1 bakın: «Efsaneler iklimine hakim ve Geçen mecliste mevcut on kusur komü· 

M ıl·m1 ku 1 N • b ... . se eaın, n ıtın muhakk k B' . 1· . k 
ua ı er ru u sene sonunda bu etıce etten 8.f8f1 dütmemekle be- ıç yüzünü biliyoru B d flat' a • ır mıs ını anca - Alla • 

ka alı . • f be d kid m. en e ıon a- hı .. d"v" b' Ça 1 
naat notunu mu ımın muva aka • ra r notun örtten ataiı dütmemesi esine olan sadakatimin kurbanı ol- mızın gor ugu ır m ıca varınıt; 

nist aza sayısının bu defa otuza kadar 
yükse1mesi ve bu azanın bir milyon kö
sur rey toplayabilmesi, bu meylin ne do-ti olmak 9artiyle değiştirebilecektir. ~arttır. Muallimler meclisinin muva • dum. • Ressamları hayran, • Şairleri vel • 

Eğer muallim muvafakt etmezse tale- fakatiyle kanaat notu değitebilecektir. Karanameleri müdafaa ttim. B han, • En hissizi pür vecd eden afaka 
be sözlü imtihana tibi tutulacak bu Sözlü imtihana kalanlar üç dersten kararnamelerin tanzim t etb'k' • ~ b~rmıt · » 

rece bariz olduğunu göstermektedir. Ken· 
dilerini tehlikede gören ve bu meyelana 
karşı sed çekmek isteyen sol cennh harici 
fırkalar, aralarında anlaşarak mUşterek 

• ih d " b d 1 b 1 • ve a 
1 

me ıt Aru f 1 b" 1 d d' ımt an a asgarı eş numara alması öner erse ütün eme imtihanına .ka- tırak ettikten sonra bunl ink'" a . z ası oy e evam e ıyor; ge-
İcap edecektir. Bundan sonra üç ka • lacaklar, dört dersten dönerlerse sı- kalkmıt olsaydım acaba be:~m ha~r _ lelım. ~eceye: «Sevgilim, benim bir tek 
naat notunun bet olması, son kanaat nıfta kalacaklardır. kımda nasıl bır' h"kü' 'li d'? H sevgılım, sen, evet, sen! - Seviyorsun u m verı r ı a- d .... 1 '? S" I .. I 
notunun dörtten atağı olmamaaı icap En eski talimatname mucibince ba- rici siyasette bizi bir girdaba soktular. egı mı ·.. 

0 ! e, ~o~ e, ~ekrarla ! : Bu 
etmektedir. kaloryaya girmekte olanlar buna de- Ortada ne prensip kaldı, ne de doktrin. g~.:~ ben ~ankı 1 hıç olmı.~ece~ ~~bi • 

bir hnttıhnreket takibine karar vcrmiıı gö
riinmektedirler. Şimdiye kadar bir türlG 
temin edilemeyen bu beraberliğin bu defa. 
hnngi gartlar dahilinde vücuda ıctirilmiı 

olduğunu öğrenmek cidden cayimeraktır, 

Eğer buna muvaffokiyet elverirse, yen~ 

mecliste bir nevi kuvvet müvazeneti hasıl 
olacak ve dediğimiz gibi hükumet teşki· 
linde istikrar meydana gelemiyecektir. Şa. 

Üç olursa talebe sınıfta kalacak ve vam edecekler, geçen seneki talimat • Sağ cenah ile merkez, siyasetin en fena Y. d. • Öllursem • · · · Ne guzelaın gozle-
a" l" • ih "'b' 1 kt S ·b· • tih ed'l ki eki' · bik rın e Y&f arla'>> oz u ımt ana tö ı tutu aca ır. on name mucı ınce un an ı ece er • t ını tat ettiler ve belalarını bul- • 
ıinıfta üçüncü kanaat notu yoktur. de yeni esaslara tabi olacaklardır. dular. Fransız ~airlerinden biri, zannede-

Demokratlara 1in 1 t rim Ernest Raynaud: cc Şiiri mavilik-

Ankarada bir kaza Ergani bakırları 
Matbuat müdürlüğü Hükumetçe sahn ahndı, 
f otograf çısı elektrik mukavele imzalandı 

cereyanile öldü Ankara, 2 (A.A. - Ergani balar. 

ge ce, on arın u - v • 

zağına dütmeyi • M lek-~: bek· lere dogru hır kanad çırpınması sanan-
ntz. enı '1:;4ın 1 B d 1 · ,. l lemekte oldugu.. • 1!"L b ar au e aıre ı an ıyamazlar» gibi bir ISUllla yapmanıza 

mani olmak için sağ cenah menauplan şey söylemişti. Gerek B. Faik Ali'nin, 
her şeyi yapacak tıynattadırlar. gerek E. B. Koryürek'in yukarıya bi

Göringin 1 mayıs 
nutku Ankara, 2 (Özel) _ Matbuat mü· lan Türk anonim tirketi, ecnebi bit • 

Clürlüğü fotografçılar.ınclan Celil feci sedarlarını tenuil etmekte olan grup
bir ~za neticesinde ölmüttür. Celil la hükUmetimiz aruında yapılmakta "K . . . . 
fotograf banyo ederken pirize dokun- olan müzakereler iyi bir suretle neti • uvvetlı adam kendısını 
muf, derhal elektrik cereyanına tutul- celenmit ve grup mümeasillerile hii • yalnız başına korur mütte-

rer parçalarını aldığım manzumelerini 
okurken o söz hatırıma geldi. O man
zumeler fena mı} Bilmiyorum; öyle 

şeyleri yazanlar, severek okuyanlar 
var; demek ki bir ruh, bir zeka haleti
ne uygun geliyor. Ben bunları bir 
türlü anlıyamıyorum; bana ~aka gibi 
geliyor. Belki ben yanılıyorum, belki 

mu, ve hemen ölmüttür. Cenazeai kumet araamda mukavele imza edil • fik •ht • kt 
J'aMn (bugün) meras,imle kaldınla • mittir. Bu mukavele mucibince gru • . a 1 ıyacı yo ur" onlar.·· Belki dC: işin içinde yanılmak 
caktır. pun elinde bulunan tirket hisseleri hü- . B.~lın, 2 (A.A.) - Havu ajansı Y~~ ?a s:'dece bır .mizac ayrılığı var. 

kumetimiz tarafından aatın l bıldmyor: Bırıbırlerıne tamamıle yabancı kalma· 
a mmıt Gö' • don 1 v hk Fransada eski bir meb'us ve madenin tam sermayesi milli aer· nng, ah niıt olan <<Lustgar- ga ma um, aralarında husumet bile 

d'' üldU maye eline geçmiştir. Etibanka devre- t~u».de bir nutuk iradetmif ve demiş- bulunmıyacak iki sınıf... Şahıs mese-
• OY .. dilmiş bulunan madende fenni teai. tır ki: . . .. lesi değil; E. B. Koryürek arkada\!, 

.Pans: 2, (A.A.) - Dun aktam 19 sat sür'atle bitirilecek ve bir buçuk, iki «~~pımız va~n mudafaaıına da • dost diye saydığım insanlardandır. 
~~u. beledi~~ ~airesi ~~~~ı~~a ko· sene içinde ihracat rasyonel tekilde vetlıyız. Kuv~etlı adam ken~iain~ yal- ~unis ~~i~ de ne nazik, ne kibar genç
Dlunıst partısınm tertıp ettıgı munaka· batlayacaktır. nız. b~ma mudafaa eder. Muttcfikle • tır. lkısının de şiirlerini sevmeği çok 
talı miting esnasında bir takım hadise· Etibankça vücude getirilecek lesi • re ıhtıyacı yoktur.>~. istedim, olamıyor. Kafalarımız ayn 
ler olmuttur. sat 7 ili 10.000 ton atandard bakır İs· Ar~~~!usal tesa~ut hakkında yapı • ayrı iklimlerde yaşıyor ve, belki bir-

Radikal sasyalist partisinin eski me- tihsaline müsait olacak cesamette ola- lan bulun. ~~vezelıklerin üstüne, biz çok hususlarda anlaşabildiğim. bu in • 
buslarından ve sabık müstCf8rlardan cağı ve elektrolitik imalat için tesisatı halk s~vgısını ~oy~~f bulu~uyoruz. sanlarla, edebiyat, sanat meselesi açı
bay Martinaud. Deplat yumruklanarak da ihtiva edeceği anlatılmaktadır. Nazıst mefkuresının zafen, Alman lınca, hiç bir noktada ittifak edemiyo-
dövülmüş ve her tarafı yara bere içinde Diğer taraftan hükumetin muhtelif :?thkıunl u zı~~n .. altın~ alacak olan yeni ruz. Ben onlar gibi düşünebileceg"' ime 

bir k 1 ku 
... b" "k elektrik uır ıcm dovulmesıne yaramıııı.tır » · k'" . 

a ı mıttır. yerlerde ra~~. uyu . mın: T • ım .an vere~ıyorum, onlar da hiç şüp-
f .

1
. I Al t d" taka sanır:a11an ıçın uzun vadelı ~edı Amerikada iktisadi vaziyet hesız benım düşüncelerimi aykırı 

ngı iZ er, manyaya eV 1 teklif etmıf olan Alman gruplanyle buluyor. 
edı'lecek suallerı· hazırlıyorlar hükumet arasında mali teraiti tesbit tenkid ediliyor M h armara, er mecmua gibi ne için 
Londra: 

3
, (A.A.) _ Hariciye neza- eden mukaveleler de tarafeynce imza ~~fıngton: 2! (A.A.) - M. hull, çıktığını da anlatıyor. «Sahif~leri her 

reti mütehassısları, dün Almanyaya gön- dilmit bulunmaktadır. Teknik etüt • 1 hancıye nezaretınde ecnebi gazetecile- neslin, bir kıymeti haiz olmak şartile, 
derilecek olan ıual listesinin tanzimini }erin ikmali bitme küzere olan bu rin kabul ederek onlann muvacehesı'n· 1 k yazı arına>> nçı mw. Yani mecmuanın 
Pmıale devam etmiılerdir. santralların intlAaına yakında batlana· de ekonomik nasyonalizmi tenkit et • isminden v · d 1 1 d • • • Y- • • M 'I e rengın en an aşı an an 

Bu ıualnamenın gayet mutedıl bır te· cağı anlatılmaktadır. mıttır. umaı eyh, mukabeleibilmisil • b k b' k . 
idi de ve mutedil tabirlerle kaleme alına- lerin, Ambargoların ve iktısadi lahdi • aş ~. ır h pro~r~~ı yo 

1 
Onda bız 

caiı teyid edilmektedir. Bununla beraber Almanların sergı· si datın cihan ticaretini pek ziyade za 1 «ZCV ı. ru u, a il) doyuran yazılar 
kabinenin pazartesi eünü kat'i surette tas· km ld ... .. I . . rara bulacakmışız. Onu çıkaranlar müteva-
. • . . • Ö ıo Uf o ugunu soy emıttır. · l . K b' . . . 
dik edeceği bu vesıkanın ebemmıyet ve Ankara, 2 ( zel) - Modem Al- Mu ail h .. k 'k l'L- zı msan ar· « oca ır mılletın edebı-

1
.. • b' h'I hd'd edilm' • • • • b .. m ey e gore e onomı ıocra • t h d k' b -ımnu u bıç ır veç ı e ta ı ıye • man sanayü tezyınıye sergısı ugun ı· "f 'd liz 1 ya sa asın a ı u acınacak haline • ızm, mu rı nasyona m i e müfrid b 1 cektır. törenle açıldı. Sergi çok güzel tertip e- enternasyonalizm arasında ... aş ı başına çare bulmak iddiası bu 

dilmitti. Alman elçisi uzun bir nutuk meli ve makul usuldür. . yegane a • mecmuayı çıkarnnl~rla yardımcılann-
Konya vilAyet bütçesi vermittir. Sergi açılmadan evvel ter • dan çok uzaktın> dıyorlar. 

Konya, 2 (A.A.) - Vilayet umu- tip heyeti Karpiçte matbuat mensup - Mısırda seç. Asıl mütevazı adamlardan korkma-
mi meclisi 936 yılı bütçesini bir mil - Jarına bir ziyafet vermİf, serginin açıl- lffl lı 1. · · Marmara, iddiasız gözükmesine 

yet, tahmin olunan muvaffakiyet vücut bu· 
lursa, o zaman, meclisin çehresi daho. soıJ 
laşacak, fakat kuvvet müvazeneti. ayni 
halde kalacaktır. Yani bu seçim, Fransa· 
dıı, vuzuhsuzluk artmasına yardım eyleye
cektir. 

* Geçenlerde, Brezilyada vukua gel~ 
kanlı komünist ihtilalinin clebagısı olan 
yii:zLaşı Luis Carlos Prcsteı, bu hareket a. 
kim kaldıktan sonra birdenbire ortadan 
kaybolmuştu. Uzun araştırmalar: netice, 
sinde Brezilyalı Komünist vefi eizlendiif 
küçük bir evde tevkif olundu, 

Onu ele veren, ötedenberi berabeı 
çalıştığı bir arkadaıııdır. 

Luis Perestes'in ele geçtiğini haber alu 
almaz. bu adam, anlaşılan vicdan azabına 
uğramış ve kendisini, mevkuf tutulduğu 
hapishnnenin penceresinden avluya atmıı 
ve ölmüştür. Bu hadiseyi müteakip Brezil. 
yada, gizli komünist faaliyetle nlfikadar O• 

larak 901 sivil ve 2146 :zabit ve asker tev• 
kif edilmiş, bunların az bir miktan kısa za. 
mnn sonra serbest bırakılmı" o"bu"' ı · · ... r erının 
mevkufiyeti idame ettirilmiştir. Bunlann 
haricinde fikir ve üniversite &lemine men· 
sup bir çok insan vnzif elerinden çıkanl· 
mıştır. 

Bu hal, cenubi Amerikadaki vü:zuh. 
su:zluğun her an bir parça daha artacağını 
göstermekte ve İspanya gibi orada da. 
yeni yeni hadiselerin hazırlandığını anlat• 
~ktadır. - Selim Ragıp 

Ankarada hukukçuların ihtifali 
Ankara, 2 (Özel) - Hukuk fakül. 

teai. t~lebesi geçen aene ölen hocaları 
V eh ıle Yusuf Akçura için bir ihtifal 
yapmışlardır. ............................................................• 
iyi bulduğu güzelin, doğrunun, iyinin 

ta kendisi. Mutlak hakikati bulmuş • 
lar. 

Mannara'yı okurken dostum Bur· 
han Belge'yi de hatırladım. O nevi e
debiyat için lstanbul'a çatar dururı 
Marmara, Ankara'da çıkıyor. Y?n 17~ ~in li~a olarak ~abul ve tas - masmın ıebepl~rini izah etmittir. Dün gapz/Jı mu~abil, ne kadar iddialı! Onun ga • 

dik etmıştır. Butçe denktır. Tertip heyetı Ankarada bu kadar yesı şu imiş: Güzel, doğru, iyil Bu ü 
Modem ve konforlu bir bina olarak güzel bir sergi binası bulduklanndan Kahire, (Hususi) - Bugün umumi kelimenin mana~ını anlatmıyor. Ası~ ( ı) Çıkaran Faik Ali. Saym ıs, yıl· 

yapılmış olan doğum ve çocuk bakım ev hükumet erkanından gördükleri f seçim yapıldı. Herkes reyini verme • iddia işte bu : onların güzel, doğru, lığı 320 kuru1. Ankara, Akba kitabcv~ 
~nin~n~~~n~bili~~~~P ~re~~ ~g~inihl~e~~~u.Rey~~~h~o==============================~ 
be, bin lira tahsisat ayrılmıştır. Toprak memleket arasındaki münasebetleri devam etti. Hiç bir hadise vulcu bul
randımanının arttırılması suretiyle arttırmak noktasındnn yapacağı fay • madı. Alman neticelerden «Vefd» fır· 
~alkın refahını temin edecek ola~ s~ dayı izah etmişlerdir. kasının kahir bir ekseriyet kazanaca-
lflerinin ikmali için bütçeye 40 bın b- ğı anlaşılmaktadır. 
ra konmuş, ve hayır cemiyetlerine 35 Amerika bahriye bütçesini 531 ---
bin lira verilmesi kararlaştırılmıştır. milyon dolara çıkardı Çivi 13 buçuk kuruş 
Bulgaristanda idama mahkOm Vaıington: 2, (A.A.) - Saylavlar ku- Ankara, 2 (A.A.) - lktısat Veka-

edilen eski nazırlar rulu, 531 milyon dolarlık bahriye bütçe- leti ve lstanbul Ticaret Odası çivi fi -
Sofya, 2 (Hususi) _ Taklibi hü - sini kabul etmiştir. Daha evvel, aynı ku • yatlarını tetkik etmit ve bu tetkikat 

lrumet suçundan idnma mahkum cdi- rul, 73 reye kar~ı 212 rey ile B. Roose - neticesinde çivi fiyatlarını 13,5 kuru 
len sabık nazırlardan Krum Kolef ile velt'e iki diri:navt in~ası için verilen seli- olarak tesbiti muvafık bulmuşlardır. 
Radnslav Kalenderof, affedilmeleri hiyeti geri almak iatiyen bir teklifi ret ey- Tesbit edilen 13,5 kuru' fiyat, alaka. 
için krala istida vermişlerdir. !emiştir. darlara tebliğ olunmu,tur. 

