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bayrakları dalgalanıyor! dünkü müzakere ~i~lik .ve apartıman ~ahibi~ırsız çete-

ç l l 
~·· k Amerikan ve Ve kararlan sının hır de yazıhanesı oldugu anlaşıldı 

apu cu ar .1 ur ' .. . • * * 
Fransız elçiliklerine tecavaz ettıler B w 1 1 1 Bursadaki Osmanlı Bankası soggununun da hıı 

ugaz ar mese e- çete tarafından yapıldığı zannediliyor, ,etenin 
Musolini dün sinde tam bir mü- uaptıiı ı11er ıazıhanede defterlere 1caaıt 

beklenen nutkunu tabakat hasıl oldu ediliyor, doayalar tutuluyormuş 

söylemedi 
"Adisababa alınınca 2 
Teşrin•vvelde yaptığım 
gibi söz alacafım,, diyor 

lngiliıler soruyorlar : "Yani 
ltlaya yeni bir seferberlik 

mi yapacak ? ,, 

Yunanistanın Balkan Pak
tına karşı vaziyeti ile 
Bulgaristan ve Arnavutluk 
m·eseleleri de tetkik olundu 

Romanya. ile 
aramızda hiçbir 
ihtilaf kalmadı 

Tevfik Rüştü Aras ile 
Titülesko arasında dünkü 

mühim mülakat 
Belwrat, 4 (Sureti mah•uaada 

gönderdifimiz arkadafımı:dan) -
Buırün akfam üzeri, konferan• 
toplanmazdan önce Dlf bakanımız 
T etJlik Rüttii Ara• Romanya Dıı Ba
kanı Titüleılto ile •örüıtü. 

iyi haber alan mahalilcle intiba 

ıuJur: 
liri 11elril aralarındalti ıon noktai 

nazar ihtibillarını ıla bu 6ÖrÜf"I• ••
nannda bertaraf etmefe muoaflak 

olmrıfbır'cı'. 

Dnn Heybelıada Deniz. mektebinde liseyi bitirerek deniz harp meklebıııe 
geçen talebelerin mezuniyet merasimi yapılmıştır. resimlerimiz gençlerirnızi 
grup halinde ve aynca Hamidiyenin gtınertesınde göslermektedir. Bu hnsus· 
taki tafsillb 3 Qnclt UJfamaıda bnlaeakmnız.. 
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____ r_ ü_n __ , Resimli Makale a En büyük harp a 
Alıdeniz meaeleai 

• 
YeTli mallmın liatlan· 

-
Akdeniz meaeleai 

H abeş harbi bitti, ıimdi Akdeniz me

selesi başlıyor. 

Haoeş harbinden muzaffer çıkan İtalya 
için şimdi halledilecek mesele Akdeniz 

meselesidir. Buııün Akdeniz İngiliz haki

miyeti altındadır. Hindistan yolu bu de • 

nizdcn geçtiği için, İngiltere Akdenizde 
başka bir milletin üstünlüğüne göz yuma-

maz. 
Halbuki İtalya için de Akdeniz hayati 

bir ehemmiyet kazanmı~tır. Gerek Trab
lu!!a, gerek Habeşistana giden yo) Akdt>. 
nizden geçer. Sonra İtalya ZC:tten bir Ak
deniz memleketidir. O da bu denizlerde 
İngiliz bayrağının bakım olmasını istemez. 
Yeni müstemlekeler edinilirken bu müs -
temJekelere giden yolları da temin etmek 
i~t eme!!ini tabii görmek lazımdıT. 

İnsanlar yer yüzüne geldikleri gündenberi harple meıgul

dürler. nk önce vahşi hayvanlarla ve tabiatla çarpıt:ılar. Son· 
ra birbirlerile harbe bqladılar. 

Kurtlar biribirlerini yiye yiye bitirmek Üzeredirler. 
insanlar da birbirlerilc lıarp ede ede her devirde milyonlarca 

kurbanlar verdiler. Bugünkü zehirli gaz, bomba ve diğer imha 
vasıtalarına muracaat ederek bir harp yaparlarsa belki de in-
sanJıim yarısı yok olacaktır. 

İnaanlarm kendilerinden maada en büyük diifmanlan ta -

biatbr. Bazan zelzele, feyezan, hazan fırtına, buan &ari bas -
talıldar halinde tabiat imanları imhaya çall§ır. İnsanlar bir ta
raftan da tabia!İn bu tahrip edici kuvvetlerile çarpıımağa mec:• 
bur olurlar. 

Zaman ile tabiat kuvvetlerinin çoğuna hakiın olmuılardır. 
Sari hastalıkların önüne geçilmİf, feyezanlara karıı bendler ya
pılmq, bataklıklar lrurutulmuıtur. 

Fakat ne insanlara, ne de tabiata karıı yapılan harp henüz 
bitmemİftİr. 

Bu sebeple zaten Habeş harbile bera -
ber başJıyan Akdeniz meselesi şimdi da
ha çetin, daha şedit bir hal almıştır. 

Habeş harbi başlar başlamaz İngiltere ) 

tehlikeyi hissettiği için Fransız, ve Yunan ( s ()_z:;.__..I:' R..I:' Ş~• ~-Q_~-ve İspanyol donanmalarının da yardımını 
temine çalıştı. Malta ve Kıbrısı tahkim etti. 
Hele Mısın müstahkem bir kale haline ge-

masını diğer milletlerin yardımına ihtiyaç tirdi. Bir taraftan da Akdenizdeki donan- Fransız HERGu··N BiR f IKRA-• ı 
hissetmiyecek bir şekilde kuvvetlendirmeğe Seçiminde 

/(ocasının meb'ua 
Seçilmemesine 
Memnun olan kadın teşebbüs etti. R eg veren 

Buna karşı İtalya da lakayt kalmadı. O • Seni taziyeye 
gelslnler 1 da Akdenizdek.i hakimiy~tin'i temin i~n 

Arnavutluğu aldı, Rodosta tahkimat yap
b. Bilhassa hava kuvvetlerini arttırdı. İtal
ya hava nazın bir kaç defa vesile düşüre
rek İtalyanın Altdenizde kimseden kork
madığını tekııar etti. Filhakika. bugün 
İtalyan bomba tayyareleri Akdenizin her 
hangi bir sahiline gidip gelebilir, düşmana 
ber sahada erişebiür. 

Şimdi Habeş harbi bitince İtalya bütün 
kuvvetini Akdenize çevirecek ve bura • 
daki hakimiyetini sarsılmaz bir hale getir

rneğe çalışacaktır. 

Bunun içindir ki İngiltere Habeş harbin

F ransada kadın-

lar henüz ıeçirne 

iştirak edemedik
leri halde bir kö-
pek bu işi yapmış· 

tır. Geçen pazar 
ıünü Pariste rey 
sandıklarının biri-

Bizim Aksaray semtinde vaktile bir 
deli Hayri vardı. Beı t•ne çocuk Mhi
bi idi. Kendisi ufak bir memur old u -
fundan aldıiı cüz'i aylıkla bunlan ıe• 
çindirmekte pek çok zahmet çekiyor -
du. 

Bir ıün kansı, deli Hayriye: 

- Kom§unun annesi ölmüı, taziye
ye gideceğim .• 

Diyerek izin i.tedi. Deli Hayri •or
du: 

F ransada Mösyö 
Graziani ikinci bir 
meb' us namzedi ıe-

' çiminde mağlup oJ. 
muş, bu kötü habe
ri karısına telefon
la bildirmiş: 

- Ne yapalım 

karıcığım üzülme demif, Komünist namzet 
benden fazla rey aldı 1 

Tele fonda şakrak b ir •ea duyulmuı. 

kadın şu cevabı vermiştir : 

nin başına ıiden madam Mari yanına kö
peiini de beraber almıt. o ıırada sağ ve 
ıo) taraf mensupları tarlularını ıöylemeie 
baılaymca, köpek nasılsa ıahibeıinin e· 
linden kurtulmuş, ve doğru ıağ cenah fır

kalarından birine ait rey ki.iıtlarından bi-
deki emri vakii tanımağa mütemayil de- rini alarak sandığa atmıştır. 

- Çocuklara yemek pifirdin mn 
Öğleyin ne yiyecekler"> 

- Çok memnun oldum, akşamlan baş 
başa kalır, beraber yemek yimek imkanı
nı buluruz .• ğildir. Bilakis zecri tedbirleri arttırmağa, 

ltalyayı petrolsuz bırakmağa karar ver -
rnek niyetindedir. 

Şu halde ltalya • Habeş harbi, şimdi 

* Bir kadın kocasının IHUmUn• 
ne mukablll razı olablllr? 

Kadın: 

* 
]ine inkilap edecektir. . 
Akdenizde f ngiJiz • ltalyan husumeti şek. mış, bir tane daha almak istemiıı, ve 1ıe· 

Fransada adamın biri karısından bık-
1 

- Ne var ki ne pişireyim? Dolap. 
ta birazıcık erişte ıaklıyordum. onu da 
sıçanlar didiklemiı ••• 

Deyince, deli Hayri: 

&ovyet Ruayada beklrhk verglal 
So"llyet Rusya nüfusun çoğalmasını is.. 

tediği için, çocuksuz ailelerle bekarlara 
vergi tarhetmeğe karar vermiştir. 

İmparatorun himayesi, ltalyaya karşı 

zecri tedbirlerin arttmlmak istenmesi, İn • 
giliz sefirinin Adisababadan çekili§i hep 
bunu göstermektedir. 

* 
Yerli mallaTın liatlaTı 

Utaktan uzağa işidiriz, Yunanistanda 

eşya fiyatlan çok ucuzmu~ Peıte ve 

Bükreşte yerli eşya yok fiyatına satılırmış. 

Hatta Avrupaya gidecek bir dostumuz 
çıkarsa, ona derhal bir çok sipariılerde 

bulunuruz. 
Oralarda yerli mallar niçin ucuzdur da, 

bizde bu kadar pahalıdır? 
Çünkü oralarda yerü fabrikalar büku -

metin kontrolu altındadır. Hükumet fab -
rikala rda maliyet fiatını tetkik eder, buna 
yüzde on kar zammeder ve o fiatıan fazla 
fiatla satan müesseseleri derhal kapatır. 

İktisat Vekaleti de yerli fabrikalar ü
zerinde kontrol hakkını temin eden bir ka-

lip karıaına: 

- Sevgilim demiş, bükUınet nüfusu ar
tırmak için yeni bir kanun çıkarıyor. Bü
tün erkekler karılarının üzerine birer ta. 
ne daha alacaklar, ve hu iti yapmazlarsa 
idam edileceklermiş. 

Kadın biraz düşünmüt. sonra: 
- Vah vah kocacıiun demiş, zarar 

yok ne yapalım, idama razı ol! Şehit 1ıi
dersin. 

* Fran.. llelalcumlluru wor9un 
bir 11Dn 11•çlrml9 

F ranuz Reiaicumhuru Möıyö Lebrun 
geçen pazar günü pek fazla yorulduiun

dan bahisle tikiyet etmiştir. O gün neler 
ve nelerle rneşgoıl olmuş: 

« Sabah saat sekizde ııidip reyini İsti
mal etmiş. öğleden sonra Kolomp stadın
da Rasning ile Charleville takımlarının 
maçını seyretmiş ve kupa vermiş. gece sa
at beşe kadar, seçim neticelerini beklemiş .. 

Bir Fransız gazetesi bunları anlattıktan 

- Behey karı r dedi. Elalemin evi
ne ne diye taziyeye gidiyoreun? Sen 
evinde otur da sana taziyeye ıel~n • 
]eri 

~----------------------· 
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Soldan saia: · 

Bundan başka. boşanma talebinde bu
lunacak kimselerin, devlete mühim bir mik
tar para vermeleri de icap edeceği gibi b u 
miktar ikinci ve üçüncü boşanma taleple-
rinde arttırılacaktır. 

* Kral Fu•• tahta ••k ••r••l•d• 
çıktı 

Bir kaç gün evvel vefat eden Mıaır 

Kralı Fuad tahta 19 1 7 de oturmuştur. 
Kendisi o zamanlar veliaht değildi. Mısır 

KraJlığına Kemaledd in gelecekti. Fakat 
Prens Hüseyin ölüp te yerine birisinin geç
mesi lazım geldiği zaman Kemaleddin: 

- Ben kral olup ta başıma gaile almam 
dedi, güzel bir karım, mükemmel yanş at
larım var. Dünyanın en mea•ut insanı iken 
niçin, kendimi bedbaht yapayım? 
-· ··--- ... " ··---··-·-----... -..,.._.,. ... ._.. ..... _ 
değeri, yemekten 
etekliği. 

Soldan sağa: 

emri hazır. 9 - Kadın 

' 

sonra şu sözleri ilave ediyor: 
nun layihası hazırlamıştır . Bu kanun çı • <<Reisicumhur biz muharrirler kadar 
kınca fabrikaların mamulatı kontrol altı-

1 - Ayni işi gören iki adam. 2 - Pek 
iyi, T ürk argosunda caka tabiri. 3 - Ka-

Dünkü Bulmacanm Halli: 
1 - Kumbara, cam. 2 - Ana, ata. 

3 - Rafadan. 4 - Af, Laz, dama. 5 -
Ben. 6 - Yar, o, çi. 7 - Kin, kanal. 
8 - Çam, ray. 9 - Adalet. 1 O - Para, 
aidat. J 1 - Taş, farfara. 

meşgul olsa acaba ne der ve ne yapardı?» 
na alınacak, maliyet fiatlan tetkik edilecek, * 
ve fazla fiatla mal satanlar hakkında ceza 

pılarda bulunur, dans. 4 - Memleket, 
beygir. 5 - Elektriğin iptidaisi, uzağı 

gösteririz. 6 - İyinin acemcesi. 7 - Mah, 
8 - Dam, çocuk doğurtan. 9 - Hırs. 

tatbik olunacaktır. 

l lükümetin gümrük himayesi ve bizim 
fedcıkarlığımız sayesinde tutunan yerli fab
rikalann ihtikara sapmalarına imkan ve • 
rilmiyecektir. 
.... ... ... 1 •• ı :ırıı .... ~ •••• • • ı :;;,. . ..... ,__ 

lnglltere krah sekizinci Edvardın 
demokrathGı 

lngiliz Kralı sekizinci Edvard tahta 
oturduğundan berifngiliz a det ve an'anele. 
rind e bir hayli değişiklikler yapmıştır. 

Kral evvela, zabitlerin kılıç ile selam al
malarını menetmiş, ve el ile selamlanma
sını istemiştir. Saniyen sarayda senede iki 
kere yapılan resrnikabulleri, danslı garden
pa rtilere tahvil edeceğini ve diplomatları 
da orada alelade şekilde kabul ederek mü
badeleiefkarda bulunacağını söylemiştir . 
Halbuki babası, sefirleri kırmızı kadifeden 
mamul geniş bir tahtta otururken kabul 
edermiş. 

DUny• y UzUnde kaç çe,lt rDzgir 
vardır? 

Bir Fransız hava mütehassısı dünya yü
zünde kaç çeşit rüzgar bulunduğunu me- Yukarıdan afağıya: Y uk.arıdan aıağıya: 

rak etmiş ve hepsini tetkik ederek sayma- 1 - Salibiahmer. 2 - Parlatmak, 1 - Kanarya. 2 - Un, çapa. 3 - Mar, 

ğa başlamış, uzun senelerden sonra beş isim. 3 - Kadınlara kahve telvesile ba - arkadaş. 4 - Al, imar. S - Kal, laf. 
yüz çeşit rüzgarın ismini muhtevi bir li"te karlar, yüzler. 4 - Kırmızı, köpek. 5 - ,6 - Az, o, re. 7 - Abd, katar. 8 - Ade, 
yapmış, kendi iddiasına nazaran liste ha- Para basan yer. 6 - ilacın türkçesi. 7 - ay, Rif. 9 - Canan, ada. 1 O - At, çal, 
rici rüzgar kalmamış imiş. Mastar edatı, terbiyesiz. 8 - Bir malın ar. J l - Ma, alil, ata. 

• 
r 

1 Son oün~d~ ~m~~i~or. B!.~ ~b~,~nn~ s.::.~ .. ~un ü!e~ ! ~ ~ ~i!e dökülmüıtür. 
torik akını bqladığı için, tutulan torik balıklannm miktarı Bu bal her sene tekerrür eder. 

pek fazladır. İstanbul gibi nüfusunun yarısı senede bir d efa e2 yemeyen bir 
Geçen gün Balıkhaneye 15,000 çift torik getiriınu.. Fiatlar şehirde 4000 çift toriğin denize dökülme.si llıaıııLr ia deiildir 

derhal düımüf. 19 kurup satılan toriklere 5 kunıt veren bu- amma, bu bir vi.luadır: 

iSTER İNAN 1STER İNANMA l 
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Sözün Kısası 

Bizim 
Trakya 

._ _____ E. Ekr-.m• Talu .,..~ 

T renimiz, gecenin karanlığıı ı~ 
lokomotifin, yüksek tansiyonlu 

bir ihtiyar göğsünü anduan hışıltısı ile. 
bacasından kıvılcımlar saçarak, jl . ı 
yor ... 

Geçmekte olduğumuz ıssız ovalar, 
bizim T rakyadır ! Ben, buralardan çoli. 
geçtim, bilirim: Bu topraklarda altı a • 
sırhk bir Türk varlığımn tarihinden biı' 
parça gömülüdür. 

Buralardaki her ağaç, her taş parça• 
sı, her çalı, her çiçek birer abidedir' 
Her birinin bittiği yerde bir Türk şe 
hidinin gölgesi vardır. 

Kompartimanın aralık kalmış pen " 
ceresinden süzülerek ciğerlerime dolan 
bu serin hava da bana yabancı de -
ğil. Onun kopup geldiği Balkanlarda 
vaktile dedelerimin mevkibi dolaşıyor· 
du. Şimdi bu hava, bana onların ha .. 
brasından selam taşıyor. 

Lokomotifin bacasından fı~kıran iki 
duman yığını arasından bana göz kır• 
pan şu yıldızlar, bayrağımın üzerinde· 
kinin eşi değil mi? 

Asırlar var ki, Rumeliden Anadolu· 
ya, Anadoludan Rumeliye gidip geleyt 
yolculara bu yıldızlar yol gösterdi. 

Ben, bir kaç saat sonra, tanyeri ağa .. 
rırken, duacı kullar gibi gökyüzüne u• 
zanan minarelerile beni uğurlıyan gü
zel Edirnenin önünden aeçip yaband 
bir ülkeye dalacağım. 

Şen bir yolculuk için, yakında dön..
mek üzere de olsa, ana vatandan ay •· 
rılırken, insan ister istemez garıpse " 
yor. 

Bizim T rakyadan, Türk T rakyadan 
uzaklaşacağım diye içimde, ne mahi • 
yet ini, ne de derecesini keatiremediğim, 
bir üzüntü var. 

Ben evimden ayrılırken duymadığım\ 

bu üzüntüyü burada neden hissetmeli-. 
teyim, acaba } 

Bizim Trakya 1 Biz sana bu kadar' 
mı bağlıyız? 

1 

Öyle f Sana göz dikenler olunca ni1 
çin isyan ediyor, neden . kükreyoru~1 
simdi anlıyorum. Sen hır toprak, hııı 
İ>ölge değil, koca bir tarih ... Türk ta ı 
rihinden bir cüzü· sün 1 

111'4' 
L ·~._7.&.. 

.....,_.,. .. .,..._ .................... ...----............ ~~ 

Biliyor Mu&unuz ? 
1 - Şarlken ile harbeden Fransa kraft 

birinci F ransuvaya donanmasını yardıma, 
gönderen Osmanlı padişahı kimdir? 

2 Filin ağırlığı ne kadardır~ Yüksekliği 

kaç metredir? 
3 - İspanyadan ve Fransadan yuru 111 

yerck Alpları geçen ve Romaya saldıran• 
Kartaca kumandanı kimdir? 

(Cevapları Yarın) 

Dünkü Saallerin Cevapları: 
l - Ölen Mısır kralı Fuadın ceddi 

Mehmet Ali Paşadan başlar. 
2 Kartalın boynu ve kafası çıplak· 

tır. 

3 Meşhur ltalyan şairi Dantenin en 
meşhur eseri Divine Comediedir. 

1 •••• 1 •• ;,.a . 1 _ ...,, 

Özlü sözler 

Kadmlar için diyorlar ki •. 
Kadınların ağzı işlemezse dili , ağzı ve 

..lil.i işlemezse gönlü işler. 

Cenap Şebabettin 
Bir insana verilecek en faydalı öğütieı 

kadınları nasıl idare edeceğine d air olan• 
landır. 

William Feather 
Sevdiğiniz kadına bir kurşun gıbi gidi· 

niz. Onu kanatlarının ucundan sıkıca fakat 
incitmeden tutunuz; tıpkı bir j.uıdarma 

gibi. 
Theophile Gau!İer 

Bir erkek ne karı sından ev vel uyumalı, 
ne de karısından sonra uyanmalıdır. 

Honore de Balzac 
Bana aşk işlerinde birinci şartın ne ol· 

duğunu sorsalardı şöyle derdim ; en mü· 
nasip dakikaları seçebilmek... İkinci şart 
birincinin aynıdır. 

Montaign• 
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Fransada 
.... : 

sosyalistlerin lideri 
Balkan Askeri 
Anlaşması 
Yapılıyor 

... S.yfı J 

E 

iktidar k 
e • 1 Belgre.t S Balkan konseyinin B Ik 

mev )ine ge )•yor.' dünkü toplantıaında bogazlar meselesi de a an antanhnın ve küçük 
mevzubahı olmuı, Yunan Bqvekili Me- itilafın Belgrad topJanhlan 

S 1 
• d k d ki :::n::~ n;~t=~~a:::~=~~= ~:nıqy;t~ B ;l~an dBdirli~i konseyi, evvelki gün. 

1 f 
e gra a ıllc. toplantısını yaptı. Biı o arın seçım e azan ı arı za er larından rücu ettiği Rumen murahha11 ta- veya iki celse sonra, konsey içtimalan ni· 

rafından ifade edilmiftir. hayete erecek, bunun akabinde de Küçük 

A vrupada derin akisler yaptı, İngı.lizler reı::·::ic~:~:i~~iB~::::y:tı:ü~ ~::::~:r.daimi konsey konferansı akdo 

lamıt olan dört .devletin a:.keri vaziyetleri- Küçük Antant ve Balkan Birliği, bey • 

Al ı d 
• 1 ' nin tespit edilerek her dört devlet arasında nelmilel siyasette biribirini destekliyen, za· memnun, man ar memnun egı"" . bir askeri İf birliği itilafı yaptlmak üzere hu- hiren menfaatleri ayrı , hakikatte, göste • 

susi bir toplanb yapalmaıını kare.rlllftar- ı egeldikleri tesanütle birbirine büyük fay• 

liı ancak 1 haziranda müddetini bitirmit olacaklar. nııttar. dalar temin eden iki ayrı siyasi teşekkül· 
Paris, 4 (Hususi muhabirimizden - Franı~ seçimi b~

tün Avrupada derin akisler uyandır~n __netıcel~r ~erdı. 
Fransada ilk defa olarak aoıyalistler, ııyuı partılerm en 
kuvvetlisi oldular. 30 senedenberi en kuvvetli fırka ~ev
kiini muhafaza eden radikaller de ikinci dereceye indıler. 
Bu suretle Sosyalisitlerin hükumet batına ~eçmel~ri için 
Yol açılmış oldu. Bu vaziyet bilhassa Sosyahzm dutmanı 
olan memleketlerde ehemmiyetle kartılanmıf, F~ansanın 
Yllkında değişecek siyasetini nazarı dikkata almaga sev
ketmi~tir. 

