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Asilerin Elinde 
Negüsün sarayı yakıldı Menelik B;!~;~· .. ·K~~;~yi·· .. b~gii;· 

hastahanesi yag" ma edildi m~z~~erelere başlıyor 
Tevfik Rüştü Aras ve General Metaksas Kral 
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f s f th • Aleksandnn mezanna çelenk koydular 

sı er ~ansı~. e ar~ .. a~esıne oey~=~e~%.~~!:1a".::l:=...ı:~~ 
hu··cu~ ettiler ıkı Ennenı olduru··ıdu·· :~inde müzak_erelerine başlayacak ! Oblenatza gitm~ler ve bal Aleklftft. 

' 0_1_.ı dnn mezanna bırer çelenk kOJ1Dutlar-
-~--------ı---- .uçagnıu, 3 (A.A.) - Yunan haf- dır. 

1 1 1 M ı • v • Se/irler ~anı ile Türkiye dıt iıf~eri bakam bu- Tıttilellm Belsnd'da 

ta yan ar ene ıgın Ad· 6 6 ::.;:~6~:_t~0::~e=~ sübek. s (A.A.) Titüleakobalb 
v • • 1 ısa a agı yadinoviç, cht bakan muavini, aiyut ~ .18/30. da Belarada hareket et • 

. yegenını kral yapıyor ar Terk edecekler tt...,~~~ .... ·...._,._ .. .,..., 
Londra. 3 (Hususi) - SalibiF•t· tefi. dıt babnlık erkanı. Ttirki Atbla. 

3 (~ - ~ .Jaw Salt. 

A.disababa bir muharebe meydamaı andırmaktadır. .., mokamlona ~ p.., ı..ı. Yunanistan elçilikleri _..,..::..,. pokbnıa ....tıt'rh• .ıııır,...... w. 
. ._~ k t • kesi) _;.,.;.. ,... .-... Adiooboba"Jt lıPli bir çok pzetecil tmafmdaıı ı..- ............ ba .,..,...., ...,. ....._. 
Şiddetli yağmurlara rafmen wte a qt me....,- liuriae ltoJ,an blildlmed Habet dev- lan lard er - .. • _., ottill ;,ilild;odııoı ı..ı...ttikmı -

NEGÜS 
Cibutiye vardı 
Habeı hükumetinin 
merkezi Gore şe'1tlne 

nakledilmiştir 

Pariı, 4 (Son Poeta) -Adisabai:Ja. 
daki F ranaız elçisi M. Bodar" dan haricir 
)'e nezaretine son vaziyat hakkında telr 
liEle mufassal ınal4mat gelmiftir. sefir 
~aababanın -t{UD bir ihtilll içinde bu-
~uiuflu, ~ ~ Utial • • 
~ ~--~ niıPacdıia ba"•cflk • 
lonnı ~ fOPI'• fU .Wlab 
r-..ıektedirı 

· 1- Şehir bir amhanıba Adf!drP' 

halini almıtbr. 
(DeNinl ,, lac:l .ql11111"isilt1) 

Musolini bugün büyük 
bir nutuk söyleyecek 

P.n., 3 (89n ,_..) - ._ ... ~ıL.U..111. bllmhklM ,........dır. 
Meclia JU'lll Qtalla) topı._..-. er--~- · · 

Maiolininia meclilte • .Jaaıiı" ...... bir ... ~ ...... ~-
.,.... fimdiden febrİn muhtelif J'•ltrine 1aop.,Jlrler. koau'8ıllflpr• Nutuk bU7iik 
.. merakla ~edir. 

Negüs'ün akıbeti hakkında lngilizlerle 
Fransızla1 arasında müzakere başladı 
Lobdra, 3 (Son PoR8) - Bura ıiyui ~ C~'ye Y~ in-

-~ bup • • • : ... na-torun emrİJMt -- olaunacajma dair olan ha· 
•- genn11nm ---
t.lerin ub olmatiıit beırm ~ • • · 

Negit(ün ffaheti8'tanı terki ~ ~ olan vuıyet buiada mm,eler 
uyandarmaktan bili ~· ~ t~en Negia9tin &kibeti hak. 
landa lnsilis, Franaa bük1UDetlerf _,... mflh•et. ~· lmpa. 
~ teJatmdan ferapt etmediii, yalnız munkbtea idateJi IW,aet li~ 
metinin. -.. ...,..,... liylmmrt•, ·~ 

üzeriae ltaıya h.iildlm.eti H-"t dev • ::.a.=· R ıa Belpad'da ,.apdacak toplantuma a... 
Jetlerin 1efitlerini çekmeleriai ittey.. e ve Üftil Aru. Belpac:la miyetlne ifaret etmektedir. ' 

cektir. Alakadar devletler meMleyi 
timdiden nazan dikkate almaktadır. 
lar. 

Yedi ayın dersleri 
Ve lngilizler 

Londra, 3 (A.A) -Eden, dün ak
f&Dl kendi intihap mmtaba olan Le-
sarnn .. •ft•n' da .IÖ tuk.ta Ha- ' Pıuör tecrilae ecli1irkea 

Bu~ biz - menfaatler ür~ uşu fi.tanl>u 
ler ~: =:ı~~lace'!:~et m:t: şubesı· du·· n a ld tını imza eden bir devlet aıfatile hare- ÇJ J 
ket ettik. Uhdemize cemiyetin diğer 
bütün azalarile paylaftığımız bir va- Büyük bı•r k J b h" •• •• d } 
zife terettüp ediyordu. a a a gııı onun e yapı an 

Son yedi·~ dersler~ her ne olursa tecrübeler muvaffakiyet•~ L-~- Jdı 
oltun bunlan ogrenmeh ve bunlardan • le ~n 
realiat bir fikirle istifade etmeli ve bü- latanbul Türk Kutu'nun küf'lt rea- . 
yük Britanyanm dıt aiyuaaının hede- mi dün üniversitenin arl.tumdaki mey
B olan cceulhu koruma>> eaanm göz • dancla vali muavini Aziz Hüdai Türk 
den bçınnamalıyız. Beynebnilel si • Hav~ Kurumu latanbul tübeai ha,kanı 
yuet h•lrkmda bafka bir diyeceiim 1mıaıl ~ı ve dah~ bir çok tanınmıt 
yoktur, zevatla, yüksek tahaıl gençliği; merak-

F d 
h ve kalabalık bir halk kütlesinin İfti-

18DS8 a Seçim rakile ~pılm1ftır. 
~1 ...... -. • t • Meruune tam saat 15 de ukert 
ı~ticeıen t.ndonun çaldığı istiklal IDIJl1İle ~ 

,... a /L-p~ f_ • ; Türk Hava KWUIDQ n R .... 

L:..-i&- ,t ... ~~. ~I - ındWl.ta Türk Hava ~ NaMtDa A
~ ~ tdilmifta. • .._.._ ... ta ..,._ -.. ..umum nt.k --ım 

,f.llllllmela hiç hir hAıdiae -olmam •-lf"•• ... Halk cephesi bir k . . lftıt. mına dtl Gniveraite talebelerin<len Na-
• de 

1 
kilço mtihap daireJe-- mık Kafif çok heyecanlı ve özlü birer 

nn v _1~ !~ deerb'~mıtlardır. nutuk eöylemitlerdir. Pllnör muallimi Haq K.,.... ne•'M .tak .a,lmiror 
n.umunmuer ır ÇOK. yerlerde . Sa . d L. b. --'-tihap edilmitlerdir. ın- vmı e ._sa ır nutUK. IÖyledikten geri tarafında hazırlanan c:lii b' pJ&. 
intihabat etrafıııda ü .. :.. ı •. sonra Türk KUfU. pllnörcülük ve pil- nörle de yerde düz viil'ii... er ır ın uuea yurü- nör hakkında izahat v • . "~ -e ve aıçra• 

ten akpm gazeteleri yeni meclisin es- Bundan 
80 

yd.iftir. _ ma tecrübeleri muvaffakiyetle bafa-
ki meclisten çok farklı ola .. 

1 
ı· . ~ ~e an planor ta• nlmıt ve meruimde bulunanlar tec-

:__ :_ L clı ı...:_ cagm yaz- ımlerı yapmak ıçın hazırlanan planör. .. be'-'- . b' ..J!LL- I -L:- • • 11111&ta r....-. de .. kana ru ~n ır ~t e t._., -:..1......1:. 
muvazene; t ve kuyruk hare- Bir saat kadar de edeQ --..r-:-• 

Çiftlikli ve ket tecrübeleri yaptırılmıp. So1ııııua ,,,._ ıı"':ı ...,,.::::r 
Apartımanlı 
Hırsız çetesi 

Aylatdanberi Bomonti. Şitli ve civan• 
nı soyup eoiana çeviren bınazlann nihayet 
meydana çıkanldıiııu ve suçlulann 8 ki
plik bir çete oldujuna, çalınan efYUann 
Beyoilunda bir apartmıanda saklanarak 
denk halinde Marmara adasında yine çete 
efradından birinin çiftliiine yollaııdıiuu 
diin bütün teferrüab Ue yazmıfbk. 

Zabıta bu mesele üzerindeki tahkika· 
tını a~etınit ve yeni ipuçlan elde et. 
ıııiftir, Evvelki IÜll tevkif edilen çetenin 

CD•aau 11 '-i ._ı-md-J. 
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r 
Her •• n "Resimli Makale a Kurt ve Tifo a Söziin ıs ası 

Moskova 
Bagramı 

._ _____ Yaııa• ı F. a. At•y -

E vvelki gün, dost Sovyetler, 1 
mayıs bayramlarını kutladılar. 

mayıs itçi bayramı idi: Fakat an
cak 18 senedenberi müstakil bir sos -
yalist devletin resmi bayramıdır. 

1 mayıs, sınıf tezadlarım tasfiye et
miyen .kapitalist rejimlerde, adeta bir 
isyan manzarasile geçer. Polis ve bü -
tün devlet kuvvetleri, işçi sınıfına kar
şı seferber olur. Sovyet cumuriyetler
de ise, 1 mayıs, sınıf hakimiyeti şenli
ğidir. 

l mayıs gününde, Türk inkılapçı -
]arı, ilk ve en eski dostlarının kendi re
jimlerine vermiş oldukları dur1uğun 
bir kat daha kuvvetlendiğini görmekle 
mesut olurlar. Birinci mayıs hayra -
mında, ~üphesiz, hareketin on sekiz 
ay bile yaşıyabileceğine pek az kimse 
inanmıştır. Ona, kimi büyük şef Leni
nin ömrü, kimi ihtilalcı tethişinin de
vamı kadar hayat tasavvur etti. Lenin 
1924 de öldü: Onun arkadaşı ve on 
iki yıldanberi Sovyet rejiminin reisi 
Stalin, bu sene, gizli ve umumi rey ile 
aerbeat seçim usulünü tesis etmek üze
re bulunan komisyona başkanlık et -
mellledir. inkılapları kuranların bü -
yüklük ölçüsü, eserlerinin devam ve 
dur)uk ~rtlannı bulmak ve onları 
gerçekleştirmekteki kudret )erinden 

bap,ka ne olabilir? Bugün artık Rus -
yada her hangi bir rejim buhranını ak
lından geçiren kimse kalmamıştır. Ge
niş halk yığınlanmn medeni, sosyal ve 
ekonomik inkif&h her gün daha fazla 
tamamlanmaktadır. Bundan başka ci
han ordularının en kuvvetlilerinden 
birini kuran Sovyet Rusya, onu, kayıt
sız ve şartsız, dünya barışı davasının 
hizmetine vermiştir. Bu ordu, dost 
memleket medeniyetinin kudretine de
lil olduğu kadar, iki kıtada emniyet ha-
1ini tesis etmek istiyenlerin samimi ve 
hakiki bir dayancıdır. işte bir devle"'t ki 
yeryüzünün altıda biri büyüklüğünde
dir: Ve küçük büyiik, uzak yakın hiç 
bir devlet için tehlike olmadıktan baş
ka, her türlü barış teklif ve teahhütle
rine yardım etmeğe hazır bulunmakta
dır. 

Vait1erini yerine getiren bir inkılap, 
bayramlarını vicdan huzuru ve gö -
nül coşkunluğu ile kutlayabilir. Eğer 
bir inkılap bantçı ve insaniyetçi ise, o
n un bu eevincinc:len, yabancı milletle
re de hisae düfel': En büyük hiase, Sov
yetlerin en eski ve sağlam dostu Ka -
maliat Türkiycnin olduğunu söylemek· 
le mübalağa etmİf olur muyuz) 

Öz1Us6zler 
Diyorlar ki ... 

Gel .açının öıııü-üne benzeyelim 1 
Rllfell Etref 

Bibnem ki o, ne gülen. ne ailayan 
demektir. 

Hakikaten büyük şiir bir çağlıyan 

demektir. 
Faml Al.net 

Son zevkin eier aşk İle um.mana ka"' 
tat, 

Gönlünden o canan dedtiin l&feyi .ak 
ali 

Y ah,.a Kemal 
Şudur cihanda benim en beğendiğim 

meslek 

Sözüm odun sibi ol.un. hakikat olsun 
tek. 

Mc\ Mt Akif 
K•lbimin elinde ipeltli eldiven yok. .• 
Çıplak bir yumruk gibi kalbimi 

80ytnUfUID. 

NU.a Hiı d 

Hasret ve nedamet 1 .Aiır ruhumuz bu 
iki keskin kaide üstünde duruyor. 

YU. Kadri -·-
Japonr•d• ldr11z 1tarr11•1 

3 niMnda Japonyada çiçeklerini &ÇDUf 

bulunan kiraz ağaçlarının altında bütün te· 
hirlerdeki halk, bayrak ve merasim yap -
mıştır. Bu bayram 2597 sene evvel Japon
yadaki (Doğan • Güneş) hanedanının tah
ta çıktığı ilk güne tesadüf ediyormu1o 

* 

Bir ıehir kurt istilasına uğrasa ne yapılır? Derhal belediye, 
hükumet, ve bütün tehir halin elbirliiile tehri bu müstevliler -
den lemizlemeie çaLıar değil mi? 

yokmuş gibi hareket etmektedir. 

Aradaki fark sadece birinin görünen, diğeri gizli düpnan 

ofu,undan ibarettir. tJu.inm de yapbiı tabnl.a bıü,.iiktür. iki
si de ayni derecede tehlikelidir. 

Şimdi misali değiıtirelim. Şehri tifo veya verem mikroplan 
istila ediyor. Fakat bu düımanlar ıörünmeden, sinsi sinsi ara. 
mızda dolaıtıldan, içimizden bir çok kurban aldıklan halde 
belediye de, bülrumet te, halk ta Jakay:tır. Sanki biç bir tehlike 

Y alnaz ıörünen tehlikelerle değil, asıl ıörünmiyen tebtilre
ler~ de mücadele etmesini 'bilmeli,.D. 

( s O_Z_A_R __ A_S_I N_D_A ____ ) 
Kocasını .satmadığına 

Pişman olan kadın 
Nevyork mahkemesi meraklı bir dava 

rüyet etmekle meşguldür. 
Üç yahudi arasında geçen davanın mev

zuu tudur: 

Nevyorkta Myriam isminde zengin bir 
dul kadın komşusu Saranın kocasına göz 
koymuııı. Ve bir gün sıkılarak, bu fikrini 
Saraya anlatmış ve 20 bin dolar verece -

ğini söylemi~ 

Sara bu teklife çok kızmış, ve kocasile 
beraber başka bir yere taşınmağa karar 
vermiş ... Fakat bu sefer kocası, Miyrİa· 

mın paralanna göz koyduğu için, kaçıp o

na gitmiş. 

Bunun üzerine Sara, Miyriam aleyhinde 
kocasını çaldığından dolayı dava ikame 
etmiı ve 50 bin dolar zarar ziyan talep et· 
miştir. 

Mahkeme bu talebi fazla bulmUf ve on 
bin dolar tazminat verilmesine hükmet • 
miıtir. 

Şimdi Sara: uKqki kocamı 98tsaydım. 
hiç dciilıe 20 bin dolanın olurdu» diyor. 

* Perl• ve nevyork eergllerl 
Siyaıi vaziyetin kantık ve karanlık ol

mamna rağmen Parla 1931 acnesinde aça
caiı sergiye hararetle hazırlanmaktadır. 

Diğer taraftan Nevyork tehri de 19 39 ae

neıindeki sergi için iıtihzarata batlaınıf, bu 
if için 4 3 milyon dolar tahais etmiştir. Da
ha şimdiden. Nevyorktaki otellerin odala
rı tutulmuıtur. 

* BoyeKan kathn hakkın• 
mehkemenln kererı 

ı· . . . -• \ Kızını miizagedege 
HERGUN BiR FIKRA Kogan beledige rei.si 

Deliliğin ölçüsU 
Mehdi halife bir gün hususi hekimi 

ile oturmuş sohbet ediyormuş. 
Hekimin arkasındaki cübbenin ete

ğinde bir küçük delik gören Mehdi laf 
arasında oraya parmağım takmış, hem 
oynar, hem de öteden beriden konu -
şurmuş. 

Bir aralık, helime §Öyle bir sual ıor
muş: 

- Bir deliyi siz ne zaman zincire 
vurursunuz~ 

Cübbesindeki deliğe ve oradaki 
Mehdinin parmağına gözü ilişen he • 
kim de: 

- Cübbenin deliği bir karış açıldı
ğı zaman f cevabını vermiş. 

.----------------------------· 
llULMACA 

Soldan aaja: 

Alabama eyaletinde bulunan Buney ka· 
sabası, varidatile masrahnı denk getire -
mediği için müthi.o açık veriyormuf. Borç
lar ödenemez bir hale gelince. belediye rei
si kendi güzel kızını, belediye namına, mü
zayedeye koymuş ... 

O sıralarda kasabada seyyah aıfatile bu
lunan bir banker, kasabanın meydanında 
ve yüksek bir künıüde, halkın nazarlanna 
teşhir edilen kıza acımıı ve belediye rei • 
sinin de fedakarlığını takdir ederek. kua-

aya 75 bin dolar tebcrrü etmittir. 

* Yezı 111ekln-lnl11 ..... bati 

Fransızların tanıdığı Goncourt birader· 
lerden Edmond 1886 senesinde Amerika. 
daki arkadaşlanndan birine töyle bir mek• 
tup yazmlftlr: 

- Burada yeni bir uaulle, harfleri. piya
no gibi bir aletin üzerine yazıveriyorlar. 

Ben bu makineyi bir avukatın yazıhane

ainde gördüm. Çok müfit ve hot bir fql .. 
Edmond Goncourt bir de hu sünü 

görseydi. .• 

müfÜ. kazmanın eti- 3 - Yalan, J'Oldat. 
4 - Kınmzı. baymdır. S - l.tikbali aöe
tercn oyun. aöz. 6 - Çok dejil. üçüncü 
ph... nota. 7 - Ant. dizi. 8 - Alelin 
aonuna gelirae buit olur, ...ah. bir R ila
vesile Futa bir yer olur. 9 - SeYSiJi. 
dört tarah su ile çevrili toprak. 1 O 
Beysir. çalmaktan emrihazu. hayi. 11 
Su, sakat, cet. 

Dünkü Bulmacanm Ham: 

Sold• aaja: 

Yazı Çoi Oldalu lr · ~ 
Bugün Konamadı 

Habeş /mparDtoru. ka).· 
bin lira ile kaçtı 

. Memleketini ve orduaunu bırak ılC 
kaçan imparator Haile Seluenin lngiY· • 111 

kalarına 35,000 Habq lirası yatırdığı gıbi 
üzerinde 15 bin lirası bulunduğunu fran1 
sız gazeteleri yazmaktadırlar. 

Gazetelerin ya.zdık.lanna ıöre, bu pa .. 
ralar akıllı uslu sarfedildiği takdirde 
imparatora ölünceye kadar yetioirmiş. 

* Heıyouun cawebı 
Tardieu bir kaç zamandanberi, rnev .. 

cut parlamento sistemiyle iş görülemiye .. 
ceği kanaatini izhar ediyordu, bu fikrini 
teyid için de bu seferki intihabata İştirak 

etmedi, Hcryo ise, iyi bir meclis canbazı 

olduğu için Tardieu"yu haksız buluyordu. 
Son seçimde Heryo rakibi tarafından 

mağlup edifince bir arkadaf!nrn kulağına 
eğildi: 

- Tardieu
0

nun fikrini kabul etmek için 
şu acı tecrübeye katlanmamalıydım. dedi. 

* •u ..... yez olmırecekmı9 r 
Gazinocuları, metıil'e aabipleıini, sayfi-

yeye gidecekleri kızdıracak bir haberi bie 
Alman gazetesinden naklen veriyoruz 

Evet bu aene yaz olmıyacakmıt. 2ira.; 
siyasi işler ve rcıkabetler o kadar kızıt

mıtlaı ki. bu vaziyete bir de yazın sacaiı 
inzimam ederse, ortalığın kana boyanma

• ihtimali VBrtlllff. 

* o~ ., •• çocuk 
Amerikanın Virjiniya eyaletinde b~ 

kadın üç batlı bir çocuk doiunnuştur. Ba 
gün iki aylık olan bu yavru el'an sağdır ve 
mbhati yerindedir. Her ÜÇ aizından yem~ 
ycdiii gibi, üç ağzıyla beraber bağrıyo• 

ve altı gözü birden açılıp kapanıyormufo 

Doktorlar bu ucubenin Ai kaldıia 

takdirde, üç dimagla yapyan bir insan; 
bir dahi olacağı, kanaatindedirler. 

'* ı,. yaremıyan ••vet 
Rusyada Kazanın Kirilline kasabaaın-

da, genç bir mektepli, bostanın bir tara .. 
fında beş bin gümüş Rus parasını ihtivlC 
eden ve 1 7 nci asra ait bulunan bir serve
bulmuş ve paraları götürüp müzeye ver .. 
miştir. Müzenin idaresi şimdi oralarda ta• 

harriyat yapmaktadır. 
Gazetelerde fU havadisi okuyunca, ak,. 

lımıza geçenlerde öldüiü zaman, 1500 
liralık eski. geçmez evrakı nakdiyesi çıkan 

dilenci geldi. 
Esasen Ruayadaki serveti bulan çocuM 

da ayni şeyi söylüyor: 
- Dünyada ne hayınaz adamlar va~ 

ne kendileri yerler ne de baıkalarına yedfı
rirlerl. diyor. 

* Dell Ml•I-' 
Geçen asrın sonlanna doğru Grenief 

ismindeki bir Fransız meb'usu, memlelte .. 
tin etrafını düpnan taarruzlarına karşı tel 
örgü ile örmek lizım ıeldiğini söylem• 
Tabii onun bu sözünü alaya almıılar Y~ 
keaditrine ((delidirl>J dcmifler. • 

Halbuki 19 1 4 senesinin bqanda, ..U
ri IQleemualamıı birinde fU yazı okunmuş-

tur: 

F ransada bir adam mahkemeye müra
caat ederek, karııının boyalı yüzüne ta • 
bammül edemediği için, boşanmak iste -
eliğini bildirmiıtir. Karısı, mahkemede, ko
caınnrn bu türlü iddialannı dinlemekle mü
kellef olmadığını beyan etJnit. 

l - Para toplanır, pencerlerde olur. 
2 - Valide. ced. 3 - Aı pişmİf yumur
ta. 4 - Baiıtlamak, eski Trabzonlular, 
bir oyun. 5 - Birinci şahıs. 6 - Sev
gili, üçüncü phıs, pİ.şmiı değil. 7 - Gayız, 

iki denizi birleıtiren. 8 - Bir ajaç. de -
miryolu. 9 - Hakkı gözeten mefhum. 
10 - Kesenin ziyneti, welirat. 1 1 - Top
rakla beraberdir, gürültücü. 

cTel örıüleri. tahkimatın önünde. dül" 
manın ani hücumlarına karşı büyük ve 

faydah tedbirlerdir. Fransamn etrafı tel 

öraülerle önnelidir. • 
1 - Zemin. 2 - Ay, lan, il. 3 - Ya· Bugün ise bütün memleketin etrafında 

lancı. 4 - Ayı, aidat. 5 - Gra, ram. değilse bile, kara tarafında, duvarlar Ö• 
6 - Kaide. raf. 7 - Erkek. eDİ. 8 - 1 .... 

IÜ mupur. 
La, sir. 9 - Sepet. 