Silahlanma yarışı ve milletler 

Dün Bugün 
-- Avrupa Karikatüru-
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• 
lstanbul şenlikleri 

Jimnastik Bayramı r------
Hakkımız Yok Mu? Fen dersleri 

Dün dağcılık klübünde bir toplanh yapıldı bu yıl 
yapılacak şenlikler etrafında konuşuld~ 

Bundan sonra hep 19 
mayısta yapılacak 

15 Mayısta yapılacak olan j:mnas
tik şenliklerinin 19 Mayısta yapılma -
sına karar verilmiştir. Atatürk 19 l\fa
yısta Anadoluya ayak bastığı için bu 
kutlu gün bizde bu şekilde tes'it edil -
miş olacaktır. Bu seneden itibaren jim
nastik bayramı Mayısın 1 V una te
sadüf eden günde yapılacaktır . 

Mekteplerde beden terbiyesi 
dersleri 

ilk mekteplerde beden terbivesi 
derslerinden talebenin azami dere~ede 
istifade etmesi için yeniden bir takım 
beden terbiyesi aletleri alınacaktır. 
Ayni zamanda çocukları vücut ve 
bünyeleriyle mütenasip sporlara teşvik 
için basketbol ve voleybol top ve file
leri alınacak, imkanı olduğu kadar her 
mektepte bu gibi sahalar yapılacaktır. 

Dünkü ve bugünkü konserler 
Konecrvatuarin Türk Hava Kuru-

mu menfaatine tertip ettiği konser 
d?n ~ece bir kalabalık huzurunda, Şe~ 
hır tıyatrosunda verildi. Muhiddin Sa
dık. Ferdi Von Statzer, Licco Amar'ın 
iştirakiyle verilen bu konser büyük 
bir muvaffakiyet kazanmıştır. 

Bundan başka, dün saat 18 de Ün· 
yon Fransezde de muallim Heninin ta
lebesi tarafından bir konser verilmiş • 
tir. Bugün saat 21 de, gene Ünyon 
f ransezde bir konser verilecektir. 

Belediye iyi Bir T etebbüıs Yaptı ! 
Belediyemizden, hem çok ıevdiği • 

miz, hem de hakkında çok hürmet 
beslediğimiz bir zat ile konu§Uyorduk, 
bu eütunlarda geçen fıkralara ıikayet
çi idi: 

- Hep aleyhte rörünen ıeylerden 
bahsediyorsunuz, diyordu. Koca teh· 
rin umum hayatı içinde belediyenin 
lehinde olan fey hiç mi yok? 

Eli le Salacak kıyılannı ııöstetdi: 
- Buraya belediye binlerce ağaç 

dikti. Şimdi her birinin boyu birer bu. 
çuk metredir. Biraz daha büyüdükle
ri zaman Üııküdarın şimdi peri,an gö
rünen bu eemtinde yemye~il bir orm n 
yükselecektir, bu bir ümran eseridir, 
fakat maalesef gazetelerde yer bulma
mıştır. 

Muhatabımız kısmen haksız, kıs • 
men haklıydı. 

Haksızdı, çünkü belediyenin haki
katen iyi olan bu tetcir te~bbüsü za· 
mamnda yazılmı§tı. Haklı idi: Bu te
ıebbüsün ııeçirdiği inkişaf aafhnsının 

da yazılması lazımdı, fakat bu ihma
le biraz da kendisi ıebep oldu. Çağır
mamak, anlatmamak, göstermemek 

surctilel 
Muhatabımıza bunu ıöyledik vem • 

dem ki bahis açılmı§b, kıyılnnmızı a
ğaçlandırarak ıenlendirme eibi çok i· 
yi bir teşebbüsü o ıcmtlerdc harap ev
leri istimlak ederek yeni bir mahalle 
vücuda getirmek auretile tamamlan • 
m~ş görmek istediğimizi de ilave ettik. 

Bir heyet tarafından 
tetkikat yapılıyor 

Bir k ·· ı . aç gun evve fehrimize gelen 
M~arıf Vekaleti talim ve terbiye hey
e~ınden Halil Fikret, fizik profesörle • 
r~nden Avni ve vekalet 'ubc müdürle
~~nd~ mürekkep bir heyet, bu sene 
ıselenn fen kısmı programlarında ya
pılacak olan değişiklikler hakkında 
tetkikattn bulunmaktadırlar. 

Heyet azası evvela üniversite fen 
fakültesi profesörlerilc temasta bu • 
lun~uşlar lislerin fen kısımlarında 
ye.~ışecek talebenin ne gibi malumatla 
mucehhcz olmasını ve fen dersleri _~~----~ ......... --
programlarında ne gibi tadilat yapıl _ Dağcılık KlUbünde dünkü toplanbdan bir intif.la 

ması lazım geleceği hakkında mütale- İstanb~I Sezonu adiyle yapılacak sonra bu işin bir memleket işi oldu" 
alarını sormuşlardır. olan F estıva~. tenlikleri için bir haebü- ğunu söylemiş ve herkesin açıkca f;. 

. Heyet bu mütaleaları tesbit ederek hal ~apmak uzere dün dağcılık klübün- kirlerini dermeyan etmelerini ist~mişı 
~ır rapor halinde vekalete bildirecek- de hır toplantı yapılmıştır. tir. 
tır. ! opl~ntıda vali Muhiddin Üstün • Bunun üzerine bir kongre heyetf 
. He~et bunlarda nsonra liselerin fi- dagla hır çok zevat hazır bulurunue - ile bir komite seçilmiştir. Bu komitCl 

zı.k, kımya ve fen bilgisi derslerini tet- lardır.. . . en kısa bir zamanda İstanbul Se kık edecektir. Tetkikat neticesinde Yalı Muhıddın Üstündağ geçen ıe - zonu hakkında bir takım tezler hazrr~ 
fen .d~r~leri~den azami istifade edil- ne ~apılan v.e bü.y?k bir rağbet gören !ayacak ve.heyeti umumiyeye verecek~ 
mesı ıçın hır çok yeni tedbirler alına- F estıval ~enlıklcrının bu aene daha ge- lerdir. 
cak ve bu derslerin program ve tedri- n~ş mikyasta y~pılabilmesi için yeni Ondan sonra da icra komitesi seçile· 
satına kat'i şekiller verilecektir. hır takım tedbırler karşısında bulu - cek ve bu raporlar üzerine faali ete nulması lazım geldiğini izah ettikten geçilecektir. y 

SARAY Sinemasmda 
Bu haftaki programla 

Orman mektebi mezunlarmm 
müsameresi Gümrüklerde 

• 
Islahat 

Bız bu fikirdeyiz diyoruz. 

Orta orman mektebinden bu yıl 
mezun olacaklar tarafından bugün sa
at 14 de Büyükdere Halk partisi bina-

H akkımız "ok Mu 7 d b' d Galata gümrüğünün kontenı"an ve .ı ~ sın a ır ve a müsameresi verilecek -

ı
-;----b---;.:,::.....;:...::.:.::...:~::..!:....J tir. manifesto servislerinin lstanbul itha • 

hem ırülUyorlar, hem eğleniyorlar ... 

SHIRLEY TEMPLE 
ve stan ul Türk kuşu lat gümrüğüne nakli işi bitirilmiş ve 

Elektrik hirsızları dünden itibaren yeni servisler i;şlerine 

Bir otomobil kazası bugün açılıyor Kanunusani ayı esnasında elektrik ithalat gümrüğünde başlamışlardır. 
Samatyada bir otomobil kazası ol • T" çaldıklarından dolayı (2) kişi (3) er Evvelce komisyoncular beyanna -

m~ ve bir yavrucukla bir adnmın a ılı u~k ~uşun~n İstanbul ~u.hesinin ay hapse ve (2) k~i de birer buçuk ay me ve makbuz kestirmek; kontenjan 
yaralanmasile neticelenmiştir. 311G ~ ş. torenı bugun saat 13 de Üniver- hapse mahkum edilmişlerdir. için ikraz beyannamesi yaptırmak için 
nu':"aral'. şoför pe~livan Ahmedin ida- ;::::: arkasınd~ki meycJ:ınlıkta yap'.- . ~u~at ayı zarfında çalanlardan 3 her ~asa~; ~yn ayn do~ak mccbu: 
resındekı otomobıl Yedikuleden Sa _ •w~· ~erasımde yuksek tahsıl kışı buer ay hapse ve Martta yakala- rıyetınde ıdiler. Halbuki yapılan yenı 

GANGSTERLER 
Küçük yıldızın ıon filmi. 

1Iheten: IK1 MİKEY MA VS ve 
1 Renkli Silly Senfoni 

Çocuklar için fiyat.lan 20 ve 15 r ı . 
8000 adet SHIRLEY'in fotograflı 
brov çocuklara dağıtılmaktadır. 

Kasımpaşada bir kaza 

matyaya doğru giderken binbaşı Şev- r~~lıgı, Liıw: ve Orta mektep talebe- nan hırsızlardan (3) Ü de (3) er ay tesisatla bu şekil ortadan kaldırılmış, 
kinin 8 ya~ındaki kızı Nurgonçe bir • erı, gaz~tecıl~r. b~lunacaktır. hapse mahkum edilmişlerdir. bir temas memurluğu ihdas edilmiştir. 
denbire otomobilin önüne çıkmış, şo- Mera~me ıatıklal marşıyla başlana- ·-:- T emsa memuru komisyonculardan 
för kızı çiğnememek için direksiyonu ~ak ve soylevler verilecektir. Havadan lzmıtte kaçak tütün evraklan toplamakta, yaptırılan kutu-
sağa çevirmişse de Nurgonçeyi otomo- 6 tayya.re de uçarak merasime iştirak İzmitte Kalayık köyünde oturan lara koymakta, memurlar da bu evrak-
bilin sademesinden kurtarmak müm • edcce.ktır: Oflu Ahmedin evinde 31 kilo kaçak )arı sırasiyle muameleye koymakta -
kün olmamwtır. Direksiyonun sağa Şımd.~ye kadar Türk Hava Kuru- tütün çıkmıştır. Tütünler musaderc c- dırlar. . 
kıvnlmasiyle de Samatyada fırıncı muna Turk kuşuna yazılmak üzere dilmiş ve Ahmet hakkında da kanuni İstanbul gümrükleri baş müdür mu-
Petronun ayağının kırılmasına sebe • m~r~caa~ edenlerin adedi 150 yi geç- takibata başlanmıştır. avini Mustafa Nuri Avrupa gümrük -
biyet vermiştir. mwtır. ]erinde yaptığı tetkikler neticesinde 

Petro Balıklı Rum hastanesine kaldı- Beyoğlu Halkevinde de gece saat Yeni Fransız Elçisi geliyor hazırladığı bir raporu vekalete arzet -
rılmış, başından ağır surette yaralanan dokuzda Doktor İsmail Kenan tarafın- Fransanın yeni Ankara elçisi Frnn- miştir. Mustafa Nurinin gönderdiği 
Nurgonçe de Ermeni hastanesine ya • dan. h~v~cıhk hakkında bir konferans çois Ponsot bu hafta içinde tehrimize bu raporda gümrüklerin islnha muhtaç 
tırılmıştır. verılmıştır. gelecek ve hafta sonunda Ankaraya gi- olan cihetleri tamamen zikredilmiştir. * derek itimatnamesini takdim edecek- Öğrendiğimize göre muayene, ambar 

Planörcülük tahsili ıçın Rusyaya tir. kısımları ile sair gümrük mumdatın -
gönderilmiş olan talebemiz, bu sabah da da bazı islahnt yapılması kararlaş -
saat 7 dP. «Grovzia» vapuru ile şehri- Bir yavru pencereden düştü tmlmıştır. Bu islahat, gümrüklerin Ga-
mize gelmişlerdir. Taksimde Y eışilpalas apartımanı- lataya naklinden evvel yapılacaktır. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Bugün 

MELEK Sinemasmda 
Senenin en güzel 2 bUyUk filmi 

1 - KASTA DIVA 
Almanca orjinal kopyeai 

MAR'l'HA EGGERTH .. 
PH1Lt.PS HOLMES 

2 - KLEOP ATRA 
Rejisör: CEC1L. B. d• MlLLE 

Fransızca eözlli 
Bugiln Hat 11 de tenziUUlı matine 

~·--•..,. Buglln ... ---•• 

YILDIZ SINEMASINDA 
CLARK GABLE'in en çok 

Kasım paşada Havuzlar ve F abri
kalar Müdürlüğü amelesinden Ali oğ
lu Avni Havuzlarda çalışırken düşmüş, 
bacakları kmlmış, Şişli hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Planörcülc!imiz, Türk kuşunun a- nın üçüncü katında oturan Zekinin 6 
çılış töreninde hazır bulunacaklardır. yaşındaki çocuğu dün pencereden so

Gizli eroin fabrikası muvaffak olduğu 
Bakırköyünde Hazinedar çiftliği GÖNÜL AVCISI 

Halkevinde müsamere 
kağa düşmüştür. Yavruck ümitsiz bir 
halde hastaneye kaldırılmıştır. 

Vitrin mUsabakasmda 
kazananlar 

Vitrin müsabakasında kazanıp da 
Kadıköy cihetinde bulunanların ma -
dalyaları bugün saat 1 O da Kadıköy 
Halkevinde Ulusal Arttırma kurumu 
tarafından dağıtılacaktır. 

Bir motosiklet kazası 
Vedat isminde birinin idare etmek

te olduğu motosiklet evvelki gün köp
rüden geçerken Roben adlı birine çarp
mıştır. Roben ağır surette yaralanmış, 
Sen Jorj hastanesine kaldmlmwtır. 

civarında yeni eroin fabrikası bulun- (Beyaz Gömlekliler) 
muş ve işlerken cürmümeşhut halinde Ayrıca: Arzuyu umumi üzerine 
yakalanmıştır. Bu gizli fabrikayı işle- (HAYATIM &ANA FEDA) filmine nazire olarak yapılan 
tenin evvelce yine bu civarda gizli bir s E v E N K A o 1 eroin fabrikası işletirken yakalanan ve N 
mahkum olan, iki ay evvel mahkumi- J OHA N BOLE S ve 
yetini bitirip çıkan Kemal olduğu an- AN NA HAHDlNG 
}aşılmıştır. I '~ Umumi duhuliye 25 kurut 4m1 

BngOn FERAH 

KAN 
Heyecan n helecanınızı muhahıa etmek liizımdır. Facia ve dehşet 

dolu büy5k film. 
ÇAR D AŞ Almanca muazzam operetile birlikte 

~ Pt:ra~ount dünya haberleri 

ALEMDAR 





6 Savfa 

Cenevrede İnanılmayacak bir facia -. 
iki kardeş para için 
analarını öldürdüler 

Biri erkek, d~ğeri kız olan ana katilleri İsviçreden 
kaçarak F ransaya gittiler, fakat bir barda 

es!lenirlerken yakalandılar 

SON POSTA 

D~N 

\_'

Hipodrom aranıyor 
Hipodrom'u arayan İngiliz arkeolog'la

nndan profesör Bak ster yine İstanbula gel
d i; ve Sultanahmette Arasta sokağında 
70 amele ile hafriyata başladı. Profesör 
beş altı ay kalacakmış, gazetecilere: <cHaf
riyata iki koldan başladım. Birinde geçen 
yıl bulduium saray zemininin diğer aksa
mını meydana çıkarmak; öbüründe, Sul
tanahmet camii avlusu ile onun "cenubun
daki arsa altında bulunduğunu sandığım 
Hipodrom'u bulmak istiyorum. Hipodrom 
için ancak 15 • 20 gü~ sonra izler bula • 
cağım kanaatindeyim» diyor. 