B 1 b abe h
:!I-":. dür. Son zamanda, her iki teşekkülün için· 

ununa er r, ÜAumeti M. Blum'un değil fakat 
gene ıosyaliıt reislerinden olan Vasıaoryel'in' t~kill Deniz h kt de bazı anlaşamamazlıklar olduğu yayın~ 
muhtemel sayılıyor. Yeni hükUmete Daladier Pol Bonkur arp me e- tısı meydana çıktığından ötürüdür ki, b11 

ve Flandenin girmeleri bekleniyor. , bine geçen gençler toplan tılar hususi bir ehemmiyet almıştır. 
Nazarı dikkati celbeden bu yaymtılara ge-

Yenİ hükQmetin siyaseti lince: 

Yeni hükiimetin dahili siyaseti: Kırk iki genç dün Liseden Boğazların tahkimi talebimizden dola~ 
yı Romanyanın tereddüt geçirdiği; 

ı - Frangın müdafaası, merasimle ayrıldılar, 
2 _ İtsizlikle mücadeledir. Coğrafi vaziyeti icabı olarak ta Yuna-

nistanın, Balkanlar harici her hangi bir si• 
Harici siyaseti: Dün Heybeliada Deniz mektebinde 
1 - - İngı'ltere ı"le ııkı fıkı dostluk - 1· . b. . k d yasetle alakadar olmak istemediği etrafın· 618 Meb'ustan 381 i sola mensu~ ıseyı ıtırere eniz harp mektebine , da bir takım dedikodulardan ibaretti. 

Yeni Fransız meclisinin 618 meb'usundan 381 İ sola 2 - Milletler Cemiyetine bağhlak ile hülaıa edilebilir. geçe~ talebelerin mezuniyet merasimi Romanyanın son verdiği cevap • ki ta. 
mensuptur. Sağa mensup olanların sayısı 2~7 dir. Sollar, Buna bir de Almanyaya kartı sağlam bir siyaset takibi yapı.~~.ştır. . lebimizi en dostane hislerle tetkike hazır 
ınüttehı•t cepheıerı·nı· muhafaza ettikleri .takd. ırde. muhale- ilave olunmalıdır. Buyuk bır kalabalık teşkil eden da _ oldugw b"ld" . b k 1 k t l k 

1
.
1 

. . unu ı ırıyor - u aran ı yayıntı 

fet cephesine kartı 150 kitilik bir ekserıyeb haız o aca • Seçim neticesinin haricteki akisleri vet.ı er ve zıyaretcıler saat lG ela mck- nın bir kısmını aydınlattığı gibi, Yunaniı 
brdır. tebın büyük ve gü~el salonunda top - tanın da, Balkan Birliği konseyinin karar. 
ı . Umumi seçimde en fazla kaz~anlar so~yalistler ile Sosyalistlerin kazanmaları lngilterede 7kartılanmıt· !anmışlardır .. ~erasıme .istiklal r:rıar!ile !arını benimseyerek hattı hareketini ona gö-
kornünistlerdir. Bunlar yeniden ellıter mevki kazanını9 tır. Fakat Almanya komünistlerin muvaffakıyetinden başlanmış, bılahare denız harbıyesıne re tanzim edeceği yolundak· .h b 
L. B im 1 b 4') 1 b d" 1 1 ı sarı eya• 
qu.lunuyorlar. Sosyalistlerin sayısı 145 dir. u sayı on· memnun o amlf, gazete er unu Franaa • Sovyet paktı- g~çen - ta e eye ıp oma arı tevzi e- natı, durumda hasıl olan ibhamı izale et· 
ları Franaanın en kuvvetli fırkası yapmakta ve 116 nın tabii bir neticesi saymıttır. Resmi mahiyette olan dılmış, ve meç takılmwtır. rniştir. 
lrıeb'usları olan radikalleri ikinci dereceye indirmektedir. (Doyçe Almanite Diplomatik Korrespondens) gazetesi Bundan sonra, amlral tarafından Gelelim şimdi Küçük Antantın vaziyeti.. 

Radikallerden bir kısmının muhalefet tarafına iltihak fU mütaleayı ileri sürüyor: müstakbel deniz subaylarına .hitaben ne: 
etnıeleri bekleniyor. Fakat yarı.sının yeni hükômete ta - «Fransanın müstakar bir hükUmete sahip olmasını di- güzel bir nutuk söylenmiştir ve genç- Küçük Antant hükumetleri, her ne ka· 
raftar kalacağı tahmin olunursa bu da ekseriyeti temine leriz, fakat yeni intihabat bunu fÜpheli bir hale getirmİf· ler tebrik edilmiştir. dar dahili vaziyet itibarile birbirile ya .. •e hükfuneti sağlamlattlrmağa kafidir. ' tir. » Bunu müteakip mektep bahçesinde kından bağlı sayılamazlarsa da, siyaseti u-

leon Blum Başvekil olacak mı ? İtalyan gazetelerinin mütaleuı, aoıyaliatlerin an'anevi amiral ve mektep kamutanile diğer 8U- mumiyelerinde, ıimdiye kadar tek bir hü· 
Fransayı temsil edemiyecekleri merkezindedir. bayların da huzurunda bir geçit resmi kumet gibi hareket etmişlerdir. Bu bera -

Fransa Cumhur reisinin ıoayaliıt lideri M. Leon 
BIUın'u hükfunet tetkiline daveti beklenmektedir. M. 

Borsadaki tesirler yapılmış ve merasime nihayet veril _ berlik, en ziyade. muahedelerin tadiline 
miştir. matuf olarak orta Avrupada göze çarpan 

Blum, Popolaire gazetesine hükumeti t~kil edeceğini Pari.s, 4 (A.A.) - Parlamento seçimlerinin 
ıöylemit bulunuyor. Yalnız M. Blum ancak haziranın borsada daha açılı.tında fena bir te.ir yapmıfhr. 
basında kabinesini tetkile bu,layacaktar. Sebebi eski mec- miktarda altın mübayaumdan bahsolunmaktadır. 

neticesi Bu sene mektebi birincilikle bitiren kımıldanmalara karşı aldıkları tabiye de, 
Mühim 451 Faruka bir altın saat, ikincilikle bi- bilhassa göze çarpmıştır. Son zamanda Av. 

tiren 440 Nazmiye bir altm dolma ka- rupanın umumi vaziyeti çok değİ§miıtir • 
lem, üçüncülükle bitiren 416 Hamza- Sovyet Rusya ile Çekoslovakya arasında • .............................................................................................. 

Mübade!e ~e 1 /talganlara A~~sturyanın 
tefviz ışlerı l.t . J l t . Sılahlanması 

ıaa avsıge 
Küçük antant konferansın-Kaınutayda yeni kanunun 

ınüzakeresine başlandı Edi/igor da bumesele görüşülecek 

d b 
bir misak akdi yapılmı~tır. Halbuki Yu • 

ya a ir dolma kalem hediye edilmiı.t-
T goslavyada, Sovyet Rusyaya karjı derirı 

tir. b. · f ır mi.ına eret hissi vardır. Sonra, Lehis -
Deniz lisesini bitirerek haı biyeye tanla Çekoslovakya arasında, her gün bir 

geçen gençlerimiz şunlardır: parça daha artan bir zıddiyet hasıl olmuş. 

Ankara, 4 ( A.A.) - Bugün Fikret 
~l.y'ın baıkanhğmda yapılan Kamutay 

Paris, 4 (A.A.) - Tan gazetesi, 
Habeş durumu hak.kında şu satırları 

İhsan Sadık, Fethi Ahmet, Abdül- tur. Lehistan ise Almanyanın dostudur. Bu. 
vahap, Adnan Şevki, Mithat, Nazım na mukabil Yugoslavyada, Almanyaya 
Hakkı, Ali Faruk, Nurettin Saffet, karşı, bazı dostluk meyilleri hasıl olmıya 

Belgrat, 4 (Sureti mahsusada Muzaffer Niyazi, T orgut Mustafa, başlamıştır. Bütün bunlar, Küçük İtilafın 
gl"den arkad d ) K k Ke l M h t N · N H l şimdiye kadar muvaffak iyctle idare edı' len 

10Planbsında mübadele ve tefviz itlerinin yazıyor: 
aşımız an - üçü ma e me , acı, usret, i mi 

Antant toplanhsına iştirak ede- Lfüfi, Selahaddin Ziya, Naci Faruk, beraberlik siyasetinin ayni muvaffakiyetle 
le t' f · Londra ile Roma arasında bir yak-
il i tasfiye ve in~acı hakkındaki te sır 

fıJn. la"ma temini ve ltalyan - Habeş an• 
ası müzakere olunmu,tur. " d ğı b ) 
Yine bu toplantıda hazerde subaylar· laşmazlığının ortaya çıkar 1 eyne • 

cek olan Dış Bakanının riyase- Orhan Ali, Rauf Mithat, Tarık Fazıl devamını güçleştirmekted ir. Bütün bun. 
tindeki Çekoslovakya Delegas- M'th t F k K" ·ı Ş k ' )arın haricinde olarak, or ta Avrupada ve 

Ç 
ı a ·aru • amı Ü rü, A hmet b 

Cyeokntuı·r. arşamba günü buraya gele- Mustafa, Tarık Ali, Selahaddin, Ke _ ilhassa Avusturya ile Macaristanda hasıl 
dtn milel meselelere bir tarzıhal bulunması 
t YÜzhatıya kadar bir kısım ıubaylara h ll 
'Ve zamanı gelmiştir. Bulunacak tarzı a in 

seferde bütün subaylara elbise, kaput 

olan yeni vaziyetlerle İtalyanın, Habeş har· 

Haber aıd v mal, Muslihiddin, Adnan Linsan b" d ·· ·· ·· k · ıgıma göre Küçük H Ş k' . ~ • ın en otunı ıt avi Avrupada za-
Antant konferansında bilhassaAvus- .amza a ır ,, Sab~ı Nüzhet, Şemsed - yıflaması, siyasi meselelerin eski veçhe ve 
turyanın yeniden silalılanma me- dm Ahmet, Necatı , Enver Zifm;, Va- çehrelerini tamamen dcğiştinniştir. Bal • 
selesi görüşülecektir. Burada hap Kadri, R asim, Ahmet Süleyman kan Antantı ile Küçük İtılaf zimamdarları. 
Avusturyanın bu hususta vermi~ Hüsameddin, Mazlum Halil, Kcmaİ işte bu yepyeni durumlar karşısınd a yeni 
olduğu cevap bu davayı hallet• Necip, Mansur, Faruk Abdi, Rasih, yeni tedbirler alacak ve ilk bakışta, pek' 

~~ çizrne verilmesi hakkındaki kanunun 
1 

hem İtalyan menfaatlerine hem de 
ÜQnci müzakeresi yapılarak kabul edi]mİ.f Milletler Cemiyetinin prestijine riayet 
~~ • lcıyıların ıfıklandırılması ve itaretlen- etmesi icap edecektir. 
~1tilnıesi kaidelerinin birlettirilmesi hak- İtalyanın itidal göstermesi lazımdır. 

miş olmaktan çok uzaktır, de- Nusret Şükrü. çetrefil görünen aykırı menfaatleri birbir-

nı'yor. G 1 !erile telife çalışacaklardır. İtiraf etmek ıa·-

•ndakj Lizbon konferansı kararlarının tas· Dünyayı, Milletler Cemiyetinin zillet-
dikine ait kanunun da birinci müzakeresi siz kabul edemiyeceği zecri bir emri-
l'apdnıı•t vaki önünde bırakmakla bir hata İş· 

y~ d 
b Bundan sonra ruznamede bulunan mü· )emiş olacaktır. Beynelmilel baktm an, E. E. T. 
'• •dele ve tefviz itlerinin kat'i tasfiyesi ve bir tarzıhal ancak itidal ile bulunabi-

lntacı hakkındaki kanuna ek olarak hazır· lir. Bulgaristanın 
~~1f olan kanun layihasının alakası do· • • 

..:=::·,:.:;;~.:· d~'::km;;;;;: ;~ -;i;i~-jjj;kii;·--~-- vazıyetı 
•iiriilerek kabul edilmif ve çartamba günü 'T"ebrz•k fe/gra-lz Belgrat, 4 (Hususi) - Türkiye 
.toİ)latıtnak üzerıe içtimaa nihayet veril· I j J ı Dış işleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, 
lnİJtir. Ankara, 4 _Japon İmparatorunun do. gazetecilerin, Bulgari~tanın Nevilly 

1 ğumunun yıldönümü münasebetiyle Cum· muahedesini feshetmesi ihtimaline ina-
Zm!rde doktor Enverın adına bur Reiıi Kamil Atatürk ile İmparator nıp inanmadığı hakkındaki sualine 

heykel dl.kı.f dı' H" bi da telgraflar taa:i olun- f• . ao to arıasuı men ı cevap vermış ve: 
İzmir, 4 (A.A.) - İzmirin ilk Türk muftur. «Bulgaristanın verdiği teminata iti-

ıfoktoru olan ve fasılast.z olarak elli yıl la 1 mat etmeliyiw demiştir. 
ıznıirin memleket hastanesi bat hekimli· Yeni Japon par men osu 
iini Yapan ve elli binden ziyade cerrahi dün açıldı 
lrneliyat yapan doktor Mustafa Enver •· f b 
dına dikilen heykelin bugün açım töreni Tokyo, 4 (A.A.) - mparator u-

Kadm tayyarecinin yeni 
bir rekoru daha 

Vapıldı. gün yeni parlamentoyu açmıfllr. Par-
lamentonun bulunduğu mahalle polis Londra, 4 (A.A.) - Kadın tayya-

Üni•ıersifelifer kon~resi bu yıl ve askeri kıt'alar tarafmdan kordon reci Amy Mollison İngiltere - Kap re-

Sofya d 1 toplr nacak altına ahnmıttı. korunu kırmak üzere saat s da hareket 

S f 4 (H 
.) B ] ·ı 1 Japonyada ilk defa olarak imparator etmittir. 

o ya, ususı - eyne nu e • . A h"d. 8 b. Al 1 Onı· ·ı lil b" •· v• • " . ,_ Ideo?ti nutkunda hususı, sayası a ıselerden üyük ır man genera ı öldu" 
V"rsı e er ırngını1n uru~se • hA . . 

feder"' I t d bey bahsetmıt ve geçen subat adıselerm- Berlin 4 (AA) - Umumi harbin .. :;yonu, son top an 1sın a • .. ' .. 1 • • · ' · · 
nelrr ı·ı ... ı ·· . .

1 1.1 1935 senesi den dolayı teessuf ve teessur erını bal- büyük asken feflerinden general Von - unıversı e ı er • . . 
l<ongresı'rı' S r.. d apılmasma ka • dirmİf ve milletten vatanın refahı ıçınlfalkenhansen bugün ölmüıtür. General 91 

dn o.~a a Y • ı·w• il h . . . . . . 
rar Vt;ı·m1~tir. elbır ıgı e ça 9masmı ıstemıttır. yaıında ıdı. 

enç ere lisede olduğu gibi Deniz 
H 

zımdır ki, uhdt•lerine teı·ettüp eden va -
arp Mektebinde de muvaf fokıyetli "f ı zı e, öy e kolayca ifa olunur neviden de • 

ve parlak bir netice temenni eJeriz. ğild ir. - Selim Ragıp 

Habeş iti bitti Akdeniz işi başlıyor 



ı•I 
Dimyata prince 

giderken ... 
Bir tüccar iki yankesiciye 

1000 lirasım çarpbrdı 
Arnavut Süleymanın oğlu Vehbi 

mühim bir yankesiciliain faili olarak 
yakalanmışbr. 

Şimdiye kadar yüzlerce kişinin ca
nanı yakan Vehbi dün de Bigadiçli bir 
tüccarın bin lirasını dolandırmıştır. 

Vehbi Yenipostane önünde cebin
den bir zarf dfişürmüş ve bunu arka
sından gelmekte olan Bigadiçli tiiccar 
Ali yerden almıştır. Bunu gören Veh
bi Alinin yanma aiderek bulduğu pa
keti kendisinin de gördüğünü ve bera
berce pay etmeleri icap ettiğini, aksi 
takdirde zabıtaya haber vererek elin ~ 
den paketi aldıracağını söylemiştir. 

Paketin üzerinde bir lngiliz lirası sör
müş olan ve bütün paketi böylece is
tif edilmit lnailiz banknotlarından 
sanan Bigadiçli tüccar Ali buna razı 

olmut ve paraları paylaşmak üzere 
beraberce Beyazıda doğru yürümeğe 
~lam)#tır. Kendilerini takip etmek
te olan V ehbinin arkadafı tenha bir 
sokakta soluk soluğa bunların arka -
sından yetişmiş: 

- Benim içinde l O bin lira olan 
paketimi siz bulmuşsunuz, verin, de
ınittir. Tabii Vehbi derhal inkar etmif, 
gelen adam: 

- Üzerinizi arayacağım, deyince 
Vehbi: 

Hakkımız Yok Mu? 

Bu çocuk koaa f9lllrd• 
~apyal•ız •• yapSI• 7 

., 

Erzurumun Olti kazasının Olcuk kö· 
yünden lbiı oğullarından Dursun oğlu 
küçük Süleyman iki üç aydanberi la -
tanbuldadır. Bunaya, M, yıl önce gelip 
doktor Ömer Ltitfinia yanına yerlet· 
mit olaa ablua Şaye11teyi bulmalt mak
sadile aelmittir. Ve üç aydanberi .akak 
sokak, kapı kapı dolatmakta. hep onu 
aramakta. 

- Ona İstanbulda Şayeste diyor -
larmı§, köyde Zolküyyo diye anarlar
dı, acaba gördünüz mü~ diye eormak
tadır. 

y... 1 s i aeçmiyen k~çiik Süley -
man bu arada matbaamıza da baş vur
du, arkadqlarımızdan biri poliı müdü
riyetinin ikinci ıubesinden bu çocuğa 
yardım imkanı bulunup bulunmadığını 
sordu. müabet cevap aldı, çocuğu ora
ya yolladL Fakat çocuju çok seçme -
den aene kar11mızda 1ıördük: 

- Haydi sit, ablanı Son Postadan 
seni buraya yollıyan bulsun, dediler, 
dedi. 

Bu çocuk lstanbulu bilmiyen, bura· 
da kimseai olmıyan, ve memleketten 
aelirken yanına verilen beı lirayı ta • 
mamen bitirmiş bulunan, ve artık so
ltaklarda, çe§me yalaldarında, duvar 
diplerinde aabahlamıya ba§lıyan bir za• 
va11ıdır. bu gidişle de heder olmıya 

mahkWııdur. 

Polis müdiriyetinin ikinci •ubeai 
müracaatımızı ıayet iyi karıılamıftı, va
ziyeti böyle aörmiiftü, yardım vadin· 
de buliınmuıtu. 

Bunun içindir ki biz çocuiun ya 
yanlı§ bir yere gittiğine, yahut ta sa
lahiyetaiz hirisile karşılaşıp bu ceva -
bı almıı olduğuna hükmediyoruz. 

1 
"Türkiye Milli,, 
işten menedildi 

F öniks ile alikası olan 
diğer şirketler de teftiş 

ediliyor 

Fönii.s ve onunla alakası olan si
gorta firketlerinin vaziyetini tetkik et
mekte olan fktısat Vekaleti heyeti 
çalışmalarına devam etmiştir. Yapılan 
tetkikat netice.inde Türkiye miJli aigor
ta şirketinin de tatili faaliyet etmesine 
karar verilmiş, muameleleri durdu -
rulmuş; keyfiyet müstacel bir tel
grafla lktıaat Vekaletine bildirilmif -
tir. 

Nahit Tahsin, Remzi Saka ve Mu • 
hibin yaptıkları teftişler neticesinde 
diğer bir iki şirketin daha Föniksle a
lakası olduğu meydana çıkarılmıe ve 
bunlar sıkı bir surette teftişe ~lan • 
mışJardır. 

Ma,.. s 

lstanbulluArsenLupenlet 
(BafloNl/ı 1 inci •aylada) dolaşmağa çıktığı anlaıılmııtır. 

ınuına rairnen elde delil bulunmadaiı için H.......- Dnmn F.di,or 
polis Mihalm .. beb.ine kendiünden bir Çünkü Mibal o gün Şiflide Güneş a,d, 
unsur sokmayı muvafık bulmuştur. tımanına gitmif, birinci kata girrni§, 2ol 

Polil it Bapnda lira para ile bir hayli eıya çalmıştır. 8J! 
Bunun üzerine Saltanahmeue oturan hırazlıkta Mibalın yanında Eyübün de ~ 

Sım iaminde biri polİıl namına bu peke- lunduiu anlqılmlftır. Zabıta memurıJ 
ye girmeğe memur edilmittir. takibat sırasında Mihalın yersiz ) urt~ 

Sırrı muhtelif veaileler bularak Mithat bir 9erseri olduğu için geceleri muhteı' 
namı diğer Mibal ile tanıımağa muvaffak yerlerde yattığını, fakat en çok.Eyüp sJr 
olmat. miiteaddit temaslar neticesinde Mi- rinin Sultanahmette Cankurtaran mahlt 
hal da kendisinin hırsızlığa müstait bir a- 1-inde Fırın sokağındaki evine ; 
dam olduğu hakkında kanaat uyandaımıt- dip geldiğini tespit etmiıler ve bu evi tll 
tır. Fakat karnaz Mihal Sırnya hırsızlık :ra..ut albna alm11lardır. 
teklif etmekle beraber onunla derhal ite Yeni Bir Hınızbk 
başlamamıt. söz arasında: Bu tarassut devam edip dururken ~ 

- Benim f..yüp Sabri adında bir arka- tanahmette Cübbeciler eokaiında mual~ 
da,ım var, evveli onmda aörüteyim. on- Rqidin evi 90yulmuttur. Sirltatlerin tev.t 
dan sonra berabez ite batlarız demipir. etmekte olması zabıtanın daha hızlı ~ 

Zabıta beqrün kendisiyle temu ettiji l'eltet etmesini mucip olmuı. polis evve• 
için Sırrı bunlan alüadu memurlara bil- çalman eıyalann nereye ve nasıl nakledf 
dirmİ§. memurlardan aldığı direktif üzerine dijini. naaıl elden çıkarıldıiını tesbit etııı# 
artık Mihal ile tem... kesmİftİJ'. Çünkü yi muvafık bulmuıtur. 
memurlar Eyüp Sabrinin yazıhanesini ket- Y•nhwdea Çiftliie 
fe muvaffak oldukları için Mihalı ıüphe- Bu noktadan yapılan tahkikat netid" 
lendirmemeii muvafık bulmuglar ve Sırra- ainde öğrenilmiıtir ki çalınan qyalar iJ8 
ya ona göre direktif vermiılerdir. önce Eyübün evinde ve yazıhanesinde, {;.ıı 

E,&p Sabri Kimdir? la tada Vekilharç sokaiında Mihalın an-' 

Dün şüphe edilen bazı 
de teftişler yapılmıştır. 