Yukandan af8iıra: 

Yukarıdan ...W.: 
Bunun üzerine mahkeme. kocaya hak 

vererek aynlmalarını münuip gönniif Ye 

botanma karannı vermiftir. 1 - Bir kuş. 2 - Buğdayın öğüdü) -

1 - Kaya, kelp. 2 - Yayıara. 3 -
Lirik. 4 - Eli, adeee. S - Mana, ekib. 
6 - incir, re. 7 - idare. 8 - Aman. 
9 - Kast, file. 

iSTER İNAN İSTER İNANMA! ' 
EYYelö .... DaiaYı Millinde ftliniD riya.eti altmde mem

lekete sen-ah celbini temin edecek YUlbdan tedülı etmek üzere 
bir toplanb yapaldL 

Bia ba topLmbyı lüa•ı an Ye faycbıaız buluyorm. 
Dejil ~ Y-wlü,.,.e, da..,. .... lııer tarafına ıeneh almw 
~ Bir Yalöt Paris ~ A...-.ı. Myyahlarm bıralıtıfı pa

. ra ile ..... olmafta. Basia oteller ltombof. 
Bir kaç sene evvelki ıeyyah kafileleri artdı: dünyamn hiç bir 

J'erinde ıörünmüyor. 
Seltebi basit: DöYiz. Ye aiiw iik lı:a~ o kadar aiır ki, 

artık kimse MJ'ahate çakmağa ceaset edaniyor. 
insan istediii aılri aezip göremedikten, istediji eibi aarfe • 

dip ~ılıtan sonra niye yolculak rahataızbğma katlamm. 
Binaenaleyh döYiz miifkülab ve itele bizdeki ıümrük byıt

lan mevcut olcfaiu müddetçe, memlekete seyyah getirilebile • 
ceğine, artık. 

İSTER 1NAN lSTER iNANMA 1 

L-----------------------------------------------------------------

Anlaıılan Grenier pek te deli deiilmiıl. 

Biliyor Mu.sanuz ? 
1 - Ölen Mısır krah Fuadın ceddi 

kimden başlar) 
2 - Kartalın boJ'llU ve kafası naaıt. 

dır) 

3 - Methuı ltalJ'an piri Dante'nia 
en meşhur eseri hangisidir} 

(Cnapllın yarın) 

* Diinlrii Suallerin Cevapları: 
1 - ) 7 5 4 senesinde F ransada doğ-. 

ve evvla papazlığa baıladıktan sonra. 
1 790 da aiyasete atılan maruf Franıı7 

diplomatıdır. 1815 Viyana muahedelerin• 
de büyük rol oynamıştır. 

2 - Jorj Vaşington lngilizleıi l 799 da 
mağlup etmiş ve kanunu esasiyi ilan edı!& 

rek Amerikada ilk :reisicumur olmuştur. 

3 - 63 yaşında. 



SON 

E Türk-Yunan dostluğu Atinada 
bir daha teyit edildi 

Düny;1, asıJ şimdi bir 
çıkmaz karşısında 

bulunuyor 

Tevfik Rüştü Aras Kral ile bir saat görüştü. Atina müla
katından sonra siyasi meseleler üzerinde iki hükumet 
arasında tam bir mütabakat hasıl olduğu görülmüştür 

B üyük harpten sonra dünyada hasıl 
olan havanın bir kı.aım milletler 

için nasıl teneffüs edilmez bir hale getiriL 
diğini gören bir kısım insanlar, dünyanın 

mütemadi bir surette harbe doğru gittiğini 
ıörerek endişeleniyorlar. Bu endiwelerinde 
haklıdırlar. Gönül isterdi ki bu tehlike da-

Atina, 3 (Huıuıi) - Türkiye cht Tevfik RÜflÜ Aru, eski bafbakan Tevfik Rüflü Al.. da verdiii ce • ha evvel aö.ül•ün ve içinden ç•kdmaz hale 
itleri bakanı T evlik Rüttü Asu ile Ça~ ile eski dıt ~ı !'.'a~iıno- va_ı>t&• kendine '-'• ıöaterilen aami- getôrilen vazôyet düzeltiloin. 

'-tl>akan Metakou'm dünkü müza • ıu da zıyarel ederek IOl'UflDUf liberal- mı kabulden dolayı müteceais oldu • E..efle kaydetmek ıaumd" ki. vakıile, 
l.erelerinde Türkiye elçisi RİİfOll Et - ler lideri ve parlimenlo reisi Sofulia'in iunu söylemİf ve: bunun için bi' ıey yap•lmad" Şimdi. ya· ~ ile y unanistan dıt babnlıiı umum ikamete~ gİlmİf • ~- ~ kendisini «Belgrada gideTken buradan ıeç • Habefbtuu terk.den Nesllo'ün zevceoi P•lmak istenilen ıeY de, devede kulak ka-
direktörü Mavrııdis de bulunmuıtur. bulamadıpıdan karlvızıbnı bıralmılflır mem için vaki olan ııezüetli davetini- ve ı.... , bilinden ve oudan pa\Uze feyle<di,, Meoe-

Türkiye dlf bakanının kral ile ıö • Nutuklar söylendi zi nezaketle kabul ettim. Güzel menı• 1' T •• 1 li hu münHehetle Cenmede, dünyan•• . ı k • • ı v egus un bütün ileri gelen simalarına baş vurarak 

~meıi bir aaat ıürmÜf ve bu müli • Batb-bn Metabu Tevfik Rüttü ~ e~mızi ne ~t ziyaret etsem ıe • onlardan, aşağıdaki esaslann teminini rica 
katta baıbııkan da hazır bulunmuıtur· Asu'ın t«efine verdiii öile ziyafe - ~~ daha nyade artmaktadır. Tür- Hayatı etmek için bir takım toplantılar yapılmak-
' Burıuıııı bütün ıiyui nıalıf elleri, bu tinde ind etıiii nutukta. Y unaniıta • kiye ile Y unanistanı birbirine baih • ıad... Bu top\ant•ludu ınülikatlarda iki müttefik hükiimet a· nın teaübe eılilmit aamimi doaıunu yan baiın ııaıninıiyetinden bııhaetmek Çoluk çocuğiyle birlikte Adisaba • 1 - Muahedelere hürmet ve riayetin 

ruuıda ıerek umumi ıiyuette ve ıe- kabul etnıelde duydujıı -U.cin pek artık fazladır. Yuıoslavyaya yapıla· badan hareket ede<ek Franoız ülkesi<>- temint 
,l'ek Belgrat komeym· de tetkik edilecek büyük_ olduiun.u. ve. buradaki aamimi ~- beraber yolculuk bu aamimi birli- lan Cib.utiye gittiği haber verilen son 2 - Silahları azaltmıya çalıımak ve hu· 

ti 

- tt fik y la - mlek H b ausi silah fabrikalarının kar temin etmel~ 
ıneaelelerde tam bir noktai nazar mü- do6 qwı, mu e ugoa vyanın gın ve me etlerimizin Balkan pak- a eş ımparatoru Haile Selasiye, bu·· - rinin önüne geçmek. 

tabakatının hi.aıl olmut olduğunu te • payitaht~~~ ~ .. cari ~··~dan fÜP • tına ~fi olan bağhlığm bir remzi jün. ~kbalini, bütün ~öhretini, meşhur 3 - Müıterek emniyeti idame edebil· 
)ld etmektedirler. he eımedıgını aoylemıttır· demektır.n Demiıtir. ngılız casusu Lôvrense bo,çludur. mek için Cemiyeti Akvam """' tedbide • 

~••••••••••• ••••••••• •• •••• •• •••••••••••••••••••• .. •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••''' 1Hl 7 de Habeşistanın b d · rinin tatbikini temin eylemek 

Y k M S rda ı•ntı·habat Negüs hakkından tor Menelikin torunu L;T~a:u·~~~~a: . . 4 - Jşe yaramıyan muah:delerin ta -u arı 1 1 • nuyordu. d,), için icap eden t<tkilAh vücuda geti,. 

ıd 
feragat etmıyor . ~akat Lij Yasu ana tarafmdan hı - ;a.ı;,;_:~~:a mümaat etmekoi>in hu yol· 

kanıl O 
U F f rıstıylan olduğu halde baba tarafından Gibi esaıılann kabul olunması isteniyor. 

ransa talyaya bir müs .~".1:and~. ve bu yüzden Habeşistan- * * * 

Ar 4 k
. . 1 dı R 1 • nota verdi ~~ buyuk ~·r. kuvvet teşkil eden müs- Maalesef kaydetmek lazımdır ki tavsiye 

bedelerde iki kış· i öldü, 1 ışı yara an • ey enn lumanlara ıyı muamel d' Paria 4 - Fransa hükUmeti Jtal b" ] J • • e e ıyor, on- edilen bu tedbirlerin tesir etmeleri zamana 

Y
üzde 95 ini v ef d partisi kazandı nota vererek AdiaabaL·d-1-! _:.:.:'da .. ~ ar a k~ndılerınden biri imiş gibi hare- gelmiş geçmiştir. Bugünkü vaziyet daha 

IHl _. 1-.- 0 ket edıy d L'" y 1 I I • .,..ile ecnebi tebeaauua tehlikede olabile- or u. ıJ asu (Yani sanın cezri hareket etmeyi icap etmektedir. Bir 
Kahire, 3 (A.A.) - Öjreuildijine Yara anan ar ceiini batırlabnlftır. oğlu) b'ıristiyandı ve hıristiyanlıkta tarafta hak sandığını almak için ıil&ha sa• 

ı&re intihabat, umumi bir ıükUn için- Kahire, 3 (A.A.. ) - intihabat es- İtalya bükiunet"ı her ..,,_.ü .,-~·cıl•~ ayrılm_amıştı. Yalnız onun .ıahsındna de J.k d - ....- -- H v nlm•o hi< millet vanl.,, Dii« lan.ita onun 
cereyan etmiftir. Yalnız yukarı Mı· nuuıda en enye VU'Oflannda VU·ıve kıtalin önüne ıeçilmai için Adiaababa- abeşıstanda hüküm süren iki J" bu hareketini gören ve kendilerini gadre 

•ırdaki intihabat daireleri bir iatiana kua gelen arbedeler eınaaında on dört nm bir an e"VVel lf. •al ecl!'---=-=- Mar~-• toplanıyor ve kendisi bu va". ı· ett ın • _.... oı:ıpaa ' · Y en uğramış sanan diğer milletler mevcuttur. 

t.tıtkil etmektedir. Orada dün aktam kiti yaralanmı,tır. Dördünün yaraaı a- Badogliyoya emreclildı·ıı:.:-: bild:....;,.tir· • istifade ederek memleketı"nde sulh ve Ji •- --~ Bunla<, öteki milletin gi<iotiği mücadelenin 

anlı bir takım arbedeler olmut • ğırdır. · lnıilterenin Diyana harp gemisi lnıiliz sükunun sağlamlanmasına çalışıyor • neticesini helecan ve heyecan ile beklemek. 

tur. Kahirecle lsoha•i ile irtibat ~ .. •1air. du. 

lk 

~~ 

i kiti ölmÜf ve bir çok kiti yara· Kahire. 3 (A.A.) - Kahirenin bet Nestia Cibutide Frama hiktımetinin Umumi harp sırasında Al la ı laıunıtlır. Vefd fırlıaR memuplannın intihap daireoinde Vefd fubaının bet ,...ı..firi leWıld edihnÔfÔ'. Neca. -.ı .. Habef ülk .. ine biti ik .. man r • ~ıinuJ. bunlar da. onun aittiiii yoldan 

l 

• • "'zd 90 ili 95 ini kazan • n•mvdnden clördi intiha .-.1:1-:.tir ,_apt ebnediiini, iti ..... akkat .. namr- 1 . . .. d f ec1· f mustemleke- gıtmıye kalkışacaklardır. O takdirde, u . 
re! erımı:__l~ e ahın' -.J!l-ekt NJC. • tiha _.-=--) • dep -:™™T • • lann eline bırakarak Adiaababadan ayni- erını mu aAala ıyor ve Habeş İınpa- mumi bir kargaıalığın husule geleceği mu· 
••· o\ClUIUAn t ın ewuu e • .,, .. er m p uun:: enn aeçun neti· d ratorunun manlara yardı t . h '-~.,.. celeri malum .1~1.x.. atuu. haklnn• daima muhafaza ve müda- iht" 1. 1 .

1
. I . b" . m e mesı ak .. aktır. O yolu bırakıp muslıhane bir ia-

QU' ~uuu. f ed-.J.:..: bil.1:-:...:.. ıma ı ngı ız erı ır haylı k k .k k • --------~.-... -------- - --.- ... ....,_. d or utu • tı amet ta İp etmek istemeleri ise, fimdi-

F 1 
A t d Cibutiye giden lngiliz harp gemisi yo; u. ye lada< olup biteni .... bakanak, pek ... 

TQRSQ VUS orya a Londra, 
3 

(A.A.) _ lcabmda nak- . mpar~~or ~ij Y~suyu atmak ve ye- yıf bir ihtimal halinde kalır. 

l
• •h b SOn harekat liye vuıtalığı lıimıeti ıörmek üzere ~:'e lng'.hz sıy~ltne daha elveriııli Demek oluyo, ki inoaniye• mühim bd nfl Q lnln Cibutiye gitmit olan Diana ismindeki ır l'.'.'h~tyet. gettrmek lôzımdt. lngilt,,. muadelenin h,,.,.nda hulunuyo" Bu mu•· 
1' T • l • torpido muhribi 1400 ton hacminde bir re huk~metı ~vrensi derhal Habefis- deleyi halletmek için geç te olsa, tedbiı 
l y etı ce erı Avusturya Finans Bakanı gemi olup halihazırda Aden' de bulu - tana gonderdı. Ve Lavrens derhal almak .. ,.,ı. addedilemez. fakat ortad• 
P.,;, 

4 

- iç lıleri Bakanlıjuıın veı'diii harekii.l yapılmadığını nan Çin aulan doıııınmıwmn oekizin- P'.?pagandaya baflayarak imparator "'ecavüz yolu ile halli dava• mioali me"' 
-; malUmata ıöre 614 .. ylavlık bak· söylüyor ci filoo';'"!' mensuptur. Lıı Yasun.u~ müslüman olduğunu, cut oldukça ko,kulu' ki hao vurulacak ça· 
lundaki intihap neticelenmittir. Neticelere MusOhnl Habeşistanda çarpışan Habeş hırıstıyanl~rmı ezdirip müslü • relerin hiç birinden hayır gelebilsin . 

• 
._ k K. D .. listler C 3 (AA ) M"lletl C •tt 'I · h d' manları başa getıre v • • l K ld k' i ·1 e omüniıtler 72, ve popu enevre, • • - 1 er e- çı çı erı met e ıyor k ld o cegını an atınağa a 1 ı, ngı terenin, va:z.iyetihazıra 

fı., S. F. l Olar 146, diınburiye!çİ ,..ya· miyeti finanı komisyonunun toplan! R oyu u. nun bu sırada en çok .. ·· kuomnda iki sene müddetle Cemiyeti Ak-
U.U.. büliji 26, miiatalül ,..y.ı;.tı... 

9
• 11 münıuebelile Cenevrede bulunmak· .oma. 3 (A.A.~ -:-: Mwolini, Ve- ne kestirdiği ikbale haris 1 R go~u· vam misakmm a•k«i ve zeai tedbi,Jeri 

keriyonun p..ı;.; olan ,.,ı;ı..t -~.mıt<:' la olan Avuatıırya finans bakanı n~ -:::':!: çifçilik milaabakuı fa•i idi. Bu Ras Lavrensi: ~:id;::i.,:: ahkAmmm tatbilan• ioap etfüecek mükel· 
115, müstakil radikaller 31, aoı cünıbun- ..,.___

1 
__ 

1 
·ı illA L--•-- d" 1ct·· .. K. m a nan OD yedi çifçiye şa çıkarmadı ve d h l · lefiyetleri yerine getirmemak istegvinde 

• • ı:x.: 
88 

unuu er ı e m ı DiU1AO ıre oru m· .. kifatlann :.ı:. er a ısyan bayrağını L 
1etçiler 83, halkçı demokratlar bır.... ' bö'k dü" A t ek ik mu 1 verm-r-• kaldırarak H be h · · v oulunmaaı, ortalığın vüzuhsuzluğunu büsbü-lblılhaf 

1 

k 
1 

n vuı uryanm onom ve Mu--ı=-= kendilerine HaL-ilt' d k . . ~ Ş ırıstıyanlıgını kur- .. k 
4., azaürlar 11 saylav ık uanınıı ar. finansal durumu hakkında gazetecile- b l .UU:°' lann b' - ~ an a tarma ıddıasıyle harekete g--ti ve A tun arttırma tadır. Ve dünya, timdi, haki-u unaD IDlllll ır Ç(>g\IDUD orada disababa ha -}, • katen bir çıkmazla karplaşmıı bulunuyor. 

H H Ed' re beyanatta bulunmuflur· kalacaklarm .• ) . ... • yı ansızın sarak lij Yasuyu 
eriyo Rakiplerine ücum ıyor Bakan, Avuıturyada hiç bir kıtaat kaaında ı aoy en;. v~ cloiu Afri. yakaladı ve hapse attı. Yerine Mcmeli-

Paria, 3 (A.A.) - fferyo, Oeuvre hareketi yapıl...,,•• olmadığını, zira buna l çarplf&D ç çilenn aenaauıda kin kızlarından birini tahta oturtt 
pz t • d •• .,. bu unmuttur. k d' · · l u M 'f d k e etili e y1121yor: (üzum olmadığını burulan ........ Al· Ve en IStnt sa tana! naibi ilin elti. erzı on a ÇQCU esirgeme 

•• Rakiplerimiz bu dakikada o ka~ man kataatının hareketleri hakkında Habsburglara o sır~~ard .. a. Ras Tafari adını ta- kurumu için sinema 
büyük bir ıaa..up içinde bulunuyor ki da alA I ..ı.::.... •• ledikt şıyan bu k b . . . . mh . m umatı o mauagual aoy en gun u ımparator İr taraftan M .f Ö 

,v~~nleri oka~ t~cld~limah ki c~--~~- sonra, Milletler Cemiyeti finam ko - tazmı·nat naipliğin işlerini yaparken d'· t f erzı on ( zel) - Hususi muha-....ı ve cumhunyetçilen '!.~,. misyonunun ..,...;.ini ıitayİfle anınıı tan imparato,luğa geç k ~s~r fara. aebenin elinde bulunan harap ıinema 

t: 
F rama'yı bile mabvetmecı ıoze •· ecb A _ -•- lik hizmet· • .1-.~. gözeltlemegv e ba•ladı vme eR ıçl ın kıraat binası Halkevine verilmiştir. Bu bina 

•

1

. vem urı uaer mm uusur- A t h-k"' . . T • as arı en • H Ik . d Ç . 
l "~: • • duiu muraflamı bütçe fazluıla le J vus orya u umeti Ha- dıne imale için kah kuvvetinden ve a evınk'e 1 ocuk Esırgeme Kurumu 

Harıcı vazıyet de çetin olmakta da- • edilm. ldum•nu ilive ..... :•tir. bsburglara servetlen·nı·n mevkiinden, kah kılıçtan ·st'f d . namına ıra anmış, bir kaç aamimi • 
L!IA • .., .__,___ mın ıt o e-- ... ......,. N ı ı a e ettı ti' bb.. k A 1 
11111 vazıyetten 8f811 .-uu-• b' k ihayet imparatoriçe z 't .. 1 .. ' ye ı teşe us ar arını tamamen ku • 

M kir b

• bl"'f ır ısmını iade etti· .. .. . orı onun o u- k . . . 
uaolini, cüret "•ane ır Ao ytap- Biga ağır cezasının işleri mu uze<ıne İmparatorluğunu ilin el· ruodma vebr~e '1onhscl~e ıçın~e sınkemayı 

llnf ve muvaffak o mUflur· vuı ur- • • . • , ti. m ern ır "on a ıne getınne • eon· 
n iıtiklilinin muhafazaıında birinci Biga (Özel) - Lagvedılen agır ce- Vıyana, 3 (A.A.) - Gazeteler, fe- R T f . R I v ra da Halkevine teslim etmek üzere fa· 
derecede ıılikadıır olan Duçe, menfaat- •a mahkemesinin dosyalan ve_ mev - deni hükiimelin Habıııburg hanedanı I aı a arı, ae tgı •trasında tica - aliyete baflamtflardtr. 
lerin t kab .. l ed - leri bize bir ta- kuflu suçluları Çanakkale agır ceza için bir tazminat aermayeai ihdas et • ret el mkefgul lol?r ve Yemendeki Os- Halkevi bütün temsillerini bu sa • 

e e u en T-Y . .. d ·ı :...ıı kA · k .
1 

b h man ı uvvet erme at satardı I •--- f ıkl ki" de .. · mahkemesıne gon erı m"'1 er, atıp - me ıuretı e u anedanm 1918 • ...__ 1 l f' H · onda verecek, senede iki defayı geç· 
•un edakirl ar te m goatermea•· ı .k . . T k" d v dl ' . ·k· . ....- mparatorun se e ı b ·· l" . L·ı . . lerden ı ısı P ır ag a ıyesıne, ı ısı neainde ihtili.I hükumeti tarafından l ki .' h a eş mus u • memek şartile mektep temsillerı'nde de 
na uı mıttır. kk 

1 
dl' . · d 'I man arını tutma a t I d v 

H d 

de Çana a e a ıyesıne tayın e ı · müaadere edilmit olan ve 1933 tarihli . . k d' . b .. h ı am 
0 

un ugu binadan istifade edilebilecektir 
eryo Hukuku Beşer Birli ğinden e . l d ' ka ib" • d • I" ıçın en ısı u to metten uzak kal · mıs er ır. nun muc ınce ıa esı azım gelen k · · H be .. .. • 

istifa etti · - ma ıçın a ş m l J ·d 
Liyon, 3 (A.A.) - Heryo, a_za.~1.n- Bohemyada bir çok yerleri servetini kısmen iade etmİf demek ol- d tr t 'ki .b.us uman ar~nt ,. - Filislinde Arıpların grevi - duğunu kaydeylemektedir. e ı ~zyı ere ta ı tuttu. !'lıhnyet 1- d d" 

dan bulunduiu Hukuku Be,.,. Bılıgın· SU baslı talya ıle hup bar,ladığt zaman Habet evam e ıyor 
den istifa etmi, tir. Prai, 3 (A.A.) - Cenubi Bohem- :spanyada denizciler grevi müs~ü~anları imparatorun şiddet ve Kudüı, 3 (A.A.) - Filiıtinde va-

y 
• b' Al tazyıkınden kurtulmayı cana minnet ziy t h fif b' alah .. ekt . 

em ır man vapuru yanın bir çok noktalarında ,iddetli Madrit, 3 (A.A.) - Umumi bahri bildiler. e, a. .. ır '. goıterm edır. 
H • mburg, 3 (A.A.) - Dün, gö - fırtuıa olmutlur. Sozava nehri IBfmlf, ticaret grevi, timdi Japanyol kapotajı· Habeş müdafaaStnt zaafa • Y~_fa dakı ~uma)'lfler esnatjında öl • 

nüllü kuvvet t,."'L:ilib hesabına yirmi 

1

. tarla ve çayırları ıular baımıf, demir- na ıirayet etmitfo . 'h t . u gratan mut olan bır arabın cenaze meraıimi L-- U bo l akli kt ve nı aye ımparatoru vatanından u hiç bir had" d •--· . 
-. Hn tonluk biT vapur teqiha ko - yo arı zu mUf ve n yat se eye Hükiimel, ihtilifı halletmek için ııon ki 1 • •11 d b. . • ıseye mey an verıneaoızuı -lımıttur, uiramıtbr• elence pyıel urfelmektedir. za aş ıran amt er en m de bu ol· yapılmıttır. • 

muştur. Arapların lreYI devam ecliJor. 

Selim Raıap 
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• LI f EKONOMi 1 ::--:-------
Zahire Borsasında Bir 

Bu yıl çok 
Seggalı 
Gelecek 
Orta Avrupadan bu s~ne 
10 bindenlfazla seyyah 

bekleniyor 

Föniks'in paralan lnkılô.p H f ) k V 
kimlere dağıhlmış Müzesinde a _t_a_ı __ a_ziyet 
fnımz ~·UkJed Vjyanad•n. haber ala- Hazırlıklar a Y~AGI =-Şdı~izde yeni kırkım,tesirJer bırabnı.ştır. Tiftik müşterileri-

1 
Y Pctgılar henuz pıyasaya çıkmadığın· miz meyanına dahil olan F ransız1arı..i. 

rak yazıyor an dan ·· h · W J T •• 
11Avu.tıırya .bü~. fönikt •ia'orta mu ım .,..er 0 mamıştır. za.kya ve şimden sonra memleketimizden dah'" 

k11mpanyuından para .ı.n phıelar ve nıü- Şişlideki inkılap müze- A~adol~udan yeni yapağıların önü • fazla mübayaatta bulunacaklardmdarl, 
este9derin J~ııi .. - U.ecien an· sinin eşyaları da buraya rnuzdekı. h~fta zarlında piyasaya çık - diğer ihracat mallanmız meyanınd4 
ıa,.ıdıiına •öre fönib ..., üç 71ı için.de masana ıntızar olunmaktadır. Yalnız tiftik alışlarıru da arttıracakları ümit eJ. 

(112,000) ln.1iliz Jir.. rilfvef. hediye ve fapnıyor bazı firmalar yeni mallan, alivre al _. dilmektedir. 