Hipodrom!.. Hipodrom ı..' Bizansın 
meşhur sirki. Miladın altıncı asrındaki çıl
gın hayatından utandığın için mi yerin di
bine geçtin. Bir gün seni bulacaklardır. O 
,zaman taşlann dile gelip bize o çılgın ha
yatından neler anlatacaktır? 

Mayıı ~ 

Çöken Boğaziçi: 6 

Göksu da bir gezinti 
* * * Sahile çıkıpta hizi gezdiren kayıkçıya pazarlığımız 

mucibincıe 30 kuruşunu verdiğimiz zaman yüzünde 
okuduğumuz memnuniyet Göksu alemleri yapan
ların nekadar azalmış olduğunu pek açık gösteriyor 

Yazan : .Suat Derviş 

Şarl ve Marsel İvon Altıncı asır başlarında Bizans feııadı ah-
laka uğramış bir ıehir idi. Fuhuş aleni, şeh-

Cenevreden yazılıyor: Lion zabıtası gençlerin Lionda rin her tarafı umumhanelerle dolu idi. Ki-
Bestekar Uldri'nin karısı yatak oda

sında öldürülmüş olarak bulunmuş
tur. 

Hadise akşamı evine biraz geç dö

nen musikişinas yatak odasına girince 

karısını kanlar içinde yerde yatıyor 
bulmuş, ortada da kırılmış iki şişe par· 
çası görmü:Ştür. Gördüğü manzaranın 

dehşetinden şaşıran musikişinas he • 
men telefona koşmuş, polisi çağırmış
tır. 

bulunduklarını ve 500 franga bir oto- liselerin, manastırla•ın civarında bile bu 
mobil kiraladıktan sonra kabareye gi- ,evler vardı. Her yerde gece gündüz kumar 
dip eğlenmekte olduklannı tesbit et- ,oynanırdı. Rahipler bile kumarhanelerde 
miştir. Bundan sonra kabareye gi- ,altınlara hırs ve tarna'la bakarlar, elle -
dilmiş ve büyük bir neş'e içinde danl!I ,rini, gözlerini, kulaklarını en müstekreh 

d 'k" k d k"f d·ı . l d" .temaslarla kirletirlerdi. Fa.kat ahlak fesa· 

ougÜnkÜ Göluu dan bir man:zara 

1 Eaki büyük bir yalının gölgesi, yemyeıil dan daha yirmi beş, otuz eene evveline ka<1 
euyun içinde yıkamyor. dar burası lstanbulun gözbebeği olaraf 

Derenin dar kenarlarındaki sazlar sula- .kalmıotı. Her cuma pazar günü zincir slb) 
.ra başlarını eğmiş]er, yeşillikler, yeşil1ik· ,kayıklar birbirinin arkası sıra gelirlerd~ 
lerle sanki öpüşüyor. - Ama ne kayıklar ... Sırm~ örtülerle süs ı 

e epn I~ 1 dar. eş. tev 1 ~ ·ıırn~ er ır.l . dının başlıca merkezi Hipodrom idi. 
o ıs aıresıne getırı en genç er z h 

amanı aşmet ve debdebesini Ayasofya 
'Ik .. · · l . . . . f ı sorgu uzerıne cınayet erını ıtıra gibi bir abide ile her gün hatırladığımız .Solda evler, sağda tarlalar var, tarla - lenmiş, yaldızlı kayıklar, bol şalvarlı hilalf 

,lann kenarındaki çitlerin üstüne mavi, ye- gömlekli, gürbüz kayıkçılar. sonra dantcıA. 
.ıil, kızıl tüy]ii kuşlar konup kalkıyor. Sol- lalı, ipekli şemsiye]erile Türk kadınları, ec, 
daki yalının kafesleri sökülüp atılmış, ge· nebi sefirler, İstanbul kibarları ve zen• 
niş pencerelerinin öniinde hülyalı bakışlı $İnleri hep buralarda görünürlerdfı 
.genç bir kadın, belki de ıönneden bize Bugün para kazanmanın imkanı yolil 

etmişlerdir. .imparator Jüstinyen: «Halkı eğlendirmek, 
İtiraflarına göre iki genç o gece bunun için de oyunlar lazımdır 1 » derdi. 

analarından para istemişler, anneleri Halk, Hipodromda yapılan araba yarış • 
Gelen polis memurları, kısa bir tah

kikat ile kadının hırsızlık maksadiyle 

öldürüldüğünü tesbit etmişler, hemen 

faaliyete girişmişlerdir. 
Musikişinasın karısı kocasının ver-

diği harçlıktan ayırarak bin İsviçre 
hangı biriktirmiştir. Bu ailenin biri er
kek birisi kız iki evladı vardır. Aile
nin Şarl ve Marsel ~ İvon isimlerinde
ki iki çocuğu pek sefihane bir hayat 

geçirmektedirler. Gece yarılarına ka

dar kabarelerde dolaşmakta, çok defa
lar sarhoş olarak evlerine dönmekte -

dirler. 

Anneleri daima kendilerini tekdir 

ve muahaze etmektedir. 

Para koparmak için bir kaç defa da 
gürültü yapmııŞlar, hatta bir defa an
nelerini dövmüşlerdir. Cinayetten son

ra tahkikata el koyan müstantik bu 
hadiseleri tesbit ettikten sonra genç ~ 
leri isticvap etmek istemiş, fa1'.at iki-

sinin de ortada bulunmadığını gör -
mü~. tevkif edilerek getirilmelerini em· 

retmiştir. 
o gün bütün lsviçre aranmış, fa

kat gençlerin F ransaya geçtikleri an· 
)aşılmış, bunun üzerine de müstantiğin 

şüpheleri artmıştır. 
İsviçre zabıtası da bu iki gencin 

yakalanması için Fransa zabıtasına 
muracaat etmiştir. 

parasının olmadığını söylemiş, halbu

ki onlar annelerinin 1000 frangı oldu

ğunu biliyorlarmış, bunun üzerine er

kek çocuk orada bulunan bir su şişesi
ni anasının başına indirmiş, kadın kan
lar içinde yere yuvarlanınca diğer bir 

şişeyi de kafasına yerleştirmiş, bu ara

da kız çocuğu anasının ağzını bir men· 
dil ile tıkayıp bağırmasına mani ol
muş, annesi de ağzı tıkandığı için bo

ğularak ölmüştür. Gençler anneleri

nin öldüğünü görünce ıakladığı yer
den 1000 frangı ~arak kaçmışlardır. 

Lion zabıtası bu iki ana katilini 

İsviçre hükumetine teslim etmi~tir. 

Muhtaç talebe için kamp 
Bu sene yaz tatili esnasında ilk 

mektep talebelerinden himayeye 

muhtaç çocuklar için kamplar kurula
caktır. Pendikle Erenköyde yapılacak 
olan hu kamplar iki ay devam edecek
tir. Kamplar ikişer devre olacak ve el -

lişer kifiden mürekkep olacaktır. Her 

mektepten himayeye muhtaç talebele

rin yeyip içme ve saireıi temin edil -

miş olacaktır. 
Himayeye muhtaç olmıyan ve kam

pa iştirak etmek isteyen talebeler 15 
lira ücretle bu ·kampa girebilecekler -

dir . -

CÖNÜL İSLE-rıi 
Okuyucularıma 
Cevaplarım ... . 

Beyoilunda, Bulgar çarş1sında Ba • 
yan ıcH. M.» e: 

Ben bbabati sizde görüyorum: Mad· 
di ve manevi seviyenWıı üstüne çıkma
ia çalıpnanız doiru değildir. Madem ki 
ba kadınların giyimleri sizinkinden iyi. 
.tir, madem ki yaıadaklan muhit daha 
söz alıcı daha konforludur, ü.teHk SÜ• 
aellilderi de sizin gözlerinizle zararsız· 

dır, kocanızın bu güzelliği daha fazla 
sörmesi, madem ki zayif tabiatlan var· 

.dır, yeni muhitin bahsettiğiniz üstün • 
lülderine kapılması pek ala mümkündür. 
O halde sizln için yapılacak en basit 
teY kendi çevrenizde kalıp, daha üstü
ne çdanağa çalıtmaktan vaz geçmek • 
tir. Aksi takdirde mutlak surette gülünç 
olursunuz ve bahsettiğiniz tehlikenin içi
ne tam manasile dütmüt bulunursunuz. 

Muhiti atmaya çaltfmanm fay dalı ve 

bu bakımdan lUım olduiu zamanlar da 
vardır, hatta çoktur. Fakat bana anlat
tığınız durumda delil ! 

* Bay Hayrettin Ese: 
Seçtiğiniz genç kızın bilgisi sizi tat 

min ediyorsa üst tarahnı aramaya lü • 
zum yoktur, diploma denilen teyin bari- 1 
ce kartı bir tastikname olduiunu bilir
siniz. Karınızı çalııtırmağa ise ihtiyacı· 

nı:ı olmadıiını tahmin ediyorum. ... 

* Bay LUtfullah' a: 
Muayyen b ir aldde'nin muvaffakiye

tini temin etmeyi üzerine al.mıı olanlar 
için, bu muayyen akidenin istilzam et. 
tiği dıt ıörünüıü de temin etmeye çalıt· 
mak zaruridir. Fakat aizin bu vaziyette 
olmadığımz anlatılıyor, o halde asır • 
lardanberi teessüs etmit bir itiyadın dı
tına neden çıkacaksınız, neden herkesi 
kendinizden bahsettireceksiniz? Esa • 

sen doktorlar da bu işte zarar değil, 
fayda &Örmektedirler. .. • ~ .. 

TEYZE 

bakıyor. tur . Biz o günlerin sonuna yetiı • 
Daha ilerde bir bahçede yaılı ve enta• tiğimiz halde günde bir sarı al ı 

r:lli bir (adam) tamir edilmekte olan ve tın liraya sen misin demezdik. Yaşardık vali. 
t karaya çekilmiş bir sandalın başında duru- ,lahi yaşardık... Kayıkçıhk iyi zanaatt~ 

·yor .. ileride dişlerinin bir kısmı çarpılmııı ve Ben gül gibi giyinirdim. Çoluk çocuk loıi 

. çoğu çıkmış bir koca kan ağzına benziyen gibi yaşardı. Hele buralarda gece safaltw 
·bir mezarlık, bütün mezar1ıklarunız gibi Ö· rı, büyük yalıların zengin beyleri, paşala. 

lüme karıı duyduğumuz, sonsuz lakaydi- lan güzel sesli hanendeleri, iyi iyi sazen• 
nin en açık bir ifadcaini veriyor. Ve göv- .deleri toplarlardı. Geceleri bu dcr~e af• 
deJeri oyulmuş ihtiyar servi ağaçlan rilir ve şarkı okunurdu . . . Amma o ne se'4 
İnsanların el etek çektiği ve eemti- lerdi .. 
,ne uğramadıklan bu mezarların başında İçimizden çok genç olanı soruyoı: 

nöbet bekliyorlar. - Kadınlar da beraber mi ge2eılerdil1 
ihtiyar sandalcı bakı .. larımın eeyrini ta-,, - Mümkün mü?.. Eskiden bir kayıia1 

lıibediyordu galiba: kadınla erkek beraber binsin, iki kardet 
- Bu mezarlık Türklerin lstanbulda.kl veya karı koca bile olsalar buna müsaadJ 

,ilk mezarlığıdır. İstanbulu fethe gelen ilk yoktu. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı dola 
ları, ve hatta hayvan avları, insanlarla padişahla buralarda çarpışan Türkler bura- ıırlardı. 

vahgi hayvanlar arasında tertip edilen gÜ· lara gömülmüşler... Sandal buz üzerinde kayan bir 
reşlerle, canbazlar, soytarılar, baletler, ti· Sandalcı kendi kendine konuşur gibi .gibi garip sesler çıkarmağa başladı. 
yatro oyunlarile eğlendirilirdi. Bazen Hi- ıözlerini rüzgara terkediyor. Küreklerini ,züyor mu yoksa eürünüyor mu? 

kızal 
Yit ı 

podromda imparator t81afıpdan Bizane ,ıuları okşar gibi kullanarak bizi derenin iç- _ Bu ses nedir diye soruyorum. 
halkına mükellef ziyafetler verilirdi. Jüs • ,lerine doğru taşıyor. B l - ura arı pek sığ .. bütün kum tat 
tinyen, bu suretle her gün bugünkü hesap- Solda meşhur Gökıu değirmeni... Gali. doldu güya belediye buraları temizliyec~ 
la dört milyon frank aarfederdil ,ba artık işlemiyor .. eağda iki fabrika, biri deniliyor amma seneleTdenberi 1ritgide ci§JI 

Bütün Bizans halkı, rahiplere varınca. İp diğeri teeti fabrikası... l uyor .. 
ya kadar Hipodroma devam ederdi. Na- Küçük ve dı§lllden pek iptidai 
pıuslu kadınların oraya gitmesi yasaktı. rörünen ikinci imalathanenin önüne bir 
Hipodromda yarışları kazanan araba sü - , kayık yanaşmış, eergİ]erde karpuz yer1et
rücülerini imparator Bizzat tebrik eder ve t1rir gibf elden ele teııti, çanak, küp kava
bununla iftihar ederdi. Bizans halkı, Hi • ,noz alıp atıyorlar. 
podromdaki araba sürücülerinin esvapları- Hop .. 
,na göre yeşiller ve maviler diye ikiye ay• - Hop .. 
rılmıştı. Ve aeırlarca, bu arabacılarm şere· - Hop .. 
fine, güya vatan uğrunda cenkleşiyorlarmıg - Hop .. 
gibi, birbirlerile döğüşmüşlerdi. 

Hipodromda imparator için manzume ,ııeeiz derenin içinde bu sesin uğultusunu du-
yazan şairlerden, onlara refakat eden er- yuyor gibiyiz .. 
eenonculardan, muganni ve çalgıcılardan, 

Ve sandalımız uzaklaştığı ha]de bu kim· 

,nizam ve intizama bakan memul'lardan, 
· - Burada bizden başka sandalla do • 

hademelerden, gardevrilerden, esvapcı· 
l d kk l d b 

)aşan yok mu? ... 
ar an, ra ase er en, can azlardan, pe -

- Yok efendim.. artık buranın itiban 
rendebazlardan, seyislerden, hayvan bek-
çilerinden, serserilerden, sefihlerden, 

kalmadı. 

muhabbet tellallarından mürekkep büyük • 
,bir kalabalık yaşardı. En kibar simalar, o

- Siz doğma, büyüme Hisarlı mısınız? 
- Evet ben burada yetiştim. 