Eyüp Sabri bir müddet evvel poeta anm kız kardeıinin evinde toplanmakttıt 
~e telgraf memurluğundan ayrılmıf, bi- buralardan da Bursa civarındalci çiftli~ 

şirketlerde rinci vakıf hanmcla yazıhane açarak •Tür• aötürülmekte, oradan qyanın cinsine ~ 

Bugun gelecek seyyahlar 
Alman bandıralı ((Ceneral Von 

Steuben »vapuru 350 ıeyyahı hami -
len bu sabah )imanımıza gelecektir. 

lnhisarlardan çıkardanlara 
ikramiye 

Yeni kanun mucibince tekaüde 

kiye genel iı eüderliii» firması altında ça• mahiyetine aöre atılabileceği yuler tesbf 
Lşmağa b&JlamJ§ bir adamdır. Jki yıl evvel edilerek oralara aevkedilmektedir. 
İsmet ve Ekrem adlı iki ortakla bu yazıha- EPbün Y aah•neainde 
neyi açan Sabri biliharc bu ortaklanndan Bunun üzerine Eyüp Sabri, Mihal _,. 
ayrılmış, müstakilen çalqmağa bqlamıt. Ayı Ramazan aranmıt. tevkif edilmişleP 
fakat dalavereli iı yapmıg, rehin mukabi- dir. llkönce Eyüp Sabrinin yazıhanesi .-! 

)inde verdiği kırk lira paraya ayda 20 lira ranmı§, burada bir çok çahnnuı eşya il~ 

faiz almak gibi insafsızlıklar yapmı1o aahtc ,beraber hırsız ıebekesine ait bi( 
karlıkla başkasının arazisini kendi üzerine de muntazama bir dosya bulunmuştur. 
çevirtmiş, hatta bu yüzden tevkif edilmiı, Bu dosyad hırsız arkadaşların her bto 
hapse atılmıı, bet ay evvel de hapisten çık- rinin ayn ayn yaptıkları hırsızlıklarda ela 

sevkedilen dört yüze yakın inhisar nuıtır. geçirdikleri malların listesi, bunların ne ~ 
memuruna ikramiyeleri henüz veril - Eyüp Sabrinin Bura civarında bir de kilde paylapldığı, Eyüp Sabrinin kendi 
memiş, yalnız bazı memurlara birPr çiftliği vardır. K....ndiai eilenceyi seven bir biueıine düşen eşyalardan ba,ka her hır• 
maaş nisbetinde bir avans verilmiştir. adamdır. mzlıktan komisyoncu aıfatiyle aldığı pridl 

Tekaüde sevkedilen memurlara Her akşam yazıhane.inde bir kaç ka· miktarının, nakliye masraflarının, sair za• 

- Biz senin bildiğin kimselerden 
değiliz, ge) de ara diye ilerlemiş, adam 
her ikisini de aramış, bittabi bu arama 
sırasında da Bigadiçli Alinin üzerin -
deki bin lirayı ihtiva eden cüzdan ka -
natlanmıştır. 

bundan bir müddet evvel birer mektup dın toplanmakta. içki ve eğlence alemleri ruri masrafların yazılı olduiu görülmüı• 
yazılarak, tekaüt sandığında birikmiş yapılmakta, sık aık daktilo değiştirilmekte, tür. Sabrinin Yordan ve Hulusi isminC:l• 

Hakkımız Yok Mu? olan paralarını alabilmeleri için, nü - daktiloluğa hep aüzel kızlar seçilmekte iki ortaiı da olduğu teabit edilmiş, fa• 
----------------- fos tezkerelerinin birer suretini idare- imiıı. kat bu ortakların sadece meıru iş saba• Fakat Bigadiçli Ali bunun farkında 

değildir. Yalnız Vehbi arandığı zaman 
yerde bulunan paket bulunduğu ve o 
adam bu paketi alıp gittiği için Vehbi 
Bigadiçli Aliye: 

Hırsız hizmetçi 
Sa Gilıi Para Sufeclili7or anda kendisiyle ortaklık yapb)dan. diic~ 

ye göndermeleri bildiriJmittir. p 1 E i•lerle uzaktan ve yakından ala~ kalan b• ... o is yüp Sabrinin hüviyetini, adres " .. 
Memurların hepsi İstenen evrakı h lunmadıgvı anla•ılmı .. tır. 

Çaldığı pırlanta yüzüğü 

çarşıda satarken yakalandı 

ve yazı an esini kqf edip te tetkikata bat- " "' 
göndermişlerdir. Gerek ikramiyelerin, 1 b d h b . Eyu'"bun"" y-......ı.--inde n.a..an 1:'-ya 

ayınca u a amın eraün ıu ai i para -·-· ~ ......, 
gerekse tekaüt sandığında birikmiş o- sarfeuiği neticcaine VAmlJfö Eyübün her ta- Sabrinin yazıhanesinde bulunan qyıi 

- Ne yapalım, arkadaş, ikimizin de 
kısmeti yokmu,, haydi Allaha 1smar -
ladık, demiş ve aynlmıştır. Nişantaşında Gü

zelbahçe sokağın· 
da Bahar arartı . 
manında oturan 
Müfettif Mazha -
rın hizmetçisi E
mine bundan bir 
kaç gün evvel 

lan paraların, memurlara. önümüzde - nıştığı kızı gayet kıymetli mücevherler, meyanında Günq apartımanında birind 
ki ayın ortalarına doğru verileceği söy- bol paralar vermek aıretiyle battan çılı:ar- katta oturan Abrahama ait qya ile bir af!"' 

lenmektedir. dığı, ((seninle evleneceğim» diye aldata- ne evvel Kadıköyünde Taranto apartıma" 
rak berbat ettiii. 80nra da tehdit ile bun- nında soyulan Edmona ait C§Ya, Mualliın 
lara verdiği mücevherleri geri aldığı, bu- Rüştüye ait paralar ve eaham, bir çok naii• 
nunla beraber bir çok pifkin alüfteleri de cevherler vesaire çıkmııtır. 

Aradan on dakika geçtikten sonra 
elini cebine aokan Ali 1000 lir88ının 
yerinde yeller estiğini görünce be.f ına 
gelenleri anlamıf, aoluğu polis mer -
kezinde almıfbr. Vehbi yakalanmıttır. 
Arkadaşı aranmaktadu. 

inhisarlar umum mUdürlUğll külliyetli miktar • 

Ankaraya gidiyor da mücevher ça· 

1nhisarlar Umum Müdürlüğünün larak kaçmıfb. 
Ankaraya nakli kat'iyetle tekarrür et- Zabıta yaptığı 
miştir. Bunun için tetkikler ve icap e- tahkikat netice -
den hazırlıklara başlanmıştır. İstanbul- sinde Eminenin 
da bir başmüdürlük bırakılacak ve Yüksek. Muallim Emine 
şehrimizde bulunan inhisarlara ait mcktcbınde kapıcılık yapan Dadaylı 
fabrika ve imalithaneler bu müdür • Ahmedin yarıma kaçbğı tesbit edil -
lüğe bağlanacaktır. mi,ş, evvelki gün de bunlardan bir yü-

fstanbul başmüdürlüğü kadrosu g~- züğü yok pahasına Kapalıçarşıda sa -
nişletilecek, bu kadroya yeni alınarak tarken yakalanmıştır. 

TUrkkuşu dersleri 

PIAjlarda içkiden 
ahnmıyacak 

vergi 

Bu sene halkın Florya plajlarına 
rağbetini arttırmak ıçm plajlarda 
aarfedilecek mükeyyifattan vergi alın
maması ve ucuz olarak aatılma11 te • 
karrür etmW,tir. 

Profesör Vittemore geldi 
Ayasofya camii mozayiklerini 

meydana çıkaran ve her sene memle
ketimize gelerek bir kaç ay bu işle 

meşgul olan Amerikalı profesör \Vit
temore dün sabah şehrimize gelmwtir. 

Profesör, \!Chrirnizde 5 ay kadar ka
lacak ve camideki tetkiklerine devam 
edecektir . 

Nöbetçi 
memurlar için bir mÜ8abaka imtihanı 
açılacaktır. Bat müdürlüğe, muame -
lat müdürü Necmeddinin tayin edile
ceği töylenmektedir. 

Nakil .)erine Ağustosta başlanma
ıı kuvvetle muhtemeldir. 

Türkkuşu muallimi Savmi dünden 

itibaren yapılacak tedriaabn program- Eczane/er 
larını hazırlamağa ~lamıştır. Şimdi - ' 
yc.:.kadar muamelesi ikmal edilen 40 Bu sec:ıelD nöbetçi eczaneler ,_Janbr: 
talebenin de tam kadrolu heyeti 11hhi- ı.,a..ı cilaıtindelüler: Ekmek ucuzladı 

Dün toplanan Belediye narh konıis -
yonu ekmek fiyatını 20 para. francela 
fiyatını da 10 para indirmiştir. Yeni 

ye tarafından muayeneleri yapıldıktan Abarayda: (Eşref). Alemdarda: (Ab-
sonra tedrisata başlanacaktır. Dersler dülkadir). Bakırköyünde: (.t.tepan). 
cumartesi ve Ç8"8mbe günleri öğle _ Bcyazıtta: (Aaador Vahram). Eminö-
dcn sonra verilecektir. nünde: (Beıir Kemal. Cevat). Fener. 

· narh çartamba gününden itibaren mu
teber olacakhr. Elektrik mühendisi Muzaffer 

Sigortacdarm imtihanı Yükeek Mühendüı Mektebi Elektro 
Sigortacıların imtihanana dün de - Mekanik tubcsi uiatanı Muzaffer 

4 üncü Vakıf hanında devam eclilmif- Nafia Bakanlığı şirketler umum di _ 
tir. imtihanın iki hafta kadar daha sü- rektörlüğü elektrik mühendisliğine 
receği söylenmektedir. tayin edilmiftir. 

Doğum 
Haydarpap Emrazı Sariye hasta -

nesi kulak, boğaz, burun mütehassısı 
doktor Mehmet Annçın bir oğlu dün
yaya gelmif ve iami Uetim konmuş • 
tur. Yavruya uzun ömürler ve sıhhat 

temenni ederiz. 

Muzaffer Mühendialik tahsilini ya -
parken Anadolu ajansının gece aervi-

eini muvaffakıytele idare eden çalıf
kan gazeteci arkadaflardandır. 

Yeni meslek ve vazifesinde de ken-
disini sevdireceğine şüphe yoktur. 
Muvaffakıyetler dileriz. 

de: (Arif). Karagümrükte: (Kemal). 
Küçükpazarda: (Necati). Samatyada: 
(Erofiloı). Şehremininde: (Nizım). 

Şchzadebaşında: (Halil). 

Beyoilu cihetindekiler: 
Galatada: (Hidayet). Haıköyde: 
(Halk). Kaaımpafllda: (Merkez). S.. 
rıyerde: (Nuri). Şiflide: (Necdet Ek
rem). Taksimde: (Kanzük, Karekio 
Kürkçiyan, Günef). 

Oaküdar, Kadıköy ve Ad.dakiler: 

Büyükadada: (Merkez). Heybelid:e 
(Yusuf). Kadıköyde Söğütliiçeımede: 
(Osman Hultiıi). Muvakkithanede: 
(Saadet). Osküdarda imrahorda: (im· 
rahor). 

mücevherlere garkettiği görülmüıtür. Bü- Vekilharç Sokaimda Bulunan 
tün bu vaziyetler zabıtanın fÜphelerini ar. En-• 
tırmış, tetkikat derinleıtirilmiJtir. Galatada Vekilharç sokaiında Komii 

Buna Osmanlı Bank.ımın Soyu)mau Hüsnünün metresi Eleninin kız kardefİ" 
Bundan bir kaç yıl evvel Buraada Os- nin evinde yapılan aramada da pek çok 

manlı bankası soyulmut. külliyetli miktar- e§ya bulunmuştur. Burada bulunan mücev• 
da para kaldırılm11tır. Eyüp Sabrinin Oa- herattan bir kısmının Fındıklıda Sed üze4 
manlı bankaBı aoyulduiu zaman Bursada rinde Muhiddin paşa konağının üst katın" 
bulunması, soygundan kısa bir müddet da oturan Ayteye, bir kısmının Beşiktaıu' 
sonra da çiftlik satın almış olması zabıta- Alaybeyi sokağında oturan Sıdıkaya, Fın" 
nın nazarı dikkatini celbetmiş ve Eyüp dıklıda Makbuleye, Cihangirde Su çıkma%1 
Sabrinin Bursa Osmanlı bankası soygunu yoku§unda Tarık"a ait olduğu anla~ılmı~ 
ile alakadar olduiu zanları da uyanm11tır. br. 
Polis bu noktada da ayrıca tahkikata baı Diğer e§ya)arın sahipleri tetkik ediJ. 

mekte, polis takibatı da devam etmekt~ 
dir. Bulunan eıya)ardan beı yıldan beri 
devam eden hıraızlıklarla bu tebekeni• 
alakadar olduiu meydana çıkarılmış, bet 
yıl evvelki e§Yalar bile bulunmuıtur, pO" 

liain bu muvaffakiyetini diier muvaffaki-. 
:retlerin takip edeceği umulmaktadır. Bo
monti caddeainde Arel aparbmanı ile Şir 
lide Sadık Bey sokaiında avukat Şevkr 
tin evinin de hu ıcbeke tarahndan aoyul" 
dulu teabit edilmektedir • 

lamı§ bulunmaktadır. 

Ayı Ramazan 
Polis şebekenin bu iki uzvunu tcsbit 

ettikten sonra kimlerle çalıştıklarını da öi
renmeği muvafık bulmut. ve bunların ha· 
piıhanede tanııtıklan Ayı Ramazan adlı 

ele, avuca sıimaz bu hırsızla tefriki mesa
i ettiklerini meydana çıkarm11tır. Bundan 
sonra da üç koldan faaliyete aeçilmİf, Ayı 
Ramazan, Mibal namıdiier Mithat, Eyüp 
Sabri ayn ayrı takip edilmeie baılanılmıt
lardır. 

MWÇok Kmnu 
Zabıta memarlan nieanın 29 uncu aü

nü Mihalı yanında azun boylu bir adam 
olduğu halde Şitliden seçerken aönnflt
ler, fakat takip edildiğini anlayan kurnaz 
serseri iki köteli bir aokak batında hem 
yanındaki adamı bybetmit. hem de ken
disi ortadan kaybolarak memurların ta. 
kibinden kurtulmupur. Mihalın buradan 
kaybolduktan aonra yine Şitli civannda 

., ____________ ..._..,,_ 

l l B sinemada 
Bugün 

z u z u 
JOSEPH1NE BAKER tarafından 

AYRICA: 

AŞK H0Z0NLERI 
FREDERİC MARCH ve 

NORMA SHEARER 
-._. Duhuliye 20 kuraı 

·· · ······~ ········ · · ················· ··· ···· ················ .. J Y ann matinelerden itibaren 

llM I B llR BMAS I 
En bOynk tayyarecilik ve gençlik filmi 

118A81 Kll l TAYYA R E 
Şaheserini takdim ediyor. FevkalAde bir mevzuda olan bu fılm BllyOk 

vasıtalarla ve birinci sınır artistlerle çevrilmiştir. 
... rollerdeı 

NOAH BERRY ijr.) ve sanşın JEAN ROGERS 





6 Sa,tıı. 

Tıbbın yarattığı yeni harikalar 

Öldükten sonra diriltilen 
hastalar çoğalıyor! 

Bir Rus doktoru yaptığı sun'i kalp ile yaralanarak 
ölen bir adamı bir müddet yaşatmaya muvaffak oldu 

Londradan yazılıyor: 
Lan1ıuaayrın büyük tüccarlanndan 45 

yaşlarında Ernest Hinsley bir müddet evvel 
kendisine yapılan bir ameliyat esnasında 

ölmüttül Fakat bu adam şimdi dirilmiş 

bulunmaktadır ve eskisinden daha sailam 
e1larak yaşamakta, iti ve gücü ile uğraş • 
maktadır. 

Hinsleyin dirilmesi hadisesi İngilterede 
1ıörülen öldükten sonra dirilme hidisele. 

rak işlemeie baılamıı, daha sonra da ta • 
mamile harekete ıelmiıtir. Bu suretle ölü 
dirilmif, tekrar yaşamıya batlamıştır. 

lngtlterede öldükten sonra dinlen adam
lardan biri de 58 yaşında Çon Pugeriydir. 
Bu adama da Birmingam Ceneral Ospital 
ha~tanesinde bir ameliyat yapılm}ştır. A
meliyattan sonra hastanın kalbi tamamile 
dum1u§, doktorlar tarafından da öldüğü 
tasdik edilmiştir. 

rinin birincisi değildir. l laııtane doktorlarından birisi Hinsleye 
Son günlerde Jngiliz tıp mecmualarının yapılan usulü buna da tatbik etmiş, bir 

anlattıkları böyle vak'alar o kadar çoğal- müddet ıonra kalbi iılemeğe dakikada 120 
mııtır ki lngilterede adeta öldük.ten sonra defa vurmağa başlamııtır. 
dirilme modası baılamıı sanılmak.tadır. Çon bu dünyadan kaybolduğu zaman 

Hinıleyin dirilme hadisesini fÖyle an - hiHettiii ıeyleri töyle anlatmaktadır 
)atıyorlar: <<Beyazlar giyinmiı bir takım adamların 

Hinsleye bir ameliyat yapılması icap et- arasında bulunuyordum. Burası bir futbol 
miı, İngilterenin şöhretli operatörlerinden sahasına benziyordu. Burada gördüğüm a
'biri hastayı ameliyat masasına yatırmıı. damların çehrelerinde sükunet ve saadet 

ameliyat esnasında hasta ölmüıtü. Başın • çizgileri 1ıörülüyordu. Bunların arasında 

da bulunan doktorlar Himıleyin öldüğünü bir çok zaman evvel ölmüş pek. çok tanı
teıbit etmiıler, opeıatöre de artık bir fey dıklarım vardı.» 

yapılamıyacaiını söylemiılerdi. Londra hastanelerinde masaj ve ader-
Bunun Üzerine operatör ölünün mide • nalin ıırıngaları ile ölenleri diriltmek tec

ıinin altından adernalin şırıngası yapmıı, rübeleri yapılırken Nevyorktan gelen ha • 
ıonra da elini hicabı haciz altından kalbi- berlerde ölmek üzere bulunanların kalb • 
ne kadar sokarak kalbi dareban teklinde lerini bir elektrik beden makinesile hare • 
tazyik etrneie başlamııtır. Bu arada ope • kete getirmek usulü tatbik edilmekte ol • 
ratör bir daha adernalin ımnguı yaptır • duğunu bildirmektedirler. Bu makineyi 
makla beraber diğer taraftan da hastaya icap eden ve kullanan doktor Albert lman-
boiulanlara yapıldıiı 1ıibi sun'i nefes ver· dır. 1 

dirmiıtir. Bir kaç ıün evvel Amerikanın milyo • 
Biraz ıonra ölünün kalbi pek hafif ola- nerlerinden birisi ölmek üzere iken doktor 

CÖNÜLiSLERi 
iki kız arasında 
Mütereddit 
Bir erkek 
İzmirli bir okuyucum, adını B. K. 

lıarflerile ıö.teren renç bir erkek iki 
ıenç kız araaında mütereddit kalmıt, 

benden fikrimi aoruyor Ye kendisine mü
fit olabilmekli;iın için de kızların her 
hiri hakkında uzun madıya malUnıat ve-

• ,-İyor, hayalen birer de portrelerini çizi
Jor. Buna rağmen kendisine beklediği 

cevabı nremİyecejim, çünkü IMı ayni 
samanda erkeii de o darece taıumama, 
hislerini, biJailerini n temayüllerini bil
meme bağlıdır, halbuki kızlara ait ma. 
liunat vermekte bu kadar cömert dav
ranan okuyucum bana kendisini tanıta
cak ıeyleri söylemekte hasis davranıyor. 
Buna rağmen kendisine kısaca bir ,ey 
aöyliyeceğim: iki kızı ayni derecede sev
diğini sanan bir erkek hakikatte hiç bi
rini sevmiyor, demektir. ikisinden birini 
tercih edecek ise bunu phsi menfaatle-

rini göz önünde bulundurarak yapacak
tır. Bu husuıta ise hiç kimleden akıl da
nıımıya muhtaç değildir. 

Manisada Bay K. Ce·ye: 

Dul kadın almakta, evlendikten aon· 
ra bekar kalmıt bir erkek için bahset • 
tiiiniz tekilde mahzurlan ben ıöremi -
yorum. Eter bu, böyle olmu9 olsaydı 

dul kalınıt kadınlann hayatlannı yap
yalnız geçirmeye mabkUın olmaları icap 

ederdi. Olsa olsa dul kadınlar ikiye ay
nlabilirl•. Birinci ... nu kocaaından 

her banci bir tekilde aynlm1t olanlar 
tqkil ederler. Bu k11un üzerinde fazla 
titiz iseniz durabilininiz, muhtelif mah
zurlarını tasavvur eclebilirıiniz, hiç de-

lilse aynllfUUll sebepleri üzerinde da
lııa derin tetkiklerde bulunnuya lüzum 
aörebilirainiz. İkinci bun dullan ise ko
calan ölmüt olan kadınlar te9kil eder
ler. Bunlarm üzerinde babsettiiiniz 
mahzurlara bulmak mümkün deiildir. 
Adam ölmiiftür. Bir daha dirilecek, eı. 

ki kanaım tekrar ele ıeçinneyi istiye
cek değildir, sizinki İle bu aon kısma 
dahildir. Mademki hislerinize ve men

faatlerinize uygundur, o halde niçin te
reddüt ediyorsunu? Anlıyamıyorum. 

;yalnız dikkat ediniz: Bu sözlerim hep 
evlendikten sonra bekar kalmıı olan er
keklere aittir, biç evlenınemİf olanlara 
ait deiiL TEYZE 

1 

1 

ION POSTA 

Valinin gözlüğü 
23 Nisan çocuk bayramında hiç 

bir makama haber vermeden kendi 

kendisini lstanbul valisi tayin eden ve 

otuz üç saat. bu makamı işgal eden ço

cuk vali Kadri ile muavini Faruk polis 

müdürlüğüne çağırılmışlar. Bu dave

tin sebebi o ilin Muhiddin Üstündağın 
belediye makamındaki masası üstün

de duran bir gözlüğünün camlarının 
kaybolması imiş, zira çocuk vali ile 

mu~vini bir aralık belediyeye de iİ -

derek Nehir işlerile meşgul olmuşlar 1 
Çok kısa sürmüş olan memuriyet -

lerinde böyle şayanı teessi.if bir kayıb 
işinin çıkmasına fevkalade üzülmüş o

lan küçük vali ile muavini, gözlük 

camalrını görmediklerini söylemişler. 