Heniiz seyahat mevsimi ba~ında bu· sair• daiı~ır. , ~ağ~ t:lip !~aşlar':" da tüccann te • BUGDAY : Anadoiudan gelen hat 
lundusumµz halde, son ~ünlerde şeh- k fön~ein. ~ .m.üdOrii ile Kompon ban- Hazıranda açılacak olan inkıl&p mü- eddudu yunmden ı~ olmamı~r. berlere göre her tarafa bol, bol yağ • 
rimize ge]en seyyıahların adedi altı hi- &,JJnJn u~ mudüıü ın:ubakem~e •evkolu- zesinin hcwrlıklarma devam. .edilmek- Geçen haha Alman ihracatçı firma- murlar yağdığı v; bu ıene rekolte • 
ni bıılımı.~tw, n~k '1 1itı aruında.dır. tedir. Müze kütüphanesinde bulunan ları ve bazı yerli fabrikalar tarafından nin gayet iyi olacağı bildirilmekteclit'ıf 

Bu "~iyet, bu şene melllleketjmi- k'l U.d · ktede p(Şren•. Sta"'em~eTg' e, _ve ba~e· F ramızca, Jngilizce, Almanca, Rus .. 500 balye kadar yapğı stln alınmış - T rakyada da durum müsait gitmekte ' 

k
. d ı o tor uşnıg) e tabı katolık teşkıla- L At• 1 . tır Yık ünl ] d d" G · u bcı ~al'TI!ln m en cUaha fazla seyyah . ça ve a mce eser er muntazam hır te- · anmu,ı Y ere ta ep evam et- ır. eçen şubat ayındakı fırtına vl 

t.ına verılen pıualardao b,.hsolunuyor. U.. k"ld t 'f d"l k . . rnekt d• M d ld w d d 1 k" geleceğini gÖlterm~ktedir. St h b • 8000 . r k l'k k'l 1 e asnı e 1 me tedıı. Bundan hır . e ır. evcu "gayet aza ıgın an on arın e ınlere tesir etmediği görü)t 

B .ı_ : .. L b L h t ar 
8
e
0
m. etrgl~ ."'

1 
t~r ~· ato 1 teş 1 a ınilddet evvel Ankaradan hus'""'J" ıu .. ancak on ton kadarı kilosu 85 kurn~ .. mü~tür. ı 

U araua yenıaen İr ço-. seya et a- ına ıs er mg verı mı§tır. , . .... t l ~ T 

eentaları memleketimize seyahatlar Listeden anlaşıldıiına göre PJen• Star· r~~t~ şehr~mıze gelen eski müzeler mü• an satı mıştır. Her taraftan gelen müsait haberlel 
tertip edeceklerini bildirmişlerdir. hemberg'in riyaseti altında te§killt lıer d~ru Halıl müze ve kütüphanede tet• .. Ege mıntaka~dan a~~an. haberlere üzerine buğday fiatları yavap yaval 

Alakadarlar bu sene bilhassa mer • ay para alıyordu ve hununl• Fönib ile kıkatta ~ul~nmuş ve yapılan ifleri göz.. gor~ ?rada yem mallar uze~ıne hara • düşmektedir. Fiatların düşmesine y~ 
~ezi Avrupadan ~eyysıh celbine çalı~· birlikte yapmağa çalışbğı bir sigorta pro- den geçırmıştir. retlı ı~ler devam etmdrtedır. Geçen dım eden ikinci bir sebep te: 936 re• 
mctktadır. Filhakika, şimdiye kadar jesini ba§armlli• ~l11ıyordu. Şişlide bulunan inkılap müzesindeki hafta fzmiraek.i •b.flann 00-63 kunlf koltesinin bolluğundan endi~eye dü J 
memlekeHm~e, dünyanın her tara • Fönike reisi vekili Gener•l Kari Veugin eski eserler, ve kitaplar da buraya ta. arası olduğu ifitilıniftir. ~ bir takım tüccarlar, ellerindelC~ 
fından seyyah aeldiii halde merkezi ;.ıe_ direkt~rlerd_en ii~ kiti idare hcy'etindeıı ~ınmakt~dır. Taşınma tamamlandıktan Mersinde pi~ e.ki hararetini mu· malları piyasaya arzetmekle durum 
Avrupadan pek az seyyah gelmiftir. ıstıfa etmıılcrdır. İstıfa edenler Kont Co· sonra Şwlideki müze kaldırılacak ve hafaza etmektedir. Geçen hafta arzo.. bir kat daha güçle,tirerek fiatları telC 

Halbuki bu seyyahlar, hemen lier 
yaz {Yama) ve (Köstence) p1ajları
na gelerek deniz mevsiminin mühim 
bir kısmını oralarda geçirmektedir • 
1er. 

reth •. bi?~a§l Leifert, pren~ Şo~nbura Har- yerine Beyazıttaki inkılap-müzesi ka· ~unan yüksek randımanlı dağbç yapa- rar düı:ıürmeleridir. ' 
tenetıen dır Bu son zat mUtekaıt bir mare· im olmuf olacaktır. gılan derhal 57..00 kuruf armında 
§aldır. müşteri bulmUfhll'. Buğday fiatlarmın sukutu yüzünaeıl 
isterlin, yahudi iane hey• eti 20.000 iıtu· T.IFrlK : yeni mahsulün piyasaya ekmek n~rhıı:~ın da önümüzdeki h~f. • 

Avusturyadaki Nari teıkilitı r 8,000 DağcılJk kul UbUnde yeni tenis çıkarılmaaile işler tekrar canlanmağa talakrdad' hır mık tar düşeceği ümit edıJ .. 
lin almı§tır. kortla ld b la r___ haft 1 me te ır. 191 4 d A rl açı 1 aş mı~tır. ~n amn tabf arı . 

Alakadarlar bilhassa bu noktaya e· 
hemmiyet vermişler ve bu seyyahların 
Filorya ve Bursaya da gelmelerini te -
mine çahşmağa başlamışlardır. Bu se
ne merkezi Avrupadan şehrimize on 
bin kadar seyyah geleceği tahmin e -
dilmektedir. Bu hususta bir çok rek -
lamlar yapılmaktadır. 

e vusturyada Naziliği tesis i- bundan e lk. h ft l k d h Fıatlar: Polatlı 7.10 • 7.20, beyazlaf 
çin bir hükumet darbesi yapmak yüzün. Türk Dağcılık kulübünün tamami- iyi geçmişv:e ~ t~ \a: ıy~~= la ~ 6.20, kızılca 6, sertler 5.30 paradır. 
den müehhed hapse mahkfun olan doktor 1 t d·ı~t k .. d . d'W e a ar, e ar yu eme MISIR B wd fi 1 k e a ııa yapara vucu e getır ıgi ye- "stidadını 

8 
.. t . t' : ug ay at arının su u • 

Rintlen 4000 iaterlin almışbr. · · k 'lar 1 os ermış ır. k b"l · h f · · 
Bundan başka matbuata 39,000 ister· nı te;~s d o:. ··~~ küşat ~esml i dün Son zamanlarda permi müskülatın- tduna kmu a ı ~ısır ı:ıy~as; a ta ıçFın~ 

lin verilmiıtir. » saat e ~yu ır merasını e yapıl- dan dolayı Almanyaya ihracatımız a • e te rar ıcan anmaga aş amış.tır. 
mıştır. Merasımde vali ve belediye re· l t Buna kabil . . atlarda 8-10 para kadar yükselış kay~ 
•. M h'dd' Ü .. d w Be wl k za mış ı. mu pıyasaya yenı dedil . . Zi B k R 

Fındık fiatları düşüyor ısı u ı ın stun ag, yog u ay- I l km Al la .. b mıştır. raat an ası omanya• a ıcı arın çı ası man rın mu a • 
makamı ve daha bir çok kimseler hazır t d açılan ho I w d ld dan getirttiği mısırları Karadeniz li ~ 

300 
. . .. . . w . yaa m an f ugu o urmuş • w l 

bın çuval olan 935 yılı fındık yenı vucude getırdıgi tenıs sahaları t ınanlarında 5,20 kuruşa sattıgı duyu <( 

ile rekoltesinden şimdiye kadar 260 ÇU• beynelmilel kabul edilen ebatdan İs .. urs. t ı üh' • b' k F muştur. Şehrimizde Trakya çuvaıti Yakında «Turing kulüp)> radyo 
de propagandalara başlıyacaktır. b ı l 

on sa ış arın m un ır ısını ran· , 
val Almanya ve Yunanistana aatılmıı~- tan uda bu unan sahaların en mü - t 'k"I ı· ilte k-..ı·ıd·w· 5.12, Adapazarı 5.5 paradır. 

T k . . . sa arı ı e ng reye eev ec:ıı ıgı an-
tır. Fakat aon günler zarfında fındık emmeli haJıne gelmıştir. Merasimden 1 l t B ti b. h ft · · d ARPA : Bundan evvelki haftalar~ h , . . . afjı mış ır. u sure e ır a a açın e 

Blr kaçakçıhğm muhakemesi ı. racı tamamen durınu~ ve iç fındık sonra tanınm_ı~ tenı~c~e~ımıtzden Su- 2500 balye kadar tiftik satılmııştır. nazaran piyasa biraz daha canlı geç ..; 
Mühim mikdarda ham afyon, ipek· fiyat1arı 41 kuru~a düşmüştür. Bazı a· at, Sedat ve Şırınyan yenı sahada maç· Fiatlar: Kastamonu 87, Karahisar, miştir. Müvareda t azalmıştır. Bu yül:"ı 

li kumaş vesaire kaçakçılığından suç~ ~akadarlar bu dü_şkünlük ve durgunlu- l~r ya~mışla~dır. ~çt~n so~ra davet· Eskişehir, Kütahya ayarı mallar 86- den piyasa daha isteklidir. Çuvallı er" 
lu Vagonli şirketi memurlarından Su· ga ıeb~p o~ak Almanyanın son gijn- lıler b?fc:<1e. ızaz ~ı!mışlerdir Toplan- 90, deri, kaba, yağlı cinsler 74-77, oğ· palar ~.35 paradan satılmaktadır. 
rurinin mahkemesine, 8 inci ihtisas lerde sıyası ıflerle_ fazla mqgul olma- tı samımı hır ha.v~ ıçınde geç vakte ka- lak 92.95 kuruftur. YAG : Zeytinyağm sukutu üzeri~~ 
mahkemesinde devam olunmuştur. Sü- sından ve b~ ~ıl~ı fındık rekoltemizin dar devam etmi~tır. Keçi kılı fiat1arı ela yük.selmeğe hat- yağ istihsal edilen diğer mahsulatın <114 
ruri bazı müdafaalarda bulunmuş ve geçen senekı gıbı fazla olacağı ümidin· lamıştır. 46 kuru~ kadar satılan keçi fiat1arında gerileme görülmektedir. Ev~ 
şahitler göstermiştir. Şahitlerin celbi den ileri geldiğini söylemektedirler. Bir hiç yüzünden bir cinayet kılları geçen hafta 15 ton kadarı 48- veıce 12 kuruşa kadar satılan keten to.ı; 

Selahiyettar bir zat da bu düşkünlüğe Dün saat 16 raddelerinde Kurbag" alı 49 kuruAtan satı1mı11tır. bumu 9 kuruşa, 23 kuruşa kadar yüJi., 
ve dinlenmesi için mahkeme baıŞka bir b k b' b ·· • d k T T 8 20 19 d aş a ır se ep gosterıyor ve. iyor i: dere caddesinde Mustafa og"lu Tevfik Düyunu umumiye taksitlerinin ya - selen susam da 1 • · · kuruşa Üf,. 
güne bırakılmı~tır. 1 d f dık f I c<- spanya a ın ıyat arının isminde biri berber dükk.amnda kör rısı mal ile ödenmeei hakkında Fran • müştür. Zeytinyağı fiatlarında da to ~ 

dügmıesi ve bizim de fındık sevkimizin kütük sarhoş olarak Kurbağalıda Ü .. sızlarla yapılan anlaşma, piyasada iyi nezzül devam etmektedir. 
Eski bir eroin fabrikası eksilmiş olması ihracatımızın azalma-

çüncü sokakta oturan Leman isminde Ce • 1 • • • t k'IAt 
Dün, Bakırköyde Haznedar çiftli- sına ve dolayisile fiyatların düşmesine naze iŞ 8rl IÇln 8Ş 1 a 

ebep olmuAtur. bir Jg_zı dükkana çağırmış, aralarında h I 
ğinde bir eroin fabrikası meydana çı- 8 

T çıkan kavgada tabancasını çekerek Le- azır amyor 
karıldığını yazmış ve bunun Kemal is-- B ] d ı· · f d k 

K d t hk · • J • manı göğsünden ağır surette yarala- e e iye mec ası tara ın an a-
minde bir \'ahsa ait olduğu zannından fi 8S ro ma emesı iŞ erı mıştır. Leman ifade veremiyecek bir bul ve tasvip olunan ölülerin be-
hahsedilmi,ti. Yapılan tahkikatta bu Kadastro mahkemesi 935 yılı zar· halde Zeynep Kamil hastahanesine lediye te~kilatı tarafında~ gö • 
fabrikanın oldukça eski bir zaman - fında 500 veraset davasına ve 240 ka- - } · · 1 1 t kaldırılmış, Tevfik yakalanmıştır. mü mesıne aıt o an ta ıma na • 
da meydana çıkarıldığı ve Kemal is - dar da gayri menkulün tasarrufunda menin tatbikine yakında baışlanacak· 
mindeki şahsın da bu şekilde yeni bir hadis olan ihtilaflardan çıkan davalara T k"l"' k ] · · h Meyhaneden rakı çalmış tır. eş ı atın uru ması ıçın azır -
fabrika ile alakası o1madığı anlaşılmış- bakmış ve hepeinin karalarını venni~ . . }ıklar başlamıştır. Hazırlıklar tarnam-
tır. tir. Nu~o.smanıye caddesınde mey • Iamp teşkilata ait memurluklar tesis e-

··· Bu yıl bu mahkemeye müracaat a- hanecı)ık yapan Abdullahın yan~cla dildikten sonra derhal faaliyete geçile-
Köy mekteplerini teftiş dedi % 25 i geçmiştir. çahfin Menahi dükkanın kapı· cektir. 

lstanbul Kültür direktöriyle müfet- Bundan 7 ay evvel rahatsızlığı do • sını kırmak suretile içeri girmiş, 
tişlerden mürekkep bir heyet İstanbul layısile istifa eden hak.im Hur~idin ye· üç şişe rakı çalıp kaçarken yakalanm111- Bir zarfçı mahkOm oldu 
kaza ve köylerinde bu1unan ilk. mek - rıne kimse tayin ed.ilme~tir. Hakim 
tepleri teftiş etmektedirler. Teftiş so- Süphi tarafından idare edilen bu mah· 
nunda bilhassa mekteplerin ve talebe- keme işleri yapılan bütün gayretlere 
]erin ihtiyaçları göz önünde bulundu - rağmen teehhüre uğramaktadır. 
rulacaktır. Önümüzdeki sene mektep
erde tesbit edilen ihtiyaçların temini Bir motosiklet kazası 
ne çalı~ılacaktır. Dün ak..-.m saat 21 de 57 numaralı 

motosikleti idare eden Agop oğlu Ka
mer, motörün arka"1nda Ne~m kızı 

--------------.. Dura olduğu ha]de Şişliden Harbiyeye 

--------------
TAKViM 

gelirken Halaskar Gazi caddcainde an
ı------:·-----;-----1 sızın önüne çıkan Obra isminde biri -

Ara~~55 sene ne çarpın~. Kamer de müvazenesini 

MAYIS 

Rumt sene 
1362 -Kasım 
179 

4 
Resmi sene 

1~36 

PAZAa~TESI 

-Nisan 
21 

kaybederek Dura bile beraber yere düş
müftiir. 

Her üç yaralı da Şişli çocuk hastaha
nesine kaldırılmışlardır. 

.__sAB-AH-----~-:-1M-s-AK-• Mısır bizden çah süpürgesi istedi 
s. D. Safer S. D. Mısır hükumeti fskenderiye ve Ka-

9 48 12 7 51 hire belediyeleri için memleketimize 
4 55 2 58 müracaat ederek 360 ton çalı süpürgc-

Öğle ikindi Akşam Y 1ttsı si istemektedir. 
-.,..--1- -"'---

s. ı D. S. D. S. D. S. D. Keyfiyet alakadarlara bildirilmiş, 
E. 6 03 8 56 12 - 1 45 beher ton çalı süpürgesi için 13 • 14 
z. 12 10 16 04 19 07 20 52 Mısır lirası kıymet konulmuştur. 

tır. Kasımpa11ada Makara sokağında 2 

Nöbetçi 
Eczaneler 

1 numarada oturan hacı Mehmet zarfçı
lık usulile Ekrem isminde birinin pa· 
ralannı dolandırdığından ikinci asliye 
ceza mahkemesinde durufjması yapıl ~ 

Bu ıeceki nöbetçi eczaneler 9unlarcbr: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(E11at). Bakırköyünde: (Merkez). Be· 
yaz.ıtta: (S.tkı). Eıninö;ıünde: (Hüs· 
nü Haydar). Fenerde: (Emi}yadj). 

Karagümrükte: (Arif). Küçükpazar • 
da: (Hikmetı Cemil). Samatyada: 
(Rıdvan). Şehremininde: (A. Ham -
di). Şehzadehaşında: (Hamdi). 

mış, suç sabit görü1düğünden Mehmet 
3 ay hapse ve 50 lira ağır para cezasına 
mahkum olmuştur. 

Çakmak.çılarda Çankçılar sokağın· 
da kunduracı Ahmet oğlu Mehmedin 
450 lirasını zarfçılık suretile dolandır
maktan suçlu sabıkalı takımından Sü
leyman oğlu Hakkı zabıta tarafından 
yakalanarak müddeiumumiliğe veril • 
mi~tir. 

Beroiiu cibetindekiler: Metruk mescit ve medreseler 
Galatada: (Merkez). Hasköyde: (Ye- Vakıflar müdürlüğüne ait cami, mes-
ni Türkiye). Kasımpaşada: (Turan) . 

cit, medrese gibi metruk bulunan yer
Sarıyerde: (Osman). Şişlide: (Mer -
kez). Taksimde: (Matkoviç, Kemal ler bazı eşhas ve müesseseler tarafın • 
Rehul). dan şimdiye kadar müsaadesiz olarak 
Üsküdar, Kadıköy ve Adadakiler: işgal edilmekte ve kullanılmakta idi. 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: Başvekaletten eon gelen bir tamim 
(Yusuf). Kadıköyde Modada: (Mo. üzerine bundan sonra bu gibi yerler 
da). Altıyolda: (Merkez). Oaküdaı· hiç bir suretle müsaadesiz if,ıgal edil -
da Ahmediyede: (Ahmediye). miyecek ve kullanılmıyacaktır. 

------------------------

Şehir sokaklarmm tamirine 
başlana yor 

1etanbulun iç mahallelerindeki l:)o...1 

zuk ve tamire mllhtaç sokakların ya"') 
pılmasına hazirandan itibaren başlana.J 

1 
caktır. Bu iş için de şehir meclisi taraoı1 

fından ehemmiyetli bir tahsisat kabu~ 
edilmiştir. Belediye bütçesi hazirandaı 

vekalet tarafından tasdik edildikteıı 
sonra bu yolların belli başlıları ilk o ... 

larak yapılacak bilahara diğerleri de ei
ra ile tamir edileceklerdir, 

Orta Orman mektebinde 
müsamere 

Orta orman mektebi eon sınıf ta1 
lebeleri dün saat 14 de Büyükdere Ha~ 
partisi bin~ında talebe velilerine blrı 
müsamere vermişlerdir. ' 

Vitrin müsabakasmda kazananla• 
Dün Kadıköy Halkevinde ulusal art• 

turna kurumu tarafından vitrin müıa 
bakasında kazananların madalye V4ı 
diplomaları verilmiştir, 

Yeni bir kararname 
Haber verildiğine göre yakında nef" 

redilecek bir kararname ile Mecidiye
köyü, Meşrutiyet mahallesi, BalmuDl"" 
cu çiftliği gibi milli arazi dahilinde ev• 
bağ ve bahçe yaptırmış olanlara bll 
yerler bedeli mukabilinde satılacaktır. 
Bu yüzden hüsule gelen bir çok dava~ 
lar, kararname mucibince, Beyoğhı 
kaymakamının riyasetinde toplanactılıc' 
komisyonun mesaisinin neticesine k~ 
dar takip olunacaktır. 
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MEMLEKET HAQERLERI 1 Araplarla Yahudiler 
boğuşuyorlar? • • 

nıçın 

lngilizler, Çanakkalede~ 
ölülerini ziyaret ettiler 

Merasime lstanbuldan bir Türk heyeti de iftirak 
etti ve dostane nutuklar söylendi 

·Tokat Valisi 
Kögleri 
Geziyor 
Thbt (Huıuıi) -Vali Faiz Ersün 

bütün T obt devairlerini teftit ettik -
ten sonra kaza ve nahiyelere teftite 
çıkm ... br. Valimiz yeni yapılmakta ~ 
lan köy ve nahiye mekteplerinin inp
abnı sözden geçirecek, aynca Erbaa -
Turhal iıtaıyonuna yeni bir yol ya • 
pılmaıı için tetkikatta bulunacakbr. 

Memleket hastahanesi eski :yerin -
den yeni hastahaneye tafınmlfbı'. Dal 
ve bikeı kadınlara buğday verilmek ü
zere bütün kazalara binlerce kamyon 
buğday gönderilmektedir. 

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

Afyonda değirmenler yapılıyor 
Afyon (Huıuai) - Afyon vilaye

tine bağlı olan Sinan paf8 nahiyesinde 
yel değirmeni yapılmasa için tefebbü
sata airitilmiştir. Tecrübe için yapılan 
bir değirmen muvaffakiyetle ifletil • 
mif, yeniden bet dejirmenin yapılma-
aıııa ba9lanm1ftır. 1 

Bir Arap Lideri: "Biz, milli bir Yahudi vatanının 
teessüsüne asla müsaade edemeyiz... Onlara buralan 
vermem~ için akıtacak bol bol kanımız vardır." diJor 

Bundan başka bu nahiyenin civann-
da arteziyen kuyulan bulunmUf, ku. Yafada - ~ ölclilırm- Y•lrclil•iD Tel. A.W• ~ 

k 
ceuDlllel'9Iİlllİ 

yunun azılmasına ba~lanmıftır. 
Va .,. .. ,.. •• ..._. .-..wn ICa- ler bizi çok aldatblar. Mwıla timdi anla• 

Sabanca tenazzUhleri yakında dWe Anp ... Y•m Ml&lwı ....... tacainn fU hldieeler huna en canb misal 
ba~lıyor derek ..-... .. l ıı ııta Wr ,... ..._ tetkil eder. 

1 • Öze Y • demiftir. Muhabir m,- ki: 191S de itiW devletlerinin vm,etlerl 
n•LlmlM• ........... mır Wrlarma ~- Dd intiha zmıt ( I) -Şehır yollann~n ya- FW.tinia methur avukatlannclaa olan fena idi. O zaman Kahirenin fnkallde 

ç. - . bklar d pılmasına başlanılmıştır. Demıryolu ~ bir zamanlar Kral Fa,..I"m hamal ki- komiseri olan Mak Mab Şerif Hüseyin 
Çanakkale (Huauai) - Her .eııelsoylemnıf, mear o~ılmıt, çe- fOeesinin karfı kısmının yapı!ma8'lna tipliğini~- Ani Bq Ahclülhadi tele- yazdıiı bir ekt ta ~--L • e 

r--akkaledeki 1 ....:ı· Jıklannı lenlder konmuf ve aece pmide Malta- da b ı · · m up U9lllllllll amparatoı-~1•°._..ız mezar . ..::--1 b" ru· .. rilmi . u .Yl ıçınde baflanacaktır. fonda: luiu aleyhine iayan etmemiai talep ediJor. 
Ziyaret eden lnailizler bu yıl da Aus • ya ait~~ ır ım göste ftir.. lznııt'de bir mayıs bayramı çok ne- - Gelin söriifelim. dedi. aize Anp ia- da. Ve buna mukabil bizi Wikl'limize b-
balia ve Sydney kruvazörleri m Bo .. Erteaı IUD kara ~yan1ar . Y1 - felİ geçmİf, bütün tehir halkı kırlarda tiklili hareketinin ve fırkanıa reisi olmak w,turacaimı vudediyorda. 
iazda Kilye limanıncian Çaıaakbl~ ne mezar~a gıtmi,Ie~, zıyaret eğlenmiflerdir. Sapanca tenezzüh tren· aıfatiyle .öyliyecek .özlerim var. Biz bu eözlere kandık. bu mabvele
çakmıtlar ve mezarlı)darda büyük bır ten tonra mihmandarlarile bera - leri yakında • I .. baflıyacaklardır. Avni Beyi bir hayli aradım, girintili çı- nin albna k-nnmzla imza atbk, Şamda o

lllerasim yapmlflardır. .. ber tehri aezmifler, Trovaya Pfil - Sapancada~ ezzühcülerin e"• k.ıntıh Kudm 10bk.lannda. her çaldılmı lanlanmız bile, Cemal papya raimea ha· 
6 ki.ilik bir Türk h~ mi.afirleri mit ve saat 19 da her iki gemi top a • le ebilın I . . . ~ -~ edb' lg kapının arltaaından sırasına ıöre. yahudi- rekete geçtiler, Frans&)'9 baihJıiaam q. 