,rada arabacılar, soytarılar, umumhane 
müdürleri ve fahişeler arasına karışırdı. ,niz? 
K.b 1 d k- hb - Bilmez olur muyum ..• 

- Buranın eski halini elbet te bilirsi-

ı ar saray ann a ·ı so et mevzularını 

Hipodrom havadisleri teşkil ederdi. Kayıkların devrine yetiştiniz mi? .. 
Bizans modasını Hipodrom tayin eder- - Yetiştik. T abiii... Kayıkçılık ettik .. 

di. Hipodroma devam eden zarif gençler, - Eekiden buralarda daha güzel ve 
kendilerini ayırdetmek için garip kıyafet- ,daha iyi İş yapılırdı değil mi?. 
lere girerlerdi. İranlılar gibi sakal ve bı- - Ah efendim bUJ"anın saltanatına, bu
yık uzatırlardı. Hünler gibi başlarının ön ranın şerefine doyum olur muydu?.. Bun

-
İri çınarların, iri aervilerin aüslediği aı• 

hili gösteren kayıkçı: 
- Buraları &örüyor musunuz diyor ~ 

kiden burada kahveler, tiyatrolar var'i:fSc 
Abdi oynardı Kel Hasan oynardı. Bura 11 

lllJ'l tıklım llklım dolardı. Yalnız orası ~f" 
iil bu derenin üstü . de kayıktan görünme(ıı 
,di. Kel Hasanın sahneye çıkacağını belD 
eden davul gürültüeü duyuldu mu ya)nıl 
içerdekiler değil kayıklardaki insanlar da 
1rülmeğe başlarlardı. Hele Hasanın bir e& 
,zü duyuldu mu bu derenin üetü kahkahl 
ile dalgalanırdı. 

Şimdi derenin üstünde hafif, hafif eseD 
bir rüz.garın hazin dalgalanııı var .. 

- İşte artık buraya gelaik ıuraya yan•• 
şayım da biraz dolaşınız.; 

İlerliyoruz. İlerde çok nikbin olduğu 
muhakkak olan bir insanın açtııiı bir kahv4f 
var ... 

Boğa~iç,inin dünyanın el} güzel aiac;" 
larile bezenmiş olduğu muhakkaktır. Bu• 
radaki çinarların gövdesini birer yuvarlak 
kule gibi geniş. 

Bizi müşteri zannile yanımıza yaklaıan 
(Devamı 11 inci aaylamızda) 

~rafını lt~~p~ad~~~~mb~.=================================~~ 

,kırlardı. Bilekleri dar, omuzlan geniş ve şi- Sonra Hipodromun ve Bizansın en meşhur nunusani 5 32 de, bir pazar günü Hipod • 
ıik bir nevi ceket giyerler, alkışlamak için ~ir fahişesi olmuştu. Kendisine sokakta rast- romda patlamıştı. Ve bu ihtilali bastırır • 
kollarını kaldırdıkları zaman sağlam ve ,lıyan namuslu İnsanlar, ondan bir veb~ gi- ken, Jüstinyenin askerleri, yine Hipodrom• 
kuvvetli görünmek isterlerdi. Hün biçi • bi kaçarlardı ve en sonra, bu kadın Jüstin- da, erkek, kadın, çocuk elli bin Bizanehyı 
minde bir nevi potur ve kundura, nakışlı yen ile evlenerek baııına Bizans tacını giy· ,kılıçtan geçirmişti. 
geniş bir manto giyerlerdi. Bellerine iki mişti 1 Bugün utancından yerin dibine geçrnİI 
yüzlü kısa bir kılıç takarlardı. Nihayet, Bizansı Hipodromda eğlen - ,olan Hipodrom acaba profesör Bakt"tter se 

imparator Jüstinyenin karısı T eodora diren Jüstiyene, Bizans yine Hipodromda ni bulabilecek mi? 
Hipodromda bir ayı bekçisinin kızı idi. ieyan etmiş, meşhur <<Nika İhtilali» \ 1 Ka- Reıad Ekrem Koçu 



Kuleli, Maltepe, Bursa liselerinden Harbiyeye geçen gençlerimiz 

- -... .. -

Maltepe lise.sinden Harbiyeye ~eçenlerden bir grup 

Maltepe lise.sinden Harbiyeye geçenlerden diğer bir anıp. 

Kuleli Uset6nden Haıbiyeye geçenlerden bir grup. 

Kuleli lisesinden · Harbiyeye geçenlerden diğer bir anıp 

Kuleli liaesinden Harbiyeye geçenlerden bir bafka grup. 

Bursa liae&inden Harbiyeye ıeçenlerden bir ırup • 

• 

Bur1a liıeıinden Harbiyeye ıeçenlerden diğer bir anıp. 

Maltepe liıeıinden Harbiyeye geçenlerden üçüncü grup. 
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Hatta §İmdiye kadar veya biz ora- pap.nın lnebahtı da olduğuna şüp
ya vanncıya kadar Moradaki liman - be kalmıyordu. Fazla olarak altımı 
lardan birine, yabut lstanbula dön - Türk gemisinin de Moranın cenu -

rnüş olmaları da uzak bir ihtimal bundaki Koron limanından asker 

değildir. Bütün bunları dosdoğru ve yüklemek üzere gittiği öğreniliyor
iyi öğrenmek için bir keıiJ filosu du. Bu son haber Don Janı sevin -

göndermemiz lazımdır. Bu iti Jil dirdi. Koron uzak bir limandı ve bu 

Dandredaya veriyorum hesapça kaptan Ali Pa§anın yanın-
Hafif ve hızlı galerlerden dört da altmış galer eksik bulunuyordu, 

tanesi hemen Prevezeye doğru de- Ayrıca askeri de tamam değildi. 

nize açıldılar. Bununla beraber derya kaplanı 
Rüzgar poyrazdan kara yele, ka- Ali Paıa da boı durmuyordu. O da 

raye_Ide? ~~§işle~eye dönüyor?u. j hıristiyanların kuvvetlerini ve h 1-
Y ınnı dort eylulde İtalyan çızme- lerini anlamak için elden geleni e • 

sinin topuk ucu olan Löka burnu ge-
1 
sirgemiyordu. Hatta hu maksatla U

çilmit ve yeniden hızlanan keıiıle -
me rüzgarından dolayı ~~funun 

ıimalindeki küçük ve kayalık ada
ların arkalarına sığınmıılardı. 

luç Ali Papnın kaptanlarından Ka

raca Ali, küçük gemisini karaya bo

yamı§, karanlık bir gecede kimseye 

sezdirmeden Korfu limanına gire -

tek hıristiyan donanmasını birer bi-

.... 'SON POST#; 

__ s_po_r __ I 
Dünkü atletizm 

maçları 
Galatasaray galip 

Galatasaray, 53 e kaışı 
62 puvan kazandı 

Mevsimin birinci atletız.m maçı dün 
Taksim etadyomunda Calatasarayla, Be. 
yoğluspor takımları arasındn yapıldı. 

Eski senelerin ak.sine olarak mevsimin 
ilk atletizm maçı ikinci katagori atletler a
rasında yapılmııı. ve ciddi bir alaka gö· 
ren bu müsabakalar baştan sona kadar 
heyecanJa takip edilmiştir . 

Yüz metre;> i on iki saniyeden evvel 
koşnn atletler bize sür' at yarışının bütün 
zevkini vermislerdir. İki yüz metrede at· 
letler arasında ciddi çeki meler olmuştur. 
IJört yüz metre yarışı ise, belki de günün 
en heyecanlı yanıı idi. 800 metrelik mü· 
sabaka büyük bir rekabetle geçmiş ve gü
nün galibi çetin bir mücadeleden sonra 
ancak bir (ı:Öğüs farkiyle yarııı kazanabil· 
miştir. 

Fırtına iki gün sürdü ve yirmi altı 

eyliilde gece yarısından sonra ha -

va durgun laftı. Korf unun biraz fi
malin deki Kasyobi köyü önüne va • 

rıldığı zaman keıif filosu itini biti
rerek dönüyordu. 

rer aaymı§h. Onun sayısı ile Kara 1500 metre yarı ında bilhasaa son da
Hocanın sayısı birbirini tutuyordu. kikalar büyiik bir heyecanla geçmiş ve ni
Bu hal gerek kaptan paıaya ve ge- tekim müsabakanın galibi pek küçük bir 
rek diğer kumandanlara ,artık düt- farkla birinci gelebilmiştir. 

k l . • d d w 1 _.._ b'I Yüksek atlamanın en genç atleti bize 
Jil Dandredanın getirdiği ha -

herler hiç te hoşa iİtmemiJti. Bun

lara göre Türkler bir ay önce Korfu 

muhuaraıını kaldırmıılar, Preveze
ye ve oradan da cenuba doğru u -

ınan uvve ını oı ognı o araK ı - . .. . 
d'kl . • d • model olacak bır atlama gostermış ve ye-

l erını san ırmıflı. Halbukı çok ,ni olmasına rağmen bir metre altmıı san-
f ena bir tesadüf Türk amiralını al- timden kolayca aşmııtır. 
datmı§h: Gülle birincisi Etem bu mevsim kazan-

(Arkası var) 

zaklaımıılardı. Zanla adaıının ba- Tevfik Rüştü Aras Yunan 
lıkçılan Türk donanmaımın prka 
döndüğünü, Lepant • lnebaht kör- Başbakanı ile Belgrada gitti 
fezine girdiğini gönnüılerdi. ( Baı tarafı 1 inci •ayf amr:zda) 

Donanma kumandanlar~ hele Ve- Tevfik Rüştü Aru Atinada Büyük 
nedikliler arasında yaman bir kız- Britanya otelinde bir müddet istirahat 
gınlık vardı: ettikten sonra, bqvekil ile beraber sa-

- Bütün emekler bota ıitti. Türk- ~ya. ~erek ~l tarafm~8:° ka~ul. e-
ler artık meydana çıkmazlar. Biz dilıııittir. Hancıye Vekilı, Turkiye 

d 1 .. t•• ç·· k .. Cumhur reisi Atatürkün samimi se • 
e on arın us une varamayız. un u limları kral b'ld' .. 

bunun için Patras körfezini boydan Sa tnı L .rd a bı U'llllfbakanlır. f d 
İ a uı e at tara ın an 

boya geçmek ve nebahtıyı kapıyan T fik R·· tii" Ar f. •~ · · 
w ev Uf as tere me ıoır zıya -

~ogazı aım~k ~erekt~. •w~u boğaz fet verİlınİftİr. 

dığımız yeni ve büyük istidatlı bir atlettir. 
Bayrak yanısı fı:Ünün son heyecanını 

taddıracak kadar heyecanlı ve o nisbette 
de zevkli olmuııtur. 

Galatasaray takımı mevsimin ilk müsa-
bakasını açarken Beyoğluspor tak\mını 

5 3 puvana karıı 62 sayı ile yenmiştir. 

Bu günkü lik şampiyonası 
maç lan 

İstanbul Jile ııampiyonasının on doku
zuncu maçlarına bugün Kadıköy, Taksim, 
Şeref stadlannda devam edilecektir. 

Bir aparhman ve bir de 
çiftliği olan hırsız çetesi 

ıse ancak bır mıl genıılıgmde olup Ziyafetten sonra gazetecileri kabul 
iki tarafında iki kuvvetli kale var- eden Tevfik Rüttü Aras iki devletin BaffaraFı 1 inci sayfada) 

Ma,u 3 

• 
Habeş 

Nasıl 
lmpai-atoru 
Kaçtı? 

(Baı tarafı 1 inci sayfamızda) 
Londra, 2 (A.A.) - Öirenildiğine göre Neçaıi, FalUtinde ikamet etmek ·· 

Londra hükUınetinden nıJıaat istenıiftir. fngiltere hükômeti, hemen Fransız b .. 
meti ile temasa gelerek imparatorun Filis tine gitmek üzere Cibuti'den geçm 
muvafakat edip etmiyeceğini sormuııtur. 

Alınan haberlere göre Fransa bü.ldime ti, Neçaıinin Cibuti'den geçmesine 
bir guna itirazı olmadığını bu tehirden mümkün olduğu kadar sür'atle avnım11111 
bildinniftir. 

Zira kendisinin emniyet ve selametini temin için hiç bir hazırlık yapılmJJ değ 
Yine öğrenildiğine göre İngillere hükU meti, bir İngiliz harp gemisine 

Filistine götürmek üzere hemen Cibutiye hareket etmesi için emir vermiıtir. 

Habeş kabniesi erkam da payitahtı terkettiler 
Paria, 2 ( A.A.) - Habq kabinesi azası otomobille Habeıistanın bab tar 

hareket etmiılcrdir. 

Londra, 2 ( A.A.) - Havas ajansı mu babirinden: 
Adisababa'run pek yakında iıgali ihtimali, siyasi mahfelde ltalyan muzaff · 

tinin artık münakqa götürmez bir hakilgt olduiu intibamı hasıl ebnİftİr. 

Cephelerde son vaziyet 
Londra, 2 (A.A.) - Reuter bildiriyor: 
Adisababa'ya doğru ilerlemekte olan eaaa ltalyan kolunun mUhendisler 

dan baılayan muhtelif tamir itleri yüzün den °fİma)İ garbi muitakaamda tev 
mecbur obn~. Filhakika ltalyarilann bugün bulunduklan mabal ile A.dis' abl19'1 

arasındaki yolun lamir edilmeli mecburidir. Aynca nehrin iki philinde aedler 
pılacaktır. Maamafih bu İtalyan kolunun belki de bugün tekrar ilerlemef• baı 
ıına intizar olunabilir. 

İmparatonm va~an) bütün vasltalarla müdafaa etmek için verdiği emre r:mmrnıı•..., 
30 Galla tefi İtalyanlara iltica etmiftir. 

Asmara, 2 (A.A.) - Son haberlere göre, ltalyan kuvv~tlerinin 
teıkil eden bir yerli balyan aacri lat'aaı, Adiaababa'Dlll 80 
dar vannııtır. 

Adisababada son vaziyet 
Londra 2 (Huıuıi) - Adiaababadan gelen haberleri, Amerikanın Adiaabalı' 

aefiri telsizle göndermiıtir. 

Bu haberlere ıöre lmparatorun hareke tinden ıonra Adiaababa anarıiye .. 1-raıı1111 
tır. O~&ta hiitUınetten cset kalmlUnlf tır. Ş«Uırin ötesinde beriainde y~ 
b8flamlf ve bu )'angmlar her tarafı sardığı halde bunları ıöndünnek için hiç ~ 
uğraımaınıttır. Diğer taraftan iğtiıatçılar ve yağmacılar tebri kasıp kavunnaktaclt 
lar. Halk, §ehirden kaçmİlldadır. Bütün yabancılar aefardlhanelere iltica etıniftl. 
dir. Bunlar 1000 lngiliz tebauı, 100 Ame rikalı, 30 Yunanlı ve 6 Rustur. B;,JJ 
kısmen İngiltere, kısmen Amerika sefaret hanelerine yerlqmiJlerdir. 

Şehirdeki bütün telefon tesisatı altiist olduğu için sefarethaneler biribirin• 1 

damlar göndererek muhabere etmektedir ler. 
imparatorun vaziyeti hakkında üç ibti mal ileri sürülüyor. 
Fılistine yerlepnck üzere ya trenle Ci buti'ye gİbnek, ya Cihuti'ye vannadan 'İ 

ne Habeı topraiı içinde bir noktaya İn mek, yahut Cenevreye Plerek Habet 41 
vasmı müdafaaya çahfmak. 

İtalyan Adisababa'dan 45 mil mesafe dedirler. 