Sayın İstanbul valisinin kaybolan 

gözlük camları bana bir fıkra hatırlat
tı: 

Ecnebi hükümdarlardan biri ikinci 

Mahmuda hediye olarak camsız, kıy
rnetl~bir gözlük çerçivesi yollamı~. 
devrin fair, zarif ve hazır cevaplıiı ile 

meşhur ricalinden Keçeci zade izzet 

molla da o gün huzura çıkmtf. Mah -

mut yanında duran camsız gözlük çer

çivesini bir iltifat olarak gözlük kul -

lanan izzet mollaya vermiş. izzet mol· 

la derhal gözlüğünü çıkarıp padişahın 

verdiği çerçeveyi takmış ve muazzam 

salonun ta öbür ucundaki kapının iis

tündeki levhaya bakarak, her defa hu

zurdan çıkarken göre göre ezberlediği 

ibaresini okumuş. Mahmut gülümsi -
yerek: 

- Molla efendi, gözlüğün glmLm 
yoktur 1 demiş. 

Hazır cevap izzet molla derhal: 

- Aman efendimiz, eğer camları da 

olsaydı gök yüzünde Levhimilhfuzu o· 

kurdum t demiıt. 
Valimizin gözlük 

bahtsız kimse galbia 

miş olacak. 

camlarını çalan 

bu fıkrayı bil-

Re,ad Ekrem Koçu .............................................................. 

.ayıa 
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Anadoluhisarında eski 
bir Hisarlı ile mülikat 

* * * 
Hafız Osman "Boğazlann modası geçti, mesele 

yaz buralara burada, diyor. Büyük aileler bir 
gelip otursalar herşey d ..... ' egışır.,, 

Yazan : Suat Derviş 

Arıadolubisanndan bir manzara 

Anadolubisanndan bir başka görhnnş 
Anadoluhiaan iıkele•İne bizimle hera- ,botanır ve Boiaziçi İstanbulun aözbebeil 

her çıkan bir iki yolcu birdenbire ıözden olur. Şirketi Hayriye vapurlarının bahalı• 
kayboldu. iskele meydanı bomboı... Et- ,bil kendiliğinden kalkar. Halbulti imdi 
rafımıza bakınıyoruz. .• Boş meydanda bir ber taraf olduiu ıibi Anadoluhisarı da 
kaç dükkan var. Fakat hepsinin kapısı Ör· bomboı. Yalılar, yıkılıyor, Yıkılmayanları 
tülü gireni, çıkanı yok... Biraz ilerliyo. iee eskiden bu yalılarda saltanat sürmilf 
ruz aaida bir köşe ve mini mini bir manav ~lelerin çocukları tarafından oda, oda ki• 
dükkanı görüyoruz. Dükkanın kapısında, raya veriliyor 
kırmızı yüzlü, şişman çok neı' eli bir ihti· Oralarda sürünmekten beter bir hayat 
yar oturuyor. Ona yaklaııyor, ve onu ae. reçiriyorlar. Yaz oluyor kış oluyor, en u• 
litmlıyorum: fak bir kalabalık buralara aelmiyor ... Bu. 

- Sabahlar hayrolsun efendim. nu ihya etmek ancak burası yeniden moda 
- Hayırlı sabahlar olsun evlat •. ne is- olmuş zannını vermekle olur. Büyük aile-

Alpert iman çağırılmış, hasta dokto -
ra tayyare ile gelmekte olan oğlunu sör -
meden ölmek istemediğini bildirmiştir. Fa- ı 

kat bu anda kalbi durmuı, ve ölmüıtür. 
Doktor İman hemen makinesini tatbik 1 tiyorsunuz .. 
· ··ı ·· ·ı · •- lb" b" k Yüzümüze bu yabancılar nereden pey-etmlf, o muı mı yonerın aa ı ır çeyre 

saat ıonra harekete gelmittir. Bir müddet da oldu der gibi bakıyor. Kendisine sa· 

ler bir yaz bu taraflara gelseler iı tamamell 
deiişir. 

Hafız Osman birdenbire ıuıuyor. Yü• 
zü adeta morarak dükkandan dı§&rı farlı• 
yor: el WI t" o B'" •• d'W d k zeleci olduiumuzu ıöyleyince bir bana, sonra a og u ye ıımıı. ulun ıger o -

l h · • · d d" ·ı ·ı - bir de bana refakat eden erkek arkadaşı-tor arın ayretı ıçın e ırı en mı yoner oı- . 
J ·ı k b 1 t F k b" .. d ma bakıyor ve sonra bır kadının gazete• u ı e onuımıya aş amış ır. a at ır mu - . 
d t t k ·· ı ·· t.. cilik edebileceğine ihtimal vermemış ol-e ıonra c rar o muş ur. 

S · f · · d b' R d k d malı ki benimle konuımağa tenezzül bile 
mırno ısmın e ır us o toru a 

etmeden arkadaşıma anlatıyor: icat ettiii sun'i kalbi tekemmül ettirmeğe 
uğraımaktadır. 

Bu makinenin de kalbi durmuş bir in -
sanı tekrar ya!Plttığı görülmüştür. Tecrübe 
yapılan adam aiu bir yara alarak ölmüı 
bulunuyordu. 

ııSun'i kalbı> in tecrübeleri bir eün in. 
sanın ölüme ealebe çalacaiına dair çok 
büyük. ümitler vermektedir. 

Prost geliyor 
fstanbul planını yapmak iizere da -

vct edilen 'ehircilik mütehassısı Prost 

bir kaç gün içinde ~ehrimize gelecek • 
tir. 
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- Bana 1ıelerek isabet ettiniz diyor. 
Benim adım Hafız Osmandır. Anadoluhi· 
ııar camiinin müezziniydim. Buranın es

ldlerindenim. 

- Biz Kandillide de başka bir Hafız 

Osmanla 1ıörüşmüştük. 
- Evet orada bir baııka Hafız Osman 

vardır. Benim en aziz dostumdur hem de 
hopohbet bir zattır, size çok şeyler anlat
mıı olacak: «Boğaz neden çöküyor}>> di
ye soruyorsunuz. Bana göre Boiazın rai
betten düımesinden, ne belediye, ne de 
Şirketi Hayriye mesuldür. Şu yola bakı
nız, ıu köprüye bakınız, böyle yollar teh
rin neresinde var}. Kanlıcaya kadar aya. 
ğınıza bir taı çarpmadan odanızda gezer 
gibi yürürsünüz. Havamız güzeldir, evle
rimiz ucuzdur da yine burada insan yok· 

tur. Bu vaziyette ıirket 'nasıl olur da bilet 
ücretlerini diifürür. Jstanbulun ba,ka taraf
larındaki ev kiralarını bir düşününÜL bura-

1 
daki ev kirasının üzerine şirketin yüksek 
denilen bilet ücreti de ilave edilse, yine Ö· 

bür semtlerdeki ev kirası kadar pahalı ol-
maz. 

Fakat her nedense buralan bir rağbet
sizlik hastalıiına uğradı. Modası geçti. 
Eskiden büyükler otururlardı. Büyükler O• 

turunca; onların yanında geçinmek iste
yen küçükler etraflarına toplanırlardı, or
talar da büyüklere benzemek hevesiyle 
buralara akın ederdi. Yine baştaki büyük
lerimizden bir kaçı lütfen buralara gelip, 
yalı yaptınp, yazı geçirsinler, görürsünüz: 

~ir mevsimde Suadiye, Adalar, Modalar 

- Bre hainlerf ... Bre zalimleri ... Yin~ 
yukarıya çıkıyorsanız alimallah kJTarım, 

kırıp sonra da koparırım diyorum •iz4 
hal.. 

Onun lcime bu kadar hiddetlendijinl 
anlamak için baıımı yana çevırıyorum. 

Çıplak ayaklı, iki çocuk koşarak iskcl• 
meydanına uzaklaııyorlar. 

Biraz evvel yüzü pek çok gülen Hafı.ı 
Osman ıimdi hiddetle kendinden geçmit 
bir halde: 

- Şunları görüyor musunuz} diyor, ta .. 
zı 1ıibi kulaklarını kısıp, kop, koşa kaçan 
fU yumurcakları... işte Boğaziçinin halkı 
bu haydutların ıerrinden boiazdan kaçı• 

yor. 
- Haydutlar mı) 
- Elbet yal. .. Analar evlatlarına sahip 

olmadıkça Boğaziçindeki bahçe sahipleri• 
nin bahçelerindeki rneyvalara da sahip ol• 
malarına imkan yoktur. Şu parmak kadar 
görünen afacanlar yok mu bahardanberi 
bahçemde ne erik, ne kiraz, ne de bir bat• 
ita meyva bıraktılar. Ham ham yiyorlar 
mel' unlar. 

Yemiş bahçem var, her nevi yemiş a• 
ğacı İçerisinde amma bunlardan ne birini 
düklcana getirebildim, ne de tadabıldim. 

Yeniden sokağın ortasına fırlıyor ve ar• 
tık görünmeyen çocukların arkasından hi• 
il baiırıyor 

- Bre kaltabanlarl.. Bre ıerirler. He• 
le bir dönünüz gözlerinizi oyacağım. 

Biz onun bu hiddetine gülerken galib• 
bize de kızıyor ve dönerek: 

- Gülmeyiniz allahaşkınal Gülmeyi• 
niz, diyor. Bu eşkiya beni de evet su kırk 
aenelik Hisarlı olan beni de Boğazdan ka· 
çıracaklar 1 •• 

Suat Dervİf 
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•1ı::1 ...... Mısırın • 
yenı 

ve genç kralı 
F aruk'un hayatı 

Fransız seçiminin neticesi 
neler doğurabilir? 

Habeşistanın lstiklilini 
kurtarmak el' an kabildir! 

Mısır Kralı Birinci Faruk bugüne ka
dar nasıl yaşadı) Zevkleri ve eğlenceleri 
neydi. Bunu bize maruf bir Fransız mu· 
harriri şöyle anlatıyor: 

«Faruk Kahirede 11 Şubat 1920 ele 
doğdu. Baba tarafından Kavalalı Mehmet 
Aliye bağlandıiı için, damarlarında Ama· 
vut kanı vardır. Annesinin büyük babası 
Şerif idi. 

Yeni kabineyi kurması mevzuubahs olan Sosyalist 
Lideri Leon Blum kimdir? 

Yazan: S•lim Ragıp· 
Bundan bir kaç gün 

evvel «siyaset ile· 
mindeıı sütununda i
ıaret ettiiim veçhilc 

Yine annesinin büyük babaları arasın· Fransız meb'us seçi
da Süleyman paşa namiyle maruf bir şah- mi, sol cenahçılann 

, siyet vardır ki, 0 da Napolyonun zabitle· galebesile neticelendi. 
rinden Liyonlu bir Fransızdır. Ve Süley. Meclisteki fırkaların 
man paşanın asıl ismi Kolonel De Seues- vaziyetine ve bu fır

dir. Hayli müddet Napolyona, gerek de- kalarm kazandı'kları 
nizdc ve gerek karada hizmet ettikten son- meb'us sandalyesi sa 
ra Mısıra gelmiş ve Kavalalı Mehmet Ali- yısına bakersak, bu 
nin hizmetine girerek kendisini çok mem- seçim, Fransız siya. 
,nun ettiği için paşalığa kadar yükselmiştir. ıeti dahiliye ve harici-

Faruk hayatının ilk on beş ııenesını, Yesini esaslı bir suret· 
.Helyopolis ile Kahirenin arasında kain o· te değiştirecek bir ma• 
lan Kubbe sarayı ile yazları gittiği isken- hiyet arzetmiyor. A-
deriye civarındaki Montazah sarayında tağıda kaydedeceğim 
geçirmiştir. ,, rakamların da göste- Fransız seçiminden bir intiba: Eski Fransız Baıbakanı Laval 

Hayatı iki çeşit meşgaleye inhisar edi- recekleri veçhile kuv- reyini vermek üzere diğer müntahipler anıunda sıra beklerken 

yordu: Birincisi, mükemmel hocaların ve ~~tle.rde bir nevi müvazenet husule ge-ıyalist olmak üzere (378) kişilik muazzar4 
.mürebbilerin nezareti altında tahsil. Diğeri tırıyor. Şu fark.la ki, umumi meyelan, sola bir kalabalık olur. 

d · h I k k k doiru gidiyor. Mesela, şimdiye kadar, on Fransız meclisinin bunda ngeri kalan , e genıf avu:z arda yüzücülük, üre çe • 
,mek, parklarda atla gezinti. birden fazla azalan bulunmayan Komü- fırkaları, bu defa (31) sandalye kazan. 

nistler, bu defa, yediııi müstakil, { 72) si müstakil Radikal, ( 63) sol cumhuriyete;~ 
Bir gün Mısırda bulunan İngiliz fev- · b 1 S partı mensu u o an osyalistler {S. F. U. (23) Demokrat, (88) Demokrat Radiı 

kalade komiseri seraya gitti ve babasiyle J ) b d f ( t ..ı6) · u e a "' ya çıkıyorlar. Bunun kal birliii, ( 1 1 ) muhafazakar grupların• 
uzun uzun görüıtü, İngiltere hariciye ne• 
.zareti veliahtın, tahsilini, İngilterede yap-

masını istiyor, ve buna sebep olarak ta, 
müstakbel hükümdarın, hamisi İngiliz mil-

!etini iyi tanıması lazımgddiğini ileri sü. 
,rüyordu. 

Kral Fuat bunun üzerine oğlunu Lon• 
draya göndermcie mecbur oldu. 

Altı aydanberi Faruk, Londra civarın· 

dan terekküp ediyor ki hey' eti umumiye· 
siyle ( 614) sandalyeye baliğ oluyor. 

Fransız Cumhur reisi (A. Lubrun) un 
bu vaziyette, en kalabalık olan Sosyalist 
fıkasının lideri olarak (Leon Blum) u da· 
vetle hükumet teşkilini ona vermek iste• 
mesi kadar tabii bir ıey yoktur. 

Memleketten kaçan Habet İmparatoru bir meraıinı eınaımda tahtında 

Fransız Sosyalist liderinin, bu teklife 
nasıl bir cevap vereceğini kestirmek gü9 
olmakla beraber bu vazifeyi doğrudan doğ. 
ruya kabul etmesine ihtimal verilemez, 
mümkündür ki bu işi, Vensan Oryol gibi 
Sosyalist partisinin maliyecisi olarak tanı· 

nan bir zata bırakması ve kısa bir zaman 
sonra, onu istifa ettirip, yerine talimatiylt 

hareket edeceğine emin olacağı Sosyalif.( 
renkli bir Radikal Sosyalist hükumeti ge.. 
tirsin. Çünkü Fransız Sosyalistleri ve on' 
!arın lideri olan Leon Blum, kat'i bir ek. 
seriyet kazanmadan iktidar mevkiinin 

ltalyan - Habeş harbinin askeri saf

hası, Habef imparatorunun memle • 
ketini terketmesiyle, artık üzerinde 
ınütalea yürütülemiyecck. bir şekil al

nuş bulunuyor. Çün.kii ortada bir baş 
kalmamı~tır. Bu itibarla fİmal cephe -

sindeki Habcf kuvvetleri başsız kal -
tnışlar; cenup cephesindeki ~uv;et • 
)er de kendi talilerine terke<fılmışler· 
dir. Hatta İf bu kadarla kalmamış, 
Harrar mıntakasını müdafaa eden 

'Ras Nasibu ordusunun gerisi 'imale 

'Ve garbe kartı açık bir vaziyete gır -

hl istir. 
Binaenaleyh Habe~istanda yeni ve 

~udretli bir baş çıkıp da ortada ve 

başsız kalan Habe~ kuvvetlerini ça .• 

bucak eli altına almazsa muayyen hır 
hedefe müteveccih, askeri mahiyette 

harekat yapmak, Habef lut'aları için, 

8rtık mevzuu bahsolamaz. 
Bu takdirde de Habeş Bakanlarının 

'Verdikleri (sonuna kadar mücadele) 

kararı nazariyatta kalmağa mahkum. ' 

dur. Her ne kadar bugün Habeşlerın 
elinde, bilhassa şimal cephesinde, kuv

vet namına büyük bir şey kalmamış 
olduğu kabul edi1ebilirse de impara • 
tor baslarında kaldığı müddetçe bu 
kuvveilerle daha hayli itşler görmek 

hlürnkün olabilirdi. . v. 3 (Bu işlerin neler olabılecegıne. 
Mayıs tarihli yazımızda temas etmış • 

tik.) 
Halbuki imparator başlarından ay

rıldıktan sonra bu kuvvetlerin de k~n
di başlarının çaresini aramak ~erdıne 
dü,meleri, Rasların ffth•i en~~şe .. ve 
ihtiraslara kapılmalan mümkundur ." 
Bu hal ise artık şimal cephesi veya şı· 
mal ordusu diye ortada bir şeyin kal • 

maması demektir. 
imparatorun memleketini terket: 

tnesinin en büyük zararı Harrad~kı 
Ras Nasibu ordusunun yan ve gerı -
sinden ihata edilmek tehlikesine ma -
ruz kalmıs olmasıdır. Halbuki Ango

her mıntakasındaki az, çok biT muka • 
\'emet bile yağmur mevsiminden ev· 
vel böyle bir tehlikenin önüne geçme· 

ğe kafi gelebilirdi. Şimdi ise Angober 
mıntakasına ve Adisababa şima.li~e 
varmış olan İtalyan kuvvetle~ının 
mühim bir kısmı doğruca Harrar uze -
rine teveccüh edeceklerdir. Garpten 
ve şimali garbiden bunların, cenuptan 

da general Craziani kıt'atınm taarru • 

zuna uğrayacak olan Ras Nasibu kuv
vetlerinin bu vaziyet karşısında Har • 
rar mıntakasını uzun müddet müda • 

faa edebilmeleri mümkün görülemez. 
Binaenaleyh - şimal cephesinin başsız 
kalması yüzünden - Cenup cephesi de 
artık büyük bir tehlikeye maruz bu • 
lunmaktadır. Bu tehlikeyi karşılaya • 
bilmek veya hiç olmazsa geciktirebil • 
mek için bir taraftan Adisababa mın -

takasında (şimalinde, cenubunda, 

jf}arkında ve garbinde) yolları müta • 

addit yerlerinden tahrip etmek, takvi

ye edilmiş müteaddit çetelere muhtelif 

istikametlerden İtalyanlara karşı ge • 
ce baskın lan yaptırmak; hülasa plan· 

lı bir çete harbine girişmek lazım, di

ğer taraftan da Ras Nasibu ordusundan 

Sebikbar bir kısım kuvveti İtalyanla • 
rın garpten ve şimali garbiden vaki o· 

lacak taarruzlarına kar'ı sevketmek 

muktezidir. 
Bu kuvvet de ayni veçhile geçitlerde 

ve yollarda tahribat yapmak suretiyle 

İtalyan ileri hareketini geciktirmeğe 
çalısır. Lakin bu her iki cepheye şa· 

il' işlerin yapılması ortada mü~terek 

b~ b sın bulunmasına bağlıdır. E-
ır a, . . 

ğer bu tedbirler yağmur. mevsımıne 

k d İtalyanları hedeflerme varmak-
a ar İ ] 3 . 

tan menedebilirse ta1yan ar • .~.ısa_n 
"hl' zımızda (*) bahsettıgımız 

tarı ı ya . 
müteaddit sua11ere cevap teşkıl ede· 

cek tedbirleri almağa mecbur kalır -

l A ksi halde Harrar mıntakasında 
ar. k 

b 1 nan Ras Nasibu ordusunun şar a 
u u 1 s ı· . ·ı 

d w kilerek ngiliz oma ısıne ı -
ogru çe **) b k 

tica etmesi iktıza eder. ( u uv· 

Birinci Faruk 

ela Henry Hauae namıyla anılan bir yerde 

oturuyordu. Maiyetine ve kendisine neza
,ret etmek üzere sekiz kişi terfik etmişlerdi. 

Faruk Londradan memnun değildi, her 
akşam telefonu açıyor, annesiyle kız kar· 

deşleriyle konuşuyor. Ve ekseriya onlara: 
' _ Güneş gördüiünüz var mı? diye su-

al soruyordu. Kız kardeşlerinin kahkaha

larını el inlerken: 
' _ Londranın sisinden bıktım 1 diye sÖ• 

zünü tamamlıyordu .. 
Ağlayan Kral 
Faruk geçen Cumartesi günü sabah 

derslerini yaptıktan sonra, maiyetindeki 
adamlardan biriyle gezmeğe çıkmağa ha
zırlanıyordu. Bir uşak: 

8 "ncı" aaylada) (Devamı 1 
- Sizi Hüseyin bey istiyor dedi, Hüse

*) Bu azının dizilmesinde, maatteessüf ,yin Bey kralın mabeyncisi, idi. Çocuk, o
( ~ d:ği§tiren bazı yanlıflıklar olınut· ,nun odasına gidip de Hüseyin beyi sapsa· 

manayı ... b" k 
Makalemizde Habet arazıaının ır ıı- rı görünce: 

!:;..n i~li edildiğindep bahsedildikten - Neyiniz var~ diye sordu. 

bl·r k11ım halk oralarda kalmıı •• » Adam kekeledi. 
sonra " 
diye bir cümle mevcuttu. Bu cümle u bir - Hiç. 
kuam halk ovalara kaçmıf .. >) olarak di- - Benden bir ıey sakhyorsunuzl.. 

·ı • t" Tashih ve itizar olunur. - Şimdi Brüksel sefaretinden telefon 
zı mıt ır. ( * *) Harrar mıntakaıındaki Ras Na· aldım, pederinizin vefat ettiğini bildirdiler. 
'bu ordusunun da ıimal ordusu eibi Ha· Prens Faruk hıçkırıklarını tutamıyarak 

51 k"I • b M b ld h b istanJn earp kısmına çe ı meaı, un- telefona koştu, ısın u u ve acı a-
d: iki • üç hafta evvel dahi, mümkün berin hakikat olduğunu öğrendi. 
değildi; bundan maada bir çok askeri ve ' Kahire, 4 (Hususi) - Umumi seçi
ıiyasi mahzurları vardı. Bu hareket tarzını min neticeleri crVefdıı partisinin kahir bir 
tavsiye eden ve bundan on gün kadar ev- ekseriyet kazandığını gösteriyor. Şimdiye 
vef inti~ar etmİf olan bir yazı bugün gö. kadar tasnif edilen reyler << Vefdıı in 15 3, 
züınüze iliıtiği icin bu noktaya temas et. 

0

Liberallerin 17, Müstakillerin 14 meb'us-
meği faydalı bulduk. C. D. luk kazandıklarını gö11teriyor. 