T- t:~ -:-,_ be n e en ıçm ~n t ır er t 'liz Al Leh ed ı· de_._ 
ltruvazörlerinde bıfıııyarıa yanı .-Jıri eelimlı a ak lı eket etm. h • • • ce. arapça, ngı ce, manca. çe, pat e un nten binlen:e .. tanda.mm. 
L edi etmi~ler, dostane nutuklar ::rdi y r ar ış • a :ıcm•r· Yenı bir çok teaıaat yapıl- cevaplar veriliyordu. Fakat biç kimse be. sürgünlerde kaybettik. 
.. ~pm ....... , ·-·-· .. - r. m ta ır. ni Avni Beyin evine götüremedi. Nihayet Bol Bol Akan Arap Kanı 

.. 1 ·- --- - ~ ..,._...,, . @!ı. ~-
elam, '-! k ...... Nam. -~........ JrUp ... * ..,_: ,. ......... . 
eıriae a&fbdiL A'Nbt ,._ mldtlet sel- tvtulm•- INa,otdak. •• Evvel& batunıa-

Mahsulü besleyen bereketi 
1 b 

• hi 1 mediiüai ~ 8iıdbncle dunnachimu ela Allemhy otu.rda. o sitti, Herl:Mırt s. .. 

eşen ır Şe r O Uyor aımedeıek dqan çıkmaia hazn.lanıyordu. muel ıeldi, ve onlan da ~ ta• 
Kapa~~ brwdafbk. Uiradaina mütkülleri. kip ettiler. Galip devletler Filidnde hir 

Fakılı (Hususi) - Bir kaç pdür Be k tJi "' la ,_.. ,.. .. • • • k•cUam. aniattmı:·· • Yahudi ymdunan tetekkül ebnelİDi ter-
d eden sürekli yaiınurlar mah- re e yagmur I' &OY Uy& 5eVIDdirdJ .. ~Arap beledayeea ba bnpkhklana 'ric; ediyorluclı. Fakat buna :raparluken. 

.,:;~~zerinde iatifaddi teairler bırak- ffaJ1- • b•• ••k b• f ı• tJ çal t 
00~~· dedi. Yahm bir bç ae- Y~eri bir .özii de anuttuklannı ispat 

ıınıftır. su yılki -1ıtu1üa ~ ;yı1c1an -.evı uyu ır aa ıye e ışıyor .. •Arapı.. ~ _ ... ç..a.... = .::.:::.::·.:; 
yağmurlar yafıyor 

f,LJıa bereketi olacaiı tahmııı edilmek- Antalya (Hu...t) _ Beledipmiz Arazi tahrir iti Rua. Y.-L akıttıldan, A..., ...,.._ t.lrlrpn ~· 
ledir. bütün aayretini .rtedesek fduimi • Arazi tahriri 2901 numaralı kanuna ..... ~oaUfUYO~ı lardL 

1 
....L, • _.,,_.._a.!__!L...--!-- -• _ı_.._...1. • iba h • da bala --'- B - Y.ı.adi m..ı..a.t lmlcaJamaia ıel-fıkdHla buld•Y 1 iRI m"ra8ZI mı ~_,,tlnllDC9._ ~lfDl~r. itti .e~ ~ran ' ~aa&br. u- elim. dedim. _Biz lcimeenin fenalıimı ı.tem.,m. Ya· 

"da idi Genitplip 30 .. 40 metreden 8fllll ol- nun. ıçın l~m aefen tedbirler ~·~· Udsin ,w tuhaf 'bir teb1de burut- hudıler buralarda yerl.Wer, oturup ça· 
reaı a ... ...,... yollanla tarhlar açılmakta 'Ye tahrır kom19yon ve azalan teçılmiftir. tu: lıtuak. sermaye ıetininler, buadan mem· 

Fakılı (Hulut) - Bir •'1 muvak .. ajeçhr cllıilmrıltedir. Diier taraftan Mahlal tok iyi - B-. dedi, lnailiz taraftan deiilim. nun bile oluruz. yalnız bütün bualan ya• 
taten bpenmlf olan buida'1 ahın mer- bir çok eski dükün ft efter- imtimlak Bu lene havalann iyi gitmesi yü • Araplar Nm•n• i9tildal iltiJrorum. fakat parken ıelip buraya yerleten yalmclileria. 
~ tekrar açılmlfbl'. Merkezin ltnirİ edilerek yerJerine projeye ma...ı.k te- zünden geçen senelere nazaian mah ... Yahudilerin bunJan iıltilıl etmelerini Anp ı.büyetini ilr.tisap eylemeleri 11.zuııa. 
tf evfik ile muhuip yermedar eea-1 ft- kilde cfüklrinler yapıılmalr:tadar. Şehir aulün çok iyi olacaiı tahmin edilmek _ müteakip. lncUizlere çokta mı ld dır. Yahudi müteahhitler bim ela Arap 
ı5"1erine baflamı,tardar• Merkez ya- eekiaine kıyu kabul etmiyecek dıeıe- tedir. Bereketli pğmurlar yaimakta, Bizi Ba1fur atete atta. O.- karan:.. U: '1!lelel~rini kullanm•lıdıdar ve ban Jm. 

landa Bojeızlıyan ~ Y~ • cede intiuma konmUfhll'. köylü sevinç içiDcle heada beklemekte- biçim-iz hallere 80kbL ,;:-:;;: alclaklan ~ hiç ~ 
ınif olan -ıöçmen1ere buidaY tevzıabna Halmvi tethnl«i dir. - Mademki bu bru Ar.plan ..._.. 

11 

• ftrdikleri ücreti vermelicllder-t 
L.,lıyacakbr. Merkezin burada tekrar Şehrimizde Halkevi tube- komiteleri, Dt•ıWr •Y"aalw ~ ecl~ _... ltl~ • .... ,,, etaae- lill" Kaıl. ÇuNw 

8çalıfı bütün k8ylüyü evindinnlttir· seçimi yapılarak dokuz ffuheye .~ynl. - Şe~~~ ~ !'1ülhakabnda ~ hay- din~ -limi ..,...._. tıihl hllcli • A~aplar 'V9 Lilh~ Ma.iftbDaa Arapı. 
Çan 

kk leıılıı ··r ....ı ...,. mıfbl'· Bu~ tube de ar • ..-ıent. van cınoınuı ıolibına ooru:ter- ıtina et- OÖJ'lemekta clevom etti• ilini lor, lıio bir zomoa mioolir ..._...., ... 
a a ~ı:-H•• müze ve~ halk ~enhane ve k:• mektedir. Fakat aygır depoaundaki - Şimdiki ııihi o zamanlar da F'dim- ?'emitlerdir. Fakat ~e bu mtipmaMktr 

01111-- lan, dil tanh ve edebiyat, aoeyal y • dört beysir Ye dört merkep kif ime- nin ikm.diyab zengin yahudi ba eri • amanlar, artık. kendi aralanacla. ukert. 
Çaoakb.le (Hmml) _ lqiliz ban· dun, köycülük, kitap saray ve yavın, mektedir Vili he . ba .' g~ elinde idi. Yabacliler lngilt n.: enn an'aneai tetkil&b ve kanualariyle yeai bit 

cluU Ha m ~ .......... ..,. 9P0r fObe!eridir. Köyciilük .pıbeai mun- . • • yet Yeti ciheti na- kredi llÇblar ve Delicede F".=.:;. '::7 milletin ainne.mi iatemez. Biz. milli Wr-
ınevkünde =ya oturmUf, Alemdar tazaman kaylere Pferek köylünün bil-~ ıtibara ~ ~ eene büt~ - dalar. ' • • • Y abadi vatanının teeaüüne ula miiwna• 
tahlisi •• tarafmdmı kmtanl .. sisini arttırmak. ibtiyaç)annı temin et- Iİnden bedelleri eerhdilerek Çakırlar, Ucler ._terini sacudataıak ill . ha edemeyiz. Hazreti Ömer burada ...., 

ye pmuı mek ve baatalan tedavi etmekle illet" Serik ve Boztepe köylerinin ihtiyacı i- _ ltimiz uzun delil. yahadiJer•;.:s Yahudiler, Kwla.ü iki bin ._. evvel t9ll!t 

~· pldür. çin ilı:iter damızhk boğa satın almııtır. ela buradan tatnup sideeeklerdir .__._- ~ederek cittiler. onlua buıalua T-.ı _ _. 
... • •••• ( • &nplZ• IÇin akıtacak bol bol klUUllUZ ....... 

~ iLAN FIATLAltl P•nr Ol• H•••n a. Diyor Klı Avni a.,. AWllWI • a1ırlft9I• 

' - Qu'etenia .... ,.-.. 
bir tıllllniln ld abn Mr 
( .. tim)..,... 

Z - ~aörebir-· 
- .. liala .......... 

.,.. .., .., 5 s;r. 
400 •• :ıoo 100 eo ao 
krio K,._ re,.. Kq. ICr• K'fe 

3 - Bir .antinıde ~ (8.) 
kelime YUdtr. 

4 - lac:e- ve blla ,ualaı ........ ,.. ..... 
......... ~ür. 

-Fr---.~··· l ... T"11atro1• 'ercih .. ediJorlannq, l Huma Bey - Tabii cleiil mi? Poli
Huan S.,l 1141 ct...ını , tikada komeclinia de, clnmm ela ...... 

.... vardır. ... l'Ol6nü iJi kmrmalilal 

r" r.u.tifi ~ ,ı+•• .. .... ~ ... ~ ... -
...... bpb. Mnf.,... b1bJ ... ~l'ıeı 
v .... A..-aplaı meml•ketleıini v.ıu.m. 
lerden temizlemek için hiç bir fedakarlık. 
tan çekinmiyeceklerini 86Jlli7orlu. 

Niksarda fakirlere llul*J 
dagıbltpr 



6 Savfa 

Ölüm şuaının aslı çıkmadı 
* *" * 

1 
Önümüzdeki harp için bir yığın yakıcı ve tahrip 
edici vasıtalar ihtira olunabilir. Fakat bunların 

l, __ ı..:·ç~in_d_e_o_·ı_ü_m_ş_u_a_ı_d_i_y_e_b_ir_ş_e_y_b_u_l_u_n_m_ı_y_a_c_ak __ tı_r __ , 

Harp için hergU11 
bir şua tecrUbe•I 

yapıhyor 

Her devirde harp fayialariyle birlikte 
ortalığa bir çok şayialar çıkar. Bunlar kıs
men doiru, kısmen yanlıştır. Harp ıayia
lariyle birlikte çıkan diğer şayialar içinde 
aslı olmayan biri varsa, o da, ölüm ıua'la
nna ait olanıdır. Önümüzdeki harp ıçın 
bir sürü yakıcı yıkıcı vasıtalar ihtira olu
nabilir. Fakat bunlar arasında ölüm şua'ı 

diye bir ıey bulunmayacaktır. Sebep mi) 
diyorsunuz. Sebep baait: 

lnsanlan uzaktan öldürecek biç bir fU• 

a yoktur. Sonra bu çqit şualann keıfo

lunmasını beklemek te beyhudedir. Keşfi 

muhtemel olan bütün ıuaların kataloiu 
fen adamlarının elindedir. Ve bütün bun
lar içinde uzun menzilli, tahripkar, müda· 
faaları yıkacak derecede kuvvetli, istihsa
li kolay, kullanışı tehlikesiz bir ölüm ıuaı 
yoktur. 

Şua denilen şeyler, üç umumf sınıfa ay
nlır. Bunların en büyüğü ve en çok tanınmı
ıı Elektron mıknatısi şuadır. Mevcut oldu.. 

sanın radyo mevcelerine aon derece yakın 
olması icap eder. 

O halde görünen ışıktan baılayarak 
en uzun radyo mevcelerine kadar hiç bir 
tuada ölüm tehlikesi yoktur. 

En kısa ultraviyole ~ualar zararlıdır, 
iÜne§ çarpması beyaz karlann ıözleri ka
maıtınp körletmeei bundandır. Fakat ıim
diye kadar bu fU&J neıredecek hiç bir pro
jektör yapılmamııhr. 

X ıuaları da kullanıta göre insana ya 
zarar, ya fayda verir. Bunlar madenlerden 
nüfuz edene de askeri bir değer alacak 
sür'atle hareket etmezler. 
, Bir de Radyomun Gamına ıuaları vardır. 
Fakat mevcut radyom o kadar az ve 
Gamına ıuaının menzili o kadar kısadır ki 
bunu düşmana kartı kullanmaktansa bir 
balta alıp düşmana saldırmak daha kolay 
olur. 

Ortada kala itala kozmik ıualar. kalı
yor. Bunların aon mevci dahi malum de-

ğu farzedilen «e•İr» in, radyo mevcelerin- ğildir. Fakat bu ıuaların bir santimetrenin 
den başlayarak Ultraviyole ııuaı, x ııuaı, milyenda biri derecesinde kısa oldukları 
kozmik şualar buna dahildir. ,.nfaşılmııtır. 

İkincisi, şua adını bile taşımaz. Bun.. Bu ıuaların nereden geldiği malum de-
lar ıua mevceleri değil, daha fazla şua zer- ğilse de pek uzaklardan uzandıfı anlaıılı· 
releridir. Bunlar, laboratuar haricinde gö- yor. Bunlar da kat kat çelikten geçtifi hal
rülemez. Bunlara elektronlann, alfa- de zerre kadar zarar vermiyor. Bunlar 
zeneleri, B zerreleri. yahut çok yeni keıı- her gün vücudumuza ~irip çıkıyor, fakat 
folunan Neutren'lerin zerreleri denilir. biz, farkına bile varmıyoruz. Bilakis, bir 

Üçüncüsü ise şua derneğe dil varmaz. deyişe göre bunlann sayesinde yaşıyoruz. 
Bunlar ya •es mevceleri, yahut sese benze- , O halde bütün elektro magnetik ıualar 
yen mevcelerdir. Fakat son derece süratli için hiç bir ölüm ıuaı yoktur. 
oldukları için sesleri işitilmez. İkinci derecedeki ıualar henüz yeni 

Bunların bir kaçına biraz daha dikkat- keşfolunmuş ve bunların havuı henüz an-
]e bakmak gerektir. laşılamamıştır. Ayni zamanda, he,r\ıangi 

Elektro magnetik şuaların gözle gö- tekilde askeri deierleri olduğunu söyleyen 
riineni en tanınmış olanını, yani «görünen 
ıttk» ı tetkik edelim: Bundan, öldürücü hiç 
bir şey yoktur. Bu ışık en müthiş ııür' atle 
her istikamette hareket eder, fakat hiç bir 
şeyi öldürmez ve hiç bir şeyi tahrip etmez. 

Halbuki eskidenberi ölüm ıuaının gü
neş şuaına benzediği söylenir. Eski Roma· 
lılar Siraküz

0

ü abluka altına aldıkları za-

de yoktur. Gerçi Almanların fizik alimle

rinden Lenard, bu fasileye mensup olan 
Kathod şuaını havaya çevirmiş, fakat bu 
şua ancak bir kaç adım inşia' etmiş ve ya
şayan hayvanlar Üzerinde tesiri olduğunu 
göstermiştir. Bu şua bir tavşanın kulağına 
çeVTilmiş, kulakta bir takım yaralar, be
re1er hasıl olmuş, fakat bunlar da bilahare 
tedavi olunmuştn. 

Üçüncö çeşit ıualar kalıyor ld, bunlar, 
yukarıda söylediğimiz gibi bir takım ses 

Fakat güneşin şuaından bu tekilde ıs- dalgalarıdır. Bu dalııaların teh1ikeli olup 

man Ar§imed aynalar kullanarak güneşin 

ıuaını Romalılann aemilerine çevirmiş ve 
bunlan yakmıştı. 

tifade için İnsanların yeniden mızrak 
kılıç devrine dönmeleri icap edeY. 

SON POSTA 

D~N 

Çocuk krallar 
• ki yıl evvel dost Yugoslavyanın dost 

1 kralı Aleksandr Marsilyada öldürül

dü. Yugoslav tahtına Londrada tahsilde 
bulunan küçücük bir prens, S. M. R. Petro 
oturdu. 

İki üç gün evvel Mısır kralı Fuat öldü. 
Mısır tahtına Londrada tahsilde bulunan 
1 7 yaşındaki prens Faruk davet edildi. 

Ne gariptir ki her iki prens te Londra
da tahsilde bulunurlar iken babalarını kay
bett.iler. «Çocuk kralı> ve «Londra» isim. 
leri yanyana geldiği zaman, daima, İngil
tere tarihinin iki faciasını hatırlarım. İki 
facia ki, eşleri her milletin tarihinde, ve 
bir çok misalleri Osman oğullan tarihinde 
de vardır: Bunlar saltanat kavgalarına 

kurban gitmiş çocuklardır. Amcalar, da
yılar, ağabeyler, hatta babalar, başların -
daki tacı muhafaza etmek için masum yav
rucakları boğazlamaktan çekinmemişler -
dir. 

Hatırladığım iki faciadan biri on üçiin
cü asnn ilk yıllarında cereyan etmişti: 

İngilterede bir veraset an 'anesine göre 
krallık babadan büyük oğula kalırdı. Bü -
yük oğul babasından evvel bile ölse, küçük 

gene kral olamaz, krallık büyük oğlun ço
cuklarına kalırdı. İşte bu an' an eye göre, 
İngiltere krallarından ikinci Hanri öldüğü 

zaman İngiltere tahtına daha evvel ölmüş 
bulunan büyük oğlunun oğlu prens Art
hure'ün oturması lazımdı. Fakat çocuğun, 

ayni zamanda anasından tevarüs ettiği 

F ransadaki Bretanya dükalığında bulun • 

masından istifade eden amcası Yun.suz 
Jan İngiltere krallığını eline geçirmiş idi. 
Derhal amca ile yeğen arasında bir harp 
başladı. Neticede prens Arthur amcasının 
eline esir düştü. Küçük Arthur F alez ka
lesine hapsolundu. 

Gene bir İngiliz an'anesine göre kör bir 
adam kral olamazdı. Onun için amca Jan, 
Falez kalesi kumandanına henüz on altı 

Mayıs 4 

Çöken Boğaziçi: 7 

Göksu ve Hisarlar 
* * * AnadoJuhisarının pazarı.,. Sağlı sollu yolu kesmiş 

olan esnaf seyyar tezgahlarının üstüne gerdikleri 
tentelerin altında müşteri bekliyor)ar •.• 

fakat rağbet eden yok .. 
·----------------- Yaz an : Suat Derviş 

Göksudan bir aörünüı 

Çocukluğumda sık, •ık Arnavutlcöyüne l 'ım kendini ta biate benim kadar verme " 
giderdim. Orada benim çok sevdiiim bir miş, o konuşuyor: 

dayızadem vardı .. Genç kızların en sevim- - Daha ne kadar zaman burada kala .. 

lisi ve en yaramazı olan bu ablam sabah- cağız. 
lan kız kardeşimle beni yanına alır... Sa. 

hilde gezmeğe çıkarırdı. Akıntıbumuna gi
der, oradan sultanların sarayı önündeki 

rıhtımda koşa, oynıya ilerler... Hidivin 
yalısının kapısındaki harem aialarını ve 
sırmalı cepkenli kavasları mütecessis göz-

lerle seyrederek Bebeğe giderdik. Fakat 
benim bu gezintilerde en sevdiğim şey, de
nize yaklaşmak, bakışlarımı lacivert dal-

gaların üstünden bir taş gibi sektire sektire 
karşı sahildeki Göksu sarayını seyretmek
ti. 

Göksu sarayına uzaktan baktığım za -
man neden bilmiyorum. Ben onu süslü bir 

yüzüğe benzetirdim. Muhayyerülukul bir 

büyüklükte beyaz taşlı, oymalı bir yüzük. 

Daha sonraları da ne zaman bir şirket 
vapuru beni onun önünden geçirse çocuk
luğumda edindiğim bu intibam tesirinde 
daima ve daima bir yüzük hatırlardım. 

Halbuki şimdi, ıu dakikada... Ben 
Göksu sarayının bahçesinin yeşil parmak
lıkları önündeyim. Ve hayatımda birinci 

defa olarak onu bu kadar yakından görü

yorum. 

Bir bahçıvan güzel bahçesinin renk, 
renk çiçeklerini suluyor ve beyaz saray bu 
çiçekli bahçenin ortasında bütün güzelliii 

ile yükseliyor ve ben ona bakarken onu 
uzaktan gördüğüm zamanlarda neden hep 

bir yüzük hatırlamış olduğuma bir türlü 

mana veremiyorum. 

Birinci Sultan Mahmut zamanında ya -

Güneş daha yükselmiş, yeşil yaprakla• 
nn arasında şimdi sarı huzmeler sızıyor ve 
hunlar gölgelerin ortasında yer yer ••• At .. 
tın külçecikleri gibi ışıldıyor: 

- Hakikaten burada iyi daldık diyo• 
rum .•• Biraz da Hisarı gezelim. 

Çok muntazam bir yol bizi yeni yapıl ,. 
mış mükemmel bir köprüye doğru götü • 
rüyor. Göksu deresinin temizlenmediğin • 
den şikayet edenler, ve belediyenin bura• 
lan ihmal ettiğini söyliyenler pek haksız• 
hk ediyorlar... Çünkü İstanbulun pek az 
bir yerinde bu kadar muntazam bir yol 
ile bu kadar güzel bir köprü bulunur ... 

Şimdi Anadoluhisarının ta yanındayız.1: 

Yüksek duvarların boyunca pazar kurul • 

muş... Demek bugün Anadoluhisarı pa • 
zan •.. Sağlı sollu yolu kesmiş olan esnaf 
kurdukları seyyar tezgahların üstüne ger• 
dikleri tentelerin altında müşteri bekleşi " 
yorlar ... Fakat Hisar halkı her halde böy .. 
le pazarlara pek rağbet etmiyor .. Ve ya • 
hut ta Hisarda hatta bir sokak pazarından 
bile alış veriş edebilecek kadar iştira ka • 
biüyeti yüksek bir halk yok. 

yaşında bulunan küçük prensin gözlerini 
pılmış olan ve sonra üçüncü Selim tan -oyması için emir verdi. Bu korkunç emrin 

tatbik edileceği sırada, prens Arthur cella- fmdan büyütülen ve nihayet Sultan Ah -

dının boynuna sarılarak: 
((Dilimi kes, fakat gözlerime dokun • 

ma ()) diye yalvarmıştı. Çocuğa acıyan cel. 
lat ta emri yerine getirmemişti. Bunun ü
zerine prens Arthur F alez kalesinden alın
mış, başka bir zindana hapsedilmişti. Ve 

dülazize annesi tarafından yeniden yap • 

tınlmış bulunan bu beyaz ve zarif saray, 

bir yüzükten, çok daha fazla beyaz ve za
rif bir saraya benziyor. 

İleride; saray son defa olarak tamir e

dildiği zaman inşa edilmiş olan KÜzel bir 
ve olmadıkları Nevyorkta tecrübe olunmuş 

ve ancak küçük baLkları, mikropları öl
dürdükleri ııörülmüş, fakat bir fare 
zerinde hiç bir tesir yapmamıştır .. 

O halde ortada iddia edildiği gibi Ö· 

Görünen ışık infra kırmızıya; bu da 
radyo mevcelerine döner. En kısa radyo 
mevcelerinden tıb aleminde istifade edili-

bir daha kendisinden bahsedilmedi. Onu 
ü- gören olmadı. Acaba nasıl bir cinayete 

kurban gitmişti) Yalnız, o zaman yaşıyan 

çeşme var. 

Fak at ne yazık ki bu çok kıymetli çeş
menin olukları kırık ve üstündeki yazıla-

Şimdi Hisarın binbir kanlı macera ııöt• 
müş kaleleri içerisindeyiz... Burasının iç) 
de ziyaretçilere kolaylık olması için yen~ 
den tamir edilmiş .•. İçeride yarasalar uçu• 
ıuyor ve biz demir merdivenlerden yuka• 

n çıkıyoruz ..• Hisarın tepesindeyiz ..• Seri 
bir rüzgar aaçımızı, baıımızı dağıtıyor VQ 

ıimdi biz ayağımızın altına serilmiş bir aer .. 

vet gibi muhteşem olan Boiazın bugÜıı 

biraz coşkun olan ve coşkun kıvrılışlarla a• 
kan sularına bakıyoruz.. Bu her bir nok " 

tası insan gözlerine bir başka aüzellik çe~· 
nisi veren güzel Boiaziçi ..• Onda dolaş • 
mak hiç şüphe yok ki zevklerin en büyü• 
ğü ... Her halde biz onu şimdiye kadar la• 
zım olduğu gibi seyyah gözlerine göster • 1 

medikse, bu bizim tahtenuurumuzda ya• 
ııyan ,ona malik olmanın verdiği bir kıs• 
kançlıktır. Onu başka gözlerden kıskan • 
dığımız için kendi menfaatimize bile olsa 
onun propagandasını yapamıyoruz galiba ı .. 

yor ve bir takım hastalıkların tedavisi İçin 
kullanılıyor. Bu gibi radyo nöbetleri insan 
için tehlikeli olabilir. Fakat bunun için in-

lüm şuaı diye bir şey yoktur ve bu 
ait şayialara inanmak abes sayılır. 

bir vak'anüvise göre Yurdsuz Jan, yeğeni 
şuaa Arthuru kendi elile hançerliyerek öldür - rın bir çok kısmı düşmüş, harap olmuş ... 