Föniksin lstanbul şubesi 
faaliyetten menedildi dır. Bu kalelerin arasından geçerek dostane münasebetlerinden bahset • bıtadan daima izini saklamaya mu -

Korint körfezine &irmenin imkanı mİf, ve kendisine karfı bükfımet ve a- vaffak olan bu hırsızların reisleri Ayı 

Yarınki 
Subaylarımız yoktur. hali tarafından göıterilen hüınü ka • Ramazan adlı sabıkalıdır. (Baı taralı 1 inci .aylamı:zda) 

La.kin Don Jan heyecana kapıl • bülden dolayı mütCfdddr olduğunu Ayı. Ra~azan yak~lanmış, ta. hki - Türkiyede elimizde menkul servet ola- ( Baı taralı 1 inci .ayf amı:zda) 
1 ek k d ı alik d 

k t d l B -1 d b k rak 120 • 130 bin liralık tahvilat vardır. ı· 1. I . . . rd 
mıyordu. Harbi kazanmak irin her söy eyer İ i ev eti ... a ar eden a erın ~ı.nce eyog·u·n a ır ço B 1 R .. O .t .. k . tik d h. I ı ıse erı sıra ıle ve muntazam yii 

:s- L 1 k k 1 f l ld un ar easurans, nı ur , .. razı a ı· 
ıeyden önce dütmanın nerede ol - bütün meseleler üzerinde tam bir nok- n~rsız ~ :a. a arının aı ı o uğu tes "' li ve Türk kömür ıirketi tahvilleri, 65 bin yüşle Taksime kadar gitmişlerdir. 
d v k t'" ) k ••W k k tai nazar mütabakatı' olduguv nu mem· hıt edılmıştır. 1 1 k ,._ R · d ki 50 Taksım" de de merasim yapılıı' ugunu a ı o ara ogrenme , uv- ira ı i.I.razatımız ve casürans a 
velini ve ruh halini bilmek lizımdı. nuniyetle beBcylan ebnİftir. Ayı Ramazan ilk Önce kendisine is- bin liralık teminat. ihtiyat akçemizden i- hep bir ağızdan istaklll marşı söyleıl 

Jil D d d .d k f grada hareket nat edilen bütün bu suçlarını inkar et- ,barettir. Hükumet nezdindeki 75 bin lira- mi~tir. Bunu müteakip Harbiye kd 
an re ayı yenı en eı e A • 2 (H ~) ö-ıed . fak .. ·ı d 1·11 k "' •. d d' B 1: "f .. d f k tina, uaıısı - g en son- IDJ.f, at gosterı en e ı er arşısın- lık teminatımız da söylediğim tahvilatı de· mandam Albay Mehmet, yeni talev 

gon er ı. u Ke§ı uç e a le rar e- y . b baka M t ks d · · f b k 1 • ., 
d"ld' ra unanıslan 8' nı e a as a ıtıra a mec ur a mıştır. po etmek suretiyledir . lerini tebrik etmiş ve onlara hitaD" 

ı 
8

1
• • ve Türkiye hariciye vekili Tevfik Ayı Ramazan bu itirafları arasında Ben merkezin vaziyetinin bozulduğu- .. I b" k .. l . . N tJ 

u l<:ec:ıfler ııradında Z l 1 O • .h. d . . . . 13 . guze ır nutu soy emıştır. u ~J 
:r an a ve Rüttü Aras, hazırlanan hususi trenle brahim adiyle dolaşan ve asıl ismi Ce- nu 1 nısan tarı ın e ışıtmıııtım, nısan- B M l Kull' 

K f 1 1 · • balık l d d .. ·ı . . f d b" ı k t tan sonra ursa, a tepe ve e a onya 1 gcmıcı Te çı ar an Belgrada hareket etmişlerdir. mal olan bir de cürüm ortağı bulun - a muııterı erımız tara ın an ır a aca a- ,, . . . -tll 
.a. l.ın.an .. yeni haberlere r.öre kaptan Atina, 2 (A.A.) _ Gazeteler, Lıu. d .. ·· l · · Jcbi vaki oldu, biz de ihtiyatt tedbir olmak askerı lıselerınden Harbıyeye geçe ısl 

rr= • · • ·2 ; .,. ugunu soy emıştır. 0

üzere tediyattan imtina ettik. Ben merke. rin güzel bir çelengi abideye kon 

• A D w O bakan Metabas ile tema.ata bulunan Zabıta tahkikatı biraz daha tevessü e- . . . . b ld .. .. .. . d t 
• ve kral tarafından kabul edilen Dr. . b l 8 k. "d .. kk b. zın vazıyetının ozu ugunu ogrenınce a· muş ur. _, 

'---------------...:. dınce un arın ışı en mure ep ır madımı Viyanaya 2önderdim, damadım Nihayet talebeler gene muntsP' 
Bu Akfamki Program Tevfik ~üflü Aruın ziyaretini selim- çete teşkil etmY, olduklarını ve çal- merkezin tasfiyeye uğradığını bana tel- yürÜYÜr'lle ve halkın tezahüratı arssd 

lsTANBUL lanulkta Ye bütün Yunan siyaset ale- dıklan e,şyalan Beyoğlunda büyük bir grafla haber verdi, ve bir müddet sonra cfs:ı veni mekteplerine gitmişlerdiı;:_,1. 
ll.30: Muhtclıf plak nepiyatı ve halk mi tarafından tasvip edilmiş olan Yu • apartımanın lüks bir dairesinde sakla- da merkezden resmi bir telgraf aldım. Bu yan (jcyhandan murekkep mahkeme hJ 

musikisi, 18: Ambassadördcn nakil, dans nan dlf siyasetinin devam lığ mı teba- dıklan meydana çıkarılmıştır. ismi telgrafta meTkezin resmen tasfiyeye uğ- eti ıu karan vermiıtir: 
musikisi, 19: Haberler, 19,ı5·. Hafif par- rüz ettirmektedirler. söylenmeyen bu apartımamn dairesi - radığı ifade ediliyordu. ' d V ·""' 

aTürkiyedeki Fönih ö. iyen sllj 
çalar Ye sigan musikisi (plak). 20: Muh- Messager er Athenes diyor ki: ni tutan adamın posta memurluğun - Şirket lstanbul mümessili mahkemenin 1 b ld b b ın" 
telif sololar (plak), 20,30: Stüdyo orkes· «Muhterem misafirimiz, bugün dan mütekait Sabri isminde biri oldu- kendi ıalahiyeti hakkında sorduğu bir su· ~:t:~~:~~l~~: ::a:e:ke:iniı~ §UV~yarı,I 
trası (Gavin kardeşler ve tenör Avni). evvelki ziyaretlerinden çok değifik ğu anlaşılmıştır. ale de: bulunduğu ve tasfiyeye tabi tutulduiu ~ 
bestekar Halit Bedi in tana olan. 2 ı, 15: tenit alhnda gelmektedir. Türle - Yu- Bu hırsız çetesi Bey oğlundan çal - - Salahiyet im buradaki müracaatları !atılması. na. mübrez. '.irket mu.ka. ve len•_,, 
Eminönü Halkevi gösterit Jı:o1u n eon ha- nan --•·tının ıulh unsuru k:ıvmeti her- d v I d w b t merkeze bildirmek ve merkezin tasvibi ü-

5 
.,, 

beri••. ~ • .r · •• • ıgı. ~ya arı ogruca .. u apar ımana sinin 8 ıncı ve 12 ıncı maddesının nu"' 
~ de __ ı__ f-'-- y -rürki zerine kabul etmekten ibarettir. ,, 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
aazetdeıe mahaua havadis ecrYİ9İ verile -

Yaınnll". aaal unanıatan ve ·1 ' • getırıyor ve bunları gozelce bir denk rah senedinin D fıkrası hükümlerine n 
--LL.: de- Bizim firketimiz Türkiyede eskidenbe-

yenin etrafmda A • .-..~ fCl'llİl yaptıktan sonra Marmara adasında ri faaliyettedir. Umumi harp çıkınca mu- ran fesih kararı verilmesinin ııirket ~ 
cektir. iifmiftir. Gittikçe toplanmakta Olan bir çiftliğe gönderiyormuf. amelabmızı tatil ettik ve mütarekeden eti umumiyesine ait bulunmasına .ırıJ 

BOKREŞ t~eler anamda ~ürk·. Yunan.~.sl· Denkler Beyoğlunda bir apartı - sonra 1927 senesinde tekrar faaliyete baıı- evvelcrnirde tasfiye hakkında he.y~tı .t,J 
12.45: Orkestra. 13.40: Korucriıı de - luau ~ parlak bir vazıyette eozuk- mandan çıktığı için kimsenin nazarı ladık ve bu güne kadar muamelatımızda miye kararının muaaddak aure~ını~ 1 .J 

melrtedir edilmesi lüzumuna ve bu suretın ıbrıtY. vamı. 18: Dans musikisi. 20,20: Plik kon· • .. dikkatini celbetmiyor, bu sayede ko- devam ettik. 
sen. 2l,15: Operet. 21, IS: Polonya ge- Balkan antantı, Türk - Yunan pak- layca Marmara adasına nakledilebili - Merkez Ankr ve Konsülde ııirketlerini kadar da ıirket muamelatının men'i~~ 

tının ehemmı'yetı"nı' tenzı'I etmemiıı.tir. b · k keyfiyetin lktisad Vekaleti mümcssi cesı. T devren almıı ve uraya emır verere o 
BUDAPF.ŞTE ikiler birliği, Evvelce olduğu gibi tim- yorMmuş. d d h l k ııirketin muamelatının da bizim tarafımız- tebliğine ittifakla karar verilmiştir.»> 

9 5 · · · .• b. ı::::.· • d T"" k. armara a asın a ırsız ı eşyanın 
1 • J : Macarıstan - lrlanda futbol ma- dide dörtler ıruguıın esası ır. ur ı- I k . d"l k l k t• dan idaresini istemiııtir. Bizim sigortaları-

k 1 20 S S 1 • md ki b - paket ere ta tnm e ı ere mem e e ı- T k 1 . çını na ı. .1 : a on orkeıtrası. 2t: ye ile Yunanistan aru a aı, ne . . "f h" I . .. d "ld" mızın yüzde doksanı ür irası üzerıne-
Tyntrodan nakil. 24: Çingene musikisi. derece kuvvetli oluna, Balkan antan- ~ızm muhtelı fe ır erme gon erı ı- dir. yüzde onu da frank, dolar, isterlin ve 

4 Mayıs Pazartesi lı da o derece kuvvetli olacaktır. ğı anlaşılmıştır. sairedir. 
İSTANBUL Bow -'--- 'den uker],.•tirilme- Zabıta evvelki gün Sabrinin apar - Mahkeme mümessile mevcut sigortalı-

0 in gazııu-m yenı .,. B · c·· 
17: nive~iteden nakil kılap. dersi. si meselesi, iki memleket arasındaki tımanını araştırmış ve omontı . u - lara ve borçların mÜ!taceliyet kcsbettiği 

Rerep Peker tarafından. 16: Senfonik mu. f'ki b. ı::::.: • • bat tmİıı.tir' Dr neş apartımanında Asadorun evınden nazarı itibara alındığına göre vereceği tam ı r ır~&nı 11 e •. .,. • • . . 
siki (Pı-k). 19: Haberler. 19, l 5: Muhte- T vfik R .. lÜ Aru bugün Yunanis • çalınan gümüş takımlarıyle daha hır paranın yüzde kaçının Reasüre olduğunu 
lif P • r. 20: H lk musı"lcisi. Sıvaalı Vey- e d ~· • _L..:ı ve yen'ı bir rok yerlerden çahnmış eşya, bul- sormut. mümessil de bu suale tahmini olsa 

1 b . .. tan a yem zıma:rııoar ar • d b · w • • ·f d se ı.e rahım tarafından. 20.30: Studyo •• b 1 ___ ,...a... V b . U muıı::tur. Zabıta Marmara adasın a u- dahi bir cevap veremıyecegını, ı a e et-
k ı ı 30 s h b 1 reıım uıacaaur. e u vazıye e " . . or cstra n. , : on a er er. • . • , 1_ lan l an r.--te efradının yakalanması ıçın miıtir. 
c__ 2, kendısı Yunanıstan n 11.0MfU na un r- 1 · b b. ·k 
~l - den sonra Anadolu ajansının k l • m müstem:.:1=~ni tedbirler almıf bulunmaktadır. Tahki- Mümcssi in iatıcva ı ıttı ten aonra 

~az ı elcr mahsus havadis servisi verile - artı O an sıyasasm uugı d.l · • Turhan"ın Teisliii altındaki Hakkı ve ba. 
cektir. daha iyi bir ıurette anlamıt olacaktır. kat daha ikmal e ı memıttır • 

J 

Avusturya muahedeyi yırttıg 
resmen bildirdi ti 

Lonclra, 2 ~~.A.). -. ~~ws C "il 
nicle gazetcsının bıldırdıgıne g I 
A vusturyanın Lonclra elçisi cunıll I' 
bahı dıt if leri bakanlığına giderde 
'liz h··ı-A.. · · S J n 01-ıl gı UKumetını, en - erme 

hedesinin ihli.lindc:ı v~ A ~u~tu~ 
da mecburi askerlık hızmetınlil 
ıından resmen haberdar etmittir • 
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[ Hikaye 
• Son Posta ,, nın tefrikası : 11 

1. Mavisakalın yedi ıw:ısı J 
Londra Zabıtasına Karşı 6 Muharrir Yazan.: Amtole France Tercüme eden; ~ IUaim Özge 

1 - - 3 - ı larda da kadını tokatlanııalctan k•ncıini &# 

Mavi Sa.kal, Cingöz doktorun tavıiye et- lamıyordu. 

KANLI 
PAKET 

• 

tiği devayı işitir ifitmez dirildi ve çolı: dü. Ötki karıJan zamanınd... •Talihsiz }'re&. 
ıünmeye lüzmn görmeden baluıdan kızı aesler odaırn, hiç yoktan, weamet ,.....,. 
Anjel dö La Garandinle evlendi. addedilmeltle derebeğini lekelemiıti. A.. 

Bernann bu kızı tercih etmesinin eebe- jelin Yecüiİ tokatlar İ8e. Mavi sakalın ....., 
bi fU idi: Bir defa lı:ız aüzeldi. Sonra bil - bna birer gaddarlık yaftası gibi yapl§ly~ 
gili, bkerildi bir fCY deiilc:li. Kız, herkes• aleyhindeki ihiralara hakikat tekli verdirio 
çe basit, alelade bir mahlUk telakki olu • yordu. 

Polis müfettişi 
iş başında 

1 nuyordu. Ve böylesi de, kadından yana Ayıcı Kolet, «Talibıiz prenaealer oda • 
canı çok yanmış olan Mösyö dö Montragu. 11~> nın arka kapıaında kaybol~amlf mı i: 

ı. rdu Öyle ya oynalhnı dı) Sarhoş Jan, bu odadan, ımdatl Can ya en uyıun geıyo . .. e· 

aldı; baıına hal getirdi; çok bilmişi ile ev· kurtaran yok mu~ diye bağırarak, Mösyö 
lendi; bap çıkamadı. Toy, cahil bir ka- Montragunun elinden hayahnı kurtarmap 

rd w belli d B da d · zt1• ı çalışmamıt mıydı? Çiftçi kızı Jigon, fÜPo raları ne kadar arttı tgı e - u a m tun aelamete kavu9tuğunu ın neıme yetme ı . . .. .. .. . . . ~ · fazla i iri kulla or Fa- sandıw sı . • Mavi 8akal, Anjeile nlendikten eonra, heli bır olumle olmemıı mıydı) Hele, BJ&at I l lL L f gıldı. Blunt ç nıy · gı rada hır •bıta memuru ile . . L..:- t d-.::_..J .. w•· 'bi L d w nı-=... dö Jibomeka «Talihsiz premesler oduaıt• ı..aterenin ah meınar .zavı a ro- d d h 1..-ka b• değ. 'k k 1 •§in, •U\i e, u,.uuuugu gı ÇJ&ma ısı •""" 
...,.. mahrriri İ2 6rnılrmafla• iflen· ~t hayatın a a a umw ır ·~ - arş~ a,ır ~e ke~ıi ile ·BJunt a~ım- rerek miiteeuir oldu. AnjeJ uysaldı; An • nda ne feci ve eararenciz bir tekilde öldii-
mif alh cinai oak'a lıal.,,.. olMrflar, lak-yoktu. • . . d~ ~ır mu~aaebetin ke,folundugunu jel aaftı ve kendieini de seviyordu. Gel p- rülmüttüt 
Lonclra .sal>ıtcmnın en fanıllmlf _. Bütün ~ ,er~ıta .tetkik ettı~t~n goru~ halı ne olur) leJim. laer fe)'e, her .öze çabuk kam • Anjelin tobt yemeai. hizıuetçi aİzın ~ 
6dcı --~liri t1e 6a1lla- sonra Blunt un bır mıktar para bınk- Tabu Haslar, zabıtanın ne bulduğu- yordu. Fenalık nedir bilmezdi; fakat fe- dan çiftçilerin kulaklanna ulatukça, o _.. 
n luıll.,,,..l'i --.-. • .....,,.. Akı tirdiğini ve bununla ilerisini temin et- nu, zabıta tarafından yapılan tahkika- nalaklann en fenasına aürüklenebiliyordu. ki hadiseler hatırlanıyor .. pto ve Mavi .... 
maAcrriınl• GrolWrm ro,__ .. me kietedii'ini ~amak mümkündür. bn ~e derece ilerlediğini bilmiyor. Bil- Kurnazlar töyle dursun, en beceriksizler kal, ~or~unç b~~ ~ahi~et alıyordu. 
'-"aaa. Şinuli 6iitiin Loaılr,... Haslar, gerçı Blunt kadar y&fh de- medıği için tahkikabn hangi safhada bile, onu, illtedikleri gibi oynat17orlar _ Bır g~~· Moayo do ~ontr~ _ bıldırcuı 
,,,_,.,. poli. miil.ttİfİ G...-6• C•· aileli Fakat o da genç değildi. Günün olduğunu tayı· den ... izd. e· _ dı. avında ıdı. Madam An,eı, koıkun ita~ 

e• • n 8C lf. maena •• .. d b• L_L_L - 1 w• d!I..! ; • .11. 6a ----- lı-'l• -.ı-..... -. birinde LI--1 ölebili' Je h ak -ı.. ) On An' 1. 
1 

Y-L · onun e oturmUf, ır ucUCJı: aom egı lllP .,.n m-·····-... - '" ..,...-r ... -· nmı ar r, ve o zaman y su ame ler derhal göze çarpar a: • ıe tunu yap ~•cm çar- . b' _ _ dil . b' 
n l' m~_.,,·.:-.ıen •onra !L!-ci ma· Bl k L-lırdı y h Ha 1 b. ··-L- An' 

1 
b . 