1 
M. Leon Blum 

eebebi, Fransız efkarı umumiyesincle hasıl 
olan İçtimai yeniliklere karşı susama 
ıöaterilebileceii gibi, sol cenah partileri 
arasında yapılmıı olan anlaımadır. Bu an. 

laımaya eöre, meseli bir Sosyalist ile bir 
Komünist, bir intihap dairesinde karıılaş· 
tıklan takdirde, en çok rey alan namzedin 
lehine olarak dlier solcu namzedin reyle· 
rini terketmeai bir ıart eııaaıdır. Bu yüz
dendir ki bir çok intihap dairelerinde, Sos-

yalistlerin zaranna olarak Komünistler, 
Radikallann zararına olarak ta Sosyalistler 
istifade etmişlerdir ve böylece yalnız Ko-

müniıtlerle Sosyalistler, ( 615) sandalye
den (228) ni kazanmışlardır. Şimdiye 
kadar devam edegeldiği gibi eğer Radi

kal Sosyalistler, Sosyalist ve Komünistler· 
le olan mevcut anlaşmalarında devam e
derler ve Komünistlerin bu azametli ço
ğalmasından dehşete uğramazlarsa. yeni 

mecliste istinat edecekleri arubun aayısı. 
( 1 15) i Radikal Sosyalist, (9) u müsta· 
kil Sosyalist, (26) sı Neo denilen yeni Sos-

mes'uliyetini üzerine almayacağım söyle• 
miş, o zaman geldiği takdirde ise, kuvvet4f 
dahi müracaattan çekinmiyeceğini söyle. 
mişti. - Selim Ral'lP 

Leon Blqm Kimdir? 

Leon Blum aslen Musevidir. Franıız 
Sosyalist partisinin fi'li reisidir. Kuvvetli 
bir hatiptir. Hitabeti hararetli olmaktan 
:ziyade akademik ve beliğdir. F ransanı11 
büyük servet sahibi ailelerinden birine 
mensuptur. Buna rağmen Sosyalist parti
sine intisap eclerelt sermayenin gayrişah• 

siliii pren11ibini kabul etmiş ve bu uğurda u .. 

zun seneler mücadele etmiştir ve etmek• 
tedir. Sosyalizmin iktidar mevkiine gelme
si ve prensiplerini tatbik etmesi için ica• 
bmda kuvvet kullanarak işbaşına gelmesi 
ve parayı, nerede bulursa oradan alması 

lizımgcldiği esasını müdafaa ettiği içindit' 
ki fırkasının bu defa genişlemesi, kapitalist 
fırkalara ve bilhaaa bankalara telaşa dü· 
ıürmüştür. 

S. R. 

r=-Ha-Yatta Gördüklerimiz 
Davacı ihtiyar bir kadın ... 
Gelini oğlunun ölümünden ıonra 

çocuklarını bırakıp gidiyor. Bir baıka

siyla evleniyor. Kısa bir müddet içinde 
ayrılıyor, eski kaynanasının yanına dö

nüyor. Zaman geçiyor.. bir koca daha 
buluyor. Fakat bir iki senede yine bo
fanıp geliyor. Bu hal üç dört defa te
kerrür ediyor. 

Nihayet çocukları da büyüdüğünden 
kaynanasından torunlarına muayyen bir 
aylık bağlanıyor, ayn yaşıyorlar. 

Son senelerde ihtiyar kadın.. eski 
muazzam servetini hazır yemek uğrun· 

da kaybediyor. Yalnız Balıkpazarında 

iki küçük dükkanla Adada oturduğu bir 
ev kalıyor. 

1 

Tabii, gelininin tahsisatı ela o nİs· 
bette kesilmiş oluyor. Esasen çocuklar 
da mekteplerini bitiriyorlar. Buna rağ-

men gelin eski kaynanasından mütema 

Yeni bir geçim golu 
di müracaatlarla para çekmekten aeri 
kalmıyor. 

Bundan başka ihtiyar kadının ah. 
haplarından onun imzasiy]e birer kağıt 
gönderip para istetiyor. Fakat fena bir 
tesadüf oyunu bozuyor. Jş duyuluyor. Da 
vacı tanıdığı ailelerden namına para a• 
lınmayan kalmadığını öğreniyor. Ve es• 
ki gelinini davadan başka çare bulamı· 
yor. 

Hakim suçluya sordu: 
- Neden bu İşi yaptınız}. 

O pervasız omuzlarını kaldırdı: 

- Bana kimsenin metelik ' ermiye
ceğine emindim, ne yapayım). 

- Böyle hileli şekilde mi hareket et• 
inek lazımdı). 

Kadın hayretle hakimin yüzüne bakı 
tı: 

- Bu zamanda dolandırmadan ge• 
çinmerıin başka yolu '\'ar mı). 

Muazzez F AIK 
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~.K,DJ;Nf'Z 1 Spor =ı 
Kl'M j. 'N,? ~':::- Galatasaraylılar Ankaradan 

geldiler 
" Tarihitefrlka ,, .l\u. ~4 ) AL..ı~.,: ~ADıRC N Kafh A 

nkarada Gençler Birliği ve Anka- Son Postanın Tefrikası: 34. Yazan: Oıman Cemal 
Bu küçük çekişmeler çok geçme- 1 raya aborda ol ve asilerin bashrıl- ra güciyle iki maç yapan Galatasaray 

den Venediklileri kızdırmıfh. ması için Kalerjiye yardım et! takımı dün şehrimize gelmiştir. Gala _ - Eğlence değil, seninle şaka yapı- - Korkma derim sana, ben varken 
Bir İspanyol askeri kendisine çar- Fransisko Dandolo, Danzella a - tasaraylılar Ankarada futbolün iyi yoru~~ızl . . . yapmaz hiç bir şeyi 

pan bir Venedikliye tüfeğin nam • dındaki galerini hemen gösterilen oynandığını ve fstanbul ile sık sık ya- d :-- ı\Amavutlar. şaka bilmeyız, bız Hasan usul usu] ağaçtan indi. 
lusile dürttü. Venedikli gemici Is - tarafa yürüttü. pılacak tema ların daya iyi bir netice ogru~~ ~nuş~ruz ınsanlarla_... - Kim saldırdı, bu hayvanı böyle 
panyola sövdü. İspanyol yumruk Fakat İspanyollar bu sefer arke- vereceğini söylemişlerdir. . - ' oyle ıse ben de senınle artık benim Üzerime acaba? 
vurdu, Venedikli ondan aıaiı kal- büzlerini Danzelliya çevirdiler ve Ankara takımlarından bir kaçının hıç şakalaşrnaml - Bizim var bir yanaşma, genç bir 
madı ve iki taraf birbirine kanıtı •.• ateı ettiler. en müsait tarihlerde lstanbula çağrı - Ha~n susup yalandan kıza darıl • çocuk, yeni geldi buraya, o saldırmıf-

1 ~ ·· ·t d'l kt d' mış gıbi başını öteye döndü. Kız bir tır mutlak! 
Küfür, tokat ve yumrukla bıu.h • Venedik amiralmın kızgınlığı son acagı umı e 1 me e ır. "dd ~ Atletizm hakem kursu imtihanı bu md u et sessiz onu seyretti. Sonra sor- - Sebep ) 

yan kavga az zamanda silahlı bir dereceye vannııtı. u · - Sebep ne sorarsın 1 Gördü bizi bu 
D · l t alqam yapılacak · 

boöu•ma oldu. - emır a ···• 1 Ne da ıld imdi' ba ""' -'- b---.l- '- k be be 
0 ı- stanbul mıntakası atletizm heyeti - 0 r ın mı na,. a.11>fW11 urdtül s:onu~r en ra r ... 
İspanyol tüfekçileri dipcilderle Diye haykırdı ve koca amiral ge- tarafından açılan hakem kursu için bu - Ne yapayım, sen pka kaldınnı - Kızdı, ona sebep yapb hu işi l 

Venedikll.lerı·n kafalannı kın•or • misi demirini alarak asilerin bu • yorsun ki 1 - Desene bize burada da rahat 
J akşam mıntaka merkezinde bir imli -

lar ve yere seriyorlardı. Venedikli • lundukları eemiye doiru provuını han yapılacaktır. -Peki ... Madem öyl~ir. şimdi ben yokr 
ler bıçaklarını sıyırmıılar, lıpanyol- çevirdi. Atletizm federasyonu tarafından de seninle şaka. yapacağım, razı mıam} - Amma sen meraklanma hiç, ben 
Jarın karınlarına .aplıyorlar, bar - Kargapl az amanda etrafa gönderilen beş sual umumt mahiyette -ÖyRazıyımf ona göstereceğim .. Sen 'imdi git yavaf 
saklarını ıeminin katranlı pverte- duyulmuıtu. Bütün donanma he • hazırlanmıştır. İmtihan notlarını Is.- - le ise söyle bak.ayım bana, se- yavaş evine, amma göreceksin bak, <>" 

· · d b 1 d H t nın adın ne ! .t!"' nu ben nasıl k dura "' sine döküyorlardı. yecan ıçın e u unuyor u. er a· tanbul atletizm heyeti tetkik. edecek, ıw,. ov cagım, yann sa• 

B 
... 1 • ı· 1 küfür' rafta fspanyollarla Venediklilerin atletizm federasyonu lisans vermek Ü· - Hasanr bah buradant ' 

agıran ar, ın ıyen er, sa • bOi bo- 1 1 .. · k" ük - Bre Hasanl -Haydi tinya tinyata Elmas kızt 
vuranlar gittikçe çoğalıyor, Vene • b' ~z tgbazlda ge. mederı ıçın uç zere bunları tasdik eyleyecektir. - Efendimr_ Ha 

. İ .. .. ır ııare e enıyor u. G . f d ki I - yeli aşındoş, haydi ulemar Ha4 

dık ve spanyol kanlan yere dokü • s· ı ı 1 . v d'k . ayrı e ere üp er - Sakın olmıyasm sen Debreli Ha- san Beyi 
1 k b. b" • k d ır apanyo ga erı ene ı amı- . 
ere ır ırıne arı§ıyor u. 1 k . . kla B şampıyonası san~ (Haydi güle güle, uğurlar olsun). 

ra ının apıtaneaıne ya fb. u - Ne münasebet... Ben İstanbullu * 
Bu kanlı boiuımalardan hoıla - ıemide İıpanyol alayının kuman • Gayrifedere klüpler futbol tatnpiy<>- Hasan ı 

nanlar kürek mahkUınlarıydı. Ken- danı miralay Pavlo Sforça vardı. nası talimatnamesi ve oyunlar Fiküstü- - Bre lstaubullu Haaanl Hasan, bir ha~~a-yaklaşm11, ne 
dilerini vakitli vakitsiz kırbaçlıyan Gemisinin küpeıteaine dayana • rü bugün saat 17 de Cağafoğhmdaki _ Efendim f Ali Beybabanın, ne karısının, ne kı .. 
ve hatta öldüren askerlerin timdi rak Venyeroya dojnı .eslendi: Halk.evi bina ında toplanacak olan - Bre nedir senin böyle tasan ( zmın yüzlerini gönnüştü. Onlar ken• 
birbirlerini boğazlamalarına gülü • - Amiral, bu iıi bana bırak. A... spor kolu ve klüp murahhasları tara- - Tasamı hiç ıorma elmascığım 1 disini merak ediyorlardı. Bostana da· 
yorlar, yahut iki taraftan birini di- kerlerimi yatııtırmak için ben ken- fından hazırlanacaktır. Bu toplantıya - Niye, ne var, ne oldu, söyle ba- dandığının beşinci günü öğle ile ikin-
ğeri Üzerine kıtkırtıyorlardı. diın aıidiyorum. iştirak etmeyen klüpler, mpiyonaya na bakayım; yoksa sizin bahçedeki di arasında onları mahut kır kahvesi .. 

Bu, .0~lar için bulunmaz bir ei • Venyeronun kızııuılığı gittikçe ~~~~~a~~~~.i_ı::._ zerzevatlara danaburnu mu üştü? nin arkasında ağaçlıkta buldu. Hasana 
lence ıdı. artıyordu ve artık bu İfİ kendisi bi _ - Ha şunu bilse idin bzf iJk taşı Zehra attı: 

Bundan baıka donanmanın da • t' - k · · Sf ı B A D.., O ı - Sen merak etme, ben gelir o da- - A~kolsun, :uıkolsun sanal Do:ıL• ırmege arar vermıfti. orçaya a T -Y • 

ğılmaaile geriye dönecekler, bir aert bir sesle cevap verdi: L._ --------------- naburunlarının hepsini taşla ezerim! rusu bu ve.fnkarlığına diyecek yokl 
harpte gemi ile birlikte ona zin - y .. d k ld Bu Ak mki Program - ................................. Hasan kar ılık vermeden Fatma a .. - erınız en ımı anmayını~ 

cirli olarak denize gömülmekten bir Sforça! lsanın kanı için yemin ede- ISTANBUL - •için su tun yal söylesene( tıldı: 
müddet daha kurtulacaklardı. rim ki eğer kımıldanırsanız sızın 18 : Oda musikisi (plak), 19 : Haber- - Ne söyliyeyim? - Ayol, insan bir kere kapıdan ol• 

Kadirga kaptanı Andre Kalerji geminizi, siz ve askerlerinizle birlik'- ler, 19, 1 S: Muhtelif plaklar veya retrans- Gülerek: sun, uğrar da bunlar öldüler mi, kaldı· 
çok dürüst ve doğruyu gözeten bir te batırırım. misyon, 20: Gitar (plak), 20,30: Stüdyo - Türkü söylet lar mı, ne oldular) diye bir sorar. 

d d W'ld' 1 l ··f k 'l • orkcstralan 21,30: Son haberler. Hasan makamla hafif mırıldanir: Ali Beybaba· a am egı ı. panyo tu e çı en • Sforçanın da canı ııkılmııı.tı. Ken· -.. . 
· k d M :r Saat 22 den sonra Anadolu ajamının - At martini, Debreli Hasan. . . - Gençtir, delikanlıdır. Onun ku • 

nm uman anı üzyo ise sinirli, di kumandasındaki lspanyol asker-"d · b" b gazetelere mahsus havadis scrvm verile • - Yok, yok, istemez onu 1 Bırak suruna bakılmaz! 
1 are ız ır za itti. Kendi askerle- lerinin Venedik kılıçları ve bıçak· şimdi sen Debreyi, flbasam da söyle Hasan: 
rini yatışhracağı halde onlardan ya- ları altında can vermelerine, Vene- ccktir. BOKREŞ her hangi bir f tanbul türküsü bana! - Affedersiniz, bu hususta kusur 
na çıkarak Venediklilere saldırma- dik amiralı tarahndan asılmalarına J 3-1S,1 O: Orkestra ve haberler, 18: - lstanbul türkülerinden hangisini ettlın; biraz işlerim çıktı da ... 
larına meydan veriyordu. Hatta o- razı olamıyordu. Plak, 20, 15: Şarkılar, 20,45: Modem pi- istiyorsun, bilmem ki 1 Zehra: 
nun bu idaresizliği yüzünden Ka • Ayni derecede sert bir sesle ce • yano musikisi, 21.25 : Llst"in esCYlerindeıı Düşünerek: _ Ne işlerin çıktı bakayım) 
lerjinin de bütün emekleri boıa gi • vap verdi: büyük konser, 2 3,45: KonseriA devamı. - Hani şey vardı bir tane: «Seni - Malum a .. Bugün yarın mektepe 
diyor, bir türlü kimseye söz dinle • _ Peki ... Bunu baıkumandan • BUDAPF.ŞTE görünce titriyor yüreğimi» onu söyle- ler açılıyor; biraz derslerimle filan 
tem. 0 d 19: Salon orkestrası, 20. 1 S: Leh musi - 1 l ld l • 

ıy r u. dan istemeğe ıidiyorum. Eaer o da sene meşgu o um 
• kisi, 21, 1 O: cParma Menek§C8İı> ' imli ope- J B b b 

- Kalerjinin kadirgaıında bir • oöndermezae 0 zam·- yerun' den kı- - Onu sen nereden biliyorsun} A i ey a a: • -. ret, 24,0.S: Salon orkestrası. Ö ld u. 
birlerini öldürüyorlar! mıldanmam. - Bu yaz zamanı bazı akşamlar bu- - yle ise memnun o um evıa· 

Diye bag"' ıran sesler az zamanda ( a. .... -••• var) MOSKOVA raya ge(iıılerdi bir takım delikanlılar dım; aferin, işte böyle olmalı l Ha • 
l'VK ... 1 8, 30: Opera piyesini nakil. 22: Ya - H l eJc 

Venedik amiralının gemisine ulat • (A hancı dillerle sözler. buralara, çok. söylerleıdi bu türküyü, yatta insana her şey lazım... e c m • 
tı. skeri Muharririmiz yazıyor) PRAG onlardan işitmişim ben bunu[ tep dersi, vazife, iş, güç; bunlar hep 

( B t afı 7 • yf d Ha Uzaktan kart bir ses, kızı arnavutr" sinden daha lazım! Venyero güverteye fırladı. aı ar ncı sa amız a 1 7. t O: fif musiki. 18,20: Viyolonsel :ır- b le,. 
vetin İngiliz Somalisinde silahtan tec- piyano sonatları, 19,20: Cenup Alman şar- çağırdı: Zehra oraya yaktığı küçük ir oca 

Donanmada böyle karaa•ahkları . d"I . . I k la 19 45 M ht l"f 20 30 R __ Hoy El-s, ayde '-ıtu ı'ı:ıpeyt, ba- ta mufassal bir ikindi çayı hazırlıyor· • ~ rıt e ı mesı sıyasi teamü ve hukuku ı n, ' : u e ı . ' : omanya• ...._. ~ T 

yatıştıran ve ıuçlulan yakalı yan, düvel icabıdır. dalci Çekler için neşriyat. 21, 1 S: Napolyon bayte theret 1 (Hadi Elmas, çabuk gel, du. Hasanın çayı sevdiğini bildiği 
forsaları idare eden gardiyanlar Falcat eğer İngiltere ve Milletler zamanında çalınan marılar, 22: Radyo or- baban çağırıyor!) ıçın: 
bulu~ur ve bunlar h. ep. ir. i yarı, zor· Cemiyeti ltalyanlar aleyhinde fi'li ha- kestraaı, 23, l 5: Plak. Kız yerinden fırladı, uzaklardaki fa. - Geleceğin, dedi, gönlüme doğdu 
1 k 1 d 1 d Ga d . v ARŞOVA da onun için evden gelirken semave • 
u ımse er en seçı ır ı. r ıyan- rekata germek gibi hır" '-arara vasıl o- sulya sırıkları yıgw ınına dogruv knctu 

~ J[ 6 30 18 l S ...,...~ • n'm"ız"ı, rAy takımlarımızı da birlikte ae-
larm kumandanlarına da Amiralyo lurlarsa bu kuvveti kolayca, eskisinden f • : Oda musikisi. ' : Oda ınusi- Neden sonra kızın hala gelmedigw ini r- • 

km. 19: MusikiU nef?İyat • muhtelif, tirdik l 
derlerdi. daha mükemmel ve modem bir -kil- gören Hasan da kalktı; incirlerin arka-

y- 21.10: Serıfonilc konser {Corelli. Gluk, {Arkası var) 
Venyeronun gemiıindeki Amiral- de techiz ve tealih etmek pekala müm- Haycln, Mozaıt. Beethoven), 23,30 : Plak, smdaki ince yoldan bostan sınırını 8Şı: --'----------·----

yo hemen bir kayıia atlamıf, en kündür. Hatta ~yle bir karara inti - 24,05 : Plak.. yordu. Arka taraftan birdenbire kalın 
belli ba§lı dört gardiyanla birlikte zaren bu kuvvetın Avrupa orduları BERLİN b.lın, acı acı bir havlama duydu; ge-
karıtıklık olan Venedik İemisine tarzın~ ~alim ve terbiyesine • teslih t 9: Eğlenceli konaeı, 2 0, 15: Ev musi • riye dönünce kara burunlu iri bir bos-
d - ki ve tcchızınden evvel de- baıılamak ka kiai, 21, 1 O: <Naffenachmiedu adlı Lort • tan köpeg~inin kendine dog·ru ko!ltU -

ogru uza aımıftı. b.ld. • - T 
A . ı ır. zingin operası, 23.30: Şrammel ve akor• ğunu gördü. Önce şafınr gibi oldu. 

. . mıralyo arkadatlarile birlikte Bu kuvvet, timdi daha çok siyasi deon ile eğlenceli ıece musikisi. Fakat bir iki saniye içinde kendini to-
ıkı tarah yatı§tırmaia, ayırmaia ça- sahada devam edecek olan, İtalyan .. VİYANA parladı, yaıubaşındaki büyük incir -
l~ştı. Asilerden bir kaçını tevkif et- Habeş davasının - Habeş cephesi için- 18, 35: Konser - muhtellf, 20: Haber - lerden birine atıldı, bir canbaz gibi he-
tı. Ortalık yatıımıftı. Fakat kuman- istinat edilecek kozlarından birini tes- ler, 21: Orkestra (Ziller, Milöker, Offen- men yüksek dallara zıpladı. Ağacın al
dan Müzyo kendisinin de tutulup kil edebilir.. ' hah), 22,35: Haftanın haber icmali, 23, 1 O: tına yıldınm gibi yetişen köpeğin fİm-
götürüleceğini anlaymca hemen Bugün ltalyan - Habef harbi hak .. Pli.k, 2'4: ~ax R~~er'den varyasyonlar, di ağza açık kalmıştı. Kafası yukarıda 
b . k b"" 1 Am" I k d ·· l ~· · .. d 21 45: Hafıf musıh h l k 1d v d .. ır ar e uz e ıra oya ateı etti ın a soy eyecegımız son soz şu ur: ' av ıyara o ugu yer e terler tepını-
ve onu omuzundan yaraladı. Bun _ Henüz yapılacak çok ~ey varken 6 Mayıa Çarşamba yordu. Her gün bahçıvanların otur • 
~an cesaret alan İspanyol askerleri (Negüs) ün yurdunu terkedip gitme- ISTANBUL dukları taştan yer odalarının önünde 
de yeniden hücum ederek ı'kı' ar- si bu işi, Haber;ıler hesabına, bir çık ~ IS: Sea musikisi (Plak), 19 = Haberler, zincirle sımsıkı bağlı duran bu azgın 

g B 19, 15: Operet musikisi (plak). 20: Muh- '- k" · k" 
diyanı öldu""rdu"ler. maza doğru götürmüştür. una ( 1 hayvanı bu akşam böyıe va ıtsız ım telif sololar pak), 20,30: Stüdyo orkes-

Kürek mahkumları arasında . es • 
kisinden daha yüksek kahkahalar 
ve büyük bir sevinç görüldü. 

Çün 1cü kargaıalık daha çok bü -
yüyor ve kan daha çok dökülüyor -
du. 