Suat Dervİf 
__ ........ . .. . ... . . l lf'• . .................. ..... .ı.t1·•-·· ·-··• •a1•-· 1•11._ ... 

·- Daily Herald'dan - Dr. Frank Thone -

CÖNÜL İSLE·Ri 
Başkasile 
Nişanlanan 

Sevgili 
ııBir gençle sevişiyordum. Annem 

bir gün mektuplarım yakaladı. Beni a
zarladı. Yalnız sokağa bırakmaz oldu. 
Aylarca sevgilimle görüşemedim. O da 
benim kendisini artık sevmediğimi zan
nederek başkasile nişanlandı. Ona va
ziyeti anlatabilsem, nişanı bozup tekrar 
bana döneceğine eminim. Fakat ne ya• 

payım~ Şükran 

Hata ediyor.sun. Tekrar .sana döne. 
cek kadar •eni .sevdiğini zanne:tiğin bu 
erkek derhal niıanlanmakla bl..'!ı.kis se
ni .sevmediğini isbat etmiftir. 

* Beyazıt R. Yanardağ 
Kız muhitinizden uzaklatmak Üzere. 

Siz hala sevginizi söyleyip söylemeınek
te mütereddit. Kız gittikten ıonra onu 
nerde bulacaksınız ki ıevırinizi söyle.. 
meğe fırsat bulasınız. Kıza duygulannı

zı bir an evvel anlatmaia çalıtımz. 

TEYZE 

müştül 

ikinci facianın hikayesi de tudur: İn -
giltere kralı dördüncü Edvard ölmüş, iki 
küçük erkek çocuk bırakmıştı. Bunlardan 

büyüğü beşinci Edvard adile kral oldu. O 
zaman lngilterede dahili karışıklıklar hü

küm sürüyordu. Çocukların amcası Ri -
şard, küçük kral ile kardeşinin hayatını 

muhafaza etmek bahanesile onları Lon • 
dra kulesine kapattı. Sonra kendi krallığını 
ilan etti. Çocukları bundan sonra gören ol-

madı. Londra kulesinde amcalarının cel
latları tarafından yokedilmişlerdi. Bu 
vak'a 1483 yılında olmuştu. İki yüz yıl 

sonra, İngiltere kralı ikinci Şarl Londra ku
lesinin yapısını değiştirirken bir merdi • 
venin altında bir sandık bulundu, sandığın 
içinden iki küçük prensin kemikleri çıktı. 

İki dost memleketin iki çocuk kralı, S. 
M. R. Petro ve kral Faruk yirminci asrın 
çocuklan olduğu için bahtiyardırlar. 

Reıad. Ekrem Koçu 

Çeşmeye yaklaşıyor, kenarına oturuyor ve 

geniş kırlara, mavi denize dalıp bakıyo -
rum ..• 

iri ağaçların mebzul yaprakları hafif, ha
fif esen bir rüzgarın okşayışlarile uçları 

sırma pul itlenmiş yeşil çevreler gibi sal
lanarak ipek hışıltıları çıkarıyorlar. Bu 

berrak göklü, temiz güneşli sabahın 

ilk saatlerinde, burası ne kadar güzel. .. 

Asırlar yaşamış bu ağaçların gölgesi al • 

tında oturup ıözlerimi saatlerce Boğazın 

beyaz köpüklü lacivert akıntılarına kaptır

mamak mümkün değil. •• 

Bilmiyorum. Biz iki arkadaş ne kadar 
zaman birbirimizle konuşmadan kıymetli 

dantellerle süslenmiş elektrik rengi ipekten 
bir kadın çamaşırı gibi göz alıcı olan bu 

sulara bakıyoruz .•• Ve kim bilir ben daha 

ne kadar zaman aene böyle dalgın kala

cağım ••• Ve ıükürlel' olsun ııenç arkada -

BUT-UN ULKE.'il1 

HE RC.UN 

fıJ• 
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Dünkü Lik Maçları 
F enerbahçe T opkapıyı, .. Anado~u İ~
tanbulsporu, Güneş Suley1?anıyeyı, 

Eyüp Beykozu yendı 

HiW • Vefa maçından beyec:anh bir görünüı 
d

.. takımları arasındaki maç ümidin fevkinde 
1 bu] l 'k · atı maçlarına un , stan ı şampıyon . . . B · ve heyecanlı olmuştur. 

iir · d d edılmıştır. u sen ~ ,.. muhtelif ıaha a evam İki tarafın bütün gayretine ragmen O· 

maçları sıra.siyle yazıyoruz: yun sıfıra sıfır nihayetlenmiştir. 
Fenerbahçe 4 • Topkapı l Altınordu 2 • Anadoluhiur l 

Kadıköy sahasında oynanan bu maçın Şeref sahasında ikinci lik maçlarından 
lik devresı· •ayanı hayret bir netice ile bit· A d l h' dak' '" olan Altınordu, na o u ısar arasın ı 

tniş, F enerbahçe devreyi 1 • O mağlup o• müsabaka çok heyecanlı olmuştur. İkinci 
larak bitirmiıtir. ·likte en kuvvetli bir takım olan Albnordu 

İkinci devrede bu şekil vaziyetten kur- bu mühim müsabakayı 2 • 1 kazanmıştır. 
tulmak için büyük bir kuvvet sarfma mec· ' Galatasaray 3 - Beylerbeyi 2 
bur k ) F rbahçe oyunun ortalarına ' . 

d 
w a an ene ] .. .. t d" t İkinci Jikte en kuvvetli olan Beylerbeyı 

ogru hakimiyeti a mıı ve ustuıı e or sa• B k 1 Taksı'm · takımı Galatasaray ta ımıy a 
Yl yaparak maçı 4 - 1 kazanm19tır. ' d w 3 2 kaybet· stadyomun a yaptıgı maçı • 

Fenerbahçe: Necdet. Fazıl, Yaşar, Ce-

SON POST~ , Sayh 7 
--= 

Tarihten sayfalar: Fransada garip ve 
esrarlı bir cinayet Sarayın rüşv~t • 

acuzesı: 

Yahudi Kira " Karamazof kardeşler ,, 
romanı hakikat mı oluyor? 

Paris, - F ransada Monbenge ci-

varında Bclfortta çift çubuk sa· 

Kira, sapsarı bir yüzle divanhanenin merdivenlerini 
çıkarken sipahiler içinden: - Ne durursuz, bre urun!. 
diye bir ses koptu ve kalabalık sel gibi Üzerine çullandı 

hibi 84 yaşında ihtiyar bir adam o • 100 7 de Osmanlı sarayı yahudiler, c~- ı 
lan Rich bir hafta evvel ortadan kay • celer, maskaralarla doluydu. Devlete ha
bolmuştur. Kendi ailesi halkından kim olan kadınlardı. Venedikli bir car'.ye 

· d k" h Ik · l·w• ·ı f olan üçüncü Mehmedin anası Bafo Safıye I 
zıya e oy a ı, zengın ıgı ı e maru • 

1 b d k d
. w 1 Sultan ismiyle oğlunun oturdugu tahtın 

o an u a amı mera e ıp aramaga . . .. .. .. 

k l 
• yansını ışgal edıyordu. Zaten uçuncu 

oyu muslardır. Nihayet bir gün sıgırt- M h h k k s fi s lt ' e met ta ta çı ar çı maz a ye u an 
macın biri, kör bir kuyuya bakarken, derhal harekete geçmiş, üçüncü Muradın 
içeride bir ceset görerek polisi haberdar cariyelerinden olan kızlarını, Canfeda kal-ı 
etmiştir, bunun ihtiyar Riche olduğu fayı eski saraya attırmış, eski padişahın 
anlaşılmıştır. gebe cariyelerinden on yedisini de Marma-

Tahkikat neticesinde ihtiyarın başına ranın sularına gömmüştü. 

vurulup öldürüldükten sonra cinayeti ka· 
patmak maksadiyle kuyuya atıldığı mey· 

dana çıkmıştır. 

Devlet tam bir tezebzüp ve irtişa için
deydi. Valde Sultan bile göz göre göre 
rüşvet alıyordu. Üçüncü Meıhmet zevku 
safa alemlerinde, dilber cariyelerin kolla

Louis Riche sahip olduğu vası araziye rı arasında kendinden geçerken, Safiye 

ve bunun temin ettiği bi.iyük gelire rağmen Sultan İbrahim paşayı sadaretten atıyor, 

fakirane bir hayat ya~amıştır. Ayni köyde yerine ıımeblağı azime ve hedayayı vifire» 
olan evlat ve torunlarına en muhtaç ol- veren Hadım Hasan paşayı sadrazam yapı-

. · yordu. duldan zaman dahi yardım etmemıştır. 
Paşa verdiği rüşvete mukabil halkı soy

maktan geri durmuyordu. Mansablar aa-Louis Richenin parasını bankaya koy
madığı, evinin muhtelif yl'!rlerine sakladığı 

tıyor, hadden ziyade rüşvet alıp alemi bi. Onuncu asırda Yahudi kadını 
herkesçe biliniyormuş. Nitekim öl- ribirine katıyordu. Hatta mansab isteyen• 

1 araştırmada lere: sadefi dürrü hilafet Valde Sultana isabet dükten sonra yapı an 
200 

bin ede deyu» korkuya düşmüş, çavuşbaşı' 
döşemelerin altından - Sizden aldığım meblağı kime teslim 
franktan fazla para çıkmış, perdelerin uç- ederim bilürmüsüz~. diye Valde Su~tanı kazgancı zadeyi yahudi kansının evine 

• 1 d k k · d' S f' S it h lk dı'lı'ne göndermişti. lanna beceriksjzce diktiği ultın ar a ır una e ıyor, a ıye u anı a ın 

bin frank kadar tutmuştur. düşürüyordu. Kazgancı zade Kira'nm evini basmış, 
Padişah da Valde Sultanın avucu için- kendisini ve oğullarını yakalayarak kay·. 

de Venedikli Bafo ne isterse onu yapıyor, makamın sarayına getirmişti. Sipah tayfa• 
rüşvet alıyor, mansab satıyor, devlet hazi· sı homur homur homurdanıyordu . Kira 
nesini israf ediyor, istediğini yühek mev- sapsarı yüzü ile korkudan titreyerek kay• 

kilere çıkarıp, istemediklerini boğduruyor, makama götürülmeğe hazırlanmıs, divan, 

sürüyordu. hanenin merdivenlerinden çıkarılmağa ba~-

Katil kimdir} 

Tahkikat ilerledigi halde hiç bir ip ucu 

bulunamamış, bu sırada Mösyö Riche'nin 

24 yaşında Gaston Oegrrll ismindeki to

runu hatıra gelmiş, ve polis onun takip et

tiği hayatı gözön,üne 'tetirerek kendisın• 

den şüphelenmiıtir. 

Oegrell seraeri tabiatlı bir delikanlıdır. 

Hadım Hasan paşanın aptalcasına al- lanmıştı. Bu sırada kalabalık içinden: 
dığı rüşvetler nihayet başının gitıaesine ıe• 
bep oldu. Valde Sultan yeniden İbrahim 

N le ,miştir. 
'Vat, Esad, Repd. Niyazi. Naci, amı , 
Fikret, Şevki şeklinde sahaya çıkmıştır. Vefa 3 • Hilal O Hiç bir işde tutunamamıştır. Bir aralık 

paşayı sadarete geçirdi. 

Bu sırada saraya gelip giden kadınlar 

içinde «Kira denmekle maruf bir yahudiyei 
acuze•ı vardı. Kira Safiye Sultanla iyi an
laşmıştı. Venedikli cariye ile yahudi kadı
nı lisanen, ruhan biribirleriyle uyuşmuı

- Ne durunuz, bre urun 1. diye bir sesı 

koptu ve sabırsızlanan Sipahiler bir anda, 

hançerlerini çekerek Kira' nm ve oğullan• 

nın Üzerlerine üşü~tüler. Yahudi acuzesi•
1 

nin vücudu bir kaç saniye İçinde delik de.ı 
şik edildi. Oğullarından ikisi de parampar-. 
ça oldu. 

Anadolu 1 - l.tanbulspor O Birinci lik maçlarından olan Vefa • Hi· ihtiyara musallat olarak para sızdırmak is· 

Bırinci lilr. maçlanndan olan bu oyun 

Kadıköy sahasında oynanmııtır. 

İki tarafın ıert ve hırçın oyunu maçın 

başından sonuna 

vam etmiştir. 

kadar ayni şekilde de-

Anadolu ıol içi ilk devrede bir sayı 
Yapmış ve f • O galip, devreyi bitirmiştir. 

İkinci deVTede yapılan bütün gayretler 
· · d v• · i• oyun J • 0 İstanbul netıceyı eg:ıştırmem..,. 

•Porun mağlubiyetiyle neticelenmiştir. 

Günet 2 • Süleymaniye 1 
istanbul Jik şampiyonası maçlarınd~n 

olan Güneş • Süleymaniye maçı T aksun 

•tadyomunda yapıldL 

Birinci devrede hakim oynamasına rai· 
inen Günef takımı son dakikalarda bir sa· 

Yı yapabilmiştir. 

Eyüp kalecisinin bir kurtarıtı 

İkinci devre rüzgar aleyhinde oynayan 
Süleyroaniye daha düz.gün oynamış, . G~
neş müdafaası bir çok tehlikeler geçırmış 
olmasına ragmv en uzaktan çekilen bir şüt-

b k Ş f sahasında 
le ikinci sayıyı yapmıştu. ,lal arasındaki müsa a a ere 

G.. rt oyuna başladığından ha· yapıldı. 
kenı i~~e! ::cuyu dışarı çıkannağa mec• Müsavi bir ıekilde başJa~an oyunun 

b 
y 1 d Vefa penaltıdan hır sayı yaptı. 

ur kalmıştır. ,orta arın a . . . . . 1 .. 

temif, fakat büyük baba onu polis 

ta.siyle uzaklaştırmıştır. 

va11-

Bunun üzerine paraeı• kalan Oegre11 

ıurada burada tanıdıklarına: 

- Ben ihtiyara göstereceğim, paraları

nı mezara beraber mi götürecek, ben sefa· 

let çekeyim de o altın lan küpe dizsin 1 Bu 

ne mantıksız ,ey... Moruğu gebertece

ğim! demiştir. Polis bu hikayeyi öğrenince 

delikanlıyı tevkif etmiştir. 

Fakat Dearell cürmünü itiraf etmemiş-

tir. Kendisiyle konuşan gazetecilere: 

- Bir kızgınlık halimde, büyük baha· 

mı öldüreceğimi ıöylemiştim. Fakat yemin 

ederim ki, ihtiyarı ben öldürmedim.» 

Fransız gazeteleri bu münasebetle şun

ları söylemektedirler: 

c<Oostoyevski Karamezof kardeşler ro· 

manmda böyle bir vak' ayı canlandırmıştı. 

Sarhoş ve kötü bir bab\'lyı evindeki uşak

öldürdüğü halde, babasından hoşnut olma-

lardı. Sipahilerin kini o kadar büyüktü kij 
<rmel' unenin vasıtai rüşvet olan» elini ve ... 

sair mağyup yerlerini kestiler, \ıol laineye. 
intisap ile mansap sahibi olan bazı mağrun 
cahın kapularına mıhlayıp» astılar. 

Kargaşalık esnasında yahudi acuzest.: 

Kira saraya geldikçe harem kadınlan 
vasıtasiyle ,öhretini kat kat artırıyor, ka. 
dınların dışarıda oynayacakları oyunun, 
alacakları rüşvetin aleti oluyordu. Bu yüz
den gittikçe şimarmıştı. Bütün devlet işle
rine el uzatmıştı. Zaten devlet büyükleri
nin durup dinlenmeden çiğnedikleri rüş. nin bir oğlu sağ kurtulmuş, müslüman ol• 

vet sakızını, o da ağzına alıyor, haremde muştu. Aksak Mustafa çavuş ismiyle Su~ 

nüfuzu olan kadınlar vas1tasiyle mansap- tan lbrahimin saltanatına kadar ya*amıı• 
ları, memuriyetleri satıyor, aslan payını tı. 

kendine ayırarak bir kısmını da harem ka-
dınlarına veriyordu. Saray halkı Kira'nın Bu hadise sarayda fenl. bir tesir uyandıı· 
d 1 k mış, Safiye Sultan <<ziyade bihuzur olupı 

esise erine anıyordu. Kurnazca yaptığı 
teklifleri derhal tatbik ediyorlardı. Halk - Bu biedebliğe cesaret edenlerin def• 
da, asker de bu acuzenin şerrinden elaman inde sayü ihtimam itmedül .. » diye Halil 
demişti. paşaya gücenmiş. biraz sonra da zavallıyı. 

t yerinden etmişti 
çin için kaynayan Sipahiler nihayet 

Venedikli cariye bununla da kalma• bir gün kaymakam Halil paşanın sarayına 
koştular, bağırıp çağrışmağa başladılar. dı. 
Bütün istedikleri, kadınlann devlet işleri «Tahriki cemiyeti Sipaha razdardurl.» 

diye müftü Sunullah efendiyi bile azletti, ne karışmaması idi. Bu arada ((melunei 
müfsideyi taleb ı> ediyorlar: 

- Elbette virirıiz, yohsa gayri 
diye tehdide başhyorlardı. 

Fakat bütün bu hadiselere rağmen 
olurl. devlet yahudi acuzesinin bütün mal v~ 

Oy 
'k' . -'akikasında Süley· Az sonra Vefa sol ıçı ıkıncı go u yaptı. 

unun ıon ı ıncı 0 V f d h 
tnaniye sol açıiı güzel bir şütle Süleyma· ,Bu sayı Hilali fazla sarsmış, e a a a lara yazılan bir facia acaba Fransız top· Sadrazam İbrahim paga seferde idi. 

niyenin yeaane aolünü yapmış, bu sure~lle .canlı oynamağa başlamıştı. l h' d b' • raklarında bugün aahid~n mi oynanacak?» Asileri karşılayan kaymakam Halil paşa 

yan ve onu gebertmeli diyen oğlu evvelce 

bu türlü sözler aarfettiği için mücrim telak

ki edilmişti. Geçen asırda Rusy'\da kağıt· mülkünü müsadere etmekten geri durma• 
dı. Kira'nın şurada burada bulunan aka• 
ve cevahirinden maada beşyüz yük akç( 

saray hazinelerine taşındı. devam eden oyun 2 • 1 Güneşin ea1ebesı e ilk devre 2 • O Vefanı~ _e ~n e . ıttı. ---·-" ••. ·-···- .... ,._, • ~ .... _ .... - şa~ırmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. «Bu 
İkinci devrenin on sekızıncı dakıkasın· şerrin zararı ihtimaldir ki kendüye ve 

cfa bir sayı daha yaparak hakimiyeti ta· ler bu neticeyi değiştiremedi. Maç 3 • O 
· Jd Hilalin mağlubiyetiyle bitti. 
mamiyle ele a ı. 

•ona ermiıtir. 

Eytip o • BeJlws O 

Ragıp Şevki 

Şeref stadında yapılan İstanbul ,arnpiE .. 
Yonası oyunlanndan olan Beykoz • yup 

Oyunun sonuna kadar yapılan gayret· • F enerydmaz 2 • Doğanspor 1 

. İkinci lik maçlarından olan F eneryıl • 

. maz, Doğanspor maçı Kadıköyde oynan

mııtır. 

1 Hayatta Gördüklerimiz 

Beyko:um .Eyüp kaleıine bir hücumu , 

Çok zevkli olan bu maçı 2 - 1 Fencr
yılmaz kazanmıııtıı. 

Küçükler Turnuvası Maçlan 

Fener bahçenin tertip ettiği küçükler 

turnuvası maçlarında Anadolu - Hisar id· 

manyurduyla bir bire berabere kalmış, Fe

neryılmaz da, lıtanbulsporu 1 - O mağlup 

etmiştir. 

Galatasaray Ankarada 
Mağlup oldu 

Ankara, 3 (A.A.) - Ankarada miııa· 

flr bulunan Galatasaray takımı, bugün 

,Ankaragücü ile yaptığı ıon maçta 3 • 2 

mailup oJmugtur. 

Samatya meyhanelerinin birinde bir 
kaç dost bir akşamcılar grupu yapmıış
lar. Her akşam toplanıyorlar. 

Bir akşam gene içerlerken; birinin e· 
vinden küçük bir hizmetçi kız geliyor: 

- Hanım birden hastalandı, çabuk 
bir doktor bulun, diyor. 

Akşamcılardan biri teklif ediyor: 

- Ev yakınsa gidelim. Ben dokto. 
rum. 

Gidiyorlar; kadını soyuyor ve mua· 
yeneden sonra: 

- Hafif bir soğukalgınlığı, merak et
meyin geçer, ilaca lüzum yok. 

Diyor ve vizite de almadan çıkıyor. 
Bu lutüf ten mahçup olan kadının ko

cası doktora bir meyhane ziyafeti çe-

Sahte doktor 
kiyor. Fakat reçete yazmamasından 

şüphelendiğinden tam ıc3ı> ay hüviye. 
tini araştınyor. Neticede: DoktonıJi 

haslanelerin birinde ambar memuru o~ 
duğunu öğreniyor ve mahkemeye müraıı 
caat ediyor. 

Hakim sordu: 
- Niçin söylediniz bu yalımı~. 
Sahte doktor ba~ını önüne ı ğdi: 

- Çocukluğumdanberi doktor ol • 
mağı düşünmüştüm. Ailevi vaziyetimiı 
istediğim tahsili yapmama imkan ver• 

medi. O akşam bir fırsat düşmü~tü. İç· 

ki cesaretimi arttırmıştı. Yılların birik
ltirdiji arzuya mukavemet edeıııediınl 
dedi. 

Muazzez F AiK 
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.. Tarlhiletrika ,, r\o. 33 YAZAN: KADIRCAN Kafh 1 7: Üniversiteden ·nakil, İnkılap dersi . 