1 
Gi . vordu. Bırden ıre onune, encı ır pa • 

ro,. ...-... ,.._ uır1n unt açı ta IUl • a ut sar ır ve ŞUpuc uyandınr. par. Je' uraya gır rmenen, sem , d'L'Jdi B d' d L-~- -"- 1 •-laarrirİll eNri l>atla~acalttır. bu --:....J 81 k M -·ı _L __ , denildi · · im pas 11t1 ı. u ın a ama, AMUDi ..... e o .. ıı_:::;;,;;.;~..;.;;,;;.;.;....;..;.;~,;..------ kazaya uğrar ve 7'"'-uen unt te • uhakkak olan bir nokta Haslann .... y_ yer.» ma. ıı 0 uttur. d w d reced f .. .. lı: dili. 
f ı ' ' d---J: 81 ·ıe h - · · · .. Saflık, bu kadarla da kal• iyi. .ona: USU e e • gorunce, ona, en • Sonra Blmıt'un lmlübeainde bilhu- rar ee a etın pençesme UY'"'nu. unt ı er munuebetını ınkar edece- .. . . . • . . nin bızır olduğunu, ne mene clileyebıle-

Blu "b' dol dırarak Jd ... .. . ... uCozlenm kapa ve fU ilacı 1Çh~ dıyenlerı 88 mektup, muhbra ve her çeşit yazı- n.t gı ı parayı an _ ~ e ~ ve onu tanımadıgını söylemıyecegı- d dinlerdi. lliç. u lw ilicı.. kadın süzel.. ceğini söyledi. 
Ya 4-mı· ehemmiyet vererek arardım. eden bır adamın parasını kulubesınde dır. Fakat ben bu ip ucunun mühim ol- eık . 

1 
. L Yfi • • d" .. n-ı Kadın, bir çok dütündükten sonra ha· 

._ h fa · · k'" k . w k art prret erm -.ey nı llZ uıunuu b' k"-L . k ı~' Bir -y bnlmuam ve Bayan Parot'dan mu a za etmeaıne ım an yo tur. duguna arar verir, ve Haslar'm heye- • L 

1 
M" .. d" M .

1 
tınna, «cennette ır o,..» 11teme ge'"' 

-r- --- Ç _L•• b h k · _LJ'k ı· ı_ı • .. d Mavı ea&a osyo o ontragu çı e • p d b 
1 

-L-'--t • k" '-'~ L!_ -y anı----aın bile dnun parmak Ün&u u are etın ten ı c ı oıaugunu cana ugra ığını hinederim onu der • -'-- d .. k" k ba d apaa, er a muv~ etti ve Of&u 
UU' T- llUIUUI f Bl , bankada d h h l l ' den çuuyor u; çun u an11nın ıın an .. t k . . d b' d'W• k b. izle · kafidir Bunlarla onun bütün ma- bilir. akat unt un a e - a a ır ve Blunt'un cesedi ile kartı h acera noktaa nolı:tuına, öi- ~o~. erme .. ~ın e, onu ın ıgı mer e ıD 

n ' b k ç- k- ha k h · k · · · geçen er m yı, uıtunde onune aldı; orman• daldı Zİsini k-fetmek ve Jamiaon adını tafı- sa ı yo tu. un u n a er yenı arşıya getırırım. reniyordu. Söyleyen de bizzat Anfelc:li. A . l ld " B'l k k' 'o hal 
"'Ti" .. _ı._ • h" · tı' • 1 ak · t B nıe ne o ur ı en yo ı... • Yan adamın Blunt oldug"'unu anlamak muftennın uvıye nı an anı 19 er. u müvacehe her ııeyi göstermeğe Blint dö Jil.omeb, yaptıklanm eöyle- d T J'h . 

1 
d ••- . 

F k Bl ' b' L ___ k'ralam k.. . . .. T .. • • • • • • _L.ı I e .. ıı a ı ıız prenses er o aauı na ve ınm-iuen _ı_w•u!_ a at unt un ır .uaaa ı asına afıdır. Çunkü Haslar'ı bozın•na ug • meden Seman mcıtmi§ti. Anıel aae .-.u a · · __ ,_ 
1 

.. 
1 

b' daha _ h 
1 T' UCgJIWI'. • Bl b b" - . . e- _ . .. vı aa11.a a, goz er, ır IUP ey e çev• Bu böyle olduğuna göre Blunt'un manı yoktur. unt uraya utün pa- ratmam ıçın bundan daha kuvvetli bir mıyacak fe)'ler yapıyor ve üstelik te soy- rildi. 

mazisi bizi Hular'Ja. yahut eski adile ralannı, evrakını ~oyar ve bunlan o - feY yapılamaz. liiyorda. Bu fazla -~ zaval~ı adamı ya- Köıke, ıimdiye kadar bet kadm, telli 
Matyoe'Ja kartı kaıfaya getirir ve bize lur olmaz her hadıseye kallı muhafaza Haslar'ın telefon numarasını bul - ralıyor, y~na zehir de ek~~ord~. duvaklı birer selin olarak girmiılerdi. Fa· 
b . · ·• ·· • Ma edeb'l' d k ba k b' d Bl • k' alık Kana: ecFılin bana tunu soyledi. Fa -

1r ip ucu venr. Çünkü Blunt un t- ı ır. u tan ş a ır e unt un ır 
1 

bun N .. d- bilin . 
1 

H' kat ikibetleri karanlık.. karanlıkb. Evet.. 
BI ' H 1 ·ı .. __ L_tl . k h . k 1 an u yapb. e gor um ezımı il- h L!_• L L!_ dd . k ü b' yoe'u kandırarak bankadan para a- unt un as arı e munaseoe erınc asa ana tarını ele geçirece o ursam • bil.eni . . er uuı, az ço-. uiı-er mü et, iyı öt' .,. 

v .__...__ __ ! L __ ...1:_ • k d · b. yazması ve bu kasada sak- · b·· b'• .. d v • • Çünk' •• lenm nual gaca)dandı, » aribı bat • rer bayat sünnüılerdi. Soma ne olm··-1-r• flJ'llMl88 aev~ ve &elKlllll u.rtar- aır ır ~y v• • vazıyet us utun egışır. u ora• langıçlarla bafllUl gelenleri anlattıkça. Ma· ..,.. 
ması bizi Matyoı'la fazlaca alakadar laması fart degıldır. Fakat onun vak- dt bulacağım evrak ile Haalar"ın ma •• ...: --L-• kıvranıvor çıJch .... ordu. d~~ Köyde'. ~u, herkesi merakta .~ırakan 

L--- d buJ ..ı..::... 'I H J h t k' d'I Maty · · · · k fed •d M ... .._.. _,, ' . ., bır mesele ıdı. ortalık kararınca, koy evle'" eder Ye uuuun nere e un ... ..._unu, tı e as ar, ya u es ı a ı e 08 ı- zısını eş er, onun eski en atyoa Aman yarabbi.. lr.ötkünde, ahırlannda, • d k k 
1 

ki 

ne ile uğrafbimı arattırmaka sürük- le birlikte yaptığı banka dolandırıcılı- adını taşıdığını anlar ve bu Matyos·un bahçelerinin ağaçlan albnda ne kadar cin- r~nl'~'M onu. omkşul top anır, ı~tohnulnl t~ kn• 
w • hk k · · .. w • sız ıgı, avı sa a ın esrarengız a en o• ler. gına aıt ma eme evra ının suretını Blunt ile geçen maceralarını ogrenı • ler, periler. umacılar. aul.Jabanile, VUDµfl DUIUlurdu. Neler .. ...- ..ıatdmazdı: .U.. 

Gerçi Matyoa'u bulmak ~tw. Fa- bwada qlr..,. .._., ıdı. ••* · ribl. 8d tlyd ~Ve._ :ae ~ rnh zDft ._. O ı.,.~erin til>-leri firperiıdi. 
kat acaba onun A~7a Pli• meldir. çUiiu bö:7le bir •esilaiyı bir ke,fetmek büabütGn kolaylafll'. zaYallı ela terlerine llaet. di,,erek Mp •- Bir sün.. köyde, Mavi eakahn tekrar ev• 
ğini, adını değiştirdi~i ve HuJar a- IÜD Haslar'a gösteımek her halde fay- O halde Haslar ile ikinci defa ıörüt- d--: -~ 6d7e.i ~ dannuto .. lenmelr. üzere olduğu haberi flyi oldu. Or"' 
dını taktığını bilen bır dost veya aba- dah olurdu. tüğüm zaman kendisine eon derece '7i kalpli. salnrh Ma.. ..kal, kendinı talığı, ıiddetli bir merak eardL Öyle 7 .. , 
ba yok mu? Matyos'u Blunt:dan evvel O halde, Blunt"un bir cebinde Has- ühim aualler soranm. Cevaplar. ta- tuta11ll7or, kanana: •Çok hindi beym)i4 kötke, bir kurban daha gidiyordu. 

·· .. nu tPJıhiı eden bir tek kimse lar'ın telefon numarasını bulduğumu- b~" kaçamaklı yalanlar olacak. Bunun sini• ~r. Çok canına tak ettiji zaman - Gelecekte: Mavi SüalıD altmcı kansı aorup o .,. • il be 11, 

bulunmuyor muydu? . . zu fa~z~~lim. Tabıt n~ara e ra- neticesi olarak Hular. fipheli tabı. 
Bana yardım edecek hıç bir te.Y b~- ber hır ııım yazılmadıgı mu~kak .- olarak teebit edilir ve zabata kenc:IİIİDİ 

lunmadığını, talihin yüzüme gülmedi- tır. Fakat zabıta memurunun~ vazı- takibe batJar. Şayet Hular, bu sırada 
iini farzetsem bile Matyos'u bulmak, fesi, derhal IMa nwnaralar~ tahlô~ ~t - memleketten ç•bnağa tqebbüs eder • 
onun Haslar namile lngi)tereye avdet mek ve bu nu~ara ~~ı .~e 1~1?'1f - se, derhal tevkif olunur ve cani oldu-

Geçenki bilmecemizde kazananlar 

etti"" . dana _.1. .. rmak pek mühim mektir. Haslar ıle goruştülalermı ve .. L__ h
4
-I 

1 b. ~mı m~y. ~ Bl t • tanıyıp tanımadığını sordu • suna 1UU1aat a.&ı o ur· İstanbul 49 uncu mektep 4 üncü zınıf 
ır lf değıldır. .. d .. un u zecf • Diğer taraftan pathyan maddeyi 192 Mehmet, Yedilr.ule 43 üncü mektep 

(Dwdl ............ "-> 
MOREKKEPU KALEM 

Bütün bu müta181a1arım, kul~ e gumuzu f;I ::·karfılııftıiı günden- muhtevi kutunun izlerinden bütün bul- 2/D dan 45 Vedat, Vefa liaesi 3/B den 
bir tek kiğıt bulmamak esasına ııtmat Haslar, .~de rdu Onun ci- uklanmı ele geçirir ve hepsini müte- 773 Sermet, Betiktaı Ihlamur cad. 143 de 
ediyordu Bundan bafka Blunt'un her beri iztuap ıçın yaflY~ • ti h 1 h ale ederim Rezan. 

haqgi do~ veya akraba ile muha~ nayeti irt~ttİ~ b" =edı: anıs ara av (Arkası var) ı. LOSYON 
de bulunması ihtimalini de tanJaJDıle kopeeak e en 

11 
Yerebatan Şenaü} hamam çıkmaza 13 

ltaldımııttık. Bununla beraber Blun - Ti l M-d- ı•• v •• d de Yatar, Pllf&bahçe avukat K. Hikmet 
tun Haslar ile muhabere ettiğini~- Deniz ıcare u ur ugun en: oilu Metin, Boiaziçi lisesi 195 Selim Ke. 
Yoruz. Blunt'un cebinde veya kulu~ elecek lllllbaarlann midi için ,apdaa puarlık ilimna mü- mal. 

sinin bir kÖfeSinde Hular'ın ~dres;ı V~ ı.!mljı cihetle ke)fiıet 4/5/'IJAJ pazartesi sinü saat 14 e ta. MUHTIRA DEFTERi 
bulmak kuvvetle muhtemcldır · u racaat • • 

0 
P•balace ilkmek. 285 QıbNı Enç, 

bulunmazsa belki de Haslar'ın telefon lik ~· uhammen bedel olan 40,000 linam % 7./1 teminatı mu • Balıketir erkek orta mektep l/C den 138 

numarası bulunur. Taliplerinaitm Banka mektup 'ftJ& makbuzile Deniz 11careti Müdürla • Sait Ermen, Gedikpaşa Esirci Kemalettin 
Blunt, Haslar'la telefon muhabere- valdrateye il Dmis müracaat etmeleri 1Azuma ilin olunur. Cami ıolr.ak 16 da Kadri Alkaya, lıtanbul 

leri yapıyordu. Onun bu telefon nu • jünde m6tetekki :yona 15 inci mek. 283 Müzeyyen, Ankara Sa-

;rokat orta mektep 2/B den Sait, Fatil\ 
18 inci mektep 2/B den 358 Osman, Ku .. 
çükayuofya 4 de Hakkı. 