Amiral Venyero bunları karşıdan 
gördü ve fena halde kızdı. 

raomen kudretli bir el Haoeş davasını sahvermi~ti~ Delikanlı ağacın Üzerin-
e- traları. T 

hala güdebilir, Habeş istiklalini hala Saat 22 den sonra Anadolu ajansının de kah 1'öpeği, kah etrafı süzerek, kö-
kurtarabilir. Fakat bunun için asker- gazetelere mahsus havadis servisi verile- pek aşağıda havlamasına, tepinmesine 
likten ve siyasetten anlayan, Habeş cektir. devam ederek bir iki dakika bekleşti-
halkınm sevgisine ve itimnd:na layık, ler. Nihayet manzarayı uzaktan gör • I 
İrade enerjisi kudretli bir başa, hüla - Yumurta ve incir ihracatı müş olan kız koşup geldi, köpeği bir 
sa, hakiki bir {şef) e ihtiyac vardır. Yumurta ihracatımız pek fazla dur- iki azarladıktan sonra ona yalandan 

C. D. gunluk göstermektedir. Bundan 2 haf- bir kaç tokat indirdi. Sonra koca kö -

Gemisinin küpeştesine dayana • Serseri mayn 
ta evvel ispanyaya 6000 sandık yu _ peğin üzerine tıpkı bir C§Cğe biner gibi 
murta gönderilmiştir. Tüccarlar yen bacaklarını atarak Hasana seslendi: 

rak ~ir z ötede duran bir Venedik Dün, lnebolu açıklarında serseri bir 
galerıne doğru bağırdı: mayn görülmiiş ve bunun imhası için 

- Franıisko Dandolo, çabuk o • bir müfreze gönderilmiştir. 

talepler beklemektedirler. incir ilıra • - Haydi, in aşağı arhk, korkma' bir 
catı da son günler zarfmda pek azalmış- feY yapmaz, ben varken 1 
tır. - Ya gene saldırırsa} 

Bir Doktorun 
GUnlük s.ıı 

Notlarından (*) 

Agba~ılarını göremig•n 
Dalaklı bir hasta 
On dokuz ya11nda bir genç kız, bet sc
nedenberi bir defa aybaıısını gönuüt 
ve onu müteakip aylarda bu adeti ke • 
silmit. bumu kanıyor. 
Ba§ı ağrıyor. 

Arada sırada ateş geliyor. 
Ayakları ve yüzü şişiyor. 

Baıındıı uğultu duyuyormuş. 

Muayene ettim. Bu kız Selô.niklidir. 
Çok sıtma çekmiş, dfl.lağı çok büyü -
müş ve sertleşmiş. Aybaşılarınn mani 
olan bu dalağı ve esi sıtması olduğu -
nu tesbit ettim. 
,Seromlarla ve (fosfarkol) kuvvet ila· 
cilc dalak küçüldü ve. kayboldu. Ayba· 
şılannı gördü ve bütün arızaları geçti 
ve iyileşti. 

( *) Bu notlan kesip ıaklayınız, ya· 
but bir albüme yapıttınp l.:olleksiyon 
,. apınız. Sıkınb zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetişebilir. 

1 



5 Map SOM POSTA 

d bitt• Belgratta dört mühim ava s 1 ı, mesele görüşüldü 'Habeş 
Akdeniz davası b 1 ' (Baflaralı 1 inci .,yfalla) 

aş ıyor .,, o!:~R~:--~ne::=~ktor 
--------:-~bah-:-:--:1---'~-:---- ·ı · L_ ba Tevfik Rüttü Aru Türk gazetecilerini 

(BGflarala "1 inci .,.yfatlo) ir er, a~vriye gemı erı, IUl?a tar- Türkiye elçiliiinde kabul ederek dedi ki: 
ltalyanın hava müıtCflll'I aeneral yaları, ketif ve bombardıman tayya - y 1 1 w d k Bu 

h · 1 « o cu ugum an ço memnunum. ra· 
VaJle, meclitte İtalyan hava kuvvet • releri, mu rıp er ve torpidolar ile da ayni candan dostluk hnalllllı buldum. 
lerinin Akdenizdeki her hangi bir muhafua etmek mümkün deiil mi • Toplantının umumt sulh bakımından İJİ 
noktayı kontrol altında bulundura • dir? neticeler vereceğini umuyorum. 
cak derecede kuvvetli olduğunu aöy • Fakat bütün bunlara karta lnai)te .. 8oiuJar Meselni 
ledi. fta)ya 0 zaınandanberi hava filo· renin ~e t~irle~ ~ardır. ~la tah.. Bu top~antının Boiazlar ifiyle allk ... 
eunu t tli bir ıür"atle yenilemekte • telbahırlerın yermı, denız altından :roktar. Boiazlar için ber yerden muvafık 
dir. 

8 
e in"ik&e eden fU8)arla te8blt etmek ce.aplu aldık. Hatt& ha cenplarm ban., 

Av 
1 

ta arelerinm hepei de yeni • mümkündür . Bununla beraber ftal • ı.~ çok do.atan.tir. Baracla yapaeainmz 

d
• Mac yy kadar bombaıdı- yanın bu deniz hatbnı vücude setir .. muzakerelenn nızDalDelli taanün etmit-
ır. yıun sonuna la I .1 . rah tir BaHuan Antantmm A iti · 

man tavva .. eleri de yenilenmif o - meai ngı tereyı ahiz eder. L-:._ '--- w • Yf1IP8 erme ,,,- ltal B 1.--· Malta b · ..... •aac::ap vaz17et ve taYn laareket .... 
caktır. Bu da yapıldıktan eonra : una _.ta 11 feY yapamaz hcbr.» 

yan tayyareleri Akdenizin her hangı mı1 Yuao.Jay c.e1.aui;,, ........ 
noktaıma bir buçuk tonluk bombalar Malta ltalyadan yetmİf mil meaa • Yerli matbuat konferamm Belpadda 
atabileceklerdir. • lede olduiu için Ro~ ~itayı tepe • toplamnasını çok mühim tel&kki ediyor. 

ltal deniz müstef8'1 amiral den bombardıman aagnagına tutaca .. ,T"ürk gazetecileri burada çok iyi karplan· 
Ka y~ıİtal aya «bilkuvve husu • ğına kanidir. ltalya. Frama ile dövü • dılar. Yabancı memleketlerden de bir eok 
__:an~ı,t --~ere kar•• denizde kuv· ,ecek oluraa T unua ile Bizertaya brfl aazeteciler geldiler. 

Adisababada teslim bayraklan 
dalgalanıyor! 

(BOJ taralı 1 h:i ~aırtmfaj 
liz _ .. 1ıa ....... iti .... 
• ~ Kızlhlıç reİIİ Dr. MeDy, ıöLeii bir Mabet lnn,unu tarafından deıı 
.... olduiu T.lde .... ee&rett.a-. ~-

ltalyanların bugbn şehre girmeleri belcleniyor 
Wyanlann buPn ~ itP1 etmr'ıri ~ ... AditMal.deki 1ıı.m 

batlı biulann izeriade.,.. ı.,...w.n ..........,. 
impuatorluiun 1• • e1e sesm•illi Wdms ldıım. 

ltalyanlar acele ediyorlar 
Asman, 4 (A.A.) - AdiAbea.dald elçilikler ~ ........ ..... 1 

üne mfilbıcel bir telpaf çekerek AdiMbebenm ifpliain tacil edilme.iai ..._ 
•iti ..... 
.Kuvsihı umumi motörlü lot'alana pldr 7iiri• elıri içila ._ türlü .... 

birlai ahmtm. Adiaal»benm tim•Jindeki Termaber ıeçidindeki -..... 
bizzat marepl Bedoslio idare etmektedir. Prw ..W.. laa ıesitten 1600 o
tomobil ıeçmİf bulunuyordu. haı,.n lmllarmm iat-i tanan ile telllİll o
lammldachr. 

Habeş imparatoru Londrada •• otlracak? ••"""d> ıoa erew r .. d . . ·---LiJ x,: __ • Tnfis Dil-&:!. --
Vet]° im k JAzım pldiğini apgı yu • a aynı feYI ;,-.-u ece • .._ ınanıyor. .._,w Anıl/•.-..-
kar 

1 0 
.a ah de aöyledi ve ltalya • Yani bir uatlik uçuttan aonra bura • • _ Pol be IMôlrelıı Londra, 4 (A.A.) _ lngiHz ve Framız aİJMİ ..ı.fili, Ne,iiaüa .. ~ 

ıbayn.~ ':1ü ~ b ile her hangi lan bombardıman edilecek ve Tunu- .. Baaüo Tevfik Riittü Aru saltanat na· --h~e ı-'--...! - __ ...._ ot .... - !L&!-...:Jinin _...; --..:. -'==+=-mi .. 
nın uguna: ınf88 de 55 ()()() F ıbi Prena Pol ile .. riiftü üllkattan gut.ııı:ıın:J7 mmaı ...... .._.. ._ ....... __ •-ı·· .., __ ____. .. 
h&cliae L-- lebileceiini ve<< • ta yerlefen . ranaıza mukabil _L__ ao Yem taleeamdedw. Tebufb ..-:...eu::ı:.:...- ıöre, U--::.. ............ -- nwheWr 

• • ye aaay• ıe .. •• ..J--- et .. 100.000 ltal andan istifade olunacak. eonra UICI' noktada mutablkız• dedi. -~-.- .,....., •-r 
nız ıntaabnm teahhunuz uc:•- Y Matbuat müdiirlüiü Türk. Yum P- rinde çok ıBzel llir ne aahip hu1uumakt.dll' ..... ıuiı'•• Loadra elcW 
t;x.: • ._....... Bundan batka yolun ortuuıda Pan- ·ı . . ..1_1 .... __ _._...&.!- LL L-- el L- • u--.. -...L-- --- .___.. ... nm anuuu. • . k . _ ..ıı. • ... _ L L_ b. I zetecı enne: zıyafet verdi. uu.u. lftllnlll .,.... ~ DllUUI en uu ft'I .,..._ - - ~ 

ita] eh • t vcrdiiı no • tellarıa .au muıU111ACm ır btJyan • y.._1_ ·-ı-a.: • b• 1 
yanın emmıye .. 1 k 1 rin da .. ltal h.. botları -.-•J• Bqb.kaamm Zi7-.-u Lladrada mllbıın ır mu Akat 

talar, aahillerin ve muıtenı e e e c~ v-ı:· Y~. u~ . Be)grad, 4 (Sureti matı-da pnder-
ınüdafauıdır. Çok geçmeden, bu lngıltere~m en buyük ıemileri etra .. cfiiimiz arkadapnuzdan) - Baphn Ye Roma, 4 (A.A.) - 8uafin Paailiz MiJik elçiai Drw11-oad ile ..W. 
kuvvetler, klfi derecede mahrukab fında galiba burada ~~lafb ve il().~ Dıtbakaıu M. Stoyadinoviç bu akfam Bal- tu Suviç arumda uzan bir s&titme wlm hul"'"flUI'. F.mia bir kaynak. 
temin etmit olacaklar~•r: _kalya.. A~; dar !~aly~n tahtelbahın bu lOO mıllik k~ .Pakh murahhasları fel'efine mükellef tan ahnan malimata söre, Habe,utan duruma .-vma Wail~ 
denizde bugünkü tua•t ıçınde hıç b hat uzenn~e ma~~vralar yaptı. Tay - bır zıyafet vermiftir. Ziyafet gayet umimt 1.11 d Ce i eti ne I cak ? 
c1cn· kb imzalamayacaktır. • yerlere ae}ince Sıcılya ve Sardunyada bir hava .içerisinde cereyan etmit ve Yu· 1 8 er m J J pi 

51!" par Muaolini ftalyan millet~ı~ yüzlercesinin bulunduğu muhakkak • goılavya Baıbakanı irad ettiii nutukta p.n., 4 (A.A.) _ c...t.1er. Nesi• ı..rice firumc1.D laaJueclerek a,- a.. 
ınyofr dına tayyarecilik hizmetını br. misafirleri selamladıktan sonra ezcümle • ·, _._.__ ~ ..,. etmek • etin ...__ ba d~...a:.: eeçme e a•ı• •• ,,_ -• • te ,.. YUIJ' ._,tenp -..-.- ,.... 

111 
b .. b. hale koymuf ve harp if • Sicilya en ağır sahil bataryalariyle demiftir ki: meldaclD'. 

ıe: urı .~ tin biribirine pcrçinılen • tahkim olunmUf bulunuyor. Bütün Verilen Söae Seblret T-pa .ti)oor ki: 
. nd~ ~~ ~ e kil etmesi lizım gel- bunlar, ltalyanın bu dar geçitde, Sü • «Verilen söze ve ahnan taahhütlere •Mesele timdi askerlikçe h.alledilmif ise de bqnelmilel MMd• Wedihnit ı.-

lnlf bir butun t f kanalın d .. aka d . ti sadakat gö.tererek bizimle beraber, cim- JunnMlrtH çok mkbr. Şuruma itiraf etmek IUJmdır ki, Hüetid..nm ,...,..._. 
diğini söylemiftİr. • harp veYJ •• a l ogru n. e?ız ca- lemizi alakadar eden b·--=:-Lü meseleler • • ------ • 

B 
d L-·ka bütün aanayı, retme müdaha e etmek nıyetınde ol- hakkındaki d ~_:_:" la Milletler Cemiyetinin -- Ye kollek tik emniyet premihiıne q.. Wr darlae • 

un an IUD'I' b J Sin d w .. • unu ve BU&UU nazar nmm dirmiftir. 8inaeuleJh Milletler Cemiyeti 11 ma,...ta yep,.eni Wr ......,. ~ 
için seferber edilmif u unuyo!. .. - ugunp gösterıyor. . . taatiye geldiniz. Bugün bizi Belaıadda top- c:Mbr. Zecri tedllirler a,...ti Wr ı.a,..ı o1......-. D -• 1ııimıt ....._ tle ..... 
"or Muaolini «hu aanayiin tahıı mu.. Bundan ne çıkarabilir) layan saye Balkan Antantuıa aamimt hiz. ......:.. ......... :....:..w:z.:..: ---.We <l°'L._ --n.-
~ .. bir devre Dü. b. ..dd · · Hin..ı! ..... _ ,_ ---- .....,.. - - " 
tehliklcr için çalıpmayacagı • tman ır mu et ıçın w.ıa .. met etmektir. Bıı Antantuı pyelerine 117- 1 ı· · · dO kO • .11. 
d w sidiyoruz. Bunlar. milletın mil- na Afrikayı dol8f8l'ak gitmeğe mi sun hareket etmekle biz 7alnız Balkanl•r- uso mımn n nuıaU .:;1: kuvvetleri için çalıfmalıdır.n mecbur olacak) da sulh ve refah emellerine değil. wak Roma 4 (A.A.) - Meclia -.U. öiledea IODra ............... Sut 16 JI WırM 
deaüftiı • • • Aradaki fark on günlük bir mesafe.. umumi sulha hizmet edi)'oruz. seçe plen Muaolini Uraretli Allnflarlakal'fılanmqtır. 

Bütün bunlar balyanın harp ıçın dir. T ~e atılmaktaqg bu. uzun Bizim tetekkülümiif Balkanlardaki da- lleelit B 1• •• K...a C-.. •• •1ıw la.. 
~ Oldutimd: ~~- yOJu mu t8rc:ih etmeli~ Soma Bahri .. lailt nizamm en emin~ olacUbr. ...... •shhn ...... -"- ,.. e* .......... hl• ••N' 1 ltıl-. 

Gal.ba Sinyor Mueolini lnsi]terenm, ahmerde Eritıe aahiUerincle yapılan A ...... ff..._... ........, ,.. ... 'ne ..._ lsıia ,......_n ......._ .toJa.rı Ilı '•• ...... V41 
1 k tl • le karşılaşınca, pek tahkimata rağmen Süveyften ve Balı- Kendi menfaatlerine ... bizim de men· ........_ --.... 11y nler. 

ltalyan uvve erıy .. • anıyor iah rden . le _L .. faatlerimize unua olarak lmimle mmliha· KGlll Ciııılo ••• -.. 0..,-e dönerek lluaretli •llıht'- ws-d• 1'ı ı·ııilı 
t bir fCY yapamıyacagına .~ . r me emnıyet leçlDe& mum • ne tefriki meali etmek İateJ'enlere b kh 
~ enin hedefi, Napolyon gıbı, Ak : kün değil mi) en senit surette açık bulunacaktı•. pmm - W.. .......... iltiba .. • iJi fO _..,_ Dn.. t.cla etn p. Şimdi W., 

d 
~ . nubu garbiıini ve şarka gı· Yahut bu düflDaD Süveyt bnabn1 Ukin ...._ ..,., •plma lmdutlww Wr L...e- bneti ,,. L.:.. bir 1meu.:..aa 1._.___ ita --u....:-.ı...= 1_:..w-:.ı enızın ce • ktir ak ltal ·ıe u_....__. ...... ~ _, _,..,, -·-.,-- ~-

de lu tek ~ına ele geçmne I · kapatar ya ı • -;iltan aramı- .._..... bir teca.e.. brp ...a. n -- topı.mMtan meneclemi7ece1dir. 
G n yo 1Bonapart1799 da « n- da münakalib keamez mı) tuetle müclafu edilewlı:lir. C-. ı-..... açddJiıı •mmn, MuaolinlaCS:a abnıt Ye meclia .. Jbnmın ..._... 

• enç gen~r~rilecek darbenin yeri Mı- Duçenin bütün bunlan, hatta bun• Yalnız Balkanlarda deiil. alelıtlik bey. ulm "llMDll ifıinak etliiini WJdinlldm __.., ftaı:ran alm ~- hir ~ 
aıltereye ın .. e· aaır ile bir asrın lardan fazlaamı diifündüğü fiiphe sö- nelmilel hayab da alikadar eden bütün ..... ....,. kanr ,,__. old ...... .a,.lemit Ye: 
ıırdır» dem•f~l. il ......... anın silah- ru·· ez meeelelerde bizler bütün noktai nazarları ca.kWiiiıııi• ....._. t....L-- > ına vereceiian Ye 2 ı.,.riııııiewwelde -..a- ....ı.. ·· b. · tikten ve o.......... rm . ~ ,.,..... _ _.. 
uçte ırı geç . ah lbah"rler katı • Meaell dütmanm deniz kuvvetleri- ve battıhareketi u:rlfUJl olan aailam bir W .a. alacaiım-• c'sm'ltlr. 
land na tayyareb ıleu tba:nn~ mümkün ni l.kenderiye, Portlait ve Bahriah • birlik olarak ha1!~!~ .. e~ l.alJ& bir seferberlik daha mı yapıyor İ 
ıktan sonra un _1 ....... aa ubbil Lı"b ta· ......- •-

olmaz mı) . 1 merde to~-•: m . 1 ya sil>. Hiç bir zaman aramada bir nolrtai na· Londra, 4 (ffwaai) - Bara mahafili Sinyor Muaolininin l&ylediji ... 
Duçe hiç şüphesiz, müttefık er e- rafından kan~ bo ~ 1 

zar ihtilafı olmadı. BusünkG müzakerele- cünldi liizleri minidlı kbıchr Çünkü 2 T . • vvelde ltal ant... 
d. k'·.ıer. Onua Almanya ve ~ran- yolları tayyare ile m et .. riınizde bunu bir kere daha teyit ettik. ffüet ~ ~":"' hal• aelerberlik efl1llM a: mahaC'lı 
ınme •1 k he birden lngılte • mek. Binaenalqb istikbalde de daima müttehit ıu .._._ • P1D1t ft ya yapm'fb. uuı 

la ile birleşere ' .P ra da üçünün Duçenin bunlan dütündüğünde de kalacaiız.• «acUa Dlll7I' hir _,..._. .._ rm yapecak?n diye aoruyodu. 
reye hücum etmcyı, son - ·• dü • H • b lara ili t Tnfik Daı.a: •---

• t• • payl••malarını dutun fÜphe yoktur. atta un :ve en --.-~ Ce.üı Buaiinldi Mil +ull• Metabaa, Yunan hükOmetinin Atina paJt.c 
aanıme mı -r elbah. le . . CebeJ••ttarık boia .. . 
.... .. l . or. .. .• taht ır rının u. . Konseyin bu seneki reisi sıfatiyle Tn- Belpad. 4 (Sureti mab.uead• sönder· tiyle unza edilmit olan taahhütlere ftlW 

1\1 ~: e~ıyf n•sdan yana henuz u- zım bombardıman etmeeı. Baliar ada- fik Rüfl(I Araa verdiii cevapta T"ürk • Yu- diğimiz arkadapnuzdan) - B-llE•a An· mek iatedili manlyı tarih .,.lemiftir • 
..,~enın ra _. d F ih . alin. de d·' .. .. L L..:ı... , . mediwi anlatılmakta ır. a- larına 11çrama11 tim 1 utun~ nan ve Rumen he)'•etlerinin doet y~ tanh "ow:yi 811ed• - Mtte -.la- a.lbb pakti. ima etmlt olan bet c1ev~ 

midi ~es •. 8 I dütündüğü ma· yor. Soqaijst Jıpanya belki de fllfiat lavyada aördükleri samimi hGanükabulden narak .....U.nlere ...._ ~ Yann Jetin. PUtm akdi mMı11Dda kabtd _..,. 
kat Hıtl~r ~çın ne er R 

1 
muharriri d.. Jıiı yapar. Sonrda Baliar ada- dolayı tqekkür etmit ve demittir ki: saat oa -..-'*'" on pclide olwık ize. leri tekilde Yunaniatau ve diier imza w 

l6m deiıldır: B~ra~ .. ~- hatırlaına .. = k...,.. belki de Manilya ile «Balkan Antanb Paktuun im:ralanda- re iki toplanb daha yapaı.c.kbr. hiplerine bütün Balkan hudutlan için Yet 
Kari Radek"ın b~. ~u~u MuJıarriri- Tul ~ tehlike tCfkil eder. Hal. iındanberi seçen seneler zarfındaki vuku- Bu toplanblan müteakip muıablaaalar. rilmit olan çok kuvvetli bir garantidir. 
ınak mümkün degıldir. ua brfı k?nf h. olmazaa bitaraf bı • ab dütündükçe Balkan Antanbnm mavaf· muhtelif memleketlerden gelen matbuat Diğer tabirle, Balkan Paktı, imzua ~ 
ne aöre, AJmanyanın R~~.. meai bu 1 ~a~ ıç Ve en mühim meae- fakiyetle iktibam eylediji çetin miitkiillb mümaaillerini kabul edeceklerdir. naamda mak1Ut olduiu aıôi müeuir bit 
hani harıl ıi~ siJ>i go~~ rakın · bir nevi sururla sözöniae aetiri7oram. T"~e Sefr.iaia Zipfeti diplomatik vesika haline plebilmek .._. 
aöz boyamak içindir. Onun 881 le buc)ar. Ubyadan Mama inmek ya- Bunların hepsi ele azmimiz Ba)'eaincle berta- Yarın ak.tam l'ürki7e Sefiri Ha1dar bütün imza sahipleri tarahndan ~ 
fi 1 .-:lteredir. • Sonra . . -L---1r iht"~ raf edilmittir. murahhaalar fel'e&ne bir :ai)'afet Yeıec:ek ve muhtniyati)"le tatbik edilmek icap .a... 