Kara Hoca, Mesina limanına gi • ı kan bir boğuımadan da hahaetmİJ· Recep Peker tarafından. 18: Senfonik mu· 
aiki ( PJü). 19: Haberler. 19, 15: Muhte· 

Son Postanın Tefrikası: 33 Yazan: O•man Cemal 

rerek dü"manı aaydıg-ı zaman na • lerdi. iki taraf iki dütman gibi kılıç v [Yavruyu Hasanın kolları arasın • rasından ko~rak, soluyarak, alı aL 
:r lif plaklar. 20: Halk musikisi. Sivaslı ey- y-

ııl henüz limana girmemit olan kırk kılıca gelmif, birbirine kurıun at • sel ve İbrahim tarafından. 20,30: Stüdyo dan kaparak] gel bakayım benim yav- moru mor Hasanın yanına geldi. 
bir galer var idiae hu ıefer Korfu • mıf, Venedik galerlerinde lapanyol orkestralan. 21,30: Son haberler. rum, sen neden kaçarsın benden böy- - Ne oldu, bulamadın mı keçi ya<t-
da da kırk galer eksikti. Çünkü aa- ve Venedik askerlerinin kanları Saat 22 den sonra Anadolu ajansının le? rusunu? 
ker almak üzere Tarant limanına yanyana dökülerek birbirine karıı· ııazetelere mahsus havadis servisi ~erile- Kız şimdi hem ellerile keçiyi ~kşu- Halsiz gibi kendini yere bırakarak 

"t · l · il h ·· d.. mıftı cektir. yor; hem de yan gözle Hasanın yüzü- - Aman, dedi, bırak şu şe·>+atl gı mı§ o an amır,a ar enuz on -
1 

• O J J ,_. 

memi§lerdi. Fazla olarak Türkler Ali Paıa kendi kendine töyle di • 8 KREŞ ne bakarak onu yüzünden, gözünden yavrusunu, beni koştura koştura yo~ 
1 3,40.1S,1 O: Plak ve haberler, 18: Çek öpüyordu d d k · · b bo _için büyük birer beli olan galeaalar yordu: · u; sonra a açtı, gıttı, ö ür st,. 

b 
musikisi, 19, l 5: O~estra, 20,20: Plak, Hasan gibi pastoral, rustai man • na f 

da yolda bulunuyorlardı. - Bozuıuyorlar. Aralarında ir- 21,25: Oda musikisi. 22.05: Şarkılar, 
Türkler, düıman donanmasının lik yok ... Onl~rın üstüne varmak ve 22,45: Mandolin konseri, 23.20: Orkes- zaraları çok seven, ince duygulu, iç- - Ey, şimdi ne olacakl 

li, körpe bir delikanlı için hayatta bun- - Akşam karnı acıkınca yı· ne gelir 
ancak yüz altmıt gimi olduğunu aa· böyle çekiıtikleri bir sırada yenmek 

BUDAPEŞTE dan daha güzel, bundan daha ruh ok- yerine f CEiile atan kalbini iıımarlıy,. 
nıyor, hu kuvvet üzerine kendi ku- kolay olacaktır. I b 1 d T 

18: Opera orkestrası, 19,30: Fransız o- şayan manzara 0 a i İr miy i? rak] bak, na kadar koşmu.ş, nasıl Y"' 
mandasındaki iki yüz yebnİf üç ge- * y ·ı ı da musikisi, 20,45: Homeros korosu. er yer yemyeşı • yer yer sararıp ru muşum! Vuruyor burası şimdi tı• 
mi ile yüklenerek kolaylıkla yene- - 14 - 1 v ·· t b. bo t F'I 21,50: Çingene musikisi. 23,10: Alman - somaga yuz utmuş ır san ... ı tıp tıp! 

ceğini ümit ediyordu. Venediklilerle Jspanyollar ya - Macaristan artistik konser mübadele- kulağına benzeyen. koca koca nefti Hasan, yine pek oralı olmamış gi -
Hıristiyan donanması birinci teı- bog" UŞUJOrlar si, 23,45: Polis bandosu. yaprakların altı ... Önündeki ince de- bi : 

rinin Ik günü Korfu kalesinin kar- MOSKOVA recikten muhtelif istikametlere şırıl şırıl - Bu bahçe sizin mi} 
d A luk k d Gomeniçede idiler. Birinci tetri • 18 30 F ·k· · 20 K k b bili" 'b' l s· ııaın a ve rna vut ıyıaın a o- . : ransız musı ısı, : onser, a an uz ve ur gı ı su ar... ıraz - Bizim... Benim dedem tutar bd 

lan Gomeniça kalesi üzerine gitti. nin ikinci günü güneı doğarken ge- 21 : Hafif musiki, 22: Yabancı dillerle ko- ıleride akşam rüzgarının tesirile ha • koca bostanı kira ile f 
Bundan maksat gemilere au almak- milerde büyük bir çalııma vardı. nuşmalar. fif hafif birbirlerile öpüşüp koklaşan _ Baban yok mu} 

1 d k ı Tenteler indiriliyor, bagvlanıp kat- PRAG k s·f k l H da · t tı. Galeaa ar limanın agv zın a a - e 1• amış. ar··· ava eerın ve er.- - Babam ölmüıı, ben ku" ru"kken ... 
1 ık ı h 1 k 16: Keman konseri, 17,1 O: Orkestra, bol b D h T >' 

dllar. Galerler iae limana oirerek anıyor ve ye en er emen açı ma 1 temız ır toprak kokusu... a a ı- _ Annen var mı' 
o 8,40: Piyano konseri, 20, 30: Opera. r 

demir attılar. Bir kısım gemiler de üzere hazır bulundur'Uluyordu. VARŞOVA lerilerde kıpkırmızı sırık domatesleri, y b. b. k" .. k 
Artık yola çıkacaklar, lnebahtı- asma çardakları ve ulam ulam birbir- k-k k ard 

1~ an! nem, var ır uçu 
ıu almak için karaya çıkacak olan 18,20: Düo şarkı, 19: Piyano musikisi, . ~ . fi l kla er e ar eşım 
lspanyol askerlerini korumak üze- ya gideceklerdi. 19,30: Muhtelif, 21,30: Mandolin orkes- lerıne gırmış ta an ar, aarmaşı r, Bah k. l b k ' 

ba . l l d .. l S - çeye ım er a ar r 
k · · ki k Bu sırada zabitler gemiden ge • trası, 21,45: Muhtelif, 22: Viyana musi- ya nı ayva ar, ay an us er... onra Ded ·ı 'k' l 1 re ıyıya ıyıce ya attırara prova- b b'" I d k .. d k v - em ı e varı ı yan8ıf1ma ar' 

larını karaya çevirdiler. miye yüksek aeale ve telaşla bağı • kisi, 22,30: Sözler, 23: Senfonik konser, daku ~a ~~· al ab~a ke .or ıçın e ucakgın • onlar bakar! 
rarak heyecanlı bir haberi amiral 24: Dans plakları. ı guze ır eçı yavrusunu o şa • B 

Gemilerden çıkarılan ve birbiri- BERLİN yan, seven, öpen domates yanaklı, aa- - u incirler de sizin mi, yok98 
· · ı b -ı l k··rek m h gemisine kadar uçuruyorlardı: öteki bostanın mı' ne zıncır e ag 1 o an u a • 19: Opera ve operetlerden parçalar, rı İpek saçlı, sıcak kanlı, fİrin ve tam r 

k~ ı l d h' f ·ı - Kalerjinin gemisinde birbir • 20 K .. l · · d. 1 · d um arı omuz arın a ırer ıçı ı e , 1 5 : Piyano, 2 1, 1 O: Uçman musikisi, kendi yaşında bir bahçivan kızı... - ız goz ennı ye ı yer erın eJI 
dereden au dolduruyorlar, getiriyor- lerini öldürüyorlar!. 22, l O: Eğlenceli musiki, 23: Haberler, Kız Hasanın karşısında keçi yavru· ballar sızan incilere dikerek: 
lardl. Bunların kaçmamaları Ve boz- Andre Kalerji Venedikli bir kap- 2 3, 30: Gece musikisi. b s· · b. · Bak · · k-sunu İr hayli sevdikten sonra onu Ha- - ızım, ızım... , nıçm ., 
gunluk, düzensizlik yapmamaları/ t~ndı. Kandiyeden gelen filo ile bir- yjy ANA sana uzattı: parmamışım ben sana incir demin'" 
için müfrezeler de çıkanlmıfh. Ar- lıkte donanmaya katılmı§tı ve Me- 18.30: Piyano, 18.50: Muhtelif, 20.10: - Sen de sever misin bunu? denberi! 

' d l f • V d.k k Şimendiferciler bandosu, 22. 30: Şen şar· 
gebüzlerle ailahlandırılmıt olan bu ıına a yapı an te tııte ene ı a- kılar, 23: Haberler, 23, 1 O: Askeri ban- - Ben demin sevdim! Ayağa kalktı, kollarını yüksek~ 
askerler kürek mahkumlarnn etra • dirgalarında aıker azlığı görülünce do, ı : Dans. - Yine sevmez misin} dallardan birine atıp çıplak ayaklaril• 
fını sarını§ bulunuyorlardı. Kome • Don Jan tarafından diğer gemilere 5 Mayıs Salı - Uzat ta seveyim ı kalın ağacın gövdesine sarıldı. Bir da" 
niçe kalesindeki Türk askerleri hu olduğu gibi hu gemiye de Arkebüz- İSTANBUL Kız keçiyi Hasana uzattı ve o yav • kika sonra kız, ağacın üstünden elle-
hale seyirci kalıyordu. Çünkü bu u- lü lapanyol askerleri bindirilmi§tİ. 18: Oda musikisi (plak), 19: Haber· ruyu tekrar okşarken: rile topladığı yedi yerlerinden ballat 
fak kuvvet düşmana hiç bir zarar Venedik amiralı Sebaatiyen Ven- ler, 19, l 5: Muhtelif plaklar veya retrans- A d d. d . k I sızan incirleri Hasana uzatıyor, o da 

V d·kı·ı l 1 11 misyon, 20: Gitar (plak), 20,30: Stüdyo - y, e 1
' emın amış ar arasın- 1 · · · kızın li d aldık 

veremezdi. yero ene 1 1 er e apanyo arın dan geçerken dalamıA ısırganlar baca· ıer ıncıra e n e. n çak: ~d 
h• b. • d ki • b l orkestraları, 21. 30: Son haberler. ,. y d d Fakat sipahiler büsbütün boa ıç ır zamaiı geçmeme i erıni i - vımıl - eter, yeter, ıyor u, ço o u, 

:r Saat 22 den sonra Anadolu ajansının g b k 
durmuyorlardı. diği için bu gemilem idaresinde her 1 h S d k. . .1. be . en yemem artı , in aşağı 1 gazete ere ma sus havadis servisi verile • ırtın a ı mor çızgı ı yaz entarı- y k . de 

Ku··çu··k bı·r mu··freze lapanyollar u··. zamankinden daha sert ve dürüst cektir. . . ki kad w• - emezaen, yo mu senın ev sının topu arına ar uzanan etegı- k d . .. Ü •• .. 1 1 zerine saldırdı, fakat sıkı bir tüfek davranıyordu. .. ............................................................ ni bir iki parmak yukarı kaldırdı, sol anan, ar eşın, got rursun on ara 

ateıi karşısında gerilemiye mecbur Venedik askerleri ve gemicileri 1 yeni 1 bacağının baldınna doğru hafifçe kı • lf.. 
oldu. fapanyollar onları kovalamı _ amirallarının emirlerini hemen ya- _ Neşriyat zarmış bir yerini bir kaç defa kafıdı. Ooh 1 Bir akfam önceki o hafif rüz· 

Ya ba"ladılar. Bu sırada kıyıdan • pıyorlar ve ona hiç tereddüt etme • Sonra oradan fırlayıp incirlerin arka garlı, serin, sulak, bostan havası Ha• 
:r Yeni Hayat - Bu haf talık mecmuanın k d l 

ld lar G d L -'-'! den boyun eg" ı"yorlardı Fakat lapan tarafındaki yabani otların arasından sana ne a ar iyi ge rniııı, ne kadar ya'" epeyce ayrı ı • eri e DCIUİyen · - 11 inci aayısı renkli bir kapak içinde zen. T 

baıka sipahiler de yetitince lapan- yollara ağır geliyordu. ııin bir münderecatla çıkmı§tır. Bu aayıda bir kaç ebegümeci yaprağı koparıp ramı~ı. Medihayı anası Beşiktaşa ka-
yol askerlerinden bir kısmı öldürül- Kartı ıelememekle beraber ho - Burhan Cahidin, Server Bedi'in. Ragıp geldi. Bu sefer de: çırdığındanberi sıkıntıdan, üzüntüden 
dü, bir kısmı da esir edildi. murdanıyorlar, söyleniyorlar, Ve • Şevkinin yazılarıyla bir çok resimli repor- - Isırgan daladı, ebegümeci yala • b_una!an, kabına sı!~ayan delika~lıl 

B 1 h nedikı'lerle b·ır telm ·· · d b tajlar, sinemaya, spora dair yazılar ve dı, ısırgan daladı, el...-...:~meci yaladı! •1mdı ne kadar degı,ır, fera_hlar gıb u esir er emen atlara bindirile- 1 e uzerın e U• ~u 
1 k h 1 dıkl h ııüzel tablolar vardır. D' __ '-lan l..---~ hafif olmuştu. Y anaklannın rengı, az olgun 

rek çabucak lnebahtıya gönderildi. unma tan Of anma arını e • ıye yap~ ~·nm o • k d 1 • • • b 
b 11. d. 1 d Yeni Adam - 122 inci aavıaı çaktı. İçı·n. k · ürd .. aürd·· Hasa sırı omates erının rengıne enzeyeıı 

Derya kaptanı Müezzinzade Ali men e ı e ıyor ar 1• ,,. çe ızaran Yf!l'me 8 u, u. n · k çlan L •• k'·f 
H b 1 de lımail Hallı, Hatice Halim. Camille kız bu r · k•n11dan sadece aırma. ıpe 88 açtlL mısır pus u .. 

Pata onları ıor01•ya --Lti. Hıriıti • atta ir gün spanyollardan bi- ın ame ıyesıne -T le . . dı lak Lh .__ 
o- ~ Zullain, Kerim Sadi, Paul Meran., Avni bakı hiç bir y eöylemiyor nnı an ran çıp aya& • az çe~ .... 

Yan donanmaıınm kuvvetinı· bı·r d..._ riıi elindeki aiır tüfeğin dipçiğini yor, ona fC ' fil dilli kestane d ı~ ·· lü hah• 
..,... Çak1rın yazıları vardır. Kapitalin 8 inci yahut l!Ölfleyemb'ordu. Kızla oğlan ' u~~su, e ~goz 

fa daha öğrenmek, evvelce aldıiı ha- yere vurarak: forması da ilave olarak verilmi•tir. . d' '--d daim lard L• H çıvan kızının kendıaıne agaçtan uzt" 
Ehhhh' D h k d ..,.. şım ı o &a ar ış ı iLi asanın v . . 1 . b. L 

berlerin doğru olup olmadıimı bil- - · · · · a a ne a ar za • . ...--....................... ·-·---- k _ d k. k . kt . tıgı ıncır enn ta ıatten alınmı' JLOyıl 
b be · ... l akl k d ucagın a ı eçı yavrusu ço an yı - .. . . • . . 

mek istiyordu. man u zırgan ara Uf ı e e- I ld. w. d w t B' ballı ozlerı onun sımrlerını ne kadar 
v• ? cfi --U---·- ne ge ıgı yere ogru savuşmuş U. ır . . . . • .. 

Esirlerin çoğunun verdiai mali- cesız. ye ..... &.llYG&UU&fb. Bir Doktorun 1 k b f k k yatıştırmış, pektp1tırmıştı. Ertesı guıı • y b d d ara ı unun ar ına varan ız: 
mat Karaca Alinin kqfine uygun- enyero· unu uy u. GUnlu··k . . . . gün ikindiye doğru o canım bostan 

E k . y dik ··dd · .. . . Pazartesi - Bızım yavru nerede} Dedı, hanı . H .. .. d t••t•• d du. Likin bir karı: s ı ene mu eıumumısının ' . 
1 

H . . ha yıne asanın gozun e u uyor u. 
~ b 1 1 d k N ti d '*) keçı yavrusu ay feytanın pıçı y, lıt 

- Kırk ıaler de Tarant limanına öy e auç ar a en üçük cezası O arın an \ , ı be .d "T" 

gitti. iki ıün oldu. Bucri~ ... •ann se- idamdı. Bu sefer de derhal emır yine kaçtı ha 
1 

Amma, n kgı I e~l onu - Sen niçin gelirsin, iki akşamdır, 
r ·- 1 verdi: Sinir buhranlarının ,ışimdi yine tutar, bu sefer u a arını burada oturursun bakayımt 
ır. rr J • • çeke çeke getiririm 1 - Burası çok hnc:uma gitti der 

Dediler. - Bu adamı asınız!... ~ euavısıne garagan Eb . il w '- bü. b'. .. L -y 

1 1 k egümecı e ogara& 8 utun JLI· - Getireyim mi keçi yavrusunu 
Fakat daha kurnaz ve piıkin olan spanyo as eri üç dört kuvvetli G.belik ve çocuk ha w L. • k 

V dk zarttığı cagırun ~zaran yerme a an sana, yine seversin onu? 
dı.gwerlerı· bunu yalanladılar·. ene i gemicisi tarafından grandi e· I. d o d .k ldıw b. b b'll"' ır genç Ka ın. ç aenedir ainir erecı ten a gı ar avuç uz ve ı ur _ Sen bilirsin ı 

- Onlar Taranta değil, Venedi- direğinin altına götürüldü ve asıldı. buhranından müttekidir. Genç bir çih gibi •uyu eerpip yine kamı~lara doğnı _ Amma şimdi kim bilsin nerede"' 
ie, asker ve erzak almaya aittiler. Ortalıkta tıa yoktu olan bu ailede daimi bir geçimaizlik seğirtti. dir o feytan 1 Birazdan bahçeler için" 

Venedik çok uzaktı. Gemilerin o- itler daha çabuk aörülüyordu. ve •İnir buhranları mevcuttur. Hasan bu akşam bu güzelim yere den onu arayıp bulacağım 0 zaman 
k d 1 il ho d 1 d 

Çocuk yapmak istemeyen kadın be h d raya a ar gitmeleri, yük almaları apanyo ann mur anma arın an kitaplarını, defterlerini y u e yere oebrinm. 
h • b aybaılannı da muntazam görmemekte e 

ve gelmeleri irin uzun zaman ıe • ıç ir iz kalmamıftı. getirmişti. Bu yarı cansız, yan canla _ Olurl ,. Gıdasını İştiha ile almamakta 
rekti. O gün Andre Kalerjinin gemisin- Ve ııece uykularını rahat yapama· manzara onu demindenbcri İşgal ecli- - Koparayım mı sana yine bira-

Esirler galeaılardan hiç bahset- de de hazırlıklara baılanmıftı. maktan muatariptir. yor; kitaplarına, defterlerine göz gez- zacık incinr, yiyesin! 
miyorlardı. Çünkü onları görmemi~ j Batka itler arasında iki büyük Her sinir krizi bir ağlama ile biti- dirmeğe, sonra oracıkta kendi kendine - ~etek.kür ederim, hiç zahmet 
lerdi. Zaten bu gemiler donanma ı kayık ta güverteye alınmakta idi. yor ve arkasından bir yeniai başlıyor, ıçini, kendi içinin hüznünü dinlemeğe etme, timdi canım istemiyor. 

M · d k k 1 B d V d k uzvi baıka bir hastalığı olmayan bu meydan bırakmıyordu. Kız keşke ar • - Ne zaman isteyecek canın. o za-esına an çı tı tan sonra Vene • u sıra a ene i gemicileri ııkı 
d.k 1 hastayı muayene ettiğim zaman ken· tık gelmese de o oracıkta kitabile, def- man koponnm sana! 

ı ten gel mit ve büyüklükleri do • bir surette çalıııyorlardı. Gidip gel- dil erine bir çocuk sahibi olmalarını ve teri le, kendi kendile haşhaşa kalsa i- - Peki! 
layısile kendi baılarına gidemedik- meler ve koıuımalar esnasında Ve • kadının (aebe) kalma•ı lu-zumunu 

1
·1e- V b d d" ·· · d · 

e " di 1 e o u oğru uşuncesın e samı- _ Senin adın nasıl derler? 
lerinden hep yedekte ve donanma •

1 

nedik gemicileri ve kürekçiler iste- ri aürdüm. F k d ı k f d k' ı mi idi. a at ne e o sa a asın a ı _ Hasan t.. Ya senin adın nası 
dan çok geride yol almışlardı. mekıizin İspanyol askerlerine çar- Gebelik ve doğum nihayet doğan bu doğru samimi düşünceyi karıştır • derler? 

Halbuki bu kırk galer ile altı ga- pıyorlar veya dokunuyorlardı. İa • çocuk bu ailenin neş'esini beraber ge- mak bulandırmak, onu olduğu yerden _ Elmas! 
1 1 il T .. ki il k.d b · k lbl d tirdi. Artık §İmdi hiç bir tikayetleri eas, spanyo arın ur ere esir düt- panyo ar ea ı en erı a erin e biraz öteye itip o düşüncenin yanı ba- _ Ne elması kız, yer elması mı? 

ki yoktur ve çok mes·uuurlar. 
tü eri akşam donanmaya yeti§miş birikmiş olan hislerin tesirile bu o- şında kendine de ufacık bir yer ayır • _ Yok, şalgamı Benimle eğlence 
bulunuyorlardı. lagan §eyleri büyütüyorlar, kide bir (*) Bu notlan kesip aaklaymu, Y•· mak isteyen yepyeni, bambaşka bir yapıyorsunuz! Öyle yal Biz bir fuka· 

Ali Pa§ayı asıl sevindiren haber- Venedik gemicilerine küfür ediyor- but bir albüme yapıftınp kolleluiyoa düşünce lfİmcli içini gıcıklamağa uğ • ra bahçivancı kızı: aiz kibarlar biziın· 
ler bun r değildi. Esirler o ıün Ve-J lar veya onları uzağa itiyorlardı. >•Pmız. Sakınh samanmwla bu notlar raşıyordu. le eg-lence yaparsınız! 

ı bir doktor ıibi imdadınıza yetiıebiDr. ' 
nediklilerle apanyollar arasında çı- (Arkan var) _ _ Biraz sonra kaz yine kamışlann a-

tra. 

(Arkası var) 



SON POSTA 

"S,!>.aPosfa,, nın tefrikası: 12 r Hikllye 1 ,Beni Asın!.. ]· 
Londra Zabıtasına Karşı 6 Muharrir L------------------------~--

Yazan: Kadircan Kallı 

1 -

KANLI 
PAKET 

Polis müfettişi 
iş başında 

lnwilter•nİn olfl meıhur zabıta TO· 

monı muharriri is bıra•madan i~lnı
miı allı cinai ucılı'cı lıaleme almıtlar, 
Lonclra zobıtıuının •n tonınmq ~
bıta mül•tıiıl•rinJen biri de bunla· 
rı halletmeyi üzerin• almlftır. Altı 
nıuharrirden Grolta'un Totnamnı o
lrudunu~. Şimdi bütün Londranın 
tanıdıfı poli• mülettip George Cor· 
ni•h bu muammayı halle u{(Ta§ıyor. 

Poli• mülettiıinden •onra ilrinc:i nıa
ha,.,.irin •Hri baflayacalrtır. 

Bunların tetkiki Haslar He Blunt ar 
raaındaki münasebeti az çok tavzih~ 
yardım eder. Gerçi Haslar, cinayete a, 

İt her izi mahvetmişti. Fakat her katil 
de böyJe yapar ve hiç bir iz bırakmadı-
ğına inanır. Fakat kan lekesi taşıyan 
bir kibrit çöpü veya bir tek toplu iğne, 
katillerin itirafa kafi gelecek delaili te

nıin etmiştir. 

Bunun üzerine pek tabii olarak Has
lar'ın çahtma odası aranacaktır. Gerçi 
burada bir feY bulunmaeı pek muhte

nıe) değildir fakat, görünmeyen bir 
kimsenin Ha•ları, cinayet izlerini 

mahvederken görmÜf oJmau çok müm

kündür. Hadise eııınaııımda göze çarp -
rnıyan bu ~nhidin ortaya çıkıp hakikatı 
anlatmuı beklenir. 

Türk kadirgası limanın ağzında aörÜn• Dağh Hasan reisin gemiai gene aras;. 
dü ve kuru aılu bir top attı. Böylelikle A - bu kasabaya uğrayor ve Pire Mehmetle bl( 
dalar deni:1.inin bu küçük kasabasına karşı ,kaç levent ve kürek mahkumları buradd 
her z.aman beslediği dostluğu bir defa da
ha göstermış oluyordu. Bunun için ne ka
sabanın sokaklarında. ııe kıyılarda, ne de 
küçük kalenin mazgallannda bir telaş gö
rüldü. Hatta çocuklarla, gençlerden ve bir 

,varilleri dolduruyorlardı. 
Pire Mehmet adını bile bilmediği gcng 

kızı her defasında arıyor, fakal rastlamı • 
yordu. 

Son defa bir sonbahar akşamıydı. V8/I 
rilleri doldurtarak y~niden sandala gire. • 
ceği snada ıssız sahilden birisinin koşa~. 
geldiğini gördü: 

r, fF f '- f ı=~f.-~ kaç yaşlıdan ibaret bir kafile deniz kıyı • 
-1 t_ i[ · . ie11' :- l un ~t I ~ ,,. """ ~ (:8 ,. .. ,. :-ı sına koştu. Türk kadiıgasmı ve bu küçük 

~ " ;roı.\l.ı;:_ - ı. I "' t.ı' •· ,, ·, .. . . . 1. E d ··· kah ,, r 
"
, , '· •: .. .. .,... ' .~•»ll'i . ...,.-.,~ - ,., ·, "" ~ ,.. - - gemı ıle hır ıkte ge enızını ramanca 

' ' ' ~ ~-· .., ·;.!} ,-:.., nı. I~ ö" rı· U~4';-· ""\~ !:, dolaşan Dağlı 1 lasan reisi yakından gör· 
• , 1 ~ • l r. r ; . , ' ..... ... • .• J ,,... .,,.. ,.., 

• • • ... ..I> • ' -~ .. .,,~_, tl<R'... k . . d • -... - · me uıtıyor lar ı. 

çok k · f 1 Dağlı Hasan Reis. Kemal reisin kap • 

- Beni de götürün! .•• Oralara götü a 

rünl... 

ve ~eklini zihinlerinde tutmaları 
muhtemeldir. 

Fakat bütün izlerin üzerinde gidH

diği halde elde edilmesi lazım gelen 

malumatın eksik kaldığını, yani Has

ları takiı ede ede bombayı ihtiva eden 
kutuyu onun gönderdiğini anlayıp Ica .. 
naat getirdiğimizi, fakat bunu isbata 

imkan bulamadığımızı farzedelim. 

~ev 1 etmektir. Çünkü tevkifin ilanı tanlarındandı. Bozdağlı bir efe olmasına 
ıJe onu tanıyan]arın ortaya çıkıp bir 1 raimen denizcilikte de kendisini göııtenni~
şcyler an1atınalan ve i•i aydın1atmağa ti. Halla Kemal reisin bir kaç yıl önce ls-
yardım etıneleri beklenir. 