KART 

Şehremini Mimar Acem mahallesi 2 d4C 
V. Şen, Sivas tekerci Veysel oğlu Kem•• 
Şeker, Davutpaşa orta mektep l /O del(;_ 

marasını ezberlemeden önce bir tara· • . • • • 1 huni mahallesi Ceviz alb aokak 22 de 
fa kaydetmiıa olması lizım gelir. Ken- Dev:eı Dımiryolları ve Limanlırı iş atmı Umum ıdlrısı ılA!llara l..ütfl~e, Turautla Kemal Halit eczabanesi haniye ceza evinde Mehmet, Ankara Ata. 
d' s • dah .,.. b numarayı ezberle- İbrabun Kılıç, Kuzguncuk Nakq No. 7 S türk kız mektebi 7 5 M. Yılmaz. T an&MI 

~~ 01a~u~"::ı.a; her hald• n. önce Yumurta nakliya hna tenzilit =.:.:.':." ı... &kel - •IE .... 569 ::7..!:':!: !:~ !:,,,'!:;~ t: 

575 Muammer Deniz, lsL Erkek li8esl 
2/ A dan 153 Muharrem. Kocaeli uı.
Gazi mektebi 4/A dan Nahide Bilpr, 
Kadıköy Yua cad. 29 da Baicı Edip E~ 
kin. Şitli Sıra serviler zokak 11 S de Mısır,, 
But1a Muradiye 2 inci Murat maballeei 8, 
ele Erdem ve Turan, Beyoflu Çukur Cuma 
tamii sokak 3 3 de K. Tobi, Ellziz orta CM 

kul 1 / -4 den 708 Bürhan, Tokat orta mek1 
tep 2/B 332 Cihat Bapran, Beyoilu ~ 
yan mektebi Haygühi Kaıtor oilu, Kayze.. 
ri lise mektebi 1 /B den 338 Settar, Dür· 

unutmamak için bu numarayı bir ye- • • • .l ro·n ı tlebele 
re bydetmlf. olmall icabedet. Haslar, JS/S/936 tari)aiaden iböaren uYamurta>> naldıJabna temıl&t Ja· ~ K TOP 145 lban Ese. Düzce 8q ka,ü .. 

kaldı Lt.-•-- - t ec&lmelİllr c93(),, ıZ358 l.t. -49 uncu ilk mektep 140 Mehmet rinden Fitnat Baynkclar. Sivaa t:eJcıralg~ Blunt'la her alikM
0

' ortadan r- ~.&-. Taflillt isin .:r-• mun.cu • c ·~ le HulA-: •--- Me..1:L- Bola orta m-'---haW p1~us- Raif, t. S4 üncü mektep 3/8 clea .31S ..... &li&I ...-. ....., .. _ ınak mecburi•etinde oldde~·u. e Jf. 1f. . 1/8 ... __ 9•0 C'__;_~ Tı~L- D~ı•-- &----n 
'J ğ..... Mehmet Ali, Kadıraa 3 üacii mektep S /B - ~ ......- -u. --~v U1 ~· 

Blunt ayni meıvburiyette ı. Lfuemia Emlriı hh atelyeai iPlı lllla tornacıya ihtiyaç vard1r. Taliplerin deıı 28S M. Yılmaz. ..-ıebi Bea: ŞriD)raD. Ufllk l.taayon tel"I 
Hular, humnu öldürmeyi düfün • • 'h luı yııpdmolr -. fimı1ye laıdu SÜfdı!du, 1erlerdea aldıldıın BOYOK SUW BOYA paf tnemunı Bilil oila Nei•~ "-'! 

düğü zaman onun bir feY yazıp yaz -~
0

• lerle cluiralm Jriiatlanm, Millet Mektebi fÜlıdetn•melerini, DU• Kumkapı orta mektep 104 Turaut Pe- Kor. Bt- Ea. Yb. 2. k oilu Anlan, Mal• 
DHUDlf olduğunu da düfiinmÜf, ~n- uufm•-:;.lik --~•--· ...,_ lataabulda ffay.1---- J,letme Müfet- 10 

.... J, Tepebap Pehlivan sokak 8 d~ Yuıuf '- T A. 10 B D----
L- __ ...:L uttali ol - ve ~ -.-,- -w- &ara op. . t. UGfiilVUf\l A. Amr.ı 

CÜ bir phun uu TI:8ıaaya m --- titfiPıe, ı ___ .!_ de Al -=--.:='- _ .. _ı..,ai C::....tl~- müracaatları. Erdenr. lst. 11 ind mektep 13 7 Hadi. 
.. DlllK' ...-.ıaaa IUCl.ır ~-.- - Denizli polis memurlanndan Süleymm( lnall ihtimalini tJÖZ önune _ t_!- de !-a..."L-- -•-....:•-- ...u-.ı_ı:Lı-: 1:'.t..:..-L:....ı_ gel • Buna orta mektep 1 D den 6~0 Cemil. 
L-1-...-tft_ Fa- u_, .ı__.....ı... ...... ......- 1111UD1111 UllUUWlll • ....._...._.., ~ aaygı, Sam1Un lise9i l/C den 413 Hali&c 

bu d&tünceYi llMt"MZ ~~~ y 1 ~~~,,.= !L!-....1 •ir cWa --•---L imtibandaa aoma takdir olunacaktır. K()ÇOK SULU BOYA 
bt böyle bir vesikayı yımn- a r • ~ -~ -- .:r.....-.- cc933» <c2359» Urfa askeri ibtiaaz hüimi Yarbay Avni kı ... 
telefon numaraauu ltir kenara yazmak Kızaltoprak 6 ıncı mektep S den S. Ya- a Nermin. Ankara Hacı Bayram ini!i 1 de 

hm, Konya istasyon memutlanndan Ga- Kemal, Ankara Divanı muhasebat müra. 
ap ayndır. b• ok T. H. K. PJY ANOOSU'nun bu yılın tali şampiyonu lip kazı Münevver, Cumhuriyet orta melr.- kaplarından Seyfi kızı Memdude, Kadıkö• 

Haslar'm unuttuğu ınühim ır n · tep 2/S Hüsniye, Beyoğlu 17 inci mek - ı ..rı 
Altın gişe olduğunu unutmayınız. Cafer ağa Ruşen sokak l O da Alis, BeyıwC 

ta budur. . • m G t Ş E D E N tep 4/B den 388 lbrabim Bekir. 
Onun ehemmiyet vemıec:Jiii A L T J N ALBÜM 59 uncu mektep 3/ A dan 161 Ruhiy~ 

nokta daha var: ~!· .bir.:;:::= Bu defa bir bUet alarak taliinizi tecrQbe ediniz. Galataearay Bastella apartmanı No. 3 de Fatih 14 üncü mektep 2/ A dan 551 Ka4 

kinesi almak •tec:JiiİDİ -1-ı--· · ADRESE DİKKAT: Fifi, lıt. 20 inci mektep 167 Nüzhet Tür· :yahan, Pertevniyal lieeti l. Ôyüne, Anka .. 
eonra taleplerini aıanmıt. ~ınm Beyazıt Okçularbaşı No. 100 telefon: 2.!J347 hiO k&n, Sivaz Zara Gazi mektebi 2 de 188 ra Atatürk lcaı meı.tebi 4/ A a. S 16 ~ 
yeriae aetirilmeai ajar bir yük.~~!'!~ ldr yerde IQbemız yoktur. "Necati. far.ilı 18 iaci • .19.2 F-ctmei• "9tlamlfb. Haslar'm VCRUgı 
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Melihanın yanık sesi gene duyuldu 
bu sefer başka bir şarkı söylüyordu 

Artık mütee .. ir olma. 
Afkım, bütün .enindir. 
Fakat.. vaadini unutma .•• 

Cemil, hem dinliyor.. hem de, yü
zündeki tebessüm, yavaf yavaf genit
liyordu. Aralık duran kapı, yavaş ya
v-. açılmış.. Emine kadın, elindeki 
kahve tepsisi ile sessizce içeri kaymış
b. Tepsiyi, Cemilin karyolasının ö -
ntindeki sedef işlemeli Şam taborası -
nın üzerine bırakırken: 

- Hay, yavrum Meliha! .. Bugün 

SON POST~ Mayıs 3 

Eski Osmanl ı Veliahdı öldü mü, öldürüldü il ,, mu . 
Yusuf İzzeddin 
intihar etmiştir 

1 
Yusuf İzzeddin katledilmiştir 

Yazan : Ziya Şakir 

kesmiyor! dedi. 
Bu hadiseden üç dört gün sonradır 

ki intihar vuku bulmuştur. 
O sabah saat altı buçuk eularında, 

köşkün hamam dairesinin üst katı~~a 
yatan Yusuf lzzeddin blr aralık, bıtı -

şikte nöbet bekliyen Ferruh kalfayı ya
nına çağırm1" ve kendisinden bir su is-

temiştir. 
Böylece onu uzaklaştırdıktan son • 

ra, sağ kolunun büküm yerindeki şah 
damarını kesen veliaht, Ferruh kalfa 
elinde su bardağı ile içeriye geldiğinde 
sapsarı kesilmişti. Ferruh kalfa bu sa
rı lığı sezip, yorganın üzerinde kan le
keleri görünce, feryat ederek dışarı 
koşmuş ve aşağıda bulunan beylerden, 
hala sağ olan ve geçenlerde inhisar i • 
da resinden tekaüt edilen Emin be:;; den 
istimdat eylemiş. Emin bey yeti~tiği 
zaman, efendi henüz kendini kaybet -
memis. Emin bey, heyecanla: 

_ 

0

Ne yaptınız, efendimiz}. intiha-

r 

rın şer'an mezmum olduğunu bQmiyor 
musunuz} 

Diye sordukta, Yusuf lzzeddin: 
- Sus! demiş; Allahla kulun arası

na girmek senin haddin değildirll. 
Emin bey hemen bir havlu eline g~ 

çirip kolunu earmış ve dışarıya fırlıya
rak kapı yolda,tarını keyfiyetten ha .. 

berdar eylemiş. 
Bunlardan, kilerci ba•ı Galip be)' 

telefona sarılmış ve en yakın tasavvur 
ettiği Şişli Etfal hastahanesi operatörü 
Raif beği çağırmakla beraber, efendi

nin teşrifatçısı Müfit beyi (sağdır) de 

keyfiyetten haberdar etmiş. 
• • •w. n 

Operatör Raıf bey yetıştıgı zama 
efendi, Emin beyin kolunda yapmış ol-

duğu düğümü bizzat çözmüş ve pek 

çok kan kaybederek hemen hemen cnn 

çekişmeğe b~lamıştı. 
(Arkaaa var) 



3 Map Sa:rf• ti 

• 
imparator hen olsaydım 

Bir filim yapmak için en aşağı 108, 726 
lira harcamak lizımdır! 

ne yapardım? 
' (Baıtaralı 1 inci •aylada) j nulur; hatta Süveyş kapatılırsa iş nerey~ 

1 - Bir defa harbi, bapndan itibaren, varır~ .. 
bn~ka türlü sevk ve idare ederdim. Ancak D - Bu sefer neticelenmeden Avru .. 
bu ciheti bugünkü yazımızın hacmine sığ· pada bir harp çıkarsa İtalya Habe istan .. 
dırmak suretiyle izah etmek mümkün ol· µaki ordusunu ana vatana celbcımektcn 
madığından bunu ba§ka bir yazıma bıra• müstağni kalabılir mi'?.. 

. . ... d ·--·-----·········-----······-···········-·--~ Bir buçuk saat sür('n hır fılmı vucu a 1 
getirmek için ne kadar para gittiğini hesap kıyorum. E - Hem Habeşistanda harbi devan\ 

11 _ Harbi başka şekilde sevk ve idn· ettirmek, hem de Avrupada yeni bir har1 
re etmeme .-ağmen Habcşistanın bugünkü bi göze almak italyan hazinesinın, ltalya11 

cylemeği hiç düşündünüz mü'?.. 
Bugün )&zımızda size bunlan anlata-

k d '- \ d •nnları ya aanaviinin, ltalyan halkının ha arabıleceg~ i vaziyeti arşısm a a.a say ım .,.- · .1 • 
~ağıL 

Bir buçuk saat süren bir filim apğı yu " 
kan 1,359,000 franga, yani bizim para
mızla takriben 108, 720 liraya malolmak

pardım: bir şey midir). 
A) Angober mıntakasında son bir mu· Hulasa, Habeşler kamilen ba!I eğme .. 

kavemet ve talih tecrübesine giri~irdim. <lıkçe. isterse şimal cephesiyle cenup cep .. 
B) Burada da 1talyan §İmal ordusunu hesi birleşmiş bile olsa, lıalyanlar için bu 

yağmur mevsimine kadar durduramazsam ııuallere cevap teşkil edecek tedbirler al .. 
evvela Adisababa'nın SO • 60 km. cenubu mak zan'heti mevcuttur. 

tadır. 

Ziyadesile ıayanı dikkat olan bu be1&
bın müfredatını apğıya yazıyoruz: 

BiRiNCİ FASIL 

Resimleri almağa mahsus 
14,000 metrelik negatif film 
ve developman masrafları 
Resimleri Negatiften çekmek 
için 8.000 metrelik pozitif film 
Lakırdıları, müiikleri, sesle • 
ri zaptedccek negatif ses fil
mi. Takriben 15.000 metre 
sesli negatiflerden çekilmek 
Üzere takriben 1 0.000 metre

lik pozitif film. 

Lira 

4.480 

1.360 

2.560 

1.600 

1.920 

(Miki) babası ile kumpanya değiştirdi .. 
Miki filimlerini vücuda getiren sanatkar Sanatkar y~i kumpanyası hesabına ça-

Valt Disncy uzun senelerdenberi Ünited lıımağa başlamııtır. Önümüzdeki sonba • 
Artist filim kumpanyası hesabına çalış • hardan itibaren Miki filimleri Rko • Ra • 

makta idi. dio kumpanyası tarafından dağıtılacaktır. 
Bu kumpanya ile mukavelesi hitam bu- Resmimiz, Vah Disney"yi, mukaveJena-

lan Valt Disney bunu yenilememiş ve meyi imzaladıktan sonra Rko • Radio şir· 
R. K. O. - Radio filim kumpanyasına da - keti müdürü Ned Depinetin elini sıkarken 
hil olmuıtur. göstermektedir. 

garbisine, Auaııe nehrinin yukarı kısmı ge· ikinci muhtemel karara gelince: Böy• 
l'isine çekilir ve buradan göller mıntaka· le bir şey Habeş seferini yanda bırakmak 
sındaki Raıı Desta ordusu akııamı ile irti- olurdu. 

bata çalııırdım. Cörı.ilüyor ki her iki karar da ltalyan.. 
C) ltalyanlar bu nehir üzerine doğru lar için cidden nazik ve mühimdir. Ve bıı 

da harekete geçerler ve yağmur mevsimin- vaziyet kar ısında Habeılerin mueadcle• 
den evvel bu mıntakaya da vanrlaraa şu den vazgeçmeleri düşmanın ekmeğinc- ken• 
§lklardan birisini ihti• ar ederdim: di elleriyle :>ağ sürmek olur. Bin enaleyb 

1 - Cenuba, göllerin hemen garbına, ben Habeş İmparatoru olsaydım bu mı.ica• 
çekilir; Ras Desta ordusu aksamiyle bir- deleye bu sene de, (eğer ltalyanlar devam• 
leşirdim. karar verirler ve siyasi. mali, ikıı-ındı ah .. 

2 - Carba doğru çekilir veya yağmur val müsaade ederse) gelecek hart-kat me'I. .. 
mevsimine kadar ltalyanları oyalamağa aiminde de devam ederdim. Habe!listan 11 

çalı!ıırdım. ( 1 ) arazisinin beşte ikiııi iıgal edilmi tır; hal·~ 
Bu ıuretlc bir dafa yağmur mevsimini kısmen ovalara kaçmıt. ordu zayıflamı .. 

bulduktan sonra benden ziyade ltal7an tır, hatta artık elimde kuvvet namına b'r 
orduıu ıu iki mü~kül ve muhteme1 karar kaç çeteden baıka bir kuvvet mevcut deıı 
karııısında kalırdı: jildir; param, vesaitim vardır veya yok .. 

1 - Bütün yag-mur mevsiminde İtal. 
tur; bunlardan hiç birini dü;ıünmez, harb• 

yan ordusunu Habeıistanda terk mi etme- ve mücadeleye devam ederdim. Bu, iki 

li) aebepten doğan bir mücade1e olurdu: 
2 - Yoksa yağmurlardan dolayı artık 

1 - On binlerce yıllardanberi müsta .. harekete imkan kalmıyacak bir vaziyete 
.kil yaşayan ve imparator aülaleainin tari .. girmeden vvel bu seferi nihayete mi erdir-

Pozitif kopyaların tanzimi için 
lazım gelecek 2400 metre • 
lik kat'i negatif filmi. Filmin 
•erlevhaları, ilin kısımlan, hi
leli kısımlar hep buna dahildir. 
Sinema ııalonlarına kiraya ve• 
rilecek ve ana negatif filimden 
çekilecek asgari 20 adet pozi.. 
tif filim. Her bir pozitif kopya
nın uzunluğu takriben 2.fOO 
metredir. 

havi 20 pozitif filim. 

8.400 

400 

.hini peygamber Süleyman devrine kadar 
meli?.. çıkaran (2) bir millet mücadeleyi terke .. 

Eier ltalyanlar birinci muhtemel ka-
demez; ederse iatiklile layık olmadığıru rarın cevabını «evetf» olarak verirlene o 

Filmin çevrilme.si için atüdyo 
Ya verilen kira bedeli. Muhtelif 
makinelerin kiraları bu mikta
ra dahil bulunmaktadır. 
Filim sahnelerinin tenvirine la
zım gelen elektrik cereyanı. 
Tat.tadan ve ataftan dtık...ıana 
jmali. Mobilye kiraları, ücretle • 

ri. Dekoratöre verilen ücret. 
Reji ve idare masrafları ve 

masarifi umumiye. 