M
0
•" 1. . aene kadar evvel fafı~- hut Mı11rda ihöW ,,._..._ 1 Pllld Geçici Dejilclir hu ziyafeti 200 kifilik bir mvue takip ecl• Çok senit Ye müteblnl bir anhpn• 
UIO ını on eli • tatnım ..ı_ dır cek . li'.. F 18 helabına ken nı . ri ac var • ede __ ...... Ak • Balkan Pakb aiyut bir devrenin ini tar. MY- iıçiDde miiakereleriai 19pan daıf 
~ 1:° edilin" p.termifti. Nıhayet Dütman bu henPm .. ,..~ I •e seçici ihtiyacım tatmin için tasa-nar Matbuat Müdiri umumisinin Cokey dat bakam 1111 m11elı,-i •••• ~ 

•• •• 
11!, de ~val Romaya sitti, denizde. kapeDIDlf kelacaaı .. edilmemiftir. Memldetlerimbin haJatm- klüpteki ziyafetinde huLanacak olu pze- a.nn. • lllllvallk olu ..... der ..._ 

sunun. ~ınn • ..1 puçMI Jaediye etti. talyanlar kendi ıulannda ~ ol... da laldi9 olmut uzun bir inlW&bın maı.... tecUer de bu eüvare:re davetliclirler. .._ ............ 1 
M~linı~e bir ~p açına ıür•atiyle calder... . . lüdü .. O, memleketlerimizin ıerek INsGn- Ôiren~iiıne pre pqambe alıll •· Bılll • llHıl ıb .. An ..... 
Ve bır ~ yum fribc)aki emellerine Bütün bunlarla beraber Muaolini kü •• ae,ek Jannki hayati ihti)"mıçlanna bahı Tevfik Rittl Aru • Y-. ..,._ Boiulamı yenl rejimine miitealliW 
ltaıy., ~ A Utta (yani TunUI ile Palermo araun- kaıplak yeren hakiki w objektif bir ilil&f. = :;:a..ı Meuh• Belsrath terbcl• Türk talebi meeel.inde. Romanya. Yu1 
veda etti. fi'balt Afribda e- daki deniz hattını- lnptereye karfl fa. br.• • • En:r dar-T• naniıd.aa ve Yusoela..,a Ankara hük~ 

Acaba ltalyanm On Tun•• Kor cia)arla metbu bir meyden okumadan Tevfik Rüftii Araa Kral Alelr.aandr·m .~z tinin bu mwle hakkındaki talebine dlaı 
~ ~ mı)'~ durmatı in • fazla ltaJyaya MYll ~in .. etmek. ~e ~tı~aum yadederek nutkunu fÖyle bitir- Dlln Ylrlllft kararll!' . ha evvel muva~ cenba vermit old~1 
lika ve Nilten .. ---lr için de· ltalya namına pazarlıia gırlflDek ıçm llliftU': Be)pad. 4 (AA.) -A..ı. aJUIJ 'bil- lan için konsey sür atle matabakab ~ 
ailterenin aözünu boy.w- ile dost . . .. . bir iftir. Ch•ereliı ık Kanet diriyor: etmittir. 
lil miydi). Aaıl pye fraD911 değil ilen ıurülen • .Dünyanın aözönilnde 'balundarchala Balkan Antanb Bakanlannm ilk ..a-
olup Habqfistanı i.ıill etmek ttamalhk komsıyoau hercümerç içerisinde birlilimiz kemali hu- zakere .Unleri tamamiyle nikbln bir... ......... v. ArnaYUtluk 
miydi) b" bç k h allığınm kaldırıl • zurla pveneceiimiz k•vntleıden birini içinde pçmİftir. KoDHJ bu münasebetle Bulgari.ta.._ 

T ·ıe Palenno arasında ır Sut ve sın am lan belcdiy k tetkil eder. y • ..-. .. Vuifetit vaziyetini de tetkik etmiftiı. 
unuı 1 

M fe 100 mil kadardır· _.. ifiyle metaul 0 e 
0 

• Antantunwn düsturu sulh için ve sulh Daimi Konsey, ezcümle Balkan Pak- Müzakere eanaauıda Arnavutluk vui-
kere uçtum. eaa • _-&1..1.ftlll Af· . avonu yann toplanacak. bazı ka .. 
Sicilyadaki tayyare UJ'IU15fe bu-dan._..-~ ibaret· ını-lar~ aJacakbr. ile yapmakbr. Bundan böyle kuclal bir tım bütün imza etmiı olan bük6metler yeti de 19 mart tarihinde aktedilmit 0~ 
rikadan mel& n rar T mahiyet almıt olan eterimize candan itti- •e bilhaua Yunaniat-an tarahndan tefsiri yeni ltalya • Arnavutluk anlapnuan111 
tir Sin ~yırM1uaolininin bede0f!rind: Komıiyonda Belediyeden, Ce 1':8ret rak etmek iltqenlere birliiimizin kucail meee.leeini aailam bir eıaa koymak huau- Balkanlardaki tmirata cephesinden tetkilıi 

• •• yor ~U. bakim almakt1r. ve Sanayi odasından, Eanaf mıyet• daima acık bu)awaktır.a ıunu tetkik etnüe 'H Ywa IMıthek•m eclibnittir. 
biri bu dar .,,_- iJI aölar tahtel· ı.-:..;..ı-. birer aza bulun8CJlkbr. I 
caba bu aeçidi, torp er, - • '"- -
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Birdenbire karşıdan bir silah patlamış; 
o yalçın kayalıklarda akisler yapmıştı. 

Yusuf İzzeddin Yusuf İzzeddin katledilmiştir 
intihar etmiştir Yazan: Ziga Şakir 

atta bu yüzden Çamlıca kö,künü te eylemişti. 
Yazan: Ercümend Ekrem H - 7 - kir Beyle muhabere vasıtalığını deruh-

Cemil, başını geriye çevirmişti. Göz- rındaki evlere doğru çekmitti ... Evle- _ 7 _ . . tarassuda memur olan hafiyeler, Jöntürklerle yeniden hiaıl olan bu 
lerinin önünde, cidden latif bir man - ri~ k~narın~ koyu ~enJdi gömlekler B ir kaç gün sonra Vindsor sara· bır ıki kere şiddetli tekdirlere maruz temas, Yusuf lzzeddin Efendinin sar-
zara bclirmi_şti. Renga renk çıplak ka- gıymı': yagız çehrelı kadınlar ve ço .. yında b' ,, R . d I kalmışlar; kayıtsızlıkla itham edilmi~- sılan hülyasına da yeniden bir kuvvet 

ki . . . . ır ,( camı ve a» yapı - l d "TT 
yalıkların arasından San'anın yeınye- cu ar hırıkmışlerdı.. dı· Yusuf 1 edd' b' 'k .•. . . er i. vermişti. Artık (ilk meşrutiyet padi _ 
şil muhiti kuşbakışı ile görünüyor; şeh- - Lülülülülül.. b~ m . zz '-mi, ıdraz gecı tıgıklçın Buna rağmen şehzade Yusuf lzzed- şahlığı) nı dimağında büyük bir ideal 

d erasıme SO.K.U ma •r ve saray a .. d 
rin her tarafından yükselen uman • Sesleri, uzayıp gitmekte idi. pısından geri çevrildi. in Efendi; dimağında kurduğu haya- olarak yaşatan şehzade, o mevkii bi _ 
lar, San'a kalesinin üzerine, hafif ma- D k k le gu··nden ·· k t k 'd" hakki 'h ed b'I '- · · h ı ört öşe küçük birer kale 1ıibi yü • O ayni gece, tiyatroya gidilmişti. gune uvve verme te ı ı. n ı raz e ı me.K. ıçın emen ıe-
vi bir sis tabakası geriyordu. selen evler, üıtüste yerlcştirilmif birer Yusuf İzzeddin kralla orada veda- Bahaeddin Şakir Beyin ona ilham men bütün hayatım, okumıya hasret-

Cemil, birdenbire içinde anlaşılmaz taş yığınına benzemekte idi. laşmak istedi; ve locasına haber gön- ettiği fikirler; esasen saltanat sevdasile mişti. 
bir ıztırap duymuştu. Kalbi, meçhul bir En baştaki evin önünde, katırlardan derdi. Fakat kral, bu Iaübalice ve yer- malul olan şehzadenin dimağında yeni Osmanlı hanedanı azasının hemen 
elle burkulur gibi olmuştu ... Şimdi, o inmişler. Alçak bir kapıdan içeri gir _ siz arzuyu hiddetle reddetti: Ve Yu _ bir hülya uyandımıı,tı. Şimdi onun ye- hepsi, ayrı ayrı birer sanata heves e -
sis tabakasının altında, kayna.<ımıya mı'Rlerdt". l dd' k d k gane gayesi; (ilk meı:ırutiyet padi~hı) derlerdi. Ve ekserisi de mua:L:...: çok 

iT T sus zze ın en i endisini üçüncü T r- uu.1a 
baRlıyan hayatı, görür gibi oluyordu... d f h k olmaktı. severler; zamanlarının mühim bir kıs-

T Cemilin burnuna sert, acı, aksırtıcı e a a arete maruz bıraktı.·· 1 
Tam, kış]alarda (kalk borusu) çala • B h k 1 · h d Ik meşrutiyet padiRahı nasıl olabi- mını, muhtelif sazlar çalmakla -irir-

bir koku çarpmış; bir anda midesi bu - u a aret enn acısını azme e - T 1 ·~ 
cak zamandı. Hiç şüphesiz ki, şimdi o l d k miyen asabı" ı:ıehzade, yega"'ne mukabele JecektiL Bunu henüz tayin ve tahmin lerdi ... Yusuf zzeddin Efendinin kü-

anmJıŞtl. Küçük avlu gibi bir yer e, ar T k 
boru sesleri, kışlaların duvarlarında ak- ma karı\lık bir çok hayvanlar vardı. çaresini, Alman imparatoruna telgraf mh Üm u("An değildi. Ancak şu var ki, ni- çük biraderi, (Abdülmecit Efendi) 
sediyor ... Sahur ve müteveUil silah çekmekte buldu. Ve ona, Sedan'ın ayet bdülhamit) te bütün insanlar musikiyi sever ve daima resim ile İf-

Küçücük mazgal deliklerinden sızan 'b' b (F 1 
arkadaşları, koğuşların silahlıkları ara- ışıklarla hafifçe aydınlanan dar bir taş zaptının yıldönümü münasebetile ya- gı ~ ir ani) olduğul için, günün bi- tiga Eederdi. Onun küçüğü (Seyfed • 
sından geçerek kışla hayatının bitmez -1: d k I k pılacak merası'mde, ve bunu mu"teakı·p rin e vefat edecekti. şte o zaman, Av- din fendi) de gemicilikten pek zevk-

meraiven en çı mış ar; büsbütün a - d k I d H 
ve tükenmez hizmetlerine hazırlanı - Alman manevralarında hazır bulun· rupa a omiteler te~kil eden genç enir i. emen haftanın üç d&t gil • 

ranlık bir sofadan geçtikten sonra, al - T ki d H yordu ... Biraz sonra, bu kışlalar altüst nıak istedig.ini hı'ldı'r-1: . Ür er; Avrupa devletlerine ve siyasi nün t2._ aydarpa'a iskelesine lnerok, 
l k çak tavanlı bir odaya dalmışlardı. w hf 11 k.. · l 

olacak ... Koğuşlarda dar ve karanı O zaman bizimle sıkı bir dostluk ma e erine müracaat edecekler: opniye işeyen (Bağdat) , (Bura), 
koridorlarda, zabitan ve kumandan o- Dar ve uzun iki penceresi olan bu o- peydahlamaya çalışan Almanlar, bu - Muhtelif milletlerden mürekkep (Halep) vapurlarından birinin kaptan 
dalarında kendi hakkında kim bilir ne da, biraz daha aydınlıktı. O iğrenç ve arzuyu bulunmaz bir ftrsat saydılar: olan biz, Osmanlılar; asırlardan beri köprüsüne çıkmak, vapuru iakelcden 
dedikodular dolaşacaktı. Bu dedikodu, başdöndürücü koku, biraz daha azal - imparatorun bizzat verdiği cevap se- nıutlakiyet idaresinin istibdadı altında kaldırarak köprü iskelesine yaDaftır • 
hiç şüphesiz ki bir anda, şehre de ya- mıştı. fir vasıtasile saraya bildirildi. Ve şeh- ezildik, bittik. Artık bu idareyi tarihe mak; hatta bu suretle bir kaç ıder 
yılacaktı. Artık, çarşıda, pazarda, dük- Odanın iki tarafındaki alçak sedir • zade Yusuf İzzeddin, lngiliz kralı ta- maledeceğiz. Osmanlı hanedanından yapmak; en sevdiği bir ~eydi ••• Hal
kanlarda, kat çiğnenen yerlerde, hep lere, şilteler serilmişti. Bu şiltelerin ren- rafından kırılan gururunu Almanya en münevver, en terakkiperver bir buki Yusuf İzzeddin efendi, ne muei~ 
kendisinden bahsolunacaktı ... 1"', bu gini tayin etmek mümkün değildi. da tamire koştu. şehzade olan Yusuf İzzeddin Efendiyi kiye karşı büyük bir allka ve lotisab 
k d 1 d k l cakt D 1 d ı O kıvırcık sakallı adam elile Cemile tahta geç· "· ·· t · d b ka b' h a ar a a a mıya ı. a ga a ga Oradan dönüşünden sonra, tedavi ırecegız. gos ermış; ne e ~ ır sanata e .. 
hertarafa ve her muhite yayılan bu söz- sedirin köşesini göstermi~: için Viyana ya gitti. Diyeceklerdi. ves etmiş değildi. O bütiln pyainl 
ler; onun, Melihanın da kulaklarına - Buyurun .. İstirahat edin. Evimiz, Viyanada, meışhur profesör Schle _ M~rhum Bahaeddin Şakir Bey, ken- dımağındaki ideale raptetmlf; metru~ 
kadar çarpacaktı. Acaba o zaman Me- sizindir. zinger ve doktor Konrad tarafından disile bu hususta yaptığımız hasbıhal· tiyetin ilapına kadar zamanını oku • 
liha, ne yapacaktıL Hakkında veri - Cemil, ayaklarındaki (Zarraş) de- tahtı müşahedeye alındı. lerde, şehzadeye sureti kat.iyede böyle malda geç\ ·mişti. 
len hükümleri, nasıl karşılıyacaktı L. nilen ayakkapları çıkarıp yere bırak - Evvela konjestion olduğuna hükme- bir fikir vermemişse de, onun marazi * 
Ve sonra.. Aradan bir kaç gün geçer tıktan sonra sedirin köşesine geçmi.ş'... dildi. Sonra Kanserden şüphe olundu. fikirlerinde bir istihale husule getirmek Meşrutiyetin ilanile lstanbulda bir~ 
geçmez, bütün bunlar, lstanbulda da ti. Çıplak başının üstüne sardığı par _ Ve Viyanaya yine tedavi için ikinci ve onu, tenha kq,elere çekilip te dü - denbire esmeye başhyan hürriyet ha
Ciuyulacak .. Her taraf karma karışık o- lak ve koyu lacivert bezden sarığı geri defa gönderilişinde, biçare şuurunu şünmekten kurtarmak makaadile oku- vası, bütün içtimai sınıflar arumdaki 
lacaktı ... Acaba o zaman bu dedikodu geri itmi,, belindeki rovelverin sıkı ka- dişleyen illetin mahiyeti iyice meyda- mıya sevketmek için bu fikre yakın yaşayış tarzını değiştirmişti. 
dalgası oraya, Halide Sultanın sara - yışını biraz gev,etmişti. na çıktı: Viyananın en ileri gelen he • bazı hisler ve ümitler verdiğini söyle- Sade halk sınıflarının değil; memle-
yına kadar çarpacak mı idi}.. Cemil şu anda, bir yerli asılzadesin- kimleri, müşterek imzalı bir raporda: mekten ç:kinme~.iştir. ketin en imtiyazlı bir zümresini tefkil 

Birdenbire karşıdan bir silah patla- den farklı değildi. Prens Yusuf f zzedinin hastalığı no- İşte, gunden gune bu hülyayı kuv- eden (Şehzadeler) in hayatlannda bf-
. ] k ] kl d uzun uzun C l sophobı·e yanı' hastahk korkusu 1·ı b _ .vetlendiren Yusuf İzzeddin Efendi, ar- le bir tahavvül husule ae1-ı....ı ••. Btr nıış; o ya çın aya 1• ar a Derhal içeri iki kız girmif, emi in e aş- • u..u.&fU 

k . l t Ö d 'd S lı'h · larnıs, monoman'ıe [kuruntu] halın' 1• tık bütün ümitlerini iki -ye hasret - anda (hafiye korkusu) nun blkıver-a ıs er yapmış 1•• • n e gı en a · önünde diz çökmüşlerdi. T-

- Bizi gördüler. Gördüklerini ha - Biri, elindeki bakır leğeni yere bı - almı~ır. Neticede Hypocondr'ie (Ma - mişti. .. Biri, Avrupadald (Jan Türk· mesi, yalnız halkı değil; belld halktan 
ber veriyorlar. rakmtRtt. Öteki, ibrikten su dökmiye lihulya) ya çevirecek ve «İntihar» .. ler) di. Diğeri ise; babası Abdülazize ziyade şehzadeleri sevindirmiıfti. Hür-

T la bitecektir ı ' karşı daha hala kalblerinde takdir ve riyetin ilanı üzerinden bir kaç s6n ge-
Diye mırıldandı ... Şimdi Cemilin kal- hazırlanmıs, tı. Cemil, ellerini ve yüzü- h b 

Dediler. mu a bet hissi besliyenlerdi. çer geçmez, halk ile bir kııım tehza .. 
bindeki ıztırap, biraz daha art~tı. nü yıkamak için biraz ileri doğru eğil- B h d Ş E 1 d d h l b 
Düşüncesi, nihayet bir noktaya saplan- misti. İşte bilhassa bu rapordur ki Yusuf a ae din akir Beyin rzururna de er arasın a er a ir temaa bat ıö .. 

• (Arkau var) lzzeddinin daimi bir mürakabe, altında n:fyedilmesinden ;e Ç~lıca köşk~ - termişti. . 
mıştı:A Ya ann m E~ r _ _.,,.,_ .. ,,_, .... ·- ,,···-····-" """~·- bulundurulmasına lüzum hasıl et .. nun de pek sıkı bır hafiye çenberıle Halk; başlıca sultan Azız ile eul • 

- nnem" · ' e ·.. ge 0 ·1 · d Y f J dd M d " il .nL 
ti... çevrı mesın en sonra, usu , zze in tan ura ın ogu arına tevcccun gös-

du varsa bir kat daha üzülecek .. Belki c·ıd •• ıı• v • 
de bu zavallı kadın bu üzüntü ile kah- 1 guze IQI Hele ccKanser» korkusu, onu tama- Efendinin hürriyetperverlerle olan alA- termekte idi. Çünkü bu iki padif8h, 
rolup gidecek. Keşki, bu garip ve kor- mile çileden çıkarmıştı. M_fil.emadi • ka ve rabıtası birdenbire kesilivermiş- halk nazarında birer (şehit) telllli e-

yen: di ... Fakat, meşrutiyetin ilanından bir dilmekte idi. 
kunç maceraya atılmasaydım. iiiil ... 

B 1. h l'k ı"skat edı'lece- buçuk sene evvel, Rehzade hakkında Hürriyeti en coşkun manaslle kav-Oiye düşünürken, kalbinde bir pif - - en ve ıa t ı ten Y 

manlık vardı. , ğim, ve Vahidettin padişah olacak! Ka- gösterilen şiddetli 1 tarassut ve tcızyik rayan matbuatta; saltanat hanedanın-
ı bilinden vehimler içinde bunalıyordu. biraz gevşemişti. şte o zaman Yusuf dan bahsederken, bilhassa sultan A • 

Başını bir daha çevirmiş, San'aya f dd' Ef d' ·k· 1 · · b" ··k vl y f t edd. Ve bittabi kendisine daima; bu endi- zze ın en ı, - ı ı sene evve men- zızın en uyu og u usu zz ın e-
bakmıştı. Yüksek bazalt kayaları, ara- f d p f d B h dd f d. ·1 1 M d b L l Relerinin asılsızlıg" 1 telkin olunuyordu. asın an arise irar e en - a ae in en ı ı e, su tan ura ın üyü-. oğ u 
sından bir tablo gibi görünen f1ehirde T Ş k B 1 h b h dd f d" ( f Hatta bir defasında fetva emı"nı'nı· a ir ey e mu a ereye gir~mişti. Sela a in e en ıye ayrı ayn me tu-
melı11 ve mahmur bir hüzün vardı. 

çağırtın!§: Gariptir ki bu muhabereyi temin e- niyet) gösteriliyor; bunların (türlü 
Cemil, derin derin içini çekti: d h f' 1 · d (H" · 1 k - Bana, demişti, kanser illetine tu- en, saray a ıye erın en useyın türlü meziyetleri) dizilip dökü ür en, 
- Geçti.. Her şey geçti. .. Artık ge- tulmadığıma, ve ıskatım için fetva ver- Bey), isminde bir zat idi. Tunuslu bir haklarında kullanılacak tabir ve tav-

ri dönülemez ... Sonuna kadar ileri iİt• mediğinize dair imza vereceksiniz! paşanın damadı olan bu zat, zahiren sa- eiflerden (izharı acz) ediliyordu. 
mekten başka çare yok. Yine bir sefer, şeyhülislam Musa ray hafiyelerinden görünmekle bera • En büyük toplantı yerlerinden, adi 

Diye mırıldandı. Kazım efendiyi getirtmiş, ve ona da her, hakikatte Avrupadaki Jöntürk • mahalle gazinolarına kadar verilen 
Ancak katırların ayağı basabilecek nikahının üzerine yemin ettirip, temi- lere, saray aleyhinde hafiyelik etmek - müsamere ilanlarının en başınada ·he-

kadar dar patikada, yüksek bir kaya- nat dilemişti. te idi. men hemen daima - bu iki şehzadenin 
nın dönemecini bükülür bükülmez, kü- VENÜS PUDRASI : Fetva emininden, şeyhülislamdan, Böylece iki yüzlü bir rol oynıyan bu ismi görülüyordu. Birbirini müteakip 
çük bir düzlüğe çıkmışlar; bir kaç kişi Çehreye hilkatin veremiyeceği yu· ve vükeladan aldığı imzalı teminat zat, Bahaeddin Şakir Beyle arkadasla- açılan kulüplerin, cemiyetlerin, teşek
ile karşılaşmışlardı. Dar kollu lacivert muşak, cazip ve tatlı bir beyazlık mazbatalarını hususi bir kasaya saklar- rının gösterdiği lüzum üzerine, y~ _ küllerin (fahri reisliği) veyahut (ha -
bezden mintanlarının altından diz ka· ;~~O& KREMi 

1 
dı. suf İzzeddin Efendi ile gizlice irtibat te- mi) liği bu şehzadelere veriliyordu. 

paklarına kadar birer pcştemal sarkan lle beslenen bir cild düyamn en Ut· Bu kasayı günde belki bir kaç defa sis etmiş; şehzadenin Bahaeddin Şa - (Arkua YM') 
bu adamların bellerinde, (cenbiye) de- açar, mazbataları karıRtırtr, ve bu su-ravetli güzelliğidir. T 

nilen enli yüzlü, gayet eğri hançerler VENÜS RUJU: retle geçici bir sükun bulurdu. kularak, yatak odasına da gözcü ko -
sallanıyor; omuzlarında, keçi kılından Y.ullanan bir dudaktan çıkan her ke· Bir defa, bir yazı pergeli le, sol bile- nu1du: 
bükülmüş iple bağlı birer tüfek sar - lime bir ateş damlası gibi yakıcı olur. ğinin damarlarını delik deışik etti. . Her gece, yatağının ayak ucunda 
kıyordu. VENÜS RiMELi ı Yine bir başka seferinde de, Zencir- bir halayık yatıyor, ve yatak odasının 

Bunlar, ilk karşılaşma anında der
hal tüfeklerini indirmişler: hep 'ıirden 
havaya birer el ateş etmişlerdi. Ve 
sonra, gene hep bir ağızdan: 

- Lülülülülü !.. 