1

. panya kıyılarına kadar yaptığı büyük a • 

Bu bir genç kızdı ve Türk leventlerinfla 
önlerinde diz çökerek yaşlı gözlerile bö~ 
le yalvarıyor, Anadolu kıyılarını gösteri • 
yordu: 

- Ben oralıyım ... Beni burada evleıt" 

Fakat buna rağmen Hasları yaka -
lamak mümkündür. Çünkü tahkikat es-

nasında verdiği ifadeleri alarak yanı

na gider, bu ifadeler de birbirini tut ~ 

Katil had' · h kk d ) 'fk kında beraber bulunmuıtu. Şimdi ise Ke-
tahklk k 1~~sı ~ ın 8 yapl an 1 1 mal reis d evlet hizmetine girince, o, Ege 

• ' atı ın bır dereceye kadar d enizinde tek başına dolaşmağa devam et· 
kımyadan l d ~ .. · f k an a ıgını gostermış , a at mi~ti. Bununla b eraber Kemal reis deniz 
tahkikat bunu meydana çıkarmamıı;;tı . 1 mevsiminde Ege ve Akdenizlere çıktıkça 
Fakat Has!aon tevkifi üzerine ona ci- hemen Dağh Hasan reise de haber gönde

nai i,şler hakkında bir kitap veren dos- riyor, ondan biiyük faydalar görüyordu. 
tu da d k k b k. b Dağlı Haııan reis, kıaa ~lvan, dar ceb-

mey ana çı aca ve u ıta 1 o- keni, kırmızı bir yemeniden ibaret olan 

na verdiğini itiraf edecektir. j gemici ba§lığile pek sade giyinmişti. Yan 
Bu da bizim işimizi kolaylaşhnr. , çıplak göğsü, yan çıplak kolları ve ha • 

Sonra Hasları, paketi postaya verirken cakları ona tunçtan dökülmüş bir heykel 
mıynn noktaları gösterir, anlattıkla - gibi sert bir görünüş veriyordu. 
rının vakıa mutabık olmadığmı izah e- gören biri de meydana çıkar. Haslann - ·Mayna sandal. .. Dikkati ... 

der, ve ona göre hakikaLİ anlatmasını gazetelerde çıkan resmini görüp onu Makaralar işledi ve sandal bir dakika 
teşhis etti ğini ifade edebilir. 

1 

içinde denize indirilmiş oldu. 
isterim. 

Zannederim ki bu vaziyet karşı~ın~ 

da Hasların hakikati itiraf etmekten 

başka yapacak bir şeyi yoktur. 

Fakat itiraf etmediğini farzedelim. 

Buna karşı yapacağım iş onu derhal 

B .. ] d k .. 
1 

d k d Dağlı Hasan reis şimdi yeni emirler ve-
oy ece ava te emmu e ere a • . d 

rıyor u: 
liyeye devredildiği takdirde katil hak- - Aygır Veli. Pjre Mehmet, Kulaksız 
kında v e ri lecek hükmün mahiyeti ü - Mustafa ... Haydi bakaLm... Vaktimiz 
zerinde şüpheye yer kalmaz. dar ... Forsa alın ve hemen varilleri dol· 

( Birinci vak'anın sonu ) 

B E R L İ T Z ' de yeni açılan Lisan Kursları : 
Türkçe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanca, Rwıca, v.s. KAYIT 

MUAMELESt BAŞLAMIŞTIR. Tecrübe dersi parasızdır. 

İstanbul Ankara 
373- İstiklal caddesi Konya caddesi 

direceklerl .. Ben Türküm!.. 
Diye ilave etti. 
O kız ... Pire Mehmedin aradığı kız ... 
Delikanlının gözlerinde birdenbire ge -. 

niş ve aydınlık bir ufuk açıldı. Kızın eliııJ 
tutarnk sevinçle: 

- Gel!... Götüreyim 1 ••• 
Dedi. 
Lakin Aygır Veli de onu tanımıştı" 

Genç kızı elinden tutarak çekti: 
- Ona sen karışamazsın, ben karışı 8 

rım .•• 
Kıyıdan bağıra bağıra bir ihtiyar adal'T(9 

la bir delikRnlı ve bir kaç kadın da gcljl 

yordu. Aygır Veli genç kızı sandala al~ 
ve: 

- Çeki .. 
Diye kürekçilere bağırdı. 
Kendisi dümene oturmuş, kızı da ya • 

nına oturtmuştu. 

Delikanlı ile genç kız her saniye birbir'• 
!erine bakıyorlar, birbirlerini sevdiklerini 
anlatıyorlardı. 

Pire Mehmet soluk soluia yumrukJanlli 
sıkıyor, lakin kendi kendine şöyle söyl~ 
yordu: 

- Şimdi gürültü çıkarmanın zamanı dı;'ıı 
ğil... Reise söylerim ve .. , 

O sırada kıyıda çığlıklar, küfürler vardı. 
Bunlar genç kızı vaktile Türk kıyılarmdaaı 
aşırmış olan korsanlardan satın almı§ olaq 
,adalı bir adamla karısı ve kızın nişanlı t 

sıydı .. Bir kaç akraba da onlara katılmıi' 
Jardı. 

Aygır Veli onlara bakıyor ve gülüyoı:4 
du. 
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OLUN NAM~ASI Eski Osmanlı Veliahdı öldü mü, öldürüldü mü ? 
., Son Posta ,, nın tefrikası : 71 Yazan A. R, 

Cemil, iki arkadşıyle birlikte San'adan 
Yusuf İzzeddin 
intihar etmiştir 

Yusuf İzzeddin katledilmiştir 
Yazan : Ziga Şakir 

tamamiyle uzaklaşmış bulunuyorlardı Yazan : Ercümend Ekrem _ 6 _ Abdülhamidin önüne oturarak bunları 
birer birer naklediyordu. 

Demiş; sonra da Cemilin anlıyama-flar, karanlıklar içinde, dört nala sür • - 6 - D iye hakiki maksadını açmağa Bu hafiye; ne sarayın ve ne de Yu-

dığı eski bir cebel arapçasile bir şey - miye 00,lamıtlardı. R aif bey ilk tedbirleri ala bir başlangıç yapmışı. suf lzzeddinin yabancısı değildi. Efen-
ler söylemişti. Ve, Emine kadın dışa- Fakat bu sürme, o kadar uzun de • dursun, Yusuf lzzeddinin Bahaettin Şakir bey, müessir kuvvei dinin amcazadesi ve (Sultan Abdül -
rı çıkarken, oradaki sandalyeyi Cemi- vam etmemiıati. Bu yolculardan biri, "k . d y f 1 dd' 'd) . wı ( h d V'-L_Jedd"n 

T ötedenberi hususi hekimi olan ı naıyesi sayesin e usu zze ın e- mecı ın og u, şe za e anu ı 
lin karyolasının kenarına çekmif .. ü- katırın gemini çekmiş, kenditıini takip f d b ki A Ef d") "d" 

d merhum Bahaettin Şakir de en iyi u işe de sürü emişti. vru - en ı ı ı. 
zerine rahatça yerleşmiş .. memnun ve e en arkadaşına: dak f k 1 bel l d Şeh d V hd dd' Ef d . ....:ı. 

Be agwlıya agwlıya koıaup gelmiıa, ikisi birden pa i a ir ta e ere giz ice yar ım- za e a e ın en ı, ~,za .. 
mütebessim bir nazarla Cemilin yü - - Eh .. . Artık geldik; Cemil Y· T -r d 1 d l k 

efendiyi kurtarmagwa çalışmışlar, fakat dan başlıyarak Paris, Mısır vesairede- e er arasın a casusu yapmayı şiar 
züne bakarak: Biraz bekliyelim de ..• Salih bize yetiş- ed' B Ih bd 1 

fazla kan zayı· ettı'gWı• ı'çı'n hiç bı"r ı'ş go-·· ki ahrarane hareketlerden haberdar et- ınmişti. i assa A ü 8zizin oğul -
- imtihanın birinci kısmını kazan- sın. f ı h bilın-L rememişlerdir. mişti. ~bununla da kalmamış; Mutia- arını er an tarassut ede · c.. için 

dm. Fakat.. neticeye bakalım. Demişti... Cemil de katırın başını kiyet hükumetinin bu yetişkin şehza- onların saraylarına gizlice muhtelif a-
- Ne neticesine?... çekmiş; karanlıkta aralarında fU mu- lzz~~~~~e~'ı=!ü~~di sularında Yusuf desi, adeta hürriyetperverane hareket- damlar yerleştirmişti. Kırk bq. elli ee-
- Geceki vaadinin neticesine... havere geçmişti: . . ~. .. . .. lerin arasına gizlice karışıvermişti. nedenberi Osmanlı hanedanım ikiye 
Cemil, dayanamamıştı. Dizlerinin - Ne söylüyorsun, Emin .. Geldik Velıahdın böylece muntehıren ol - H " .h 1 b ld kk'' I bölen (Mecidi) lik ve (Azizt) lik me-

. d k' · k ·· ·· ·· b" t f ') du·•gwu··ne daı'r rapor veren, İstanbulun atta; 0 tarı te stan u ateşe u üstiın e ı ıpe ortuyu, ır ara a sa - mı .. eden (Osmanlı Terakki ve lttihad Ce- seleaini körükliyenlerin en bafında, bu 
vurarak dik dik onun yüzüne bakmış: - Ya seydi !.. Geldik demekten 20 tane sayılı doktorundan bir çoğu · · h d l k "di 

miyeti) nafiz azalarından bazıları. sınsı te za e görü me te ı . 
_ İbrahim efendi! .. Allah aşkına, maksadım, selamet noktasına geldik, bugün sağdırlar. 

şehzade Yusuf İzzeddin efendi ile te - (Mecidi) ler, Abdülmecidin oğul • 
.l·z benı· çıldırtacak mısınız'\ .. Bunlar demektir. Bu ların 'çerı"sı'nde general Bsı'm l d B 1 1 b __ -:.ı. 

r . n . . ! . . . . masa bile gelmişlerdi. Artık bu teşki- arı i i. un ar, sa tanatı Ü.r ~ten bü· 
nedir, kuzum) .. imtihanlar .. rüyalar... - Selamet noktası, ne demek).. ~m~r. gıbı, Akıl ~uhtar ~ı~ı, Zıya N~- latın başında bulunanlardan (Hamdi yüğe olmak üzere kendilerine hasret• 

lbrahim efendi, derhal Cemilin sö - - Kaleden atılan asker kurşunları - rı gıbı, gen~r~l .Hazım gı~ı, .o~~ator bey baba), türlü desise ve bahanelerle mek istiyorlardı. (Azizi) ler İ8e, Ab-
zünü kesmiş. En tatlı, en mülayim bir nın son noktası burasıdır. Sizin tüfek- Orhan Abdı gıbı, Hakkı Şınası gıbı her y f l eddin efendinin Çamlıcada- dülazizin oğulları idi. Bunlar da, ba4 

l 1 · k l b d b' ak ·· l"" f ·ı · f" l · d t 1 usu zz ses e: erın urşun arı, ura an ır parm ~ur u ~zı et~. ne. ıs. erm e op a~u!, ki köşküne girip çıkıyor; tehzadeye baları Abdülazizin, Mecidiler tarafın -
- Azizim Cemil beyi.. Rüya, yok. ileri geçmez. ~menın h~rmetı~ı .. kazan~ş. bılgı- verilen hürriyet ve meşrutiyet fikirle- dan padişahlıktan iskat ve katledildi· 

Hakikat var... Artık seninle açıkça - Ne biliyorsun)·· ~erı ~ek v~ şuphe goturmez yuksek de- ri, onun ruhunda ve düşüncelerinde ğini iddia ediyorlar; Abdülmecit oğul 
konuşabiliriz ... Hele sabret. - Biz, biliriz ... Uzun uzun tecrü - gerlı şahsıyetler vardır. büyük bir tahavvül husule getiriyor .. larından nefret ediyorlardı. 

_ Gene mi sabır yahuu f.. Artık belerden sonra, kalenin etrafındaki Elhamdülillah, bu zevatın hepsi de du. O esnada saltanat makamını işgal 
aklımı kaÇırtacaksınız. b~t~n. selamet ~~kt~arını te~bi.t .. et .. b~~ün sa~.~ .. d~kları gibi, ~~su~. İzzed- Yalnız ışu var ki bütün bu muvaffa- eden Abdülhamit bu meselede gayet 

- Hayır .. hayır ... Bu sabır, uzun mışızdır .. Onun ıçın ısya~ ve ıhtılaller- dını?...delıl1..gı~ı yakından gormuş, ser• kiyetlerin sırrı bir kaç kelime üzerin- hassas ve müteyakkız davranıyordu. 
aürmiyecek. Ancak bir kaç dakika... de kaleyı m~ha~ara eder~z. Fakat . ~u det~ıgım hadıs~lere yakından •.. uzakt~n de toplanıyor; o kelimeler de: Çırağan sarayında mahpus bulunan bü-
Hele ~u Emine kadın benim kışirımı noktalardan ılerı geçmeyız. Onun ıçın şahıt olmup kımseler de bugun lehul- - İnsallah tahtı saltanata cülus bu- yük biraderi (Hakanı sabık Sultan 
aetirsin. Ondan sonra da bizi yalnız de telefat vermeyiz. hamt hayatta bulunuyordır. yurduğ~nuz ~man... Murat- ile Dolmabahçe aarayınm veli-
lnrakmak için, uşağı da beraber alıp Bunlar konuşurken, karanlıklar Hele yaver Fuat, Ayni, eski şehre- Vesaire gibi, şehzadenin gaye ve dü- aht dairesinde pek sıkı bir çenber için· 
çıkıp gitshı. Ondan sonra imthianın içinden bir ses gelmişti: mini Mehmet Ali, eski valilerden Mü- şüncelerine uygun sözlerden ibaret bu- de bulundurduğu küçük biraderi (ve-
iıeticesini rahat rahat konutabiliriz. - Emin .. Yaaaa Emiiiin 1... fit, Beyazıt elektrik şirketi şübe direk- lunuyordu. liaht Reşat Efendi- den kendi.m. gele-* Emin, elile ağzını kapıyarak çakal törü Selahattin, eski ziraat müsteşarı Nihayet, Bahaettin Şakir beyin şeh- bilecek fenalıkların önüne geçmek için 

Kale burcundaki nöbetçi bağırdı: 
- Kimdir o) ... 

Fakat buna cevap alamadan, karan
lıklar içinde iki gölge, hendekten at .. 
~adı. 

Nöbetçi derhal silahını yüzüne aldı. 
Bir silah patladı. Sili.hın sesi o derin 
ıülmet içinde titreye titreye akisler 

ı 
yaptı. 

Atılan kur.un, tutmamıştı. Hendeği 
atlıyan o iki gölge, bodur rnugaylan 
1çalılarının arasından kotmaya başla -
mışlardı. 

Koşanlardan biri, iki elini ağzına 
koyarak ileri doğru bağırmıştı. 

sesine benziyen acı ve keskin bir hay- Nesip, inhisarlardan mütekait ~min, zade üzerinde oynadığı bu rol işitil .. ne gibi tedbirler almışsa; AbdülAzizin 
kırmadan sonra: ve daha bazı zevat vardır ki velıahdin miş. buna diğer bazı esbap da inzi • en büyük oğlu Yusuf lzzeddin Efen • 

f müntehiren öldüğüne kanaatı tamme marn' ederek doktor, Erzuruma nef • diyi de ayni şekilde kendisine zarar - Bu tarafa .. Bu tara a ... 
Bir kaç saniye sonra, çalılar çıtırda- beslerler. . . . . yedilmişti. Yusuf İzzeddin efendinin ge.lmiyec~k bir halde yap~mıya ehe~-

mJAI; yanlarında bir hayal belirmişti. Zaten bunun aksını hıç hır aklı se· kö künün etrafı da sıkı bir çenberle mıyet verıyordu ... Buna bmaen. en kü· 
Bu, Salihti. lim kabul ve izah edemez. çe~rilmişti. çük biraderi Vahd~n E~dinin. tefı· 
Salih, katırların önüne geçmit: Yusuf lzzeddinin Enver paşa tara - Bu çenberi çevirenler; resmi ve ıi- zade Yusuf lzzeddın Efendi hakkında 
- Hadi bakalım. Sabah olmadan fından öldürüldüğünü iddia edenler, o vil zabıta memurları, Yıldız sarayın - muntazaman getirdiği gizli mal6matı, 

evvel, köye varmalıyız ... Eğer geç ka- halde Enverin, damat olduktan sonra, dan gönderilen sivil tüfekçiler, beledi- büyük bir memnuniyetle dinliyordu. 
lıraak, şehre kat götürenlere rastgeli - hanedan ile ne türlü münasebatt~ bu - ye çavuşları, Üsküdar muhafızlığının Şehzade Vahdeddin Efendi. kendi 
riz. Onlar, geveze olurlar. lunduğunu bilmiyorlar, demektır. sivil (kanun) ları Üsküdar mutasar - gözdelerind'en birinin hemtireeini Yu -

Demişti. Ve, katırın yetişemiyeceği Enver, Naciye sultanla evlendikten rıflığının muhtelif renk, çqit ve mes- suf İzzeddin Efendinin kötküne yer -
bir süratle ilerlemişti. Yoldan, 1c1ğa sonra, kraldan fazla kral tafardarı ol- lekte 0 1911 memurlarından ibaretti. leştirmişti. Bu kadın da genç ve pzel
sapmışlar; bir patikayı takibe başla - muştu. Veliahdı öldürmek şöyle dur: Bunların işleri güçleri; köşkün ka- di ... Efendinin kadınlara pek o kadar 
mışlardı... Yol, gittikçe dikleşiyor; a- sun, ona el kaldıracak. olan her hangı pıları civarında birer pusu kurarak içe- düşkü nolmamasına rağmen, ame bir 
ğaçlar ve çalılar seyrekleşiyordu. bir kimseyi b~zz~t . t~ıp edecek kadar ri girip çıkanları tarassut etmek.. Şeh- kaç ay zarfında sinirli teh7.adeye tama· 

- Salih .. yaaa, Salih ... 
Karanlıklar içinde bir ses, 

Önde giden Salih, taştan taşa sıçrı- hanedan muhıbbı idı. zade_ Yıldız sarayından tahdit edilen - men yakın olacak kadar kendini aev-
cevap yor; yıldızların hafif ışığında heyulai Çanakkalede Yusuf İzzeddin efendi malum ve muayyen bir hudut içinde dirmişti. O da Yusuf İzzeddin Efen • 

vermişti : bir mahluk gibi görünüyordu. ile kavga edip, efendinin kendisine ta- k · · k '" kten çıktığı zaman, a- dinin gözdeleri sırasına geçmlfti. 
. w. . baz "h"' f "k l gezme ıçın oş 

- . Buradayım .. burada. .. * banca çektıgı ıse, ı tarı ı te rı a ar rabasını uzaktan takip eylemek .. Şa .. Hakiki ismini söylemiyerek kendisi-
k 4Je bedenleri üzerinden bir yaylım 1 1 d k kadar hakikate uygundur. . . yet yolda efendiye selam veren ve ya- ni (ikbal) ı'smile tanımıya mecbur ol-Gün~ doğarken Salih eli e i eri e i 

ateş boşanmıştı. Cıvıldayan martin bir noktayı göstermİf; Cemile baka .. Efendiye tabanca veren var mı ıdı hut dikkatlice bakan oluru, derhal o duğumu2 bu gözde, şehzade Vahded-
)tur~unları şuraya buraya düşmeye ki, o tabanca çeksin) Yanında tırnak d k lıyarak hakkında mübala - din vasıtasile Abdülhamitten aldıgı ... 

rak: . l . . d a amı ya a 
başlamıştı. çakısı bıle bu unmamasına ıtına e en ğalı jurnallar vermek gibi basit şeyle- mühimce bir para mukabilinde, efen .. 
Koşanlar, aldırmamışlardı. Ses ge- - Köy, işte... hükumet, belindeki tabancada kurşun . h' t kte idi d isi Yusuf lzzeddinin saraydaki bütün 

1 ı d O d b'" ··k Demişti. . l k b'l re ın ısar eme · 
len tarafa atı mış ar ı. ra a uyu bırakacak .. buna ihtıma verme ı e F k l .. h. b' (h f ) harekatını Vahdeddine bildirmekte 
bir badem ağacının altında bir adam- Salihin gösterdiği köy. arkasını yük- rocuklukturf a at asıhmdu ımy ırf 1 aedıyde. vEar- 'd' Ş d '}" t L . _..ı_ ki 

sek ve yalçın kayalara vennit olan )( . . dı ki, o; şe za e usu zz ın - ı ı. .. unu a ı ave e me1' ıcap cucr 
la iki katır bekliyordu. kk · Onun Bahaettın şakır tarafından f d ' . k. od kadar hul·""] et- Vahdeddin aldıgı ... malumatı Abdülha -e l k 1 le dört bes evden müre eptı. . . 

1
. en ının yata asına u 

O iki kişi derna atır arın gem - · (Arkası var) katlolunduğu nazarıyesıne ge ınce, . . Ef d' · k .. k dahilindeki ah _ mide pek mübalağalı bir şekilde nak • 

r:i:n~i~y~a:k:a:b:m=~~la=r~.=O~s:tl:a~i~n~e=s~ı;~=a=m=ı~ş=-~=========~~~=~·~~çü~ür.Ba~tin~~~~~~==::~~~fe~~~b~~~~~~ 
Genç kız Dağlı Hasan reisin önüne doğ- lursa olsun, efendiye ta çocukluğun • tına kadar takip ettiriyor. Ve sonra, te idi ... men doğruldu. Bir daha çarptı, gene doğ

ruldu. Lakin ağzı burnu kan içindeydi. Ay· 
sır Veli son defa Pireyi yakaladı ve ha -
vaya kaldırdı. Şimdi son defa ve bütü.n 
hızile katranlı güverteye çarpacak ve hıç 
ıüphesiz artık bu iyi ve çevik delikanlı· 
nın vücudu bir yığın hamurdan farksız ka· 
lacaktı. 

Genç kız ne zamandanberi ileri atıl -
mak istiyor: 

_ Bırakın onul.. Ben vaz geçtim ... 
Jkn bu herife varırım ... 

Diyordu. Fakat onu tutuyorlardı. 
Aygır Veli delikanlıyı yere vuracağı sa• 

niyedc genç kız birdenbire yerinden fır · 
ladı. Dağlı Hasan reisin belindeki hançer· 
lerden birisini kaptı, bir yıldırım çevikli • 
iile ileri atıldı. Yüzünde büyük ve vahıi 
bir zafer parıltısile genç kıza bakmak için 
dönen ve hala Pire Mehmcdi havada tu -
tan Aygır Velinin üstüne saldırdı. O ince 
ve küçük eller bu sivri ve parlak demir 
parçasını ıimıek hızile Aygır Velinin göğ-

9Üne saplamııtı. 
Koca herif bir aygır gibi inledi, homur· 

dandı, elleri gevşeyince Pire Mehmet ayak 
üstü vne düştü. Sonra da Aygır Veli ol
duğu • re yüziistü yıkıldı. 

Hcr ... es pşkına dönmüıtü. 

ru bir adım attı: 
- Ben de ıizdenim... Bu delikanlıyı 

seviyorum. Beni o buraya getiriyordu. Bu 
canavarla yaııyamazdım. Şimdi... Şimdi 

isterseniz asın beni... Beni asın 1.. 
Pire Mehmet genç kızın önüne geçti: 
- Ona iliımeyinl.. Onun suçu yok ... 

Buna ben sebep oldum ... Hakkımdan vaz 

{Arka.~> danberi bağlı idi ve hatta kendi ikbali- haftada bir gün Yıldız sarayına gidip 
n~ artmaM ~~ onun cill~unu be~ ~===~~=·~=======~==============~ 
leyen, temenni eden bir adamdı . hayret ve bir takım cahil, kakavan ra da, bazı şahitlerin ifadelerini bu ya-

V eliahdın öldüğü ve cenazesinin çer kes halayıkların : zıma aynen tezyil ediyorum: 
Ef d. · · ··ıd·· d··ı 1 Mu··ntehir Yusuf lzzeddinin vanmda kaldırıldığı gün teessürünü yakından - en ımızı o ur u er . ,,-

y il l hh .. fl · d b' 'f d t senelerce vazifeten bulunm11a_ eabak gördüm. O derece samimi idi ki, bu o u te e u erı e ırşey ı a e e • _,.,. 
mez. Kainatın malumudur ki o tarihte ziraat müsteşarı Nesibin ve yine mün-

samimiyeti anlamamak, takdir etme- L ..ı__ 'f 
d h saray kadınları, intiharı cinayetten de- tehir veliahdin ölümün. e ~. tqn a.t.· 

seçmeliydim!.. . mek için insanın duyıu an ma rum k alilerden M 
Dağlı Hasan reisin yüzünde belki ilk de- olması icap ederdi. iil, ilkbaharı sonbahardan ayırd edemi- çılığında bulunanldesklı v kıymetli u-

fa olarak derin bir keder ve pitmanlık o- yecek kadar kabiliyetsiz idiler. Elli fidin lutfetmİf o U an ma-
l k k 1 •- Bundan sonra, tek bir nazariye ka- d 1 b" t"' ··b·· d ka· lu"'matı burada aynen hu··ıaaa ediyoruz: kunuyordu. Pire Mehmet e ızı ya a ama"' . .k. . V 

1
. h 0 a ı ır sarayın a o ur ucun a 

1 . ._ d lıyor ki, o da, ovakıt ı ıncı e ıa t 1 b' 1 berı'yanda cereyan 192'>_ de, Londraya ln..:ı:.. krah için yürüyen levent ere granıt "'a ar sert . . . . pa ı ır saray mm, 11uu. 

bir sesle çıkııtı: bulunan Vahdeddın bu suıkastı tertıp eden bir hadise hakkında mütalea be- Jorj'un tetevvücüne giden Os -
_Çekilin!... etmiş ve icra ettirmiş olmasıdır. yan etmesi 0 vakitki vaziyeti bilenler manlı prensleri içinde Yusuf iz-
Pire Mehmede doğru bir adım attı. Buna da bir çok sebeplerden naşi için ancak gülünç olabilir. zeddin de vardı. Merasime iş · 

Genç kız delikanlının önüne geçti : imkan yoktur . .zira, Vahdeddin böy]e Bu meselede fikir beyan etmeğe ye- tirak eden bütün prenslerin göğüsleri-
- . Ona iliımeyinl.. Ben yaptım bunu .. bir işi kendi başına başaramazdı. Mut- gane salahiyettar, intihar hadisesi es- ne birer Diz Bağı nişanı takılmiffb. 