Açık havada çevrilen filmin ha

rici sahneleri. iki gün için. 

Muhtelif aigorta ücretleri. 

Yek.ur 

tKINCI FASIL 
Ücretler 

Sahne vaziine (üç - dört aylık 
lh§ma müddeti) 

Adapte edilecek mevzu için ese

rin muharririne verilen 

Adaptasyon ve muhavereler 
İçin Verilen 

Prodüksiyon müdürüne verilen 

Sahne vaziinin asistanına ( 6 

haftalık mesai bedeli) 
Sahne vaziinin emirlerini tah.
rircn zaptedecek olan kıza 
Montör ve yardımcısına 
Orkestraya 
'f eknik müdürlük yapan bato

Perafora 

ikinci operatöre 

Baooperatörün muavinine 

Umumi rejisöre 

Alı:sesuarcıya 
İkinci rejisöre ve sahne ,efine 
Makyajcı ve makyaj )evaza • 

rnına 

İkinci operatörün muavinine 
Giy diriciye 

F otoğrafgı ve fotojt"af Jcıvazı
ınına 

Sanatkarlara. Birinci 

s~ıi kısımlar liçin lisana 

Yekun 

roller. 

Gayri memul masarif 
lan takriben % 3 

için ayn-

Umumi yekun 

11.200 

1.600 

1.600 

1.600 
8.000 

50.720 

6.400 

3.200 

ı.200 

t.600 

960 

200 
640 
&60 

ı.ooo 

6.f 0 

200 

320 

J40 
IOO 

120 
200 
80 

320 

2.800 

54.880 

3.120 

58.000 
Lira 

Birinci faslın yekünu 
ikinci faslın yekunu 
Lira 

50.720 
58.000 

108.720 

Büyük mizansenli tarihi filimler için bu 
para bittabı artar. O. T. 

Malek Eyileıti! Marlen Ditrih «Holiuudu)) 
Malek lakabı altında bir çok film - T erketıniyor! •• 

kabul et~iı olur. Çünkü yaıamağa liyık 
~aman şöyle bir kaç aual mevzuubah.olur- milletler bu liyakati icabında ölmeği bil• 

du: mekle isbata mecburdurlar. 
1 - İtalyan halkının para bakımından 

ler vücude getirmiş olan ve yaptığı Meşhur sinema yıldızı Marlen Dit-
k 'k il d h' ··ı eki ··h rih, bundan bir kaç ay evvel arhk A-

olan tahammülü, mütemadi yağmurlarla 

geçen be§ aylık bir mevsimde (hiç bir ha-

rekit 7apınadan selecek harelı:lt meTaimi
ni bekleyecek olan) 300,000 kiti)ilı: or
duyu ve takriben 100,000 kiıililı: ameleyi 
beslemeğe müsait midir). 

il - Avrupanın ve dünyanın içinde 

bulunduklan siyasi ahval o kadar kanşık• 
,dünyanın teneffüs ettiii hava o kadar ha. 
nıt lı:olı:uau içindedir ki bizzat ana vatan 
ltalyaaını da tehdit edecek olan müstak .. 
bel ve yakın bir harp tehlikeai karşısıl'!da, 
Habe§ illerindeki müstemleke dava ,. 

omı ro er e ıç gu mem e şo - . _. . 
. merıkayı terkecfecegını, Fransa veya 

ret kazanmJı(I, tanınmış Amerikan Al d 1 -· · b"ld' • · manya a yer e'ecegını ı ırrnıştı .. 
san'atkarlarından Buster Keoton bun- Şimdi en son alınan haberlere naza-

dan bir müddet evvel gayet ağır bir si- ran (Marlen Ditrih) Holivudu tcrkct-
JJ - Gelecek harekat mevsimine ka-

dar ahvalin alacağı tekiller ne olac.alı:tu? 
nir buhranına tutulmuş ve hemen bir memeğe kafi surette karar vermiştir. ltalyanın ibu seferi mutlaka mantıki olarak 

asabiye ve ak1iye hastanesine kaldırıl- Bu haberlere göre bundan sonra çevi- bitirmesi §İmdiden kestirilebilir mi? •• Me-

bala baş mesele olarak görecek aklı -ı. 
§ında bir tek ltalyan tasavvur edilen z~ 
Binaenaleyh bu bakımdan da Hahcı! J1 
yapacakları şey ne yapıp, yapıp da;) n-1 
maktan ibaretti ve hala da öyledir. 

mıştı. Artık iyileşeceğine pek de ih- recek olduğu filmleri intihaba bile buf- ,ıela: 

l ·ı k d" lamıştır. A J\.1""t d' - 1 -h t d tima verı meme tey ı. • • • - u ema ı yagmur ar er e • 
lıte ben Habeş imparatoru olsaydın"( 

böyle hareket ederdim. Alınan Yeni malumata bakılırsa bire rağmen- yollan harap eder ve İtal. 
Da•l• F erbanlrs 

Buster Keaton tamamiyle iyileşmiş • ' f yan ordusu Habeı dağlarında beslene-
Büyük bir ngiliz stüdyosu Lükrcs mezse netice ne olur? C. D. 

tir Hatta altı komik film çevirmek ü- Borjiya filmini çevirecektir. Baş rol B - Yollar bozulunca tayyareler bü- (2) PeY1amber Süleyman aülileainden ol 
Zere Educational firması ile bir muka- Du las F ba k t hnda ya la k ' nıı T d bil Lord 1r:_ d g er n 8 ara n pı ca • tün orduya muktezi erzakı yeti;ıtirebilir- yan eo oroı e ~ner or UM&• 

velename imzalanmıştır. İlk filmin tır. Stüdyo filme ((The Tyant» adını )er, hatta yağmur: mevsiminde muntaza- nun Magdala kalesini mUbuara etmesine•• 

l · Mayısta başlanacaktır. koyacaktır. ,man uçabilirler mi?. kendisinin yanında ancak 17 kiti kal.._. revri mcsıne 
~ aına ra~ ·· d 1 • k • •~ 

Bir sinema yıldızı "o•• du•• 0 ç,, • ıd • f C - Fransız intihababnın neticeleri 'r· .. ~n muca e eyı ter etmemıt; .,.. Veri ) •••• fransaya, ltalyan-Habeı harbi meıelcainde, amu tercih eylemitti. 
İnıiliz siyasetini kat'i aurette takip etmek ------------

Eveti Hiç şaş -

maylı~z.. .. Bir si
nema yıldızı «Ö

dünç» verildi .•• 

Tabii tahmin et

mif olduğunuz veç
hile bu vak'a Holi

vutta cereyan etmİf

tir I. 
Resmini dercet· 

tiğimiz ROfCI Hüd
son (F oks - 20 inci 

asır) film şirketinin 
en kudretli artistle· 

rinden biridir San' a· 

tindeki kudreti ka
dar güzelliği, ıyı 

kalpliliği ve sadeli

ği ile şöhret bulmuş
tur. 

Amerikan halkı 
bu artisti çok fazla 

tutmaktadır. 

Amerikanın bel -
li başb film kum • 
panyalarından (Pa

ramunt) cıPoppyn 
aaında büyük bir Ratel Hüdson 

film çevirmeğe karar verdiğinden bu filmdeki baş rolü yapacak olan kadın 
&an'atkarın ancak Roşcl Hüdson olduğunu bihakkin takdir ederek (Foke) 

Şirketi ile müzakereye girişmiş ve bu güzel yıldızı bir film ~evirmek üze
re «ödünç» olarak almıştır. 

kararını verdir1İT ve zecri tedbirler daha Polonya Dış Bakanı Belgrata 
ıılu tatbik olunur; petrol ambarıoeu ko- gidecek 
, ( 1 ) Bu iki taktan ....... İsane karar ve
rilel.ileceiini teabit etmek için H.... im
paratoru kadar mahalli ahvale y.Jof ol
mak Jizundır. - C.D. 

Vartova, 2 (A.A.) - Polonya c'ıt 
bakanı Beck, Mayıaın son 15 gün] 
zarfında Be}grada reımi bir ziyaret Y~· 
pacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çöken Boğaziçi 

(Baıtarafı 6 ıncı aayfamızda) 
kahveci aazeteci olduitımuzu ıörünce da
. ha seviniyor: 

. - Aman efendim diyor bakınız bura
lann güzelliğine buraya kadar gelecek yol
,lar olursa insanlar buraya ıelmekten çeki· 
nirler mi. Bizim aibi imanların bil& bu
ralarda kahve açmıı olmalan buraya bü
~ün bakıms1zlıiına rağmen raibetin çok 
,olduğunu iabat ediyor. 
, Boğaziçi neden ölüyor diyorsunuz bu
nun cevabı gün gibi itik.ar. Boğaziçi ba -
,kımsızlıktan ölüyor. Belediye ıu dereyi 
ternizliyemez mi?._ BuMda aandallann 

,dolatacaiı yer ancak. bir tek sandalın ge
çebileceii bir ıeçit ıibidir. Oldukça ıeni§ 
olan bu dereden aandallann birer birer 
,geçmeıi icap eder, aeçen aandalda tekn~ini 

- Arada bir oluyor amma pek 
değil.. ayın batında pazar günleri . 

* 

fazla 

Sandal bizi yava~ yavaı bu ıaaı:r. dere• 
den dııarlara doğru çekerken çalıdan, 
çalıya konan kuılann ötüılerini clinliyo .. 

ruz.. Küp ve teati yüklenen kayık çıkmıı, 
artık yerinde deiildi. Dere bomboı, yalnız 
topraiın üatünde kınlm•f bir küpün parça
ları dağılmış ... 

Cüneı battı, san l.ırmızı ufkun üıtüne 
birinci Beyazıd' a bir karakol vazifesini 

görmÜI! ve Fatih Mehm•t tarafından ku .. 
rulmuş olan Rumelihiaarının eski ve ihti • 

yar silueti ile yeni yapılmıı köprünün 
genç ve modern çizgileri birbirlerile ne bü
yük bir tezat teıkil ediyorlar. 

,kırmak tehlikesine maruzdur. Bütün meai- * 
.re yerlerimizi böyle öldünnenin manaıı mı Bu gezintiyi yapmak i~in otuz kuruşa 
,var? .. Hem ioittiğimize ıöre ıehi.· bütçe- ,Pazarlık ettiğimiz kayıkçının bizi sahile bı. 
,sinde bir zaman buranın temizlenmesine ,raktığı ve o parayı aldığı dakikada yuzün· 

,mahsus olan para da ayrılmış diyorlar am- ,de okuduğumuz r.~emnuniyet bize Cöksu 
pıa bilmem yalan bilmem doğru eğer doğ- ,alemleri yapanların ne kadar azalmış ol • 
,ru ise buraları neden temizlenmiyor.. puğunu pek açık gösteriyor .• 
, - Hiç rnüıteriniz oluyor mu). . Suat Dervif 
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Sıhhat ve güzellik 
sağlam ve güzel 

dJşlere 

Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLi 
ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazen en Ustat doktorlar1n blle eebeb 
ve menteinJ bulamadıkları b jr hastahAın, 
dit iltihabından llerl geldjğl pek çok 
tecrUbelerle anla9ılmıttar. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçahyarak ve daıma 

Lil 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

ODE 
Yeni çıkan plaklar 
VEDiA RiZA GiZ 

No 270078 Uş k şarkı, Nar çiçeğine benzer 
• • Hozzam şarkı, San ipek saçlanıu 

HAMiVET 
No. 270079 • 

G Ö N Ü -L 
No.9270080 ~ Tango. Pembe gtll 

Tango. Son pOse 

SON POSTA May11 3 

JUVANTiN KANZUK~ Ekzamamz mı var, yüzünüzde ergenlik . 
Saç boyaları mi dolu? ÜZÜimeyiniz, kederlenmeyiniz ~ 

Kumral ve siyah olarak sab it 
ve tubii renk verir. Te r ve yıkan
makla çıkmaz. Yegl\ne zararsız 

ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. 

1NG1LlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

KADIN CAZIBESi ! .. 

Memleketimizin şık ve kıbıır bayanla
rının m em nuniyet ve rağbetini kazanan 
V e nüs Ruju, kremi, pudrası, cilası, allığı , 

sürmesini kullananların leta fet v e cazib e· 
sine hayran olmamak mümkün değild ir. 

Emniyet ve itimada oayan V e n üs müstnh

zaratı : 

Beyoğlunda tanınmış ve maruf Karl
man, N. Tarika, Şark Merkez ıtriyat ve 
tuhafiye mağazalarında satılır. 

D eposu : Evliya zade Nureddin Eren, 
ceza alat ve ıtriyat ticarethanesi, İstanbul 
Bahçeknpı. 

ADEMi 
iKTiDAR 
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IHTIYARU(jl 
YOK tO~R 

TafsiU\t : Galata P. K. 1255 llormobin 

Doktor H•fız Cemal 

Dahiliye mütchauıaı 

Pazardan maada hergOn 8 • 6 

Divanyolu (118) No. Telefon: 22398 

--·------·- ._..... ............ 
&on Post. Matbaası 

Nqriyat Müdürü: Selim RaK•P 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Raaıp. H. Lütfü 

MiNOL 
Ekzama, Sivilce, kabar
cık, su toplanbsı gibi cild 
rahatsızlıklarile, yanık, 
kesik, sıynk gibi arıza-

ları sür'atle giderir 

Minol, yara merhemlerinin 
iyileşmesinde ve çabuk ka
panmasında yüzde yüz de 
tesir gösteren emsalsiz ilAcdır 

Bir defa tecrübe kcifi ! 
.-------------------------·----------------------1 s tan bu I Vakıflar DirektörlUğU lllnlan 

Değeri 

Lira K. --496 48 

253 08 

163 70 

148 79 

413 58 

44 17 

394 69 

37 52 

Pey parası 

Lira K. 

37 24 Bayazit 

\ 8 99 Bayazlt 

ı Eminbey Mahallesinde Okcularbap 
caddesinde S J No. lu 6stünde ikl 
odası olan kargir dükkAııuı 6 da 
2 payı. 5740 

: Sekbanbaşı, yeni TavfaDbp ma· 
hallesinde eski Simitçi ve Fınn 
yeni Ha.medar so. da eski l S yeni 
l 3 No. lu dükkanın 3 de 1 payı. 
3227 

12 78 Bayuit ı Camcı ali mahallesinde Huanpap 
karakolu so. yeni Cumhuriyet cad· 
desinde eski 76 yeni 72 No. lu 
dükkanın 2 de 1 hisse.si. ~1 

il 16 Tahtakale Tahtakale mahalle ve caddeGnde 
yeni 86, 88 eski 31, 82, 84 Ayılı 
üçer katlı kargir iki dnk Anın 
352 de 14 payı. 5803 

3 l 02 Tahtakale ı Dmirtaş mahallesinde Kıble çepne.st 
sokağında 98 No. lu dnkklnm 6 da 
2 payı. 5866 

3 32 KOçilkpazar ı Hacıkadın mahallesi ve caddesinde 
eski 54 yeni 60 No. lu ve 12 metre 
arsanın 18 de 6 payı. 5836 

29 61 Çenberlitq ı Mollafenari mahallesinde Vezir 
hanı içinde alt katta ıs No. lu 
odanın 4 de 3 hissesi. 482 

2 82 Tahtakale : Rüstempaşa mahallesinde Tahta· 
kale Kahveler so. da eski 26 yeni 
16 No. lu dükkanın 18 de 1 payı 
5867 

Yukarda yazılı Hisseli mallar satılmak üzere 31 gün mliddetle 
açık artbmaya çıkarılmıftır. ihalesi 12/5/936 Salı günü saat onbqte 
komisyonda yapılacaktır. isteklilerin izahat almak üzere Mül61At 
kalemine gelmeleri. (1914) 
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KOZMiN DiŞ MACUNU 
çıktı. Fiyatı her yerde 

15 KURUŞTUR 
Dişleri fevkalade beyazlatır ve temizler, ağız kokulanm 
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