Diye bir feryat koyvermişlerdi. 
Bun !arın önündeki uzun lacivert 

gömlekli büyük ve kıvırcık sakalh bir 
adam Cemile doğru ilerlemiş; aağ elini 
göğsünün üstüne koyarak: 

- Hoş geldin, safa geldin. inşallah, 
bize uğur getirdin. 

Dı>miş; ve cevap beklemeden katı
rın kulağını tutarak o düzlüğün kena-

İle tuvalet gören kirpikler kalplere likuyuda, bahçe koğasmdan kopardığı kapısı önünde bir harem ağası bekli -
ok gibi saplanır. bir teneke parçasile ayni teşebbüsü yordu. 
Beyoğlunda tanınmış Karıman, N. tekrarladı. Bir gün, babasının ha, mabeyincisi 
Tarika, Şnrk Merkez, Itriyat ve Lu- V b k bb d Fahri beyi çağırttı ve ona: 
hafiye mağazalarında sablır. e i~te u i i teşe üsten sonra ır 

k. f d l 'ht' " db" l · - Anlat bakalım, dedi, Abdülaziz Deposu : EVLİYA ZADE NUREDDİN ı, etra ın a a ınan ı ıyatı te ır erın 
tt l 1.. .. ··ld" nasıl intihar etmişti? 

EREN, İstanbul - Bahçekapı. ar ırı masına uzum goru u : 
-- Odasındaki tırnak makasından sof- Ve Fahri beyin söze başlamasına 
Kayıp: _ Trabzon Ziraat bankasından rasındaki yemek bıçağına verıncaya vakit bırakmadan kaşlarını çatarak i -

aldığım 7 7 S, 3 3 l / 1 62 S numaralı makbu. kadar baş vurabileceği bütün ölüm va- la ve etti: 
zumla eski mühürümü kaybettim. Banka- sıtaları kaldırıldı. - Amma, öyle Üstünkörü değil. 
daki mevduatımı alacağımdan kayıp mak- Sokakta, sarayda, bahçede, hatta Olanca tafailatile, olanca teferruatile 
buzun hükmü yoktur. yazı odasında bile yalnız bırakılmıyor- anlat. Nerede, ne zaman, niçin, neyle, 

Silifke Jandarma okulu Subay du. Bir müddet sonra, en ufak fırsat- nasıl intihar etmişti? Hem, öyle bir 
teğmen Yusuf Süer , ' lardan istifadeye çalışmasından kor - çok kimseler gibi: 

- Filan sarayda, filan sebepten, fi-
1an zamanda ve filan aletle intihar et -
ti 1 Diyerek kesip atmak yok f 

Kullandığf aletin markasından tut 
da, açtığı yaranın santimine, ve akan 
kanların gramına kadar istiyorum: O
lanca teferruatile, tane tane uzun uzun 
anlat! 

Bu vaziyet karşısında, biçare Fahri 
bey, Abdülazizin intiharını bire bin 

katarak anlatmak mecburiyetinde kal
mıştı. 

Fakat buna rağmen, meczup şehza
de, dinlediklerine bir türlü doymuyor, 
kanmıyor, akla gelmedik su:ıllerlc, 
terden boğulan zavallı mabeyinciyi kı
vır kıvır kıvrandmyordu. 

~Arkaa yar) 
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Bu cazip tecrübeyi 

yapınız 

PUDRALARI 
DiSLERiNiZLE EZiNiZ. 

Milyonlarca kadınlar bu tecrübeyi 
yapınca hayran kalmıılardır. Zira: 
ekseriya yüzdeki siyah noktalar, açık 
mesamelcr ve her nevi gayri saf 
maddeler, tane tane olmuı adi bir 
pudradan ileri geldiğini biliyorla'r. 
Filhakika, bazı pudralar parmaklar 
arasında tutulunca kadife gibi yu • 
muşak görünürse de hakikatte kısım 
kısım taneli ve sert olur. Bunlar, gÖ· 
zünüzden kaçabilir. Fakat diıleriniz· 
le pek ala hissedebilirsiniz. Bir par· 
ça pudra alıp diıleriniz arasında ezi
niz şayet cüz"i bir tanelik olsa der • 
hal hissedersiniz. Şimdi de bu tecrü-

' beyi havalandırılmış yegane pudra 
olan Tokalan pudrasile yapınız. Bu 
pudra yeni ve imtiyazlı bir usul dai-

• resinde İstihsal edilerek evvelkinden 
on defa daha ince ve daha hafif kıl-

..__ maktadır ve binaenaleyh cildin nazik 

ıstanbul 4 U
··ncü icra Memurluğundan: mesameıerini tahriı eden tanelere te· 

aadüf edilemez. Bu gibi taneli pud-

E e t s d v ra)ardan sakınınız ve yalnız hava • 

mnıye an . ıgına . landmlmıı ve garantili yegane pudra 
, olan T okalon pudrasını kullanınız. 

100() li ukabilinde birinci derecede ipotekli o\~_P paraykadi~~e- , Terkibinde krem köpüğü bulunduğu 
aine k.::.. ':erilen ye tamamına 2555 lira ŞO kUl'Uf ~ymet ~ • r ~ , cihetle cildde uzun müddet sabit ka
" • 1__ d kı· KAtip Kasım yeni Yalı maballesınde Kaüp çqmqı , lır ve artık parlıyan burunlara niha-
ı enı ... pı a 61 kk · ' d tul balı ·ı · · V d 1 1ok...ıc.....da eaki ~ yeni 5 numaralarla mura am ıçın e um yet ven mı~tır. e aık sık pu ra an-
1ı.;:;, uımç bulunan bah.Çeli kAııi_r bir ~vin t14mamı aç.ık arttırmaya mağa ihtiyaç lcalmalllJllır. 

yaztr!tı~· peşindir. Arttırmaya iftirak edecek milfterilerin kıymeti TecrObeye lQzum gör-

h 
. o 7 5 niabetinde pey akçesi veya miW bir bankanın medeıı alınacak 

mu ammenenm 0 
' • ed Miiterakim Sil •kll•••• . ktub u hamil olmalan ıcap er· 

· temınat me un 20 elik Vakıf 
Vergı· tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan ve • I~ n2Q tan·· 

' · · Artt nna şartnamesı ~ 
icaresi tavizi borçluya aıttird. . ed 1 halli mahsusuna talik eclile-
hine müaadif Sah günü aır e ma " elif r --·-ba 

. • . 17-6-936 tarihine musa ~,_. 
tektir. Bınncı arttırması k d icra edilecek birinci artbr-
liinü dairemizde saat 14 ten 16 Y~ ~ ~ ini bulduğu takdirde liatte 
lbada bedel, kıymeti muhammenenın bbüdil baki kalmak üzere 
bırakılır. Aksi takdirde shon arttJFtdller!ka 2-7-936 tarihine mBladif 
•rttırma on bet giln da a tem e • ıiacak ikinci artbrma 
Per,embe gtınD saat 14 ten 16 ya kadar daıredke yl a~'-br 2004 numaralı 

. . k rtbr üstünde bıra ı acaa • . 

ViKiNG 
markahdır, 

~iJr/C.:,,ll!f1l/JOLTD. $Tl 
ISTANM#L. OALATA, pptlMH lll'AZA"' M 

Osküdar Birinci Salla Hukuk Hikimli-
jinden : 

Babkesir Biıadiç Kellerin oilu Ali 
oilu Mehmet: ( 

<•-
BETON MAMl)LATI 
kiRE MiT l") • 
TE ZYiNAT PARMAJ<LIKLARI • 
LGV~ALAR vı DiAEKL'R • 

Şirketi Hayriyeden : 
Büyükdere iskelesi üzerindeki gazino bu kerre yeni denecek bir derece
de tamir ve tadil edildiği gibi bir inamı da aile ikamet edecek tekle if

rağ olunmuftur. Kiraya verilecek olan her iki kuma da ıerek birden ve 
gerek ayrı ayn talip olanlann Cumartesi günlerinden maada T eftit 
Heyeti Riyasetine müracaatları. 

stanbul Dördüncü cra Memurluğundan: 
Vakıf paralar idareıine birinci derecede ipotekli olup tamamlD& ye

minli üç ehli vukuf tarafından (36900) lira kıymet takdir olunan Beyoi-

lunda Asmalımeaçit mahallesinde Venedik ve Caddeikebir sokağında 
es: 2, 4, 398, Y: 2 ili 12, 324 numaralı dükkanları miiftemil kigir otelin 
tamamı açık arttırmaya komnut olup tartnameıinin 29/5/936 tari -
hinden itibaren dairemizde herkes tarafından sörülebileceği ıibi 

8/6/936 tarihine müaadif Pazarteıi ıünü aaat 14 den 16 ya kadaı 
dairemizde açık arttırma ile aablacaktır. Arttırma bedeli muhammen 
)uymetinin yüzde yetmiı betini bulmadıiı takdirde en son artbranm 
taahhüdü baki kalmak üzere rJ/6/936 tarihine müaaclif Sah günü aaat 

14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında 
sayri menkul ıene muhammen kıymetinin% 75 ini hulcluiu takdirde 
en son arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numarah 
kanun hükümlerine tevfikan aatııı seri bırakılacaktır. Taliplerin mu

hammen kıymetinin yüzde yedi buçuiu nisbetinde pey akçesini veya 
milli bir Bankanın teminat mektubunu himil bulunmaları lazımdır. 

Müterakim vergiler ile vakıf icareıi, Taviz bedeli ve Belediyeye ait 
tenvirat ve tanzifat riiaumu Sabf beclelindu tenzil oluuacaktır. 2004 
numaralı icra ye iflia kanunamm ( 126) acı maclcl•inia clördüncü fık
rasına tevfikan bu pyri menlml üzerinde İpotekli alacaklılar ile diier 

alikadaranın ve irtifak haklu aahip )erinin bu haklarını •e buauaile fa·~ 
ye maarife dair olan iddialarını, ilin tarihinden itibaren (20) yin: i 
gün içinde evrakı müabitelerile bildirmeleri, alui halde hakları tap 

ıicillerile sabit olmadıkça aabt be delinin paylafmaımdan hariç kal . 
cakları cihetle alikadaranın iıbu maddenin mezkur fıkruma 'ıöı • 
hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak iıtiyenlerin 4/33/4&3 
doaya numarasile müracaatları ilin olunur. (2415) --
1 l•tanbul Beledlr••I lllnl•rı 1 
'----~-----------------------~ 

~cemade en ço a anın dd . teriikan baldan tapu •· 
~ Ye lflu kanunun~ 126 ~cı :kla=~ğer alikadaranm Ye irti· 
tillerüe ubit olmıyan ıpotekli ala Jauuile faiz ve muarife dair 

Seher tarafından Oıküdarda emanet 
'. memuru ile Seherin aleyhinize ikame ey• 

Senelik 
Muhammen 

Kiraıı 
Muvakka' 
Teminab, 

ftlr hakkı uhiplerinİD ~~ ~mı: 20 pıı zarfında evrakı müa
olan iddialannı ilin tanhind~ ~ti . u--dır Abi takdirde hak· 
I>' d · · bildirmelen uu.uu • •telerile birlikte aıremıze ani bf bedelinin payl8f1Dasından 
ları tapu aicillerile sabit olm_ıy ar ~ tenviriye ve tanzifiyeden 
hariç kalırlar. Müterakım vergı, V kıf icaresi bedeli mü
iharet olan Belediye rusumu vealôma t almak istiyenlerin 934-
!ayededen tenzil olunur. Daha fazla ~ a ahallen haciz ve takdiri 

Jediii iatihkak davuının cari muhakeme· 
IİJıde ıönderilen tebligata raimen ikamet· 
ılhınız meçhul bulunmut o)duiu anlatıl· 
dajından bir ay müddetle gazete ile ilanen 
tebligat icrasına ve muhakemenin 4/ 6/ 936 
tarihine müsadif pertcmbe günü uat 1 O a 
talikine karar verilmif olmakla yevm ve 
18ati mezkurda Üsküdar Sulh Birinci Hu
kuk mahkemesine gelmeniz ilinen teblii 
olunur. (617) ~197 numaralı dosyada mevcut :;:~ i;:u ı:ıunur. (2422) 

l(J}'ınet raronmu görüp anlayaca .:.;,;~----------
.......:.. 

Silivride Fatih mahallesinde T •· 
vanlı çeımc sokaiında 7 No. 1ı kıa 
mektebi binasının yaruı 

Silivri de F atib mahallesinde Yar 
baıı Havra aokaiında J No. h iki 

72 5,40 

odalı abpp n. 12 0,90 
Yukarda semti aenelik muhammen kirası ve teminatları yazalı o~ 

lan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 • 939 seneleri 
mayısı sonuna kadar ayrı ayn kiraya verilmek üzere açık arhrmayn 
konulmuıtur. Şartnameleri LevazımMüdürlüğünde ıörülür. Artırmaya 
ıirmek isteyenler hizalarında ıösterilen muvakkat teminat makbuz 
veya mektubu ile beraber 14/5/936 perıembe ıünü saat 15 de Daimi 
Encümende bulunmalıdır. (8.) (2347) 

"' * Bir metre murabbaına 4 lira de ier biçilen Cihansir yanrın yerinde 
' Cihangir caddeainde 36 ncı adada yüzsüz bet metre 48 aantim mu 

rabbaında ar.. alakadarları arasın da sablmak üzere açık artırmaya 
konulmuıtur. Şartnamesi Levazım Müdürlüiünde ıörülür. Artırmaya 
ıirmek iıteyenler 164 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mek
tubu ile beraber 14/5/936 pertembe pnü saat 15 de Daimi Encümende 
bulunmahdır. (8.) (2339) 

İzmir Hususi 
lüğünden: 

Muhasebe Müdür-

1/5/936 tarihinden itibaren Tetrinievvel 936 pyeaine kadar 6 ay müd. 
detle kiraya verilmek üzere arttırmaya çıkarılan ve 5005 lira bedel ile pey al
tında bulunan Aia Memnun ılıcalarının arttmnası 18/5/936 tarihine kadar 
15 gün müddetle ve pazarlık suretile uzatdmıttır. 

Artbrma prtlarmı görmek isteyenler her gün Mubasebei Hususiye Mü
düriyeti Varidat dairesine ve pey eürmek isteyenlerin de 18/5/936 Paze.r
teai cünü aabah 10 da Viliyet Daimi Encümenine müracaatları ilin olu • 
nur. [2389] 
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ti A STAUK 

, Getiriyo.-uz. 

Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, 
karmca, örilmcek ve bntiln haıerab kö
künden keser, yuvalarma ve qyalann üze-
rine ve odalann havasına ve tahtaların, 
duvarlann kenarlanna, aralarına bolca 
FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalannı 

FAY 
ile tahrip ediniz 

Bütün yaz bu muzır haşa
rattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz. Bilhassa aparlı· 
manlarda, mutfaklarda ye
meklerinizi , erzaklannızı 
telvis eden hamam böcek

lerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan 
küçük böcekleri, brtıllan, kümes hayvana-
tında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan
larda bulunan ı leri, bitleri, nebatat ve a-
ğaçlar üzerindekı tırtıllan behemehal FAY
DA ile imha ediniz. Nümunelik 20, uf ak 30, 
yanm kilo 50, bir kilo 80, bet kilo 350 ku
ruştur. FAZLA PARA VERMEYİNtz. 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve 
daha ucuzdur. Hasan markasına dikkat. 

Hasan deposu: ANKARA, JST ANBUL, BEYOÔLU 

Sandalye ve Mobilyanın 
Hem ucuzunu hem güzelini almak için İstanbulda Rızapaşa yokuşunda 
66 No. A S R 1 M O B 1 L Y A mağazuını ziyaret ediniz. 

AHMED FEVZi Tel. 23407 

latanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
1200 Hra mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çev
rilme1ine karar verilen ve tamamma 5575 lira kıymet takdir 
edilen OakOdar, Açık tDrbede Ahmet çelei)I maballea:nde Uzun 
yolda ve 22 No. lu kıamen Da•ut ap aolcatıada eald 10 Jeni 16, 
22 numard rla murakkam üç kıamı bahçeli bir ••in tamamı açık 
arttırmaya vazedf mittir. 

Arthrma pefinolr. Arttırmaya lıtlrAk edecek mfttterlleria 
kıymeti muhammeı.ea·n % 7,S nbbetlnde pey akçesi veya 
mllll bir bankanın teminat mektubunu hlmil olmalan icap 
eder. Mllterakim verıl, tanzifat, ten•iriye •• •akıl borç
ları ve 20 aene1ik vakıf lcareıl taYlzl borçluya aittir. 
Arthrma ıartnameıl 1/6/936 tarlhl:ıe mOıadif Salı g0n8 
dairede m11balll mahauauna talile edilecektir. Bir:nci arttırmaaı 
17/6/936 tarihine mlhadif Çarşamba ifinU dairem;zde ıaat 14 ten 
16 ) a kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıy· 
meti muhammenenin % 7S ini bulduiu takd'rde Gstte bırakılır. 
Aksi takdirde aon arttırmanm taabhlldO baki kalmak llzere arttırma 
on bet gün daha temdit edilerek 2/7 /tJ36 tarihine mllsadif 
Perşembe günll saat 14 ten 16 ya kadar Darede yapılacak ikinci 
arthrma net:ceslnde en çok aı ttıramn Ü•tünde bırakılacakhr. 
2004 numara'.ı icra ve iflia kanunuı un 126 ıncı maddealne tevfi· 
kan hakları tapu aicillerlle aabit olmıyan ipotekli alacaklar:a diier 
alikadaramn Ye irtıfak hakkı aabiplerlnln bu haklarını ve huauaile 
faiz ve maa r~fe dair olan lddlalannı illa tarihinden itibaren 
20 glin zarfında evrakı m&ıbitelerlle birlikte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Akıi takdirde hakları tapu ılc:l!erile sabit olmıyanlar 
ıaht bedelinin pay!aşmaamdan hariç kalırlar. Daha fazla 
malumat almak lıteyenle:-1.ı 934/1998 numaralı doıyada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu ıörllp 
anlayacaklara llAn o'unur. (2424) 

SON °0STA 

T. H. v PiYANGOSUNUN 

sizi mutlaka zengin edecektir. 
Uc1UR Gl.~SI 

Karaköy caadesi No. 31 
Şubesi: Cağaloğlu, lstanbul 

ADEMi 
IKTiDAR 

~ 

IH T 1 YARU<:ıı 
YOK EDER 

ı 'l'afsi~: lifüutıı P. K. 1255 Hormobın 

,.. Kiralık Apartıman 
İstanbul belediyesi karşısında, 
mükemmel manzaralı, kalorifer 
ve sıcak sulu, "6,, odalı apar-
hman kiralıktır. Piyerloti cad-J 
desinde numara ( 1) e müracaat. 

Saçların köklerini kuvvetlendırir. 
Dökülmesine manl olur. Kepekleri 
izale eder. NeşvünOmasını kolay
laştırarak hayat kabiliyetini arttı· 
nr. Latif rayihalı bir saç eksiridir. 

ln9lllz K•nzuk Eczaneal 
Beyoğlu · İstanbul ... 

Son Poata Metbaaaı 
Nqriyat Müdürü: Seliın Rqıp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Rqıp. H. Lütfi 

--------------------------------------------------------------------------------
Öksürenlere : BA TBAN BABBI BBBBM 

Ekzamamz mı var. yüzünüzde ergenlik 
mi dolu? üzülmeyiniz, kederlenmeyiniz 

MiNOL 
Ekzama, sivilce, kabar
cık, su toplanhsı gibi cild 
rahatsızlıklarile, yamk, 
kesik, sıyrık gibi arıza-

lan sür'atle giderir 

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

Bird a tecrübe kifı. 

beyaz nane kokulu ve köpüklU · çok yllksek bir macunaur 
Fiyab her yerde · 

15 KURUŞTUR. 

lstanbul Dördüncu icra Memurluğundan: 
Vakıf paralar idaresine birinci derecede ipotekli olap ta• 

mamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (1016) lira kıJ1Det 

takdir olunan Eyüpte Kızılmeıçit mahallesinde Balcı Yokufu 
sokağında eski ve yeni 6 numarala bir bap ahpp laaaenio 
tamamı açık arttırmaya konmuı olup prtnamesinin 29/5/93& tari • 
hinden itibaren dairemizde herkea tarafından sörülebileceii aibl 
8/6/936 tarihine müaadif Pazarteai aünü ıaat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde açık arttırma ile 1&tılacaktır. Arttırma bedeli muha••eO 
kıymetinin yüzde yetmit be,ini bul madıiı takdirde en son artbraDlll 

taahhüdü baki kalmak iizere 23/6/936 tarihine müaadif Sala sibril aaat 
14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmumd• 

gayri menkul gene muhammen kıy metinin % 75 ini bulduiu takdirde 
en son arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 namarah 
kanun hükümlerine tnfiba abfl seri bırakılacaktır. Talipleria m• 
h•mmea kıymetinin ,We yedi l:ııaçaiu niabetinde pey akçeüai ..,.,. 
milli bir Bankamn teminat mektubunu hamil bulunmalan lin-dll'• 
Müterakim vergiler ile vakıf icareıi, Taviz bedeli ve Belediyeye ait 
tenvirat ve tanzifat rüsumu Satıı bedelinden tenzil olunacaktır. 2004 
numarala icra ve iflia kanununun ( 126) ncı maddesinin dördündi fak
raıına tevfikan bu gayri menkul üz erinde ipotekli alacaklılar ile dijef 
alikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huıuıile fais 
ve maıarife dair olan iddialarını, ilin tarihinden itibaren (20) yinnl 
gün içinde evrakı miabitelerile bildirmeleri, aksi halde haklan tapll 

ıicillerile sabit olmadıkça satıı be delinin paylaımasından hariç kala• 
cakları cihetle alikaclaranın iıbu maddenin mezkur fakruma sör• 
hareket etmeleri ve daha fazla malUınat almak iıtiyenlerin 4/M/5f178 
dosya numaraıile müracaatlan ilin olunur. (2420) 

ELE 
Otel, Lokanta, büfe ve sairesi kiralıktı 

isteyenlerin saat 10 dan 12 ye kadar Galata'da Albncı Vakıf 
(Arabian) hanmda Şirket Merkezine mllracaatleri. Telefon: 20244 

Kayıp: - Fatih askerlik ıubeainden Kayıp: - Tatbik mühürümü kaybet~ 

aldığım tezkeremi kaybettim. Yeni.ini a- tim. Y eniaini yapt1racağımdııaı eekUiDbl 
lacağmdan hükmü yoktur. hükmü oktur. 

bmir Miatakil Deeia Tanare Ortakö1 Tat merdİY• Çop. ~ 
Tabur Kgmencl•-.. efraclmdanl met eokatmda No. 26 .. Ilı' 

320 •oiumla .......... Niıui Hilmi. (616) 