Benı asın.·· k" h k. f k d V 1' hd k od h L_ k l 
D wl H · . ._. · · d '-olla laka hü urnetten veya ut ı ır a an nasında e ıa ın yata ,asının ya- Fakat bu -reften ma rum oara ı an ag 1 asan reıs onun ııı.ısını e "' - ' . k lf y -

d k b . b" · ya'-laıtırdı . bazı ellerin kendisine yardım etmelerı nında nöbetçi bulunan f erruh a a- tek prens Yusuf lzzeddin oldu. Ona rın an tutara ır uıne ıı. · . 
_ Asıl suç bende ... Çabuk savulun bu. şarttı. Halbuki, hükumet Vahdeddi- dır ki o da hala sağdır, zannedıyorum. nedense, bu nişan layık görülmemif 

radan .. . Hemen Foçaya dönüyoruz. Gü • nin ne mal olduğunu bilir ve Yusuf 'f- ve kırılan gönlü bir Victoria madalye-
vertede görmeyim sizi.·· lzzeddini, deliliği ile beraber.hatta bu İtte ben, bildiğim kadannı bizzat sile hoş edilmişti. 

Diyerek kendi kamarasının kapısını gös- deliliğinden dolayı ehvenişer adde- yazdım. Ve bu bildiğim şeyler, bana Lakin orada Yusuf fzzeddini müte-
terdi. derdi. Yusuf lzzeddinin intihar ettiği kana .. essir eden yegane hadise bu değildi: 

Kuvvete tapan bu deniz kurdu, seven . . · t' 
Yusuf lzzeddinin ölümünü müte- atını vermış .ır.. . . . (Arkam var) bir genç kızın cesareti karpsında ilk defa kan t t b dan son 

akıp BeAinci Mehmedin izhar eylediği Bu aatımı eyı ıçın, un -
olarak baı eğmİ.f bulunuyordu. T 
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SON 11 

,Adisababa asilerin elinde Yurtda Hikimiyet Ve Kurtuluş Bay~ 
,B....,,, _ _,_, .. -, · _.,. ramlanna Ait Resimleri Neşrediyoruz= 

2 - Her tuafta yansınlar bat aoe- Roma. J (A.A.) _Eyi ...ıtmat al.. 
tenniştir. makta olu mahafil. lta17an tanaJ!eleai-

3 - Sık ıık mü.edemeler olmakta- Din 'binmİI olcluiu tren4len önce hareket 
dır. Tüfek ate,i devam etmektedir. eden ve hükilmdann 8f7U1JU taflJ'an tre-

4 - Adiaabeba'da hük6met namı • ni 'bomltan:lıman etmit olduktan haberi 
na bir §CY blmamıttır. B~tün .hük6 • hakkında hir f8Y ltilmemektedir. Nec:afinin 
met erkanı ,ehri terketmıtlerdır. Adilababatlan ayrılmlf olduiuna dair 

5 _ Aliler aefarethanelere, yollu- olan haberleri •azeteler münhaaran Fran· 
da rast geldikleri ecnebilere hücum et- az ve Jqiliz munltalanna atfen nqret· 
ınektedirler. franllZ aefaretine iltica mitler ve bu hal:.eri vermek için •n tab'ı· 
etmek isteyen iki Ermeniyi asiler tü • lar çıkannıtlardır. 

Gazeteler tarafından ltalyan menabiine 
fek ateşile öldürmüflerdir. atfen hiç ltir teY nepetlilmemit ve .. ıa. 

6 - Y celi ecnebi millete menıup Jıiyettar mahafil, bu me.ele hakkında bir 
mülteciler Fransız sefareti tarafından sana 1:.eyanat nepetmenıiftir. 
himaye edilmektedir. Bunlar ~rasın • imparator kaçtıktkan sonra 
da Çekler, Yunanlar ve Ermenıler var-
dır. Pazar günü öğleye kadar sefaret.~ Vatington, 3 (A.A.) - Amerika
haneye iltica edenlerin sayısı 1500 u nın Aclisababa elçisi kadın ve çocuk 

30 Rum ile 6 Rus'un da Amerikan elgeçmi,tir. 
Fransız sefaretine hücumlar çiliğhıe sığındıklarıni çünkü asilerin 

Ad" baba· eline dütmeden diğer her hangi bir el-
Paris, 4 (Son Posta) - . 

188 çiliğe gidemiyecek bir vaziyette kalmış 
daki Fransız sefirinden haricıye neza· olduklarını bildirmektedir. 

t . 1 .. im malumata 
re ıne ge en mutemm Amerikan elçiai, isyandan evvel im-
göre Habet payitahtında ihtilil dev~ '---- 12 f paratorun yanında zevcesi, .1UZ1 ve 
etll\ektedir. AsiJel' Fransız se aretı~e yatındaki prens Makonnen ile Harrar 
de hücum etmi•lerse de tüfek atefı e ld w halde .. _ l Cib t"' 

T preDIİ 0 UgU ueD e U ı ye 
Püsku""rtu-ımu··,ı--...ıir. Müeac:leme esna· 

e.u hareket ettiğini ve imparatorun Ku -
ıında dört mülteci yaralanmıttır. düs'e gitmekte olduğu zannedildiğini 

Şiddetli yqmurlara ra~en bildirmitti. 
Paris, 4 (Son Poeta) - gleden Şehir asilerin elinde 

•onra tidcletli yaimurlar başlamıştır. . 1 ft f "l" da 
B .. -L!_..ı~ "htilll devam et- Aynı te gra a fU ta ıı at mev • una ragmen ~.ıRJC ı . . 
tnektedir Tüfek ateıti kesilmemıftır. cuttur: w •• • 

P · .. •. ltıya kadar l · Yangın. yagma ve tufek atctlerı ge-
azar gunu aaat ona h~•LA · Adi L-ba 

t 1 ·ı · barekitı hak • celeyin Habef UAumetı ~ -
a yan ordusunun ı en lnı ıldık ba b .. h,. Şeb it d Adiaababadan malumat se e - dan ayr tan aonraf mı,...... -
ı? ~ rin belediye daireleri de yanmakta o-

lnıttır. ndadır ~L:- • • d k" ak idi lan binalar aruı • ~ua ıçın e ı 
SaraJ J I F fri bütün telefon muhaberatı kesllmittir. 

P . ... (So Posta) - ransız ae ı ' l ek la ·ı 
ana, ., n . •rayı· Diğer elçilikler e m tup r vasıtası e 

Ad· b b "d çaqanın anparator 1 1 p l" ısa a a a ' ...iin6 yakıldı- temasa gelinmeye ça ıfı ıyor. o ıs ve 
1lın &siler tarafından pazar •- f d .... ı.. · d b k 1 
w • L-- aneainin yaima ve tah- askerler tara ın an r-uır e ıra ı an 
Klnı, Menelik -t . b'Jd" ··h' :ı . ..J d ••f '- h · r d'ld'lı.: · hariciye nezaretin• 1 ır· mu ım mJA(,lilf a tu eL ve cep anenın 
lp e ı ••·Dl , I' •w• dT Şch 

nıiıtir. uilerın e ıne geçtıgı zanne ı ıyor. • 
NegUS Cibuti'de rin büyük postahane binası da ateşler 

" Gik~• 3 tA.A.) _ Negfts buraya i~indedir. 

1eıdt _!. . . Ylfingtona telsiz 
p . 3 (A.A ) - Neaüa ve 1111eeuun V • 3 (AA ) Am 'L 
arıs, . d b" Se ili bölük atınlJlon, • • - erı&a· 

Cibutiye muv~sa)atın. ~ •;0 ~::k Habeı nın Habeıfistandaki elçisinden bura -
resmi selamı ıfa ~tmııtır.f k ty etmektedir. ya gelen bir telsizde Adiaababa'nın 
memuru da Negus~ .. re: a seyirciler pek merkez kısmı alev içindedir. Şehir halk 
Hava çok sıcak ol ugun ·~.1 Adisababa· tarafından yağma edilmektedir. Atq 
a d y l z birkaç gazetecı ı e _. 1 .. L k 1 • ka 
z 1

• 
8 

m . ·w· . k"ti leri bulunuyor• çatırdılarına uevam ı ture ses erı • 
daki ltalyan elçı)ıgının a P _ ,_ ad Am _!L__ 1-:1::.:..:- d 
du. nşmıud ır. .. e~ e "S&"Kuu.u u-

T 1• ·mparatoriçe ve arka· varlarına mutemadiyen kurtunlar 
renden evve a 1 •L k J 

sa d d · rator inmittir. çarpmaktadır. Amen&an ODIO osu, 
n an a unpa ·ı . k ... el ....... d""" la 

t derhal gazetecı erın uza • CNl!rek dıger çı ıaın ıaer memur n 
amparator I Ha •- Yed" A :L__ • 

lattınlmaaını rica etmiıtir. mparator . : emniyettedir. ı meruum mıayo-
het elçiliiine giderken bir balyan •. r~ını neri lnailiz elçiliğine iltica etmİftİr. Di· 
ÇekJDek iatemit fakat Negüaün maıyeb bu. ... er üç misyoner de Amerikan elçiliği-

• d'w• d 'ki taraf ara• g rdır 
lla IDani olmak ·ıate ısın ~n .1 

• ne ..;ınmıtla • . . 
•ncla yumruklar teati edılmıştwr. Telpfta ltalyan kuvvetlerınm şeh· 

Habeş hUkOmeti nerede ~ re P'dilinden. ~ilmediiine aöre, 
Ankara, 3 (A.A.) _ Ankaradakı Ha• yangınlann ihtililcı halk tarafından 

bet e~iliiinden bildirildijine göre. Habet çıkarıldıiı anlafllmaktadar. 
hükasneti. merkezini reemen ·~0re• . ~: lngiUzlera göre 
nakletmiftir. Ve imparatorun .nyaa;: b· Londra 3 (A.A.) - Pazar IJÜDÜ 
Adİ9ahaba' da aktolunan 800 bar to n • 1 Habefiatanın inhida-
da hakanlar ve bütün Habeş rüesası sonu· çıkan ıazete er, • . b" • di 
na kadar mücadeleye devam hususunda mına artık olmuf bitmıf 11 lf ye 
a-...1 i.r- • ı di blıkrnaktacbrlar. 
'"' ..,mlf er r. ,._ =~----------

1 

23 aiaan milli hlkhrııi7et '" eocak bayramı memleketin her Van tehri sörülmemit bir tekilde aüalenmiftir. 
tarafında büyük tezabirlerle kutlulanmıp. ~ela orta Somada milli hüimiyet ve çocuk bayramlan pek parlak ol ~ı 
okul talebesi tarafından Halke-rinde bir m&aamere verilmi1t A· mu1t Turgut Alp köyünde bir çok müsabakalar tertip ediJmit. bü
maayada HaJkevi temail kolu tarafından Atatürke 1lk Kurban tün çocnldara becliyeler- verilmiftir. 
adlı eser temail edilmit. Urfacla seçit reemi ppılmlf, Halkevi sa- Sivuta çocuk balosu tertip edilmit. Kırkapçta mü•mereler 
lonunda bir çocuk balosu verilmittir. lzmitte Ulupzi mekte • verilmif, Bahlr.elirde aea. Iİİr okuma. sürbüz çocuk mtialıbablan 
binde milaamere yapdmıt. Adapuannda Cumhuri)'et alanında yapılınıttu. 
top)aruln111t aeçit resminden sonra ak.tama kadar ei)enilmit, Reei~lerimizıd. 1 • numuahaa Van kurtulut bayramını, 2 -
Kupdaaında gündüz merasiminden batka. aece fener alaylan Aınaayada Alatlıke ı. Kurban adlı eeerin temsilini. 3 • Antep , 
tertip edilmit. ilk mektep talebeleri bir mU.mere ftlmitJmdir. 4 • S.-U.d..5 w 7 • Urfada ppılan çocuk bayramı tezahürl • 
Ayvalıkta Halke'vİ• bir çocuk baloeu tertip etmit. Karanaaada rini, 6 - Karamanda Atatürk ~eykelinin açW,.m. 8 • Ayvalı 
Atatürk heykelinin açıht töreni yapıinu,tar. Vanda da kurtulut Halkevi mwkuını, 9 - Vanlılann maballt kıyafetini cöaterme1..· 
bayramı pek parlak bir surette teait edilmiftir. O gün bütün tedir. 

Hah.f mul&hatsüan ile ~ .m- • • "I • 1 
te1an Habeıi tana dönerek daha pmdi ~~- Yenıden getiri en cıns IJllr ar r·· k k ıs· b ı ç·ftı·kli 1 h . 
••makta olan •OD müc:adel~e iı~ak ~ID Hayvan nesillerinin ialihı i~ «26» ur uşu tan u ı 1 ve aparbman 1 ırsız çetesı 
llülturnetlerinden mezunİYet iıtteınitlelrcbr. cin• aygır, ls!811bu!un. ~uhtelıf mıntı- ubeSI• du••D açıld ,..,,.,.1, ı a.c; N71flda) 119 evveli ,.hrin muhtelif yerlerinde 

Meneligin torunu l(ra kalamı• tabım edılmiftır. _ . . . Ş J ele.,.._ Ayı Ramazan -ı.t&ya verdiii yapılan hıraazhklarla baılannut. müteal 
"il edilecek Bunlardan 5 İ Çatalcaya,~ u Silivrı: (BGffar.lı I iıaci ..,l""-J ifadede EJoilp Saim imünde biri tarafın- ben daha zengin mmtaka •,.lan Bomontı 

. 1 n - Hava• ajumun ye, 3 Ü y alovaya. 2 si Üsküdara. 2 Si yine askeri bandonun çaldığı cumhuri- dan idare edildiiini eöylemiftir. de çalııma)ara airiti)miftir. Aya Ramazan 
Pane. 3 (A.A.) 1· ş·-ı: 1 · Kartala 1 ta- "1 iha iJm" · T ·· A Ram ifad · ·· E üp Mih 1 d:x L-ı: d 1 il Bomo t t·b .d .. w .J::.:- öre lta)yu tana· Beykoza ı ı.,..ye, ı • yet martı e n yet ver lftir. ecru· yı azanın emae sore y a ve .. er _.-a ar an e n ı 

'1 u~ en ~penu:--b~~- . .' rinde uçarak . de 'Bekırköye verilmiftir, aeriye belerin aonunda plinörleri tel örsü _ bundan bir müddet evvel bir evkaf aahte- civarında dolaprluken zabıtuun nazan elik 
re en bugun Ad ... ._. uze Deel da ahL L" ı . .:.. ..::.-"'-.l L- --LLA- im L- • • elbe · k-'-----L --Lıba-
beyanaameler abnlflardu· Bu ~-- kalan 5 ay11r vil&yet depoeun &g. aünden eeyreden halk meruimin niba- &ar~ • .,..__en _.,.. __. 0 ~ &atını c tmit ve ya ..._.._ - -

.• d ·~ "ela bulu· ·ı l" .. 1 • L._..ı__ .. hapishanede Ayı Ramazanla ve Milııal .- IMıılanmlfbl'. 
lerde Franaz Somalilin e acura nulmu,tur. d d yete ermesı e p anor erı yalWIUllD aor· . d biriyi • Zabata elde ettiii yeni ip uçlarına isti. 
Dan Meneli.;;rt torunu ve eski imparailtor rl.r ~ncı .. evin ast katlD an Uştu mek arzusile uhaya hücum etmitler- mın de LL e ettan~~~-- ~ ...____~ v 
Y •· . to illa ec1· e• Ol yw il M ı_L d nasın a Dil' ç e ••~ ... ,....,..... ... aaclen evvelki sün Dördilncil akıf ha· 

auunun oilunun ımpara r Dün 17 ,30 ela Beykoz ezar0& ca • dir · dıktan eonra mahkGmlar hapİ8haaeclen naada Eyüp Sabriye ait olan bw yuıhane-
ceii bildirilmektedir. • desinde 182 numaralı evde oturan Paratiitle atlama yeri olarak ayrılan çılumtlar ve derhal faaliyete 8eçmitlenfü. de de araıtırmalar yapmııtır. Zabıta bu 

Roma ne dıyor ? bekçi Şakirin altı yafmdaki küçük ÇO· yerin tadil ve tamirine yakında batla- 1 . rd d Ta k K yazıhaneye sirdiii zaman iki daktilo ile 
Roma, 3 (A.A.) - '(ireini0 G_ayda. uju evin üst kat merdiveninden mü- nacaktır. Planör dersleri de yazılmak· zmt e besi . r

1 
UŞU kal'fllatmıı. Eyüp te derhal yakalanara~ 

Noced d'ltalio pzeteeincle diyor ki: 1 :azenesini kaybederek 12 metreden ta olan talebelerin sıhhi muayeneleri ŞU 1 iÇi dı isticvap edilmiftir. 
Necatinin kaçmaS1, her teY~ e~~ taf)ığa dütmütdir. Safından ve vücu- vesaire muameleleri ikmal edildikten fzmir, 3 (A.A.) - Buaün ~rimiz Yazıhanede ppdan araıhrmada da 

imparatorun Habaıiıtrnda. yapd--'-edilm~ d un muhtelif yerlerinden tehlikeli sonra batlıyacaktır. bayram günlerinden birini yaf8m1fbr. çaluumı hır çok eva. elma.ı.r. pı Janta• 
bir te>' ~aımt. her ~ = .. tmek~ b~aurette yaralanan çocuk ümitsiz bir Bundan başka dün gece saat 19,30 Sabah saat 10 da kültür parkta Türk lar, yüzukler ve küpeler mqdana nkarıJ-
old~iu fiknnde bulundugunu t e ~ hastahaneye kaldınlmıftır. da milli Türk talebe birliği tarafından Kutu tubesinin açılma töreni yapal • ~r. lBub ç~~enin iki sene evvel B.ursada 
tedır t rd • t"h 1 T"rk K ' h · T ' b" 1 h lk · · Ü v.man ı an1Laaı soygununda da elı oldu. 

,;uyan iatiıa. önünde Necati. ~ Konserva ua a ım ı an ar alay kötkünde u_ b~şu nu1n şe rı- mış~ır.. osr~n1e o~. _ıkn erce . aı·k •tt•r iu ve bir çiftlik satın atındıiı söylenmek· 
mücadeleden deii}. kendi pbai iflennı Konservatuarın mezuniyet imti - mizdc açılışı şerefıne ır. top antı ya- etmıştır. ue ny.ız~ 8 ergın ı martı· tedir. Zabıta tahkikata devam etmektedir. 
tehaaauun iıJerine kanıhmıaktan da vaz· hanlan 15 mayıstan itibaren baıfhya- pılmıştır. Toplan~ıda .~mınönü Halke- nı çaldıkt~n sonra albay :~~· ~üleç İ· --.. _ _., , , , , , •• 

seçmiıtir. k mevcut 250 talebeden ancak 10 u vi temsil kolu hır musamere ve koro le Cumurıyet Halk Partısı ılyonkurul gençlik Atatürk'e candan gelen saygı 
Adiaababa'da hiık~ aü~e~t~ ola: :tihanlara gireceklerdi.,, imtihanlar heyeti tarafından da bir konser veril- başkanı Avni Doğıuı birer eöylev ver· ve ilgilerini bir kere daha ptermİf .. 

anar~ Habq hak~~ otont~dnm ·~- ~onser -ldinde yapılacaktır. mittir. miJlerdir. Bu münasebetle halk ve lerdir. 
ebedıyen kalkmlf olduııunu teyı etme y-



12 Sayfa 

RADYOLiN 
Sıhhatinizin bekçisidir! 

Unutmayınız ki: 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır. 

Fevkalade kuvvetli terkibile mikroplan 
öldürür ve sade dişlerinizi değil, vücu
dünüzü de korur. Fakat günde iki defa 

dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı 

kat'iyen ihmal etmeyiniz. 

·-·----

Nasırların dermanıdır 1 
lnsanlann ayaklanna adeta çivi 

gibi batan nasırlar; ancak 

E 
kullanll•r•k izale edlleblllr. 
DERMIN naaırlar1 hiç z•h· .. 
metsiz ıumu9at1r, gevt•tlr, 
köklle beraber çıkar1r. 

DERMİN nasırı darmadağın eder! 

SON POSTA 

En noş meyvtt usareıerııe nazır
lanmıştır. Hazmi kolaylaştırır. 

lnkıbazı izale eder. 
Kam temizl!Jerek vncuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

1NG1LIZ KANZUK ECZANE.Si 

Beyoilu • İstanbul 

Ma,.. 4 

Hasan 
Tır••k clll• 

Türkiyedt en ziyade muvaffak olan HASAN Tırnak cilllan lr.admlana iKe 

zevklerine uygundur. Çok parlak ve dayanaklıdır. Sedef nevileri ve r"tlleri 
birer şaheserdir. 

HASAN Tırnak cilası beyaz ve renkli 20 • 25 • 30 Kr. 

HASAN Tırnak cilası sedef •o -60 Kr. 

HA 8 AN depoeu ı lsta11bul, Ank•ra, Berotl• 
'--------------~ ............................................. .,, : I' • Saç dökülmesi ve kepeklerden 

kurtulmak için en moessır iU\c 

~/ 
PETROL 

, .. NiZAM-

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaf1 
Tel 423S2 - Sirkeci Mübürdanade 

Han T~ 22740 

iLAVE 
IZMIR POST ASI 

4 Mayıı pazarteai gününden i
tibaren ISTANBULDAN • iZ
MIRE her pazartesi 16 da iZ
MIRDEN • ISTANBULA her 
perıembe 16 da kalkacaktır. 

(2360) 

'~-------
"'dNIA " Keeıtrl lıtlrtlıttl ...... , .................. ., 
•• ıı. .. ~etlıılae ........... . 
Yalııtıa ı 

J J. ROUH•&. de ıatııır. 
llTllllUL : TiNi Meydıııı it. il. 

1 1111 .. rtl• 1ıa11ıo111•11n 
lsterl•I•, bıdHI ılndwlllr. 

-------
,_. Clld ve zUhrevlye 4111 ... 

Hashtlıklan mutelıas ısı 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyotlu, Ruı ııefarethaneııi ııraııında Posta 

ııokatı kö~inde Meymenet apartımanı. 

Telefon : 43353 

... --·-·-·· ..... ·-··-----······-·················· 
&on Posta Metb•••• 

Neeriyat Müdürüı Selim Rqıp 

SalUpl.i z A. Ekrem. s. Rqap. H. Llidl 

Boğazını sıkan ıstırabların 

Bir tane 

• • 
1 

almakla geçeceğini 

bilseydi bu kadar 
acı çekmezdi 

, 
Soğuk algmhgı, nezle, grip gibi rahatsız
hkların diş, baş ve sinir ağrılarınm 
en tesirli, en ucuz ve en mükemmel ilAcıdır 

Gripini arayınız! 

Kadın ytlzleri 
tecrübe tahtuı 

olmaktan 
kurtulamadı 

Hayır !... O kremlerin biç 
değil. Size en tanınmıt kremi 

KREM PERTEV'i 
ptirdhıl ! ... 

ADRES . TEBDiLi 
Sirkeci Ebu11uut caddaincleki 1-3 numaralı KARYOLA ve MADENi 
EŞYA F ABRIKASI tevsian Salkım Söiüt Demirkapı caddeRmcle 

7 numaralı yeni binaya ( eaki Fort p.rajı) nakledildiiini dejtd 
miifterilerime arzeylerim. 

Karyola ve Madeni Eşya. Fabrikası 
Sahibi Halil Sezer 

Sirkeci -Salkım SöOüt Demirkapı caddesi No. 7 
Telefon: 21632 - Telgraf: KARYOLA lstanbul 

Şirketi Hayriyeden : 
Büyükdere iskelesi üzerindeki gazino bu kerre yeni denecek bir derece
de tamir ve tadil edilcfiii gibi bir kısmı da aile ikamet edecek telde if
rağ olunmuttur. Kiraya verilecek olan her iki kısma da ıerek bitdm ve 
gerek ayn ayn talip olanların Cumartesi günlerinden mHc:la Teftlt 
Heyeti Riyasetine müracaatlan. 